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Wstęp

Szanowni Państwo,
przekazujemy Państwu publikację zawierającą analizę najważniejszych trendów występujących na lokalnym rynku pracy. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z przedsięwzięć realizowanych przez Powiatowy
Urząd Pracy w Pabianicach w 2017 roku oraz priorytetami określonymi na 2018 rok.

W 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach konsekwentnie
realizował założenia określone w Powiatowym programie promocji
zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy. Dynamika zmian
i przeobrażeń w obszarze zatrudnienia wymusiła szereg elastycznych
działań, które pozwoliły na efektywną realizację powiatowej polityki
rynku pracy.
Po raz kolejny odnotowaliśmy spadek liczby osób pozostających
w rejestrach urzędu, aczkolwiek należy zaznaczyć, że tempo tego
spadku zaczyna powoli wyhamowywać, a zjawisko bezrobocia ma
coraz bardziej charakter frykcyjny i naturalny.
W ewidencji PUP pozostają w szczególności grupy „trudne do aktywizacji” - długotrwale bezrobotni ze zdezaktualizowanymi kwalifikacjami
i szeregiem barier niepozwalających na podjęcie pracy oraz osoby,
które z różnych względów po prostu nie chcą podjąć zatrudnienia. Korzystna koniunktura gospodarcza niestety niedostatecznie wpływa na
wzrost wynagrodzeń przez co pracodawcy systematycznie zgłaszają problemy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów, a w konsekwencji z braku możliwości ich pozyskania, coraz częściej sięgają po
pracowników zza wschodniej granicy, których oczekiwania płacowe
są nieco niższe.
Nadal istotnym problemem pozostaje bezrobocie osób po 50 roku życia, które stanowią aż 1/3 wszystkich zarejestrowanych. Wskaźniki
demograficzne nie napawają optymizmem - z roku na rok mieszkańcy
powiatu starzeją się, choć należy zaznaczyć, że w największej mierze
problem ten dotyczy samego miasta Pabianic.
Najkrócej pracy poszukują osoby młode. Brak doświadczenia nie stanowi już tak dużej przeszkody w podjęciu zatrudnienia, jak to miało
miejsce jeszcze kilka lat temu. Pracodawcy coraz chętniej inwestują
własne środki w przeszkolenie tej grupy.

Powyższe zmiany sprawiają, że publiczne służby zatrudnienia stają
przed zupełnie nowymi wyzwaniami, ale realizacja aktywnej polityki
rynku pracy nie byłaby możliwa, gdyby nie środki finansowe przeznaczone na ten cel. W minionym roku całkowity budżet realizacji
zadań wyniósł 16.252.620,18 zł. Ogółem Programem objęliśmy ponad 2 tysiące osób. Niezwykle istotnym źródłem finansowania działań
aktywizacyjnych były fundusze Unii Europejskiej. W minionym roku
stanowiły one 37% budżetu Programu. Kontynuowaliśmy realizację
dwóch projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020 (RPO WŁ), a także projektu konkursowego „Siła biznesu - dotacje na start firmy”.
W 2018 będziemy kontynuowali realizację działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz wparcia pracodawców w pozyskiwaniu pracowników i rozwoju trwałych miejsc
pracy. Niestety, środki finansowe na aktywizację rynku pracy w 2018
roku zostały istotnie ograniczone, co nie pozwoli na realizację działań
w takim zakresie, w jakim miało to miejsce w kilku poprzednich latach, dlatego jednym z priorytetów będzie pozyskiwanie dodatkowych
środków na realizację programów rynku pracy.
Łączna planowana kwota, jaką chcielibyśmy przeznaczyć na realizację Programu to 13.739.757 zł. Środki te pochodzą zarówno z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jak i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Program uwzględnia możliwość przemieszczania środków pomiędzy poszczególne formy wsparcia w odpowiedzi
na bieżące zapotrzebowanie dynamicznie zmieniającego się rynku
pracy, co pozwoli na utrzymanie skuteczności realizowanych działań.
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I Lokalny rynek pracy - podstawowe dane

Rok 2017 był kolejnym, w którym poziom bezrobocia rejestrowanego zmalał. W grudniu w PUP w Pabianicach zarejestrowanych było 3.559 bezrobotnych, a stopa bezrobocia wyniosła 7,8%. Był to najniższy poziom bezrobocia
w historii działalności pabianickiego urzędu pracy.

1. Ludność, podmioty gospodarcze i zatrudnienie
Liczba pracujących mieszkańców powiatu pabianickiego systematycznie wzrasta, jednocześnie obserwujemy spadek poziomu bezrobocia. Powiat pabianicki
jest powiatem stosunkowo szybko starzejącym się. Co
roku wzrasta udział mieszkańców w wieku poprodukcyjnym.
W 2016* roku powiat pabianicki zamieszkiwało 119.299 osób - o 219
mniej niż rok wcześniej. Z każdym kolejnym rokiem liczba mieszkańców powiatu maleje, dodatkowo obserwujemy szereg negatywnych
zjawisk, które mają bezpośrednie przełożenie na lokalny rynek pracy.
Ujemny przyrost naturalny i postępujący proces starzenia się społeczeństwa przyczyniają się do systematycznego wzrostu wartości
wskaźnika obciążenia demograficznego, ta sytuacja nie pozostaje bez wpływu na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu. W 2016*
roku na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 65,3 osoby w wieku nieprodukcyjnym. Dla porównania w całym województwie
łódzkim było to średnio 64,7 osoby.
Przyrost naturalny w powiecie pabianickim w 2016* roku wyniósł
-3,08. W tym czasie średnia w całym regionie łódzkim osiągnęła wartość -2,98.
Osoby w wieku 50 lat i więcej stanowiły 39,8% wszystkich mieszkańców powiatu. Wysoki udział starszych grup wiekowych zauważalny
jest również w statystykach dotyczących bezrobocia.
Warto również zwrócić uwagę na stosunkowo wysoki współczynnik
feminizacji w powiecie - w 2016 roku osiągnął on wartość 113, (co
oznacza, że na każdych 100 mężczyzn przypadało 113 kobiet), podczas gdy średnia wojewódzka to 110. Pomimo przewagi kobiet wśród
ludności powiatu, ich udział w liczbie zarejestrowanych jest niższy
niż mężczyzn, co może sygnalizować bierność zawodową tej grupy.
*brak nowszych danych, źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Rok

Podstawowe dane dotyczące
struktury wiekowej ludności
powiatu pabianickiego

2012

2013

2014

2015

2016

Wiek przedprodukcyjny (%)

16,3

16,2

16,2

16,2

16,3

Wiek produkcyjny (%)

62,9

62,4

61,8

61,2

60,5

Wiek poprodukcyjny (%)

20,8

21,4

22,0

22,5

23,2

Wiek nieprodukcyjny (%)
(przedprodukcyjny + poprodukcyjny)

37,1

37,6

38,2

38,7

39,5

Wskaźnik obciążenia demograficznego
(ludność w wieku nieprodukcyjnym na
100 osób w wieku produkcyjnym)

59,0

60,4

61,9

63,3

65,3

Ludność powiatu
pabianickiego w podziale
na jednostki terytorialne

Rok
2012

2013

2014

2015

2016

Konstantynów Łódzki

17757

17804

17857

17807

17892

Miasto Pabianice

68321

67688

67207

66895

66265

Dłutów

4355

4429

4476

4495

4535

Dobroń

7405

7461

7473

7544

7600

Ksawerów

7559

7615

7666

7673

7704

Lutomiersk

7807

7945

8027

8129

8198

Pabianice
Razem powiat pabianicki

6553

6730

6876

6975

7105

119757

119672

119582

119518

119299

Powiat pabianicki charakteryzuje się również wysokim współczynnikiem urbanizacji - w 2016* roku mieszkańcy miast (Pabianic i Konstantynowa Łódzkiego) stanowili 70,5% ogółu ludności. Tereny gmin
wiejskich w dużej mierze pełnią funkcje pozarolnicze. W rolnictwie
zatrudnionych było jedynie 14,6% wszystkich pracujących mieszkańców powiatu. Bezrobocie rejestrowane w głównej mierze generują
tereny miejskie - ich mieszkańcy w 2017 roku stanowili aż 75,8%
wszystkich zarejestrowanych w pabianickim urzędzie pracy.
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Jednostki gosp. wg rejestru
Urzędu Skarbowego
w Pabianicach w latach 2016 i 2017
Ogółem,
w tym:
Miasto Pabianice
Konstantynów
Łódzki
Dłutów

Podatnicy podatku
dochodowego od osób
prawnych nie będący
spółkami kapitałowymi

Podmioty gosp. osób
fizycznych
i spółki cywilne

2016

2017

2016

2017

Spółki z o.o.

2016

Spółki z udziałem
kapitału zagranicznego

Spółki akcyjne

2017

2016

2017

2016

Razem

2017

2016

2017

11775

12341

1725

1721

729

766

15

14

73

73

14046

14915

6789

6964

991

994

421

432

12

11

39

36

8240

8437

1639

1769

327

325

121

134

1

1

13

13

2101

2242

349

372

39

36

11

13

0

0

1

2

400

423

609

653

68

67

33

30

1

1

0

1

771

752

Ksawerów

1082

1120

146

144

88

102

1

1

15

18

1332

1385

Lutomiersk

617

698

75

73

19

19

0

0

2

2

713

792

Pabianice

690

765

79

82

36

36

0

0

3

1

808

884

Dobroń

Liczba jednostek gospodarczych pozostających w rejestrach Urzędu
Skarbowego w Pabianicach wzrosła o 6,2%. 31 grudnia 2017 roku
w powyższym urzędzie zarejestrowanych było 14.915 jednostek gospodarczych, a zatem o 869 więcej niż rok wcześniej. Największą
grupę stanowiły podmioty gospodarcze osób fizycznych i spółki cywilne (82,7%) i w tym przypadku odnotowano wzrost liczby o 4,8%.
W pozostałych grupach nie nastąpiły znaczące zmiany.
Wzrost liczby podmiotów gospodarczych potwierdzają dane Głównego Urzędu Statystycznego z rejestru REGON, w którym według najnowszych dostępnych danych w III kwartale 2017 roku
figurowało 13.002 podmiotów gospodarczych - o 397 więcej niż rok
wcześniej. W 97,4% były to podmioty należące do sektora prywatnego, w którym zdecydowaną większość (75,5%) stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (9.871 podmiotów). Aż
95,1% podmiotów to jednoosobowe działalności lub przedsiębiorcy
nie zatrudniający więcej niż 9 pracowników, czyli tzw. mikroprzedsiębiorstwa. W grupie tej w porównaniu z poprzednim rokiem nastąpił
wzrost o 2,3%. Zmalała natomiast liczba małych przedsiębiorstw
zatrudniających nie więcej niż 49 pracowników (o 2,8%). W III kwartale minionego roku było ich 526. Praktycznie na takim samym poziomie pozostaje liczba średnich przedsiębiorstw - w badanym okresie
było ich 103 (o 3 mniej niż w 2016 roku). Na terenie powiatu funkcjonuje 6 podmiotów zatrudniających od 250 do 999 osób oraz jedynie 2
podmioty zatrudniające ponad 1000 pracowników.
Najwięcej firm działa w sekcji Handlu hurtowego i naprawy pojazdów
(...), Przetwórstwa przemysłowego i Budownictwa.
W powiecie pabianickim funkcjonują 2 podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Są one zlokalizowane w gminie Ksawerów
oraz w Konstantynowie Łódzkim. Firmy, które inwestują na tych terenach działają przede wszystkim w przemyśle farmaceutycznym,
elektrotechnicznym oraz w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Lista
inwestorów poszerza się z roku na rok. Zapowiadane są nowe inwestycje. Sporą liczbę miejsc pracy generują handel i usługi - sklepy,
galerie handlowe i markety, a także banki, hotele i apteki, których
w ostatnich latach przybyło, w szczególności na obszarach miejskich.
Liczba pracujących wśród mieszkańców powiatu pabianickiego systematycznie rośnie. W 2016 roku zatrudnione były 28.952 osoby
- o 428 więcej niż rok wcześniej. Najwięcej miejsc pracy generuje
sekcja „Przemysł i budownictwo” - aż 40,6%. Największy przyrost
miejsc pracy odnotowaliśmy w sekcji „Pozostałych usług” - o 3,6%.
Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie pabianickim
w 2016* roku było wyższe niż rok wcześniej o 137,08 zł i wyniosło
3.539,63 zł. Kwota ta była niższa od średniej wojewódzkiej
o 385,47 zł. Mieszkańcy powiatu zarabiali średnio o 690,49 zł mniej
niż łodzianie, jednocześnie w rankingu wynagrodzeń powiat uplasował się na 7 miejscu w województwie (przy 24 jednostkach), a więc
poprawił swoją lokatę i awansował o 1 miejsce.
*brak nowszych danych, źródło: Bank Danych Lokalnych GUS
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Liczba podmiotów gospodarki narodowej w powiecie pabianickim
pozostających w rejestrze REGON wg sekcji PKD
w latach 2015-2017
3462
3497
3487

Handel hurt. i detal.,naprawa poj.
samochod. i motocykli
Przetwórstwo przemysłowe
Budownictwo
1023
969
901
883
828
796
730
699
664
704
688
706
539
513
487
408
395
387
321
339
358
312
295
293
308
288
290
303
298
277
293
283
289
171
172
170
77
78
78
65
68
63

Działalność profesjonalna
naukowa i techniczna
Pozostała działalność usługowa
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Transport i gosp.magazynowa
Działalność związana z obsługą
rynku nieruchomości
Edukacja
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Działalność w zakresie usług
admin. i wspierająca
Informacja i komunikacja
Rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo
Działalność zw.z zakwaterowaniem
i usługami gastronom.
Działalność zw.z kulturą,rozrywką
i rekreacją
Administracja publ. i obrona narod.,
obowiązkowe zabezp.społ.
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Liczba pracujących w powiecie pabianickim ogółem
w latach 2012-2016
30000
29000

28952
28275

28000
27000
26000

28524

27762
27281

2012

2013

2014

2015

2016

Pracujący mieszkańcy
powiatu pabianickiego
wg PKD 2007*

2012

2013

2014

2015

2016

Ogółem

27281

27762

28275

28524

28952

4152

4131

4144

4167
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Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Przemysł i budownictwo
Handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka
magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
Pozostałe usługi

Rok

Rynek pracy 2017

Niewątpliwie na sytuację społeczno-gospodarczą powiatu wpływa
jego położenie w bliskiej odległości od łódzkiej aglomeracji. Łódź
i jej okolice dają miejsca pracy wielu mieszkańcom powiatu. Z drugiej
jednak strony stolica województwa przejmuje szereg funkcji instytucjonalnych czy usługowych, co powoduje, że lokalnym przedsiębiorcom trudno jest przebić się z własną ofertą usług konsumpcyjnych,
kulturalnych czy rozrywkowych.
Kierunki rozwoju powiatu wyznaczają inteligentne specjalizacje zidentyfikowane w regionie, w tym odradzający się nowoczesny przemysł włókienniczy i mody wraz z wzornictwem, zaawansowane
materiały budowlane, medycyna, farmacja, kosmetyki, energetyka,
innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, a także informatyka i telekomunikacja. W powiecie szczególnie rozwija się branża
farmaceutyczna i kosmetyczna. Istotna jest również obecność w sąsiedztwie powiatu oddziałów międzynarodowych koncernów produkcyjnych działających w branży AGD czy IT oraz centrów operacyjno-rozliczeniowych firm konsultingowych, ubezpieczeniowych i banków.
Bliskość największego ośrodka handlu odzieżą i tekstyliami w Polsce
sprzyja rozwojowi branży włókienniczej.
Lokalne władze dbają o rozwój szkolnictwa zawodowego. Pracodawcy coraz chętniej podejmują współpracę ze szkołami w celu pozyskania pracowników wśród przyszłych absolwentów.
Pewnym utrudnieniem dla nowych inwestycji i rozwoju lokalnego
rynku pracy jest także brak instytucji otoczenia biznesu. W powiecie
brakuje również spójnej oferty inwestycyjnej, co niekorzystnie wpływa
na decyzje inwestorów o ulokowaniu przedsięwzięć na tym terenie.

Przeciętne wynagrodzenie
w powiecie pabianickim
w latach 2012-2016

Położenie w pobliżu Łodzi – przynależność do Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - dostępność miejsc pracy i lepsze warunki
dojazdów, a także dostęp mieszkańców powiatu do placówek
edukacyjnych i instytucji szkoleniowych

•

Spadkowy trend bezrobocia, wzrost poziomu zatrudnienia

•

Rozbudowane szkolnictwo ponadgimnazjalne, w tym zawodowe
oraz współpraca tych placówek z lokalnymi pracodawcami (tworzenie klas patronackich)

•

Zróżnicowanie przedsiębiorstw i branż, w których działają

•

Obecność branż rozwojowych – farmaceutyka, medycyna, przetwórstwo tworzyw sztucznych, elektrotechnika, turystyka, usługi
osobiste

•

Dobra współpraca PUP z pozostałymi JST w zakresie aktywizacji
zawodowej

•

Doświadczenie w efektywnym pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorczości i zasobów ludzkich

•

Doświadczenie w realizacji efektywnej polityki lokalnego rynku
pracy

2012

2013

2014

2015

2016

Przeciętne wynagrodzenie
brutto (w PLN)

2920,50

3094,69

3189,30

3.402,55

3 539,63

Przeciętne wynagrodzenie
brutto w relacji do średniej
krajowej (Polska=100)

78,0

79,8

79,7

82,0

82,5

Mimo tego, że powiat posiada bardzo szeroki system szkolnictwa zawodowego, z którym coraz chętniej nawiązują wpółpracę pracodawcy, nadal kształcenie na poziomie zawodowym nie jest wystarczająco
popularne wśród młodzieży.
Zjawisko bezrobocia, które obecnie obserwujemy w powiecie ma coraz częściej charakter frykcyjny i naturalny, a zatem wynika z faktycznych rozbieżności występujących między popytem i podażą, a także
związane jest z naturalną płynnością siły roboczej. Rynek pracy staje
się rynkiem pracownika i to pracownicy coraz częściej dyktują warunki zatrudnienia.
Wśród szans rozwoju lokalnego rynku pracy należy wymienić możliwość pozyskania zewnętrznych środków na rozwój przedsiębiorczości, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw i rozwój
kapitału ludzkiego. Ponieważ lokalna gospodarka jest silnie uzależniona od zjawisk, które zachodzą w skali makro, lokalny rynek pracy jest bardzo wrażliwy na wszelkie zmiany koniunktury
i szybko na nie reaguje, co w niesprzyjających okolicznościach może
stanowić istotne zagrożenie dla jego stabilności.

Mocne strony
•

Rok

Słabe strony
•

Niestabilność zatrudnienia

•

Wysoki odsetek grup będących w szczególnej sytuacji na rynku
pracy wśród zarejestrowanych bezrobotnych

•

Niski poziom mobilności przestrzennej oraz liczne bariery
w przekwalifikowaniu zawodowym

•

Mała liczba instytucji otoczenia biznesu, słaba oferta doradztwa
biznesowego

•

Mała liczba organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką aktywizacji zawodowej

•

Niedopasowanie kwalifikacyjne zasobów ludzkich do popytu na
pracę

•

Ograniczone możliwości przewidywania popytu na kwalifikacje
i umiejętności ze względu na duże rozdrobnienie branżowe lokalnych przedsiębiorstw

•

Brak spójnej oferty inwestycyjnej powiatu oraz podległych JST

•

Małe zainteresowanie pracodawców elastycznymi formami zatrudnienia

Szanse

Zagrożenia

•

Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na rozwój
przedsiębiorczości, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
i aktywizację zawodową osób bezrobotnych

•

Destabilizacja lokalnego rynku, który szybko reaguje na zmiany
o charakterze makroekonomicznym

•

Rozwój sieci drogowych i kolejowych w regionie ułatwiających
dostęp do ościennych rynków pracy

•

Negatywne tendencje demograficzne – starzenie się ludności

•

•

Nawiązanie współpracy z agencjami zatrudnienia

Ograniczenie możliwości pozyskania zewnętrznych środków
finansowych na inwestycje i rozwój zasobów ludzkich

•

Uruchomienie inwestycji przez gminy wchodzące w skład powiatu oraz gminy ościenne

•

Przejęcie przez aglomerację łódzką dużej części funkcji handlowo-usługowych powodujące ograniczenie funkcji Pabianic dla
mieszkańców, a tym samym ograniczenie rozwoju

•

Pozyskanie zewnętrznych inwestorów tworzących nowe miejsca
pracy

•

Wzmożony napływ nisko wynagradzanych pracowników zza
wschodniej granicy

•

Polityka państwa związana z konsolidacją gospodarstw, tworzeniem grup producenckich, klastrów

•

Wzrost kosztów pracy i rozwój „szarej strefy”
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Stopa bezrobocia w grudniu 2017 roku w naszym powiecie osiągnęła
wartość 7,8% i była o 1 punkt procentowy wyższa od średniej wojewódzkiej. Pomimo systematycznych spadków liczby zarejestrowanych, powiat pabianicki plasuje się w pierwszej dziesiątce powiatów
województwa o najwyższym udziale osób niepracujących.

2. Poziom bezrobocia rejestrowanego
2017 rok zaowocował spadkiem liczby zarejestrowanych w PUP w Pabianicach. 31. grudnia w rejestrach
pozostało 3.559 osób. Stopa bezrobocia w powiecie
pabianickim wyniosła 7,8%.

Stopa bezrobocia w powiatach województwa łódzkiego
w latach 2015-2017
(wg stanu na koniec grudnia)

W 2017 roku liczba bezrobotnych zmalała o 810 osób, co dało spadek o 18,5% w stosunku do 2016 roku. Natomiast porównując te
dane z 2015 rokiem spadek jest jeszcze bardziej wyraźny i wynosi
1.610 osób, a więc 31,1%. Tendencje w dynamice poziomu bezrobocia rejestrowanego w powiecie pabianickim nie różnią się znacząco
od trendów, występujących w całym regionie łódzkim czy kraju, ale
spadek liczby osób pozostających bez pracy jest nieco wolniejszy.
W skali całej Polski liczba osób zarejestrowanych w powiatowych
urzędach pracy zmalała w porównaniu z 2016 rokiem o 19,0%,
a w województwie łódzkim spadek ten wyniósł 20,1%.
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Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pabianicach
w latach 2002-2017
(wg stanu na koniec grudnia)
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Spadek stopy bezrobocia w powiatach
województwa łódzkiego 2016/2017
(wg stanu na koniec grudnia)
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W stosunku do 2016 roku wartość stopy bezrobocia w powiecie
pabianickim zmalała o 1,9 punktu procentowego i na tle pozostałych powiatów w województwie był to spadek na średnim poziomie.
Zmniejszenie udziału liczby bezrobotnych najbardziej widoczne było
w powiatach brzezińskim, kutnowskim, zgierskim i łęczyckim, natomiast najmniejszy spadek nastąpił w powiecie pajęczańskim i skierniewickim.

Stopa bezrobocia w Polsce, województwie łódzkim
i powiecie pabianickim w latach 2013-2017
(wg stanu na koniec grudnia)

17

2

wieluński

4661

4000
3000

2015

wieruszowski

5169

m. Łódź

4956
5000

2016

m. Piotrków Trybunalski

piotrkowski

6000

6216

bełchatowski

6311

łowicki

7000

2017

bełchatowski

m. Piotrków Trybunalski

7458

7552

m. Skierniewice

7585

tomaszowski

8000

pabianicki

9000

radomszczański

10000

łaski

11000

-0,7 -0,6

Rynek pracy 2017

Na przestrzeni 2017 roku obserwowaliśmy wahania liczby zarejestrowanych w PUP w Pabianicach o charakterze typowo sezonowym.
Liczba bezrobotnych była najwyższa na początku roku, natomiast
od marca nastąpił wyraźny spadkowy trend, który trwał do lipca.
W sierpniu i wrześniu ze względu na koniec prac sezonowych,
a także zakończenie okresu urlopowego, bezrobotnych było więcej.
Na wyraźny spadek liczby zarejestrowanych w październiku istotny
wpływ miało obniżenie wieku emerytalnego. Zmiany w przepisach,
które weszły w życie 1 października, spowodowały konieczność pozbawienia statusu osoby bezrobotnej wszystkich kobiet po 60 i mężczyzn po 65 roku życia. Z tego powodu w październiku z rejestrów
wykreślono jednorazowo blisko 150 osób, co odcisnęło swój ślad
w statystykach PUP.

Liczba bezrobotnych w miesiącach w 2015, 2016 i 2017 roku
(wg stanu w końcu miesiąca)
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3. Napływ i odpływ z bezrobocia
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2015 6420 6528 6626 6461 6195 5977 5713 5511 5270 5010 5020 5169
2016 5276 5345 5367 5089 4961 4757 4651 4517 4363 4334 4299 4369

W minionym roku na każde 100 osób, które napływały
do rejestrów PUP w Pabianicach przypadało 113 bezrobotnych opuszczających ewidencję. Jedynie nieliczni nabywali uprawnienia do pobierania zasiłku dla
bezrobotnych. Najczęstszym powodem utraty statusu
bezrobotnego było podjęcie pracy. Wzrósł odsetek
osób przechodzących na rentę lub emeryturę.

W 2017 roku do ewidencji pabianickiego urzędu pracy napłynęło
łącznie 6.127 osób - o 1.147 mniej niż rok wcześniej. W liczbie napływających było 748 osób, które powróciły „automatycznie” do rejestru z powodu zakończenia udziału w stażu, szkoleniu lub pracach
społecznie użytecznych. Blisko 90% stanowili jednak ci, którzy samodzielnie zgłaszali się do rejestracji.
W grupie napływających do bezrobocia 85,4% nabyło status bezrobotnego po raz drugi lub kolejny. Udział tych osób w napływie pozostaje na stałym poziomie. Wtórny napływ jest efektem podejmowania
prac krótkookresowych oraz wielokrotnych rejestracji w celu uzyskania prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, zasiłku dla bezrobotnych
czy pomocy socjalnej, a także chęci skorzystania z pomocy w ramach
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, które oferuje urząd. Jedynie 14,6% zgłosiło się do PUP po raz pierwszy, przeważnie były to
osoby młode, kończące edukację.
Pomimo tego, że osoby posiadające jakiekolwiek doświadczenia
zawodowe stanowiły 91,0%, wśród napływających do rejestrów prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługiwało 21,6% osób. Udział
uprawnionych do tego świadczenia systematycznie maleje. Coraz
mniej osób spełnia warunki niezbędne do pobierania zasiłku, co jest
efektem podejmowania pracy w niepełnym wymiarze czasu, angażowania do wykonywania czynności zawodowych w oparciu o umowy
cywilnoprawne czy dużej rotacji pracowników, czyli częstych przerw
w zatrudnieniu. Należy również zaznaczyć, że jeżeli pracownik zwolni się sam lub rozwiąże umowę za porozumieniem stron, to prawo
do zasiłku otrzyma dopiero po 90 dniach od rejestracji, a pracownik
zwolniony dyscyplinarnie prawo to nabędzie dopiero po 180 dniach
od momentu rejestracji. Nierzadko zdarza się tak, że bezrobotny
w tym czasie, zdąży już podjąć pracę - duża liczba dostępnych ofert
pracy i niskie stawki zasiłków sprawiają, że pobieranie tego świadczenia staje się po prostu nieopłacalne.
Podobnie, jak w ubiegłych latach, w minionym roku do PUP w Pabianicach nie wpłynęło żadne zgłoszenie od lokalnego pracodawcy dotyczące zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych. W odniesieniu
do 2016 roku odsetek zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu
pracy zmalał o 1,2 punktu procentowego.

2017 4536 4504 4242 4089 3866 3676 3682 3724 3650 3409 3404 3559

Napływ i odpływ z bezrobocia w latach 2013-2017
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W 2017 roku nie wpłynęło żadne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników,
ani zwolnień grupowych od pracodawców posiadających swą
główną siedzibę na terenie powiatu pabianickiego. Zwolnienia realizowały jednak firmy ogólnopolskie, mające swoje oddziały czy
inne punkty w powiecie: Tesco Polska sp. z o.o., PZU S.A. i PZU
Życie S.A., PKO Bank Polski S.A., Poczta Polska S.A.,Orange
Polska S.A., Alior Bank S.A. oraz Marks and Spencer Poland Sp.
z o.o.
Na przestrzeni całego roku z rejestrów PUP w Pabianicach wyłączono 6.937 osób - o 1.137 mniej niż przed rokiem. Tak istotny spadek
wynika z tego, że liczba klientów urzędu maleje. Ze względu na dostępność ofert zatrudnienia i poprawę warunków ekonomicznych
coraz mniej osób decyduje się na skorzystanie z pomocy PUP w poszukiwaniu pracy. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na wartość
wskaźnika płynności bezrobocia, który w 2017 roku wyniósł 1,13,
co oznacza, że na każde 100 osób zasilających rejestr, 113 go opuszczało.
Głównym powodem wykreślenia z ewidencji były podjęcia pracy, ale
ich udział w strukturze odpływu zmalał w stosunku do 2016 roku o 4,4
punktu procentowego. Łącznie fakt powrotu na rynek pracy zgłosiło
3.195 osób. Wzrósł natomiast udział osób wyłączanych z ewidencji
z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, praw rentowych i emerytalnych, na co bezpośredni wpływ miała zmiana ustawy emerytalnej
konieczność wyrejestrowania jednorazowo stosunkowo licznej grupy
Wskaźnik płynności bezrobocia w latach 2013-2017

bezrobotnych, o czym wspomniano w poprzednim podrozdziale. Ponadto postępujący proces starzenia się społeczeństwa sprawia, że
liczba tracących status z powodu przejścia na emeryturę czy ukończenia wieku 60/65 lat z roku na rok będzie coraz większa.
Stopniowo zmienia się stosunek udziału podejmujących pracę subsydiowaną i niesubsydiowaną. Na ten stan wpływa szereg różnorodnych czynników, takich jak ogólna liczba klientów zarejestrowanych
w PUP czy wysokość środków na aktywizację zawodową, którą dysponuje urząd. W 2017 roku 77,2% osób, które zgłosiły podjęcie pracy
skorzystało ze stanowisk niesubsydiowanych ze źródeł publicznych,
pozostała część podjęła zatrudnienie w ramach robót publicznych,
prac interwencyjnych, refundacji kosztów wynagrodzeń lub wyposażenia stanowiska pracy, a także rozpoczęła prowadzenie własnej działalności gospodarczej uzyskując na ten cel dofinansowanie
z PUP.
17,2% przypadków wyłączenia z ewidencji spowodowane było odmową przyjęcia przez bezrobotnego propozycji pracy lub innej formy
pomocy, w tym przerwanie realizacji Indywidualnego Planu Działania
poprzez niezgłoszenie się w ustalonym wcześniej terminie do doradcy klienta na obowiązkową wizytę. W sytuacji, gdy jedynie nieliczna
grupa osób posiada prawo do zasiłku, a na lokalnym rynku pracy
dostępnych jest coraz więcej ofert pracy, klienci urzędu przywiązują coraz mniejszą wagę do wypełniania obowiązków wynikających
z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
i coraz częściej odrzucają oferty pracy lub aktywizacji zawodowej.
Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy
i ich udział w napływie bezrobotnych poprzednio pracujących
w latach 2015-2017
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4. Oferty pracy i miejsc aktywizacji zawodowej
W 2017 roku najwięcej ofert pracy napłynęło z sektora
przetwórstwa przemysłowego. Istotny wzrost zapotrzebowania na pracowników nastąpił w branży budowlanej. Podobnie, jak w zeszłych latach zdecydowana
większość oferowanych wakatów dotyczyła pracy niesubsydiowanej. Pracodawcy coraz częściej zgłaszają
problemy w pozyskaniu chętnych do pracy, natomiast
osoby, które poszukują zatrudnienia niechętnie godzą
się na oferowane warunki, głównie ze względu na niskie wynagrodzenia czy konieczność pracy zmianowej.
W 2017 roku pracodawcy zgłosili łącznie 5.465 wolnych stanowisk
pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Wzrost w stosunku do 2016
roku nie był znaczący, ale dotyczył przede wszystkim niesubsydiowanego zatrudnienia - do PUP wpłynęło ich o 6,0% więcej niż w poprzednim roku.
Wzrost ten świadczy o tym, że oferty trafiające do PUP to nie tylko
efekt realizowanych programów aktywizacji zawodowej, a wynik rosnącego realnego popytu na pracę w regionie. Sygnalizuje również
coraz większe problemy pracodawców z pozyskaniem odpowiednich kandydatów do pracy, które skłaniają firmy do podejmowania
współpracy z urzędami lub agencjami pracy. Jednocześnie dostępne
oferty nierzadko nie odpowiadają preferencjom osób bezrobotnych.
Podobnie, jak w zeszłym roku osoby zarejestrowane w PUP poszukiwały zazwyczaj pełnowymiarowych etatów, preferowały umowy
o pracę, niechętnie godziły się na wykonywanie czynności w ramach
umów cywilnoprawnych - głównie z powodu braku gwarancji stabilności zatrudnienia, braku prawa do urlopu wypoczynkowego oraz
ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku umów o dzieło, braku obowiązku odprowadzania składek ZUS przez zleceniodawcę.
W odpowiedzi na trudności z pozyskaniem pracowników, pracodawcy
coraz częściej decydowali się na zatrudnienie na podstawie umowy
o pracę. W minionym roku oferty dotyczące umów cywilnoprawnych
stanowiły jedynie 15,8% wszystkich zgłoszonych w tym czasie, podczas gdy w 2015 roku średnio co trzecia oferta dotyczyła tej formy
pracy.
Bezrobotni niechętnie przyjmowali również oferty pracy w systemie
zmianowym. Nadal częstym powodem braku zainteresowania ofertami był niski poziom wynagrodzeń oferowanych przez pracodawców - w wielu przypadkach było to minimalne wynagrodzenie zgodne
z obowiązującymi przepisami. Coraz bardziej zauważalne trudności
w pozyskaniu pracowników skłaniały firmy do podnoszenia poziomu
proponowanych wynagrodzeń, ale pracodawcy jednak częściej w tym
przypadku decydowali się na zmianę wymagań zawartych w ofercie,
w szczególności obniżali oczekiwania dotyczące poziomu wykształcenia, czy kwalifikacji zawodowych.
Specyfika ofert napływających do PUP sprawia, że duża ich część
dotyczy prac prostych. W ogólnym rankingu najbardziej poszukiwanych w 2017 roku zawodów znalazły się takie specjalności, jak robotnik wykonujący prace proste w przemyśle, robotnik gospodarczy czy
pakowacz ręczny.
Jedynie 2,8% ofert, które na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy napłynęły do pabianickiego urzędu pracy skierowanych było do specjalistów. Pracodawcy w tym przypadku najczęściej poszukiwali
specjalistów ds. marketingu i handlu, ds. sprzedaży oraz nauczycieli przedszkola. Również niewiele ofert skierowanych było do średniego personelu technicznego (8,0%). W tym przypadku na pracę

mogli liczyć przedstawiciele handlowi, pozostali mistrzowie produkcji
w przemyśle przetwórczym, operatorzy zautomatyzowanej linii produkcyjnej. Co dziesiąta oferta przeznaczona była dla pracowników
biurowych, w tym w szczególności dla magazynierów i pozostałych pracowników obsługi biurowej. Pracodawcy poszukiwali także
pracowników usług i sprzedawców. Oferty te stanowiły 15,2%.
Najczęściej poszukiwanymi zawodami były: robotnik gospodarczy,
sprzedawca i kucharz. Co piąta oferta skierowana była do robotników
przemysłowych i rzemieślników, w tym dla murarzy, obuwników i ślusarzy. Wśród operatorów maszyn i urządzeń najbardziej potrzebne
były szwaczki maszynowe, pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych oraz kierowcy operatorzy wózków
jezdniowych (widłowych). Oferty w tej grupie stanowiły 17,9% wszystkich wolnych stanowisk zgłoszonych w 2017 roku. Co czwarty wakat
przeznaczony był dla tzw. pracowników wykonujących prace proste. Grupa ta obejmuje zawody, które wymagają niskich lub podstaLiczba ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych
do PUP w Pabianicach w latach 2015-2017
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wowych umiejętności i niewielkiej wiedzy teoretycznej niezbędnych
do wykonywania przeważnie prostych i rutynowych prac, zazwyczaj
jest to praca fizyczna. Najwięcej ofert w tej grupie zostało zgłoszonych dla pracowników wykonujących prace proste w przemyśle, pakowaczy ręcznych, pomocniczych robotników budowlanych, pomocy
kuchennych, sprzątaczek biurowych oraz pokojowych.
Największe problemy z realizacją ofert pojawiły się w przypadku takich zawodów, jak sprzedawca, opiekunka osób starszych, fryzjer, kominiarz, mechanik pojazdów samochodowych, pracownik montażu,
wulkanizator i robotnik budowlany. Trudności w obsadzeniu wolnych
stanowisk wynikały głównie z tego, że osoby zarejestrowane niechętnie je przyjmowały z tego powodu, że były oferowane przez agencje
pracy tymczasowej, konieczności dojazdu do pracy (np. do Łodzi),
zmianowości wykonywania pracy, wysokości proponowanego wynagrodzenia przez pracodawcę.

W przeciwieństwie do ubiegłego roku, najwięcej ofert zgłosili pracodawcy z sektora „Przetwórstwa przemysłowego”. W tym przypadku nastąpił wzrost o 5,4%. Istotny spadek odnotowaliśmy w sekcji „Działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca” - firmy te zgłosiły o 1/5 ofert mniej niż w 2016 roku.
Spadki wystąpiły również w sekcji „Handlu hurtowego i napraw,
(...)”,„Opiece zdrowotnej i pomocy społecznej” oraz w „Pozostałej
działalności usługowej”.
Zdecydowanie więcej wolnych stanowisk pracy niż w ubiegłym roku
miał do zaoferowania sektor „Budownictwa” - w tym przypadku nastąpił wzrost aż o 86,1%. Jeszcze większy wzrost nastąpił w „Działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi” - o 94,4%.

Liczba ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych
do PUP w Pabianicach w latach 2015-2017 według PKD pracodawcy
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Na terenie PUP w Pabianicach upowszechniano za pośrednictwem
sieci EURES zagraniczne oferty pracy od pracodawców z terenu Unii
Europejskiej oraz krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przekazane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Łącznie w 2017
roku upowszechniono 1.081 takich ofert pracy, które obejmowały
w sumie 5.129 wakatów. Najwięcej zgłoszeń pochodziło – jak to miało miejsce w roku ubiegłym - od niemieckich pracodawców. Znaczna liczba ofert pracy dotyczyła krajów skandynawskich oraz Wielkiej
Brytanii, jak również Austrii. Pojawiło się ponadto kilka ofert pracy
z krajów takich jak Chorwacja, Cypr, Lichtenstein, Portugalia czy też
Szwajcaria – co nie zdarzało się zbyt często w ostatnich latach. Podobnie jak w ubiegłym roku zagraniczni pracodawcy najczęściej poszukiwali opiekunów osób starszych, fizjoterapeutów i pielęgniarek,
a także pracowników wykwalifikowanych posiadających konkretne
uprawnienia, tj. spawaczy różnych specjalności, ślusarzy, operatorów
wózków jezdniowych, operatorów maszyn, elektromonterów, elektryków czy kierowców kat. CE. Oferty napływały również w branżach:

gastronomicznej, informatycznej i budowlanej. Osoby młode mogły
skorzystać z ofert pracy sezonowej dla animatorów sportowych,
SPA, młodzieży, dziecięcych etc. w hotelach w Hiszpanii i Włoszech.
Znaczna liczba ofert dotyczyła, jak co roku, pracy sezonowej w rolnictwie i ogrodnictwie, głównie zbioru owoców i warzyw oraz uprawy
kwiatów. Pracownicy produkcji poszukiwani byli głównie w Czechach.
Zainteresowanie osobistym kontaktem z pracownikiem odpowiedzialnym za usługi sieci EURES w PUP rokrocznie maleje ze względu na
bezproblemowy dostęp osób zainteresowanych do Internetu i możliwość samodzielnej weryfikacji ofert zamieszczanych na portalach
EURES. Ponadto osoby zainteresowane pracą za granicą kontaktują się najczęściej z rodziną lub znajomymi, którzy już przebywają za
granicą, posiadają zatrudnienie i na miejscu są w stanie sprawdzić
aktualne oferty zatrudnienia. Na przestrzeni całego roku do doradcy
klienta informującego o zagranicznych ofertach pracy w ramach sieci
EURES zgłosiły się 73 osoby poszukujące pracy za granicą – to o 21
osób mniej w 2016 roku.

5. Zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców
W związku z dynamicznymi zmianami zachodzącymi
na rynku pracy i brakiem możliwości pozyskania odpowiednich pracowników, pracodawcy coraz częściej
decydują się na powierzenie pracy cudzoziemcom,
głównie obywatelom Ukrainy. Systematycznie rośnie
liczba ofert pracy dla obcokrajowców.
Jak prognozowano w ubiegłym roku, znacząco wzrosła liczba ofert
pracy dla cudzoziemców spoza terenu państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Liczba informacji Starosty na temat możliwości
zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi obejmująca obywateli polskich i cudzoziemców określonych w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarejestrowanych jako osoby
bezrobotne lub poszukujące pracy wzrosła ze 144 do 244. Analizując wymagania stawiane kandydatom można zauważyć, że najwięcej
ofert związanych było z postępowaniem przed Wojewodą w związku
z uzyskaniem zezwolenia na pracę dla obywateli Ukrainy oraz Indii. Ze względu na to, iż oferowane stanowiska często dotyczą prac
prostych lub konkretnego zawodu czy stanowiska (kucharz, szwaczka, pakowacz, pracownik budowlany), a pracodawca nie wskazuje
w ofercie konkretnych wymagań w stosunku do potencjalnych kandydatów, ponieważ cudzoziemiec, którego dotyczy postępowanie przed
Wojewodą nie posiada dokumentów potwierdzających staż pracy,
umiejętności czy uprawnienia, rekrutacja przeprowadzona przez doradcę klienta często wiązała się z organizacją giełdy pracy na terenie PUP lub kierowaniem potencjalnych kandydatów na rozmowę do
pracodawcy. Jednakże takie rekrutacje bardzo rzadko kończyły się
przyjęciem skierowanego kandydata do pracy.
W przypadku rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy
cudzoziemcom nastąpił spadek liczby zarejestrowanych oświadczeń z 2.858 w 2016 roku do 1.848. Nie było to jednak spowodowane spadkiem zainteresowania pracodawców pracownikami zza
wschodniej granicy, lecz wynikiem działań Straży Granicznej, które
doprowadziły do zmniejszenia rejestracji oświadczeń okazywanych
w liczbie kilkuset tylko dla pozoru – bez chęci faktycznego powierzenia pracy ze strony podmiotów wystawiających oświadczenia.
W efekcie w 2017 roku oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy
przedstawiały do rejestracji w przeważającej mierze podmioty fak-

tycznie poszukujące pracowników i posiadające coraz większy problem z pozyskaniem kadry pracowniczej z terenu naszego powiatu lub
okolic. Biorąc pod uwagę powyższe, można zauważyć, iż coraz więcej pracodawców – do tej pory nie wystawiających oświadczeń oraz
nie współpracujących z PUP - jest zainteresowanych pozyskaniem
pracowników zza wschodniej granicy kraju. Najwięcej oświadczeń
dotyczyło pracy oferowanej w branży budowlanej oraz w pracach sezonowych w ogrodnictwie. Pozostałe oświadczenia dotyczyły pracy
w różnych branżach i zawodach, m.in. praca na produkcji, spawacz,
kierowca, kucharz, tkacz, hafciarz, szwaczka, monter konstrukcji,
konserwator sprzętu, operator maszyn i in. Ponadto część pracodawców oferowała cudzoziemcom wykonywanie prac prostych na stanowiskach: robotnik gospodarczy oraz sprzątaczka. Ze względu na to, iż
obowiązujące przepisy nie nakładały do końca 2017 roku obowiązku
informacyjnego na podmiot powierzający pracę, trudno określić, ilu
cudzoziemców faktycznie podjęło zatrudnienie na podstawie zarejestrowanego oświadczenia w tutejszym Urzędzie.
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6. Barometr zawodów - prognozowane zapotrzebowanie na pracowników
Barometr zawodów jest prognozą zapotrzebowania na
pracowników w określonych zawodach. Badanie jest
przeprowadzane co roku na przełomie III i IV kwartału
przy udziale ekspertów rynku pracy, w tym pracowników urzędów pracy. Jego wyniki prezentowane są w
postaci tabeli zawierającej grupy zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych.
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II Struktura społeczno-demograficzna bezrobotnych

Do najsilniejszych determinantów statusu na rynku pracy należą takie czynniki, jak wiek, poziom kwalifikacji
zawodowych, doświadczenie czy płeć. To one w dużej mierze decydują o zatrudnieniu i czasie pozostawania bez
pracy.

1. Kobiety i mężczyźni na lokalnym rynku pracy
W 2017 roku spadek poziomu bezrobocia bardziej widoczny był w grupie mężczyzn niż kobiet, jednak to oni
nadal dominowali w rejestrach, choć ich przewaga uległa zmniejszeniu.
W grudniu 2017 roku w ewidencji PUP w Pabianicach figurowało 1.737 kobiet i 1.822 mężczyzn. W obu grupach nastąpił spadek
poziomu bezrobocia, ale wśród kobiet był on znacznie mniejszy
i wyniósł 15,7%, natomiast mężczyzn było mniej o 21,1%. Wpłynęło
to na proporcje obu grup w rejestrach urzędu - wzrost odsetka kobiet
i spadek udziału mężczyzn.
W odniesieniu do poprzedniego roku w obu grupach odnotowaliśmy
spadek liczby rejestrujących się w urzędzie, ale wśród kobiet był on
nieco niższy i wyniósł 14,4%, natomiast w przypadku mężczyzn nastąpił spadek napływu do bezrobocia o 17,0%.
Udział kobiet i mężczyzn wśród bezrobotnych
w PUP w Pabianicach w latach 2013-2017
(wg stanu na koniec grudnia)

Liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn
w PUP w Pabianicach w latach 2013-2017
(wg stanu na koniec grudnia)
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Na każde 100 kobiet trafiających do ewidencji przypadało 111 wyłączanych z rejestrów, wśród mężczyzn było to 115 osób, a więc o 4
więcej.
Kobietom napływającym do PUP w Pabianicach częściej przysługiwało prawo do zasiłku dla bezrobotnych (24,6%), aniżeli mężczyznom
(18,9%). Kobiety częściej zatem niż mężczyźni spełniały warunki do
otrzymania tego świadczenia, a więc wykazywały się zatrudnieniem
w oparciu o umowę o pracę czy posiadały dłuższy staż pracy. Jednocześnie stanowiły aż 59,8% wszystkich, którzy przed rejestracją
utracili zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli np.
z powodu redukcji etatów. Z kolei powodami, dla których mężczyznom
zasiłek nie przysługiwał były m.in. długie przerwy w zatrudnieniu lub
brak możliwości przedstawienia świadectwa pracy.
Po raz pierwszy w życiu zarejestrowało się 16,4% kobiet, dla pozostałych (83,6%) była to już druga lub kolejna rejestracja w urzędzie.
W grupie mężczyzn ta proporcja była nieco inna - 13,1% nabyło status bezrobotnego po raz pierwszy, a 86,9% po raz kolejny.
W minionym roku z rejestrów wyłączono 3.226 kobiet i 3.711 mężczyzn. W obu grupach nastąpił spadek, co jest konsekwencją tego,
że z roku na rok coraz mniej osób ogółem pozostaje w ewidencji PUP,
a więc i coraz mniej traci status bezrobotnego. Należy jednak zauważyć, że w stosunku do 2016 roku spadek odpływu z bezrobocia był
większy wśród kobiet (14,5%) niż w przypadku mężczyzn (13,8%).
Na podstawie wartości wskaźnika płynności można wnioskować, że
dynamika bezrobocia wśród kobiet nieco wyhamowała i sygnalizuje pewną stagnację, natomiast w grupie mężczyzn spadek poziomu
bezrobocia przyspieszył w porównaniu z 2016 rokiem. Bardziej istotną jest jednak analiza przyczyn, dla których obie grupy traciły status
bezrobotnego.
Podobnie, jak w latach ubiegłych bezrobotni tracili status przede
wszystkim z powodu podjęcia pracy, przy czym działo się tak w przypadku 48,2% wyrejestrowanych kobiet i 44,2% mężczyzn. Kobiety
częściej także korzystały z takich form wsparcia, jak staże czy prace
społecznie użyteczne. Warto zwrócić uwagę, że drugą co do częstotliwości przyczyną utraty statusu bezrobotnego wśród mężczyzn była
odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia odpowiedniej oferty
pracy lub innej formy pomocy. W 2017 roku prawie co czwarty mężczyzna wyrejestrowany został z tego powodu, podczas gdy w grupie
kobiet odsetek takich przypadków wyniósł zaledwie 11,3%. Kobiety
chętniej korzystały z oferty urzędu i rzadziej odmawiały przyjęcia
odpowiedniej oferty. Bardziej sumiennie wypełniały obowiązki wynikające z rejestracji w PUP i, jeżeli decydowały się na rezygnację
ze statusu bezrobotnego, to częściej niż mężczyźni same zgłaszały
prośbę o wyrejestrowanie.
Średni czas pozostawania kobiet w rejestrach PUP wyniósł 7,7
miesięca i uległ skróceniu w stosunku do 2016 roku o 1,3 miesiąca. W przypadku mężczyzn nie zaszły w tym zakresie żadne zmiany
- podobnie, jak rok wcześniej poszukiwali oni zatrudnienia średnio
przez 7 miesięcy.
Jednym z czynników wpływających na sytuację kobiet na lokalnym
rynku pracy jest specyfika ofert pracy. Pomimo tego, że pracodawcy
zgłaszając do PUP wolne stanowisko pracy nie mogą dyskryminować
żadnej z grup, to jednak bardzo duża część ofert dotyczy zawodów
uznawanych za „typowo męskie” i stanowisk wymagających dużej siły
fizycznej, z których kobiety korzystają bardzo rzadko. Często na możliwość podjęcia zatrudnienia wpływa sytuacja rodzinna i fakt opieki
nad dziećmi. Powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka niejednokrotnie wydłuża się w czasie. Z analiz prowadzonych przez PUP w Pabianicach wynika, że mężczyźni częściej
podejmują się wykonywania prac dorywczych i krótkookresowych, co
powoduje częste rejestracje i wyłączenia z ewidencji.
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Najczęstsze powody utraty statusu bezrobotnego
wśród kobiet i mężczyzn w 2017 roku (w%)
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Struktura poziomu wykształcenia osób bezrobotnych stanowi w dużej
mierze odzwierciedlenie proporcji występujących w społeczeństwie.
W sytuacji wzmożonego popytu na pracę, jaki obecnie obserwujemy
nie można jednoznacznie wskazać, że któraś z grup boryka się ze
szczególnymi trudnościami w znalezieniu zatrudnienia.
Kobiety figurujące w ewidencji PUP w Pabianicach częściej niż mężczyźni legitymowały się dyplomami wyższych uczelni. W grupie tej
występuje również wyższy odsetek absolwentów liceów ogólnokształcących oraz szkół policealnych i średnich zawodowych. Niemniej jednak należy zaznaczyć, że co trzecia bezrobotna kobieta w 2017 roku
posiadała wykształcenie co najwyżej na poziomie gimnazjalnym.
Zarejestrowani w urzędzie mężczyźni charakteryzowali się ogólnie
niższym poziomem wykształcenia niż kobiety. Odsetek osób, które
ukończyły wyłącznie szkołę gimnazjalną lub podstawową wyniósł
w tej grupie aż 40,4%. Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiadało 27,4% mężczyzn, zaś wyższe jedynie 7,3%.
Obowiązujące zasady przyznawania prawa do emerytury nie pozostają również bez wpływu na strukturę wieku bezrobotnych kobiet
i mężczyzn. Kobiety pozostające w ewidencji PUP w końcu 2017 roku
były statystycznie aż o 7 lat młodsze niż mężczyźni - ich przeciętny
wiek wyniósł 39 lat, natomiast statystyczny bezrobotny mężczyzna
był w wieku 46 lat.
Istotny wpływ na sytuację zawodową ma fakt sprawowania opieki nad dzieckiem lub inną osobą zależną. W końcu 2017 roku
w rejestrach PUP w Pabianicach pozostawało 660 osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia oraz 29 osób
wychowujących co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do
18. roku życia, (przy czym jeśli oboje rodziców figurowało w ewidencji, dziecko wykazywane było tylko u jednego z nich). Osoby te
stanowiły 19,3% wszystkich zarejestrowanych, a zatem o 2,4 punktu
procentowego więcej niż w 2016 roku. W zdecydowanej większości
(77,8%) były to kobiety.
Największą grupą wiekową posiadającą dzieci do 6. roku życia były
osoby z przedziału 25-34 lata stanowiące 53,0% ogółu. Średnio co
trzeci bezrobotny rodzic lub opiekun ukończył 35 rok życia.
W końcu 2017 roku spośród wszystkich zarejestrowanych kobiet
22,7% nie podjęło pracy od czasu urodzenia dziecka, przy czym ta
grupa bezrobotnych monitorowana jest bez względu na wiek dziecka,
a zatem wśród tych osób były zarówno młode matki, którym właśnie
skończył się urlop macierzyński, jak i kobiety, które nie podejmowały
zatrudnienia przez wiele lat od czasu urodzenia dziecka. W minionym
roku ta sytuacja dotyczyła 394 bezrobotnych. W porównaniu do 2016
roku w rejestrach PUP było o 10 kobiet, które nie podjęły pracy po
urodzeniu dziecka mniej.
Powyższe statystyki potwierdzają, że sprawowanie opieki nad dzieckiem utrudnia podjęcie pracy lub powrót do aktywności zawodowej
ze względu na duże zaangażowanie w obowiązki związane z wychowywaniem dziecka w pierwszych latach jego życia czy brak odpowiedniej liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach. Często rezygnacja
z pracy jest jednak świadomą decyzją rodzica podyktowaną niechęcią powierzenia opieki nad dzieckiem innym osobom lub obawą przed
utratą różnego rodzaju świadczeń finansowych bądź rzeczowych.
Młode matki są jedną z grup dyskryminowanych na rynku pracy. Z danych PUP wynika, że kobiety niejednokrotnie później niż mężczyźni
rozpoczynają życie zawodowe. Wejście lub powrót na rynek pracy po
dłuższej przerwie utrudniają również negatywne stereotypy dotyczące braku dyspozycyjności i niedostatecznego zaangażowania matek
w obowiązki zawodowe. Przekonania te są nadal obecne wśród pracodawców.

Struktura bezrobotnych kobiet i mężczyzn
według poziomu wykształcenia w 2017 roku
(wg stanu na koniec grudnia)
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Struktura bezrobotnych kobiet i mężczyzn
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2. Bezrobocie a wiek
Struktura wiekowa osób pozostających w ewidencji
urzędu jest w pewnym stopniu odzwierciedleniem
struktury ogółu mieszkańców powiatu. Wiek stanowi
jeden z najistotniejszych czynników, które determinują sytuację danej osoby na rynku pracy. Wraz ze wzrostem wieku zwiększeniu ulega liczba i udział osób
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP.

Z analiz prowadzonych przez PUP w Pabianicach wynika, iż przeciętny wiek bezrobotnego zarejestrowanego w tutejszym urzędzie wzrasta co roku o średnio 6 miesięcy i w 2017 roku wyniósł
42 i pół roku.
Jednocześnie systematycznie zmniejsza się udział najmłodszej kategorii wiekowej, czyli osób, które nie przekroczyły 25. roku życia.
Wzrost przeciętnego wieku, jak i odsetka najstarszych grup wiekowych to wynik zjawiska starzenia się społeczeństwa, które widoczne
jest również w trendach występujących w zbiorowości osób zarejestrowanych w pabianickim urzędzie pracy.

Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pabianicach
według wieku w latach 2013-2017 w %
(wg stanu na koniec grudnia)
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Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jako
osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy ze
względu na wiek wskazuje bezrobotnych do 30. roku życia oraz
osoby po 50. roku życia, dlatego w dalszej części analizy uwaga
skupiona zostanie w szczególności na tych grupach.

2.1 Bezrobocie młodych
Osoby młode są grupą poszukiwaną przez pracodawców. Jedną z istotnych barier w uzyskaniu zatrudnienia jest jednak brak doświadczenia zawodowego.
Coraz bardziej widoczne jest także zjawisko bezczynności wśród młodzieży charakteryzujące się niechęcią do podejmowania pracy, nauki czy nabywania
dodatkowych kwalifikacji w trakcie szkoleń i kursów.
Bezrobotni, którzy nie ukończyli 30. roku życia stanowili 17,9%
wszystkich zarejestrowanych w PUP w Pabianicach - o 1,2 punktu
procentowego mniej niż przed rokiem. Spadek udziału tej grupy o 1,6
punktu procentowego odnotowano również w całym województwie
łódzkim. Należy jednak zaznaczyć, że powiat pabianicki należy do
regionów, w których odsetek najmłodszej grupy wiekowej jest jednym
z najniższych w województwie. Udział tych osób w ogólnej liczbie
bezrobotnych niższy jest tylko w Łodzi (14,2%), natomiast są powiaty,
w których bezrobotni do 30 roku życia stanowią ponad 30% wszystkich zarejestrowanych - należą do nich powiat rawski, sieradzki i wieruszowski.
W końcu roku w rejestrach PUP w Pabianicach figurowało 639 osób
należących do tej grupy, a ich liczba zmalała w porównaniu z 2016
rokiem o 23,6%, zatem dynamika spadku poziomu bezrobocia w tym
przypadku była większa niż w ogólnej zbiorowości zarejestrowanych.
Na przestrzeni całego roku do bezrobocia napłynęło 2.059 osób do
30. roku życia - o 557 mniej niż w 2016 roku, co dało spadek napływu
aż o 21,3%. Wśród napływających do rejestrów dla 70,6% była to
już kolejna rejestracja w życiu, przy czym należy zaznaczyć, że w tej
grupie były 202 osoby, które powróciły do rejestru automatycznie po
ukończonym stażu, szkoleniu lub pracach społecznie użytecznych.
W 2017 roku z ewidencji wyłączono 2.179 osób do 30 roku życia
- o 587 mniej niż rok wcześniej. Spadek ten jest efektem zmniejszenia
się liczby pozostających w rejestrach PUP, dlatego sytuację na rynku
pracy tej grupy lepiej obrazuje wskaźnik płynności bezrobocia, któ20

Liczba bezrobotnych do 30 roku życia i jej udział w ogólnej liczbie
zarejestrowanych (w%) w latach 2015-2017
(wg stanu na koniec grudnia)
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ry wyniósł 1,06, co oznacza, że na każde 100 osób napływających do
PUP, status traciło 106 bezrobotnych.
Najczęściej osoby te podejmowały pracę - wyłączenia z tego powodu stanowiły 46,0% wszystkich przypadków, przy czym co trzeci
dotyczył pracy subsydiowanej - głównie w ramach refundacji kosztów
zatrudnienia przysługujących pracodawcom oraz dofinansowania do
rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.
Podobnie, jak w poprzednich latach młodzi bezrobotni kierowani byli do udziału w stażach, szkoleniach i pracach społecznie
użytecznych, czyli w formach aktywizacji zawodowej, w których
nie występuje nawiązanie stosunku pracy. Grupa korzystająca
z tego rodzaju aktywizacji zawodowej stanowiła 19,4% wszystkich wyłączonych z ewidencji w 2017 roku osób do 30 roku życia.
Łącznie z powodu odmowy przyjęcia propozycji pracy bądź innej
formy pomocy, braku gotowości do podjęcia pracy lub na własny
wniosek status bezrobotnego traciła co trzecia osoba. Z podobną
sytuacją mieliśmy do czynienia w poprzednich latach. Osoby młode
przykładają mniejszą wagę do obowiązków związanych z rejestracją
w urzędzie pracy. Częściej niż inne grupy wiekowe nie stawiają się na
spotkania z doradcą klienta, przerywając realizację Indywidualnych
Planów Działania i tracą z tego powodu status bezrobotnego. Podejmując pracę nie zgłaszają tego faktu doradcy klienta. Coraz częściej
zdarza się również, że grupa ta niechętnie przyjmuje propozycję odbycia stażu u pracodawcy. Głównymi powodami odmów w 2017 roku
były niski poziom stypendium stażowego oraz trudności w dojazdach
do zakładu pracy.
Przeciętny czas pozostawania w rejestrach PUP osób do 30 roku
życia był krótszy niż w pozostałych grupach wiekowych i wyniósł niecałe 4 miesiące. W stosunku do poprzednich dwóch lat nie nastąpiły
w tym zakresie znaczące zmiany, ale należy zaznaczyć, że obserwowaliśmy kontynuację spadkowego trendu odsetka długotrwale bezrobotnych. W końcu roku wśród zarejestrowanych bezrobotnych do 30
roku życia 40,4% pozostawało długotrwale bez pracy.
Istotnym czynnikiem determinującym sytuację na rynku pracy osób
młodych jest doświadczenie zawodowe. Pracodawcy najchętniej
zatrudniają osoby z praktyką na danym stanowisku lub chociażby
w danej branży. Wśród osób młodych pozostających w rejestrach
PUP w Pabianicach w 2017 roku 23,6% nie wykazało się żadnym
stażem pracy, a 38,8% zostało uznanych za osoby bez doświadczenia zawodowego, tzn. zgodnie z definicją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoby te nie uzyskały jeszcze
co najmniej 6 miesięcznego doświadczenia w trakcie zatrudnienia,
wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Udział tej grupy z roku na rok maleje. W odniesieniu do 2016 roku nastąpił spadek o 3 punkty procentowe.
Brak doświadczenia zawodowego skorelowany z niskim poziomem
wykształcenia potęguje trudności w podjęciu pracy. Bezrobotni do 30
roku życia zarejestrowani w pabianickim urzędzie pracy w 33,2% posiadali jedynie co najwyżej gimnazjalne wykształcenie, zaś 24,7%
ukończyło ogólnokształcącą szkołę średnią, a zatem łącznie aż
57,9% grupy nie posiada wyuczonych kwalifikacji do wykonywania
jakiekolwiek zawodu. Brak kwalifikacji zawodowych, czyli zgodnie
z zapisami ustawy brak kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek
zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu, dotyczył łącznie
59,1% grupy do 30 roku życia. Taka sytuacja nie wpływa korzystnie
na szanse zatrudnienia, ale jest także wynikiem pewnej zauważalnej
tendencji, która przejawia się w niechęci młodego pokolenia do zdobywania kwalifikacji pozwalających na podjęcie pracy. Zatrudnienie
często nie stanowi już priorytetu, zwłaszcza, jeśli oferowana praca
nie spełnia oczekiwań finansowych.

Napływ, odpływ oraz wskaźnik płynności bezrobocia osób
do 30 roku życia w latach 2015-2017
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Warto również zwrócić uwagę na stosunkowo niski udział osób
z wykształceniem zasadniczym i średnim zawodowym. Młodzi ludzie
coraz chętniej wybierają szkoły o profilu zawodowym, niemniej nadal
najpopularniejsze są licea ogólnokształcące. Z drugiej strony niski
udział absolwentów szkół zawodowych w strukturze bezrobotnych
może świadczyć o braku konieczności rejestrowania się w urzędzie,
a więc o lepszym odnajdywaniu się na rynku pracy.

Wśród tych, którzy wykazali się jakimikolwiek kwalifikacjami do wykonywania określonych zawodów najczęściej pojawiali się sprzedawcy, fryzjerzy, pozostali robotnicy wykonujący prace proste
w przemyśle, kucharze oraz pozostali pracownicy obsługi biurowej.

2.2 Bezrobotni po 50 roku życia
2017 rok przyniósł spadek zarówno liczby zarejestrowanych osób po 50 roku życia, jak i ich odsetka w ogólnej zbiorowości bezrobotnych. Zmalał
również udział długotrwale bezrobotnych. Jednym
z czynników, które wpłynęły na poprawę wskaźników
dotyczących bezrobocia tej grupy były zmiany przepisów emerytalnych, co spowodowało utratę statusu
bezrobotnego przez sporą grupę osób. Na pytania na
ile istotny był ten czynnik i czy pozytywne tendencje
utrzymają się, będzie można jednak odpowiedzieć po
analizie danych za 2018 rok.
W końcu 2017 roku w rejestrach urzędu figurowały 1.152 osoby, które
ukończyły 50 rok życia - o 23,2% mniej niż rok wcześniej. Tak duży
spadek miał swoje odzwierciedlenie w udziale tej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych, który wyniósł 32,4%. W porównaniu z 2016 rokiem
odsetek ten zmalał o 1,9 punktu procentowego i był to pierwszy spadek
od wielu lat. Nie zmienia to jednak faktu, że powiat pabianicki nadal
należy do czołówki powiatów województwa łódzkiego, w których odsetek tej grupy jest najwyższy. Należy jednak zaznaczyć, że w związku
z istotnym spadkiem liczby zarejestrowanych należących do tej grupy
wiekowej, nasz powiat zajmuje obecnie trzecią, a nie jak przed rokiem
drugą, lokatę w województwie - wyższy odsetek osób 50+ występuje
w Łodzi i w powiecie zduńskowolskim.
W 2017 roku zarejestrowaliśmy o 1/5 mniej osób po 50 roku życia
niż rok wcześniej. W zdecydowanej większości były to powtórne rejestracje, zaledwie 8,1% nabyło status bezrobotnego po raz pierwszy. W trakcie rejestracji, prawo do zasiłku przysługiwało co
czwartemu bezrobotnemu. Osoby po 50 roku życia stanowiły aż
51,2% wszystkich, którzy trafili do rejestrów PUP po utracie pracy
w ramach zwolnień z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
Osoby z tej grupy wiekowej częściej tracą zatrudnienie z przyczyn
ekonomicznych niż pozostałe, co potwierdza ich trudną sytuację na
rynku pracy. Z drugiej strony należy zaznaczyć, że zdarzają się sytuacje, w których pracodawcy korzystają z możliwości zastosowania
tego rodzaju wypowiedzenia stosunku pracy, aby umożliwić osobom
w wieku przedemerytalnym skorzystanie z wcześniejszych świadczeń.
W 2017 roku z ewidencji wyłączono 1.765 osób po 50 roku życia o 12,5% mniej niż rok temu. Mimo tego spadku nadal liczba osób
opuszczająca rejestry była wyższa od liczby napływających do nich.
O stosunkowo dużej dynamice świadczy wartość współczynnika płynności bezrobocia, który w omawianej grupie wyniósł 1,25, a więc był
zdecydowanie wyższy niż w populacji ogółem.
Z powyższych danych wynika, że sytuacja grupy 50+ na lokalnym
rynku pracy poprawiła się, niemniej jednak trudno wnioskować o radykalnym przełamaniu negatywnych tendencji występujących w tej
grupie. Należy zauważyć, że w 2017 roku zaszły znaczące zmiany
22

Liczba i udział bezrobotnych po 50 roku życia zarejestrowanych
w PUP w Pabianicach w latach 2013-2017
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w strukturze odpływu z bezrobocia tej grupy - ze względu na zmianę
przepisów emerytalnych udział osób tracących status bezrobotnego
z powodu nabycia praw do świadczeń wyniósł aż 23,7%.
W 2017 roku bezrobotni powyżej 50 roku życia podobnie, jak pozostałe grupy najczęściej tracili status z powodu podjęcia pracy lub
innej pracy zarobkowej, ale udział podejmujących zatrudnienie był
niższy o 9,6 punktu procentowego niż w całej zbiorowości i wyniósł jedynie 36,5%. Starsze grupy wiekowe rzadziej jednak odmawiały przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy. Były również bardziej
systematyczne i częściej potwierdzały gotowość do podjęcia pracy.
Przeciętny czas pozostawania bez pracy osób po 50 roku życia wyniósł w 2017 roku 10,1 miesiąca, a więc był dłuższy o 3 miesiące niż
w grupie wszystkich zarejestrowanych. W grupie tej 64,9% stanowiły
osoby długotrwale bezrobotne - ich odsetek zmalał w porównaniu
z 2016 rokiem o 5,8 punktu procentowego.
Inną charakterystyczną cechą dla omawianej grupy jest niski poziom
wykształcenia i niezawsze adekwatne do aktualnych wymogów
rynku pracy kwalifikacje zawodowe. W 2017 roku 41,6% bezrobotnych po 50 roku życia posiadało jedynie wykształcenie podstawowe.
W grupie tej zdecydowanie niższy niż przeciętnie był również odsetek
osób z wykształceniem wyższym. Struktura osób po 50 roku życia
według poziomu wykształcenia nie uległa znaczącym zmianom.

Warto zaznaczyć, że pomimo tak wielu negatywnych zjawisk kumulujących się w tej grupie, zauważalne są również pozytywne trendy.
W obliczu coraz większych trudności w pozyskaniu pracowników,
pracodawcy częściej niż w poprzednich latach decydowali się na zatrudnienie osób, które ukończyły 50 rok życia, doceniając charakterystyczne dla tej grupy zaangażowanie i lojalność oraz doświadczenie
życiowe.
Struktura odpływu osób po 50 roku życia w PUP w Pabianicach
w 2017 roku
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3. Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
Jednym z podstawowych problemów lokalnego rynku
pracy jest niedopasowanie kwalifikacji zasobów ludzkich do popytu zgłaszanego przez pracodawców. Duża
grupa zarejestrowanych bezrobotnych nie posiada
konkretnych kwalifikacji zawodowych. Często też nie
jest w stanie udokumentować żadnej praktyki zawodowej. Zawody, których podaż i popyt jest zrównoważony
stanowią nieliczne wyjątki.
Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pabianicach
według poziomu wykształcenia (w%) w latach 2015-2017
(wg stanu na koniec grudnia)
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Wśród zarejestrowanych w PUP w Pabianicach dominują osoby
o niskim poziomie wykształcenia. W 2017 roku 35,2% stanowili bezrobotni z wykształceniem jedynie gimnazjalnym lub niższym, 23,8% ukończyło zasadniczą szkołę zawodową. Czynnikiem, który w bardzo dużym stopniu utrudnia odnalezienie się
na rynku pracy jest brak kwalifikacji zawodowych. Sytuacja ta
w 2017 roku dotyczyła 43,3% bezrobotnych. Natomiast doświadczenia zawodowego w rozumieniu zapisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie posiadało 12,4% zarejestrowanych. Brak udokumentowanej praktyki zawodowej to głównie cecha

najmłodszych bezrobotnych, ale problem ten pojawia się również
w przypadku starszych roczników, co jest wynikiem podejmowania
pracy w „szarej strefie” i długotrwałego figurowania w rejestrach PUP.
Jednym z problemów występujących na lokalnym rynku pracy jest
niedopasowanie kwalifikacyjne. Analiza prowadzona w ramach Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych wykazała, że nadwyżka podaży w 2017 roku wystąpiła aż w 19 grupach zawodów. Poniżej przedstawiono ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych
w powiecie pabianickim.

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE
Powiat pabianicki
INFORMACJA SYGNALNA
II PÓŁROCZE 2017 R.
Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Operatorzy maszyn do prania
Operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór

zawód
maksymalnie
deficytowy

Administratorzy systemów komputerowych
Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)
Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
Windykatorzy i pokrewni
Pośrednicy pracy i zatrudnienia
Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani

DEFICYT

Asystenci nauczycieli
Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
zawód deficytowy

Tapicerzy i pokrewni
Szklarze
Operatorzy maszyn do szycia
Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka
Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna
Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Projektanci i administratorzy baz danych
Szwaczki, hafciarki i pokrewni
Blacharze
Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów
Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych
Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani
Ogrodnicy

zawód
nadwyżkowy
NADWYŻKA

Malarze budowlani i pokrewni
Kasjerzy bankowi i pokrewni
Praczki ręczne i prasowacze
Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani
Ręczni pakowacze i znakowacze
Gospodarze budynków
Sekretarki (ogólne)
Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
Maszyniści kotłów parowych i pokrewni

zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej
Operatorzy urządzeń energetycznych
Operatorzy aparatury medycznej
Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni

*Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych został wykonany według nowej metodologii przygotowanej
w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS „Opracowanie nowych zaleceń
metodycznych prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy".
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4. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy
W 2017 roku odsetek osób niepełnosprawnych wśród
bezrobotnych mieszkańców powiatu pabianickiego,
pomimo spadku liczby bezwzględnej, wzrósł o 0,2
punktu procentowego. W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła jednak liczba ofert pracy przeznaczonych
dla osób niepełnosprawnych. Wpłynęło to na zmniejszenie odsetka długotrwale bezrobotnych w tej grupie,
ale nadal przeciętny czas pozostawania bez pracy osób
z niepełnosprawnościami jest dłuższy niż w pozostałych grupach. Ze względu na skrócenie wieku emerytalnego i utratę statusu bezrobotnego z tego tytułu
licznej grupy osób, zmalał przeciętny wiek osób niepełnosprawnych pozostających w rejestrach PUP.
W końcu roku w rejestrach urzędu pozostawało 359 niepełnosprawnych bezrobotnych i 124 niepełnosprawnych niepozostających
w zatrudnieniu posiadających status poszukującego pracy. Liczba osób bezrobotnych mających orzeczenie o niepełnosprawności
figurujących w ewidencji PUP w Pabianicach zmalała w 2017 roku
o 16,7%, natomiast liczba zarejestrowanych ze statusem poszukujących pracy wzrosła o 27,8%. Wzrósł również odsetek bezrobotnych
z niepełnosprawnościami w ogólnej liczbie zarejestrowanych - z 9,9%
do 10,1%.
W 2017 roku do rejestrów PUP napłynęło 527 osób z niepełnosprawnościami - o 14,4% mniej niż przed rokiem. W odniesieniu do
2016 roku zmniejszyła się liczba wyłączonych z ewidencji - o 12,0%.
Współczynnik płynności bezrobocia był wyższy od wartości w ogólnej
zbiorowości bezrobotnych i wyniósł 1,16.

Liczba i udział bezrobotnych osób niepełnosprawnych
w grupie zarejestrowanych w PUP w Pabianicach w latach 2015-2017
(wg stanu na koniec grudnia)
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Najczęstszym powodem utraty statusu bezrobotnego było podjęcie
pracy, ale należy zaznaczyć, że z tego powodu z rejestrów wyłączono
jedynie 34,3% osób niepełnosprawnych, a więc udział podjęć pracy
w tej grupie był zdecydowanie niższy niż w pozostałych. Niepełnosprawni najczęściej podejmowali pracę niesubsydiowaną (82,3%).
Jednocześnie częściej niż inne grupy osoby te korzystały z form aktywizacji niewiążących się ze stosunkiem pracy - staży, szkoleń, prac
społecznie użytecznych i działań aktywizacyjnych prowadzonych
przez agencję zatrudnienia. Wyłączenia z tego powodu stanowiły
16,1%.
Niepełnosprawni wykazywali się większą systematycznością i rzadziej niż pozostałe grupy odmawiali przyjęcia propozycji pracy lub
innej formy pomocy albo przerywali realizację Indywidualnych Planów Działania. Wyłączenia z tego powodu stanowiły jedynie 6,9%,
podczas gdy w całej zbiorowości 17,2%.
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Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób niepełnosprawnych
zarejestrowanych w PUP w Pabianicach w latach 2015-2017 (w%)
(wg stanu na koniec grudnia)
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Przeciętny czas pozostawania bez pracy w tej grupie wyniósł
w 2017 roku 10,4 miesiąca, a zatem osoby te o 3,3 miesiąca dłużej
poszukiwały zatrudnienia niż pozostałe grupy. Zjawisko to przekłada się na bardzo wysoki udział długotrwale bezrobotnych, którzy
w końcu roku stanowili aż 66,6% wszystkich osób niepełnosprawnych
zarejestrowanych w PUP w Pabianicach. Niemniej jednak odsetek
ten zmalał w porównaniu z 2016 rokiem o 8,1 punktu procentowego.
Na większą dynamikę spadku poziomu bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych niż w poprzednim roku nie bez wpływu pozostawała
dostępność odpowiednich ofert pracy. Na przestrzeni minionego roku
pracodawcy zgłosili o 33,8% miejsc pracy przeznaczonych dla osób
niepełnosprawnych więcej niż w 2016 roku. 34,2% tych ofert dotyczyło pracy subsydiowanej.
Jedną z cech charakterystycznych grupy osób niepełnosprawnych
zarejestrowanych w PUP w Pabianicach jest wyraźna dominacja
mężczyzn - w 2017 roku stanowili oni 59,6% bezrobotnych oraz
68,5% poszukujących pracy.
Przeciętny wiek osoby niepełnosprawnej posiadającej status bezrobotnego w 2017 roku to ponad 51 lat i był niższy o 3 lata niż
przed rokiem. Osoby po 50 roku życia stanowiły w tej grupie 56,0%.
Zaledwie 7,8% nie ukończyło 30 roku życia. Proporcja ta jest konsekwencją nabywania statusu osoby niepełnosprawnej w późniejszym
okresie życia, często jako skutek przewlekłych chorób, urazów czy
wykonywania pracy w szczególnych warunkach.
Wśród niepełnosprawnych osób bezrobotnych zdecydowaną
większość (77,4%) stanowili ci, którzy posiadali lekki stopień
niepełnosprawności. Na drugim miejscu pod względem liczebności znaleźli się niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym (21,4%).
Jedynie 4 osoby (1,2%) posiadały znaczny stopień niepełnosprawności. Inaczej proporcje te rozkładały się wśród poszukujących pracy.
W grupie tej dominowały osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stanowiąc 82,2%. Drugą pod względem udziału była
grupa osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (13,7%), nato-

Liczba ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej przeznaczonych
dla osób niepełnosprawnych zgłoszonych
do PUP w Pabianicach w latach 2015-2017
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miast stopień znaczny posiadało 4,1%. Zdecydowana przewaga osób
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wśród zarejestrowanych jako poszukujący pracy wynika z braku możliwości nabycia
przez nie statusu bezrobotnego ze względu na przysługujące świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. Wysokość rent uzależniona
jest m.in. od stopnia niepełnosprawności i zazwyczaj wzrasta razem
z nim, dlatego osoby przekraczające limit pobieranych świadczeń
w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia rejestrują się jako
poszukujący pracy.
Najczęstszymi powodami orzeczenia o niepełnosprawności, podobnie, jak w latach poprzednich, były upośledzenia narządu ruchu, choroby psychiczne i neurologiczne oraz choroby narządu wzroku.
Najwięcej niepełnosprawnych osób niepełnosprawnych posiadało
wykształcenie zasadnicze zawodowe (40,4%). Drugą liczebnie grupę
stanowiły osoby z wykształceniem niższym niż gimnazjalne (36,8%)
12,0% posiadało wykształcenie policealne i średnie zawodowe. Jedynie 3,6% legitymowało się dyplomem wyższej uczelni.

5. Zróżnicowanie terytorialne - bezrobocie w gminach powiatu
Gminy wiejskie powiatu pabianickiego w dużej mierze
pełnią funkcje pozarolnicze i charakteryzują się stosunkowo wysoką aktywnością gospodarczą, tworząc
również miejsca pracy. Mieszkańcy gmin wiejskich
nierzadko pracują poza rolnictwem, dlatego struktura bezrobocia rejestrowanego na terenach miejskich
i wiejskich nie różni się istotnie. W 2017 roku skala
spadku poziomu bezrobocia była podobna na obu terenach.

Liczba i udział bezrobotnych mieszkańców obszarów miejskich
wśród zarejestrowanych w PUP w Pabianicach w latach 2015-2017
(wg stanu na koniec grudnia)
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Liczba i udział bezrobotnych mieszkańców obszarów wiejskich
wśród zarejestrowanych w PUP w Pabianicach w latach 2015-2017
(wg stanu na koniec grudnia)
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W końcu 2017 roku w PUP zarejestrowanych było 2.699 mieszkańców miast - Pabianic i Konstantynowa Łódzkiego oraz 860 osób zamieszkujących gminy wiejskie. Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do 2016 roku był bardzo podobny w obu grupach i wyniósł
18,5% w przypadku mieszkańców miast oraz 18,7% wśród mieszkańców terenów wiejskich. Udział obu grup w ogólnej zbiorowości
zarejestrowanych pozostał na takim samym poziomie, jak w 2016
roku. W końcu roku mieszkańcy miast stanowili 75,8% wszystkich
zarejestrowanych, a osoby z gmin wiejskich 24,2%.
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Liczba bezrobotnych mieszkańców gmin powiatu pabianickiego
zarejestrowanych w PUP w Pabianicach w latach 2015-2017
(wg stanu na koniec grudnia)
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Spadek liczby bezrobotnych nastąpił wśród mieszkańców
wszystkich gmin powiatu pabianickiego. Z największym z nich
mieliśmy do czynienia w gminie Dobroń, w której poziom bezrobocia w porównaniu z poprzednim rokiem zmalał aż o 24,2%. W dalszej
kolejności spadki w poszczególnych gminach wyniosły: w Ksawerowie - 21,7%, w Mieście Pabianice - 20,5%, w Lutomiersku 17,7%,
w Dłutowie - 13,7%, w gminie Pabianice - 12,6% oraz w Konstantynowie Łódzkim - 10,6%.
Mieszkańcy wsi pozostający w rejestrach PUP w 2017 roku poszukiwali zatrudnienia średnio przez blisko 8 miesięcy, a więc
o miesiąc krócej niż rok wcześniej. Nieco krócej, bo przeciętnie 7
miesięcy w ewidencji pozostawali mieszkańcy miast. Czas pozostawania bez pracy tej grupy w stosunku do 2016 roku skrócił się o 2
tygodnie, ale należy zaznaczyć, że wśród mieszkańców miast odnotowaliśmy większy odsetek osób długotrwale bezrobotnych (52,0%)
niż na terenach wiejskich (50,5%). Podobnie, jak rok temu gminą,
w której wystąpił najwyższy odsetek długotrwale bezrobotnych
był Lutomiersk (60,0%), natomiast najmniejszy udział tej grupy odnotowaliśmy w gminie Dłutów i gminie Pabianice (44,6%).
W najgorszej sytuacji pod względem udziału bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych był Lutomiersk, w którym praktycznie co druga
osoba należała do tej kategorii.
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2017

Doświadczenia zawodowego nie miało praktycznie tyle samo mieszkańców miast i wsi. Warto jednak podkreślić, że najmniej takich osób
pochodziło z Dobronia i Dłutowa.
Najniższy odsetek uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych (14,2%)
odnotowano w Lutomiersku, aczkolwiek należy zaznaczyć, że prawo
do zasiłku dla bezrobotnych częściej przysługiwało mieszkańcom wsi niż miast. Najwięcej bezrobotnych pobierających zasiłek
było w Ksawerowie i Dobroniu - odpowiednio 21,7% i 21,2%.
Przeciętny wiek bezrobotnego mieszkańca wsi wyniósł w 2017
roku niecałe 41 lat, natomiast zarejestrowani w PUP w Pabianicach
mieszkańcy Pabianic i Konstantynowa Łódzkiego byli średnio o 2 lata
starsi. Odsetek osób młodych był wyższy na wsi niż w miastach, co
jest w dużej mierze związane z charakterem zmian demograficznych
na tych terenach - obszary wiejskie starzeją się wolniej, występuje na
nich wyższy przyrost naturalny i w coraz większym stopniu zasilane
są ludnością napływową z miast, przy czym migrują w większości
osoby w wieku produkcyjnym. Jednocześnie osoby po 50 roku życia
miały większy udział wśród mieszkańców miast.

Udział wybranych grup bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych w PUP w Pabianicach według miejsca zamieszkania w 2017 roku w %
(wg stanu na koniec grudnia)
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6. Czas pozostawania bez pracy i długotrwałe bezrobocie
W 2017 roku średni czas pozostawania bezrobotnego
w rejestrach PUP w Pabianicach skrócił się prawie
o miesiąc. Najdłużej pracy poszukiwały najstarsze
grupy bezrobotnych. Zdecydowanie lepiej na rynku
pracy radzili sobie młodzi ludzie, którzy korzystali
z usług urzędu średnio przez niecałe 4 miesiące. Zmalała zarówno liczba, jak i udział osób długotrwale bezrobotnych.
Długość okresu poszukiwania pracy zależy m.in. od szeregu czynników o charakterze społeczno-demograficznym, tj. płci, wieku, poziomu wykształcenia czy kwalifikacji zawodowych, a także od aktualnego popytu na rynku pracy. Czas pozostawania bez pracy został
już częściowo omówiony podczas analizy poszczególnych grup bezrobotnych. W tym miejscu zostanie przedstawione podsumowanie
zebranych wcześniej informacji.
Podobnie, jak rok temu średni czas pozostawania bez pracy bezrobotnych, którzy figurowali w ewidencji PUP w końcu roku wyniósł 7,1
miesiąca. W 2017 roku nadal dłużej w ewidencji PUP przebywały
kobiety, aczkolwiek różnica między mężczyznami i kobietami w czasie pozostawania w ewidencji zaczyna się zacierać. Przeciętny czas
poszukiwania pracy przez kobiety wyniósł 7,7 miesiąca i był średnio
o niecały miesiąc dłuższy niż w przypadku mężczyzn.
52,1% kobiet figurujących w rejestrach urzędu było długotrwale
bezrobotnych, podczas gdy w grupie mężczyzn odsetek ten wyniósł
51,2%.
Czas poszukiwania pracy wydłuża się wraz ze wzrostem wieku
osoby bezrobotnej. Najkrócej w ewidencji pozostają ludzie młodzi w przypadku grupy 18-24 lata okres ten wyniósł zaledwie 3,6 miesiąca, jednocześnie w najstarszej grupie wiekowej przekraczał już 1 rok.
Ludzie młodzi krócej pozostają w rejestrach ze względu na to, że są
pożądaną grupą na rynku pracy i, pomimo braku doświadczenia zawodowego, szybciej znajdują zatrudnienie. Korzystanie z licznych form
pomocy w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, które obligują PUP do
przedstawienia osobie młodej propozycji pracy bądź aktywizacji nie
później niż w ciągu 4 miesięcy od jej rejestracji, skutkuje dużą rotacją
w tej grupie. Poza tym, osoby młode częściej przerywają realizację
Indywidualnych Planów Działania, nie przywiązują wagi do obowiązkowych spotkań z doradcą klienta, co jest częstym powodem wyłączeń z ewidencji. Z kolei przyczyn dłuższego czasu pozostawania
w rejestrach starszych grup wiekowych należy upatrywać w zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, częstych przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, a także w uzależnieniu od
korzystania ze świadczeń socjalnych.
Długotrwałe bezrobocie to zjawisko bardzo wyraźnie obecne na lokalnym rynku pracy. Długotrwałe pozostawanie bez pracy oraz wielokrotne powroty do bezrobocia zdecydowanie negatywnie wpływają na motywację i szanse na zatrudnienie osób, których dotyka ten
problem. Często jest ono jednak świadomą decyzją, u której podstaw
leży systematyczne korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, co
zdecydowanie utrudnia realizację efektywnej aktywizacji zawodowej.
W końcu roku w rejestrach PUP w Pabianicach figurowało łącznie
1.839 osób długotrwale bezrobotne - o 23,5% mniej niż rok wcześniej. Wraz ze spadkiem liczby bezwzględnej zmalał udział tych osób
w ogólnej liczbie zarejestrowanych - o 3,3 punkty procentowe.

Średni czas pozostawania bez pracy zarejestrowanych w PUP
w Pabianicach według wieku w 2017 roku (w miesiącach)
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III Realizacja Powiatowego programu promocji
zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy
Powiatowy program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na 2017 rok został przyjęty
Uchwałą Nr XXXIV/248/17 Rady Powiatu Pabianickiego z 30 marca 2017 roku.
Głównym celem Programu było utrzymanie wysokiego poziomu skuteczności i efektywności działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach.
Na uzyskanie satysfakcjonujących wyników zatrudnieniowych wpływa wiele czynników. Do najważniejszych należy przede wszystkim
dobra koniunktura oraz działania podejmowane w celu jak najlepszej
współpracy z pracodawcami w zakresie doboru odpowiednich kandydatów do pracy czy właściwych instrumentów wspierających podej-

mowanie zatrudnienia. Ich rezultatem w ubiegłym roku było utrzymanie wysokiego poziomu skuteczności i efektywności realizowanych
programów rynku pracy. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej
osiągnął wartość 83,8% i był o ponad 5 p. procentowych wyższy niż
średnia ogólnopolska, która ukształtowała się na poziomie 78,74%.

Priorytety

Projekty / Programy / źródła finansowania

I
Zwiększenie szans w wejściu na rynek pracy
osób do 30 roku życia

Algorytm, Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (III)
(PO WER), Refundacja kosztów wynagrodzenia osób do 30. roku życia

II
Wydłużenie okresu aktywności zawodowej
osób po 50 roku życia

Algorytm, Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim
(III) (RPO WŁ), Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 30. roku życia, Program
aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

III
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez ograniczanie długotrwałego
bezrobocia oraz wspieranie integracji zawodowej osób niepełnosprawnych

Algorytm, Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim
(III) (RPO WŁ), Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (III)
(PO WER), Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 30. roku życia, Program
aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, PFRON

IV
Wspieranie zatrudnienia kobiet oraz godzenia obowiązków rodzinnych z zawodowymi rodziców
i opiekunów

Algorytm, Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim
(III) (RPO WŁ), Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (III)
(PO WER), Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 30. roku życia, Program
aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

V
Promocja samozatrudnienia oraz kreatywnych postaw na rynku pracy wśród osób bezrobotnych

Algorytm, Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (III) (PO
WER), Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (III)
(RPO WŁ), Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 30. roku życia, Siła biznesu dotacje na start firmy (RPO WŁ)

VI
Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy

Algorytm, Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim
(III) (RPO WŁ), Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 30. roku życia, Refundacja kosztów wynagrodzenia osób do 30. roku życia

VII
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych oraz działań wpływających na
poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i pracodawców do zmian zachodzących
w gospodarce

Algorytm, Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (III)
(PO WER), Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim
(III) (RPO WŁ), Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 30. roku życia, Krajowy
Fundusz Szkoleniowy

VIII
Inicjowanie programów wynikających z bieżących potrzeb lokalnego rynku pracy

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 30. roku życia

IX
Wzmocnienie obsługi lokalnego rynku pracy

Zadania fakultatywne
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1. Działania bezinwestycyjne
W pierwszej kolejności klientom PUP oferowano
wsparcie bezinwestycyjne. Osoby bezrobotne, poszukujące pracy, a także lokalni przedsiębiorcy mogli
skorzystać z pomocy w zakresie pośredniczenia w zatrudnieniu oraz poradnictwa zawodowego. Formy te
pełnią kluczową rolę w poznaniu potrzeb i predyspozycji klientów tak, aby zaoferowane instrumenty rynku
pracy były jak najbardziej efektywne.
Podstawowe działania bezinwestycyjne związane z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy
w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w 2017 roku - szacunkowe wykonanie PUP w Pabianicach wraz z filią w Konstantynowie Łódzkim
Lp.

Zadania

Sposób realizacji zadania
1.
•
•
•

I

Aktywizacja w ramach
poradnictwa
indywidualnego

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

II

III

Aktywizacja w ramach
poradnictwa
grupowego

Aktywizacja zawodowa
w ramach pośrednictwa
pracy

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Porady zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym m.in.:
identyfikacja problemów związanych z przystosowaniem zawodowym,
pomoc w rozwiązywaniu problemów zawodowych,
określanie predyspozycji zawodowych - wybór zawodu po raz pierwszy, ponowny wybór zawodu, planowanie rozwoju
zawodowego,
ocena motywacji w zakresie aktywności zawodowej,
pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych,
pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej,
zapoznawanie klientów ze sposobami aktywnego poszukiwania pracy,
kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne,
przeprowadzanie testów predyspozycji zawodowych, testów psychologicznych,
udzielanie informacji o formach pomocy oferowanej przez PUP, o zawodach, sytuacji na rynku pracy oraz możliwościach
szkolenia i przekwalifikowania,
informowanie o prawach i obowiązkach osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy,
prowadzenie działań w Sali Informacji Zawodowej, w tym:
• udostępnianie teczek zawodów, przewodników zawodowych, informatorów szkolnych i innych materiałów dotyczących
rynku pracy,
• oferowanie bezpłatnego dostępu do Internetu, telefonu i prasy codziennej w celu poszukiwania pracy,
• pomoc w pisaniu listów motywacyjnych, życiorysów i innych dokumentów aplikacyjnych,
• informowanie na temat możliwości podejmowania działalności gospodarczej.
Organizacja zajęć z zakresu obsługi komputera i podstawowych programów biurowych dla bezrobotnych
i poszukujących pracy - poziom podstawowy i zaawansowany.
Udzielanie porad grupowych
Organizacja grupowych informacji zawodowych, w tym spotkań informacyjnych:
• „Jak założyć własną działalność gospodarczą w ramach dotacji udzielanych przez PUP w Pabianicach” - dla osób
ubiegających się o wsparcie finansowe na założenie firmy,
• „Pierwsze kroki z PUP” - dla osób, które po raz pierwszy rejestrują się w PUP oraz osób rejestrujących się po długiej
przerwie w zarejestrowaniu.
Inicjowanie i organizowanie kontaktów osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy z pracodawcami.
Przypisywanie bezrobotnych do poszczególnych doradców klienta.
Ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych.
Tworzenie Indywidualnych Planów Działania dla osób bezrobotnych.
Informowanie o formach pomocy oferowanej przez PUP.
Organizacja giełd pracy.
Kierowanie bezrobotnych i poszukujących pracy do skorzystania z poradnictwa i informacji zawodowej.
Podejmowanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami.
Świadczenie usług w ramach EURES.

Wykonanie
770

2 000

90

999

10 000

1.1 Poradnictwo zawodowe
Poradnictwo zawodowe świadczone przez urzędy pracy to w szczególności pomoc w wyborze lub zmianie
zawodu i kształtowaniu ścieżki kariery zawodowej
osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Usługa
ta jest również adresowana do pracodawców, którzy
chcą uzyskać kompleksowe wsparcie w prowadzeniu
procesu rekrutacyjnego przyszłych pracowników.
Poradnictwo zawodowe skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy polega na udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy. Usługa ta obejmuje także doradztwo
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w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także w przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy. Doradca zawodowy świadczy pomoc w aktywnym poszukiwaniu
pracy, która polega na promowaniu aktywnych zachowań na rynku
pracy oraz kształtowaniu motywacji do samodzielnego poszukiwania
zatrudnienia. Najważniejszym jego zadaniem jest pomoc w wyjściu
z sytuacji bezrobocia poprzez podniesienie własnej wartości oraz nabycie niezbędnych wiadomości z zakresu poruszania się po rynku
pracy. Doradca zawodowy pomaga określić zainteresowania, umiejętności i predyspozycje zawodowe w odniesieniu do wymogów i warunków oferowanych przez pracodawców. Uczy również poruszania

Rynek pracy 2017

się po aktualnym rynku pracy, tworzenia CV i przygotowuje do rozmowy z pracodawcami. Określa kierunki dalszego doskonalenia i rozwoju zawodowego w celu jak najlepszego dostosowania kwalifikacji do
aktualnego zapotrzebowania pracodawców.
Z kolei poradnictwo zawodowe dla pracodawców polega na pomocy w doborze kandydatów do pracy spośród osób zarejestrowanych
w PUP najlepiej spełniających wymagania stawiane w ofercie pracy. Inną formą są porady indywidualne mające na celu określenie
kierunku rozwoju zawodowego pracodawcy lub jego pracowników.
Wsparcie w tym zakresie polega przede wszystkim na diagnozowaniu potencjału zawodowego i luk kompetencyjnych oraz wskazaniu
możliwości doskonalenia zawodowego.
Usługi te realizowane są nieodpłatnie, przy użyciu nowoczesnych
narzędzi (sprzęt multimedialny) i technik (testy, możliwość skierowania na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy), zgodnie
z obowiązującymi rozporządzeniami dotyczącymi standardów usług
rynku pracy.

Indywidualne porady zawodowe:
W 2017 roku ponad dwukrotnie zwiększyła się liczba porad zawodowych. Doradcy zawodowi udzielili ich 999, rok wcześniej – 450. Każda porada dopasowana została do problemów i potrzeb zgłoszonych
przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy, związanych najczęściej
z następującymi trudnościami:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

z długotrwałym poszukiwaniem pracy;
z podwyższeniem kwalifikacji zawodowych;
ze zmianą zawodu;
z określeniem predyspozycji zawodowych;
ze zmianą profilu pomocy;
z brakiem aktywności na lokalnym rynku pracy;
z poczuciem bezradności lub wypalenia zawodowego;
z barierami uniemożliwiającymi podjęcie pracy tj. stres, poczucie winy po utracie pracy, brak umiejętności podejmowania trafnych decyzji i planowania, zbyt niska motywacja do szukania
i podejmowania zatrudnienia;
w wypełnieniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu się
do rozmowy kwalifikacyjnej;
z zaburzeniami procesu adaptacyjnego;
z potrzebą uzupełnienia wiadomości i umiejętności zawodowych;
z potrzebą oceny posiadania predyspozycji do prowadzenia
własnej działalności gospodarczej;
z określeniem kompetencji zawodowych.

W ramach indywidualnych porad zawodowych doradcy zawodowi przeprowadzili w ubiegłym roku 190 badań psychologicznych/
testów kwalifikacyjnych (w ramach których zostało wypełnionych
247 testów). Badania najczęściej obejmowały obszary kompetencji
i predyspozycji zawodowych. Poza tym przeprowadzane były badania dotyczące posiadania predyspozycji do prowadzenia własnej
działalności gospodarczej, badania określające poziom motywacji,
stresu oraz testy osobowości.

W urzędzie organizowane były również zajęcia komputerowe prowadzone w Sali Informacji Zawodowej nr 2. Łącznie w 2017 roku skorzystało z nich 87 osób. Program zajęć komputerowych obejmował
podstawy obsługi systemu operacyjnego Microsoft Windows oraz
pakietu biurowego Microsoft Office 2007. Nauka odbywała się na
poziomie podstawowym oraz średniozaawansowanym w grupach od
3 do 9 osób. W zajęciach na poziomie podstawowym wzięły udział
62 osoby, natomiast 25 osób bezrobotnych uczestniczyło w zajęciach
na poziomie średniozaawansowanym.

Działania prowadzone w ramach poradnictwa grupowego:
W minionym roku odbywały się zajęcia „Jak założyć własną działalność gospodarczą w ramach dotacji udzielanych przez PUP
w Pabianicach”. Łącznie odbyło się 17 spotkań, w których wzięło
udział 237 osób.
Osobom, które po raz pierwszy rejestrują się w PUP oraz tym, które
rejestrują się po długiej przerwie w zarejestrowaniu doradcy klienta
proponowali udział w spotkaniach informacyjnych „Pierwsze kroki
z PUP”. W 2017 roku zorganizowano 30 spotkań, w których uczestniczyło 312 osób.

Działalność Sali Informacji Zawodowej:
W urzędzie działa Sala Informacji Zawodowej nr 1, w której nasi
klienci mogą nieodpłatnie skorzystać ze stanowisk komputerowych
z dostępem do Internetu w celu wyszukania ofert pracy, oraz telefonu
umożliwiającego nawiązanie kontaktu z pracodawcami. Osoby bezrobotne korzystające z oferty Sali Informacji Zawodowej nr 1 uzyskują
pomoc w pisaniu CV, listów motywacyjnych, w szukaniu ofert pracy
na portalach internetowych czy w odnajdywaniu danych kontaktowych pracodawców. Przygotowane dokumenty można wydrukować,
zeskanować lub przesłać do pracodawców drogą elektroniczną.
W sali dostępna jest również lokalna prasa z aktualnymi ogłoszeniami o pracę oraz biuletyny, informatory szkolne i teczki zawodowe,
w których można znaleźć informacje o kierunkach kształcenia i szkoleniach zawodowych. W ubiegłym roku z ogólnie dostępnej sali skorzystały 2.283 osoby.
Sala Informacji Zawodowej funkcjonuje również w filii PUP w Konstantynowie Łódzkim.
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1.2 Pośrednictwo pracy
Najważniejszymi działaniami podejmowanymi w ramach pośrednictwa pracy jest pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców. Doradcy klienta z jednej strony
udzielają pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia poprzez
przekazywanie informacji o dostępnych ofertach
i kierowanie ich do pracodawców na rozmowę kwalifikacyjną, z drugiej udzielają pomocy pracodawcom
w zrekrutowaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, kierując osoby, które najlepiej spełniają stawiane wymagania.

W 2017 roku zorganizowano 55 giełd pracy dla 35 pracodawców,
w których uczestniczyło 500 osób bezrobotnych.
Pracodawcy najczęściej poszukiwali pracowników na stanowiska:
pracownik produkcji, pomocniczy pracownik budowlany, pracownik
magazynu.
Wśród firm, dla których zorganizowano rekrutację można wymienić
m.in. Kilargo sp. z o.o., Greek Trade sp. z o.o., Jumi sp. z o.o., sp. k.,
ZBIG-BUD Zbigniew Skiba, SAW-BUD s.c., IKEA Industry Poland sp.
z o.o.

Doradca klienta w ramach pośrednictwa pracy wykonuje m.in. następujące zadania:
▪▪ pozyskuje oferty pracy, upowszechniania je, w tym przekazuje do internetowej Centralnej Bazy Ofert Pracy, która zawiera
oferty pracy zgłoszone do urzędów pracy w skali całego kraju;
▪▪ udziela pracodawcom informacji o kandydatach do pracy,
w związku ze zgłoszoną ofertą;
▪▪ informuje o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na
lokalnym rynku pracy;
▪▪ inicjuje i organizuje kontakty bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
▪▪ informuje bezrobotnych o przysługujących im prawach
i obowiązkach;
▪▪ organizuje giełdy pracy;
▪▪ przedstawia propozycje innej pomocy, jaką klient może uzyskać
w urzędzie pracy;
▪▪ współpracuje z innymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na
terenie ich działania.
Pośrednictwo pracy jest usługą prowadzoną na zasadzie dostępności
i dobrowolności korzystania z niej oraz jawności i równości w traktowaniu podmiotów – osób i pracodawców.

i

Zaktualizowana baza danych pracodawców
obejmuje 5.089 kart informacyjnych.
W 2017 roku założono 338 nowych kart przy
nawiązaniu współpracy z pracodawcami.

Giełdy pracy:
W sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkania z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowisko
i w tym samym zawodzie, organizowane są giełdy pracy. Urząd Pracy dokonuje wstępnego doboru kandydatów, ustala termin i miejsce
giełdy. Giełdy mogą odbywać się w urzędzie lub u pracodawcy, jednak najczęściej są one organizowane na terenie PUP. Pracodawca
przedstawia szczegółowo ofertę zatrudnienia i własną firmę oraz
prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pracodawca informuje PUP
o zatrudnieniu określonych osób.
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Udział w spotkaniach, targach pracy
i konferencjach:

▪▪ O pieniądzach na otwarcie własnej działalności w pabianickim PUP-ie
24.01.2017 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, zgodnie z zapisami zawartego porozumienia o współpracy partnerskiej, odbyło się spotkanie
w ramach kampanii informacyjnej na temat możliwości pozyskiwania środków na podejmowanie
działalności
gospodarczej
wśród
osób korzystających z pomocy PUP,
które zamieszkują obszar gmin członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Bud-uj Razem”.
W spotkaniu wzięły udział osoby z gminy Pabianice i gminy Ksawerów. Uczestnicy otrzymali: fiszkę informacyjną na temat zasad
pozyskiwania środków na podejmowanie działalności gospodarczej za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Bud-uj Razem”.
Przedstawiciele stowarzyszenia za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawili zasady pozyskiwania środków na podejmowanie działalności gospodarczej za pośrednictwem Stowarzyszenia
LGD „Bud-uj Razem”. Pracownicy LGD udzielali szczegółowych
informacji na temat wysokości możliwego wsparcia, zasad aplikowania oraz oceniania wniosków, a także zbliżających się naborów. Spotkanie miało charakter nie tylko informacyjny, ale przede
wszystkim konsultacyjny – każdy zainteresowany mógł zadać pytania i skonsultować swój pomysł.
Spotkanie trwało około 1,5 godziny, przedstawiciele stowarzyszenia byli bardzo zadowoleni z frekwencji i złożyli podziękowania za
możliwość zorganizowania spotkania.
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▪▪ II edycja Targów Edukacyjnych Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych w Pabianicach
21.02.2017 roku w Powiatowej Hali Sportowej w Pabianicach
wzięliśmy udział jako wystawcy w III Targach Edukacyjnych
Uczelni Wyższych i Szkól Policealnych w Pabianicach, które zostały zorganizowane przez Społeczną Akademię Nauk Wydział
w Zduńskiej Woli. Targi skierowane były przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy w tym roku staną przed
wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej. Ideą organizacji tego rodzaju przedsięwzięć jest wpływ na pobudzenie aktywności uczniów
poszukujących informacji na temat możliwości dalszego kształcenia. Podczas targów swoją ofertę zaprezentowało kilkadziesiąt
uczelni publicznych i niepublicznych oraz instytucji pośredniczących w doradztwie szkolnym i zawodowym, tak jak urząd pracy.
Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Krzysztofa Habury Starosty Pabianickiego. Patronat medialny sprawował
tygodnik „Nowe Życie Pabianic”.

Źródło: Społeczna Akademia Nauk Zduńska Wola

▪▪ Targi Pracy dla młodzieży
01.06.2017 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Pabianicach odbyły się targi pracy zorganizowane przez
Młodzieżowe Centrum Kariery w Pabianicach. Przedsięwzięcie
zostało zorganizowane z myślą o młodzieży poszukującej zatrudnienia w okresie wakacyjnym. Podczas targów zaprezentowane
zostały oferty pracy stałej i dorywczej. Wśród wystawców obecni
byli zarówno przedstawiciele pracodawców i agencji pośrednictwa
pracy, jak i Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach i Cechu
Rzemiosł Różnych w Pabianicach. PUP w Pabianicach otrzymał
podziękowania z Młodzieżowego Centrum Kariery w Pabianicach
za zaangażowanie i wsparcie udzielone przy organizacji przedsięwzięcia.

▪▪ W dniach 27-28.09.2017 roku odbyły się Łódzkie Regionalne Targi
Pracy i Rozwoju Osobistego, których celem było zaprezentowanie mieszkańcom regionu kompleksowej oferty pracy dostępnej
na lokalnym rynku, możliwości dokształcania oraz zmiany kompetencji zawodowych. W tegorocznej edycji wydarzenia organizatorzy położyli szczególny nacisk na kształtowanie rozwoju osobistego oraz stworzenie forum wymiany poglądów i doświadczeń
z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi.
Podczas targów zaprezentowaliśmy aktualną ofertę Urzędu oraz
oferty pracy w powiecie i regionie. W charakterze wystawców
w targów wystąpiło ponad 80 firm i instytucji, poszukujących pracowników – agencje pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego, a także firmy i instytucje szkoleniowe. Targi skierowane były do
osób bezrobotnych, jak i wszystkich zainteresowanych podjęciem
lub zmianą dotychczasowej aktywności zawodowej, autorozwojem i podniesieniem własnych kwalifikacji, studentów i absolwentów. Imprezę odwiedziło około 8 tysięcy gości.

Źródło: Urząd Miasta Łodzi

▪▪ 09.11.2017 roku pani Monika Bąk oraz pani Paulina Kierlik doradcy zawodowi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach
prowadziły prelekcję dla uczniów 3 klasy gimnazjum w Szkole
Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Pabianicach. Tematem wykładu była pomoc w doborze szkoły ponadgimnazjalnej, określenie predyspozycji zawodowych, omówienie wyników „Barometru
Zawodów” na rok 2017 oraz przybliżenie uczniom specyfiki lokalnego rynku pracy. W spotkaniu uczestniczyło 28 uczniów – 3 klasy
gimnazjalnej. Nauczycielem obecnym podczas prelekcji była pani
Joanna Witkowska-Muszyńska wychowawca ww. klasy. Prelekcje
będą kontynuowane w następnym roku.
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1.3 Profilowanie pomocy
Profil pomocy ustalany jest dla każdej osoby rejestrującej się w urzędzie na podstawie wywiadu przeprowadzanego przez doradcę klienta. Koncepcja profilowania służy planowaniu działań aktywizacyjnych, które
najbardziej odpowiadają aktualnej sytuacji, potrzebom
oraz możliwościom osoby bezrobotnej i w największym
stopniu przyczynią się do szybkiego wejścia lub powrotu na rynek pracy.
Profilowanie polega na określeniu potencjału zatrudnieniowego/aktywizacyjnego osoby bezrobotnej, czyli dokonaniu swoistego bilansu
jego mocnych i słabych stron w kontekście sytuacji na rynku pracy, jak
i czynników obiektywnych, które mają wpływ na to, jak szybko może on
wrócić na rynek pracy. Ustalając profil pomocy doradca klienta dokonuje analizy sytuacji bezrobotnego i jego szans na rynku pracy, biorąc pod
uwagę dwie zmienne:
▪▪ oddalenie od rynku pracy, czyli czynniki utrudniające wejście
lub powrót na rynek pracy (m.in. wiek, płeć, poziom wykształcenia, doświadczenie i uprawnienia zawodowe, umiejętności,
czas pozostawania bez zatrudnienia, możliwość dojazdu do
pracy czy przyczyny utrudniające podjęcie pracy);

▪▪ gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy, czyli czynniki wskazujące na potrzebę i chęć do podjęcia pracy
(m.in. dyspozycyjność, powody rejestracji w PUP, jak i skłaniające do podjęcia pracy, zaangażowanie w samodzielne poszukiwanie pracy, gotowość do dostosowania się do wymagań rynku).
W 2017 roku doradcy klienta przeprowadzili 6.149 wywiadów, które
zakończyły się przydzieleniem profilu pomocy. Profil ten został ustalony dla 6.137 osób bezrobotnych (dla niektórych osób wywiad przeprowadzany był dwukrotnie):
▪▪ I profil pomocy - 215 osób;
▪▪ II profil pomocy - 5.505 osób;
▪▪ III profil pomocy - 429 osób.
Osoby bezrobotne wg ustalonego profilu pomocy w 2017 roku

oddaleni od rynku
pracy
7%

wymagający
wsparcia
90%

aktywni
3%

1.4 Indywidualne Plany Działania
Indywidualny Plan Działania (IPD) to osobisty program
poszukiwania pracy obejmujący podstawowe usługi
rynku pracy wspierane instrumentami aktywizacji zawodowej. Celem strategicznym IPD jest zatrudnienie.
IPD jest przygotowywany przez doradcę klienta przy
udziale osoby bezrobotnej nie później niż 60 dni od
dnia ustalenia profilu pomocy. Musi być on dostosowany swoim zakresem do wyznaczonego dla osoby bezrobotnej profilu pomocy.
Ważnym elementem współpracy jest wytyczenie celu
zawodowego, jaki osoba bezrobotna lub poszukująca
pracy chce osiągnąć na rynku pracy, w szczególności
charakter zatrudnienia – stałe czy tymczasowe, rodzaj
pracy, warunki tj. miejsce, godziny pracy, potrzeba nabycia nowych kompetencji zawodowych lub poznania
warunków utworzenia własnej firmy.
IPD zawiera w szczególności:
▪▪ działania, które na rzecz osoby bezrobotnej wykona urząd pracy;
▪▪ działania, które osoba bezrobotna będzie realizować
samodzielnie;
▪▪ planowane terminy realizacji poszczególnych
działań;
▪▪ formę i terminy kontaktów z doradcą klienta lub
innym pracownikiem urzędu;
▪▪ termin i warunki zakończenia realizacji IPD.
W 2017 roku Indywidualny Plan Działania został przygotowany lub zaktualizowany dla 5.242 osób figurujących w rejestrach PUP.
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Liczba złożonych wniosków o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu
Liczba złożonych wniosków o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu (PFRON)
Liczba złożonych wniosków o przyznanie bezrobotnemu bonu stażowego

838
3
1

Liczba złożonych wniosków o skierowanie bezrobotnych do odbycia szkolenia

74

Liczba złożonych wniosków o skierowanie bezrobotnych na szkolenia (PFRON)

1

Liczba złożonych wniosków o przyznanie bezrobotnemu bonu szkoleniowego
Liczba złożonych wniosków pracodawców o skierowanie na szkolenie w ramach umów trójstronnych
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego (KFS)
Liczba złożonych wniosków o organizację prac interwencyjnych
Liczba złożonych wniosków o organizację robót publicznych
Liczba złożonych wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego
Liczba złożonych wniosków o przyznanie bonu zasiedleniowego
Liczba złożonych wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

17
1
342
81
218
4
7
214

Liczba złożonych wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy

71

Liczba złożonych wniosków o refundację części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS osób do 30 r. ż.

97

Liczba wydanych skierowań do pracy

2.604

Liczba wydanych skierowań na staż

1.659

Liczba wydanych skierowań na PSU

229

Liczba wydanych skierowań na badania lekarskie
Liczba informacji dotyczących dłużników alimentacyjnych
Liczba osób zweryfikowanych na wniosek Państwowej Inspekcji Pracy

13
116
16

Liczba decyzji wydanych przez Zespół pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego

14.188

Liczba wizyt obsłużonych przez doradców klienta

45.851

Średnia liczba osób przypisanych do danego doradcy klienta

330
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2. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Podstawowe źródło finansowania programów rynku
pracy stanowią zarówno środki Funduszu Pracy, jak
i środki Europejskiego Funduszu Społecznego.
W działaniach podejmowanych przez PUP w Pabianicach szczególny akcent został położony na realizowanie projektów odpowiadających na bieżące potrzeby
lokalnego rynku pracy. W tym celu pozyskaliśmy dodatkowe środki zewnętrzne, które umożliwiły rozszerzenie oferty skierowanej do naszych klientów.
Kwota bazowa przeznaczona na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu z Funduszu Pracy to 16.394.100 zł. Środki
te zostały wydatkowane w ponad 99% – całkowite wydatki wyniosły
16.252.620 zł.
▪▪ Najwyższy udział w wydatkach w 2017 roku miały środki Funduszu Pracy przyznawane algorytmem (dalej: Algorytm) –
7.393.499 zł;
▪▪ Drugą co do wielkości pulę stanowiły środki Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS) przeznaczone na realizację
projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) oraz
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (RPO WŁ). Na finansowanie różnorodnych
form wsparcia w obu projektach wydatkowano w ubiegłym roku
5.671.102 zł, w tym w ramach PO WER – 3.376.915 zł,
a w ramach RPO WŁ – 2.294.187 zł;
▪▪ Programy rynku pracy finansowane były również ze środków
pochodzących z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej (dalej: Rezerwa MRPiPS) pozyskiwanych dodatkowo przez PUP w ramach ogłaszanych naborów – łącznie na

Środki finansowe przeznaczone na realizację
Powiatowego programu promocji zatrudnienia
i aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2017 roku (w %)

EFS (PO WER +
RPO)
37%

Algorytm
48%

realizację programów skierowanych do priorytetowych grup beneficjentów wydatkowano 384.600 zł;
▪▪ Działania na rzecz osób do 30 roku życia były wspierane
w oparciu o specjalnie wydzieloną pulę środków Funduszu
Pracy przeznaczoną na wypłatę refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcom zatrudniającym osoby bezrobotne w tym wieku. Wydatki
na tę formę aktywizacji opiewały w ubiegłym roku na kwotę
2.803.419 zł.
Poza środkami Funduszu Pracy przeznaczonymi na wdrażanie aktywnych form PUP w Pabianicach dysponował dodatkowymi funduszami na finansowanie pozostałych działań zapisanych w Programie
na 2017 rok. Całkowity budżet realizacji zadań uwzględniający
dodatkowe źródła finansowania opiewa na kwotę 18.246.576 zł.
Środki te są wyższe w porównaniu do ubiegłego roku o 1.001.715 zł.
Wówczas łączny budżet Programu wyniósł 17.244.861 zł.
Podstawowy budżet został powiększony o 1.852.476 zł, na które
składało się:
▪▪ 872.063 zł z EFS na realizację projektu konkursowego
„Siła biznesu – dotacje na start firmy” – Poddziałanie VIII.3.1
RPO WŁ;
▪▪ 67.458 zł na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych
w ramach środków PFRON;
▪▪ 912.955 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS),
czyli wydzielonej części Funduszu Pracy przeznaczonej na
zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie
zmieniającej się gospodarki.
Poziom wydatków bazowych na aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu w przeliczeniu na bezrobotnego
w latach 2013-2017 (wg stanu w końcu roku)

Rezerwa MPiPS
3%
Dodatkowe środki
(EFS projekty
konkursowe, PFRON,
KFS)
12%

1 906 zł

2 506 zł

3 089 zł

3 656 zł

4 606 zł

2013

2014

2015

2016

2017

i

Kwota wydatków przeznaczona na finansowanie aktywnych form przypadająca na jedną osobę bezrobotną w roku
ubiegłym wynosiła 4.606 zł i była wyższa w porównaniu do roku 2016 o ponad
25% (950 zł).
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W 2017 roku pula środków przeznaczona na finansowanie aktywnych
form przeciwdziałania bezrobociu ponad dwukrotnie przewyższała
fundusze na tzw. bierne formy pomocy, czyli zasiłki dla bezrobotnych.
Różnica między wydatkami jest z roku na rok coraz większa, natomiast jeszcze cztery lata temu wydatki te były na zbliżonym poziomie.

Struktura wydatków z Funduszu Pracy w latach 2013-2017

Pozostałe wydatki obejmujące kwotę 759.994 zł to koszty poniesione
na tzw. zadania fakultatywne, czyli m.in. system teleinformatyczny
urzędu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje i druki czy informacje o oferowanych usługach.
W ubiegłym roku środki przeznaczone na realizację aktywnych form
przeciwdziałania bezrobociu stanowiły ponad 67% wszystkich wydatków z Funduszu Pracy.

Zasiłki

2013
14 736 470 zł

2014
10 687 770 zł

2015
10 733 909 zł

2016
9 595 856 zł

2017
7 628 521 zł

Aktywne formy

14 395 983 zł

15 579 483 zł

16 401 934 zł

16 771 138 zł

17 158 415 zł

803 797 zł

732 349 zł

733 884 zł

819 741 zł

759 994 zł

Pozostałe

Liczba uczestników Programu:
W 2017 roku liczba uczestników aktywnych form przeciwdziałania
bezrobociu finansowanych ze środków Funduszu Pracy była podobna do danych z 2016 roku. W ubiegłym roku wsparciem było objętych
2.081 osób, a rok wcześniej 2.107 osób.
W grupie tej dominują uczestnicy staży, którzy stanowili 40% – 843
osoby. Drugim najczęściej realizowanym instrumentem były roboty
publiczne. Pracę w ramach tej formy podjęło 331 osób bezrobotnych.
Znaczny udział wśród uczestników aktywnych form miały osoby bezrobotne do 30 roku życia. Instrumentem specjalnie dedykowanym tej
grupie była refundacja kosztów zatrudnienia, finansowana w ramach
odrębnej puli środków Funduszu Pracy, która umożliwiła podjęcie
pracy 231 osobom. Forma ta pojawiła się w ofercie PUP w 2016 roku
– wówczas zatrudnienie znalazły 202 osoby.
Duża grupa osób bezrobotnych została skierowana do udziału w pracach społecznie użytecznych. Na przestrzeni ubiegłego roku udział
w tej formie rozpoczęło 227 osób. W 2017 roku w oparciu o środki Funduszu Pracy sfinansowano założenie 159 jednoosobowych
działalności gospodarczych. Powstawanie mikroprzedsiębiorstw
zostało wsparte również środkami EFS pozyskanymi na realizację
projektu „Siła biznesu – dotacje na start firmy”. W ramach przedsięwzięcia uczestnicy projektu uruchomili w minionym roku 30 podmiotów gospodarczych.
W ubiegłym roku oferta wsparcia dostosowywana była na bieżąco
do sytuacji na rynku pracy, aby w jak największym stopniu zaspokoić zgłaszane potrzeby, zarówno przez pracodawców, jak i osoby
bezrobotne.

Liczba uczestników Programu objętych wsparciem
z Funduszu Pracy w latach 2013-2017

dofinansowania dla
bezrobotnych
3481 100 zł
22%

dotacje dla
pracodawców
1327 432 zł
8%
refundacje
wynagrodzeń osób
do 30 r.ż.
2803 419 zł
17%

roboty publiczne
2607 246 zł
16%

bony
110 421 zł
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staże
5093 395 zł
31%

2 260

1 644

2 107

2 081

2014

2015

2016

2017

Wiązało się to z uruchomieniem szerokiego spektrum usług i instrumentów rynku pracy. 19 osób do 30 roku życia skorzystało z różnego
rodzaju bonów – szkoleniowych, na zatrudnienie czy na zasiedlenie. 5 osób bezrobotnych podniosło swoje kwalifikacje zawodowe
poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych
Pozyskane w trakcie roku dodatkowe środki finansowe pozwoliły na
objęcie wsparciem większej liczby osób niż zostało zaplanowane
w Programie na 2017 rok. Różnica między ubiegłorocznymi założeniami a realizacją wynosi 387 osób.

Struktura wydatków z Funduszu Pracy na realizację
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2017 roku

inne formy (w tym
rezerwa, koszty
pośrednie)
48 720 zł
0%

2 329
2013

Liczba uczestników aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
objętych wsparciem z Funduszu Pracy w 2017 roku

dofinansowanie
zatrudnienia 50+
2

refundacje
wynagrodzeń
os. do 30 r.ż.
231

szkolenia
132 498 zł
1%
prace interwencyjne
384 574 zł
2%
prace społ.
użyteczne
263 815 zł
2%

roboty publiczne
331

dotacje dla
pracodawców
61

dofinansowania
dla bezrobotnych
159
szkolenia
80

staże
843

prace społ.
użyteczne
227

bony
19
studia
podyplomowe
5
prace
interwencyjne
123

Rynek pracy 2017

Efektywność działań aktywizujących:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej co roku przeprowadza analizę efektywności wykorzystania środków Funduszu Pracy
przez urzędy pracy w całej Polsce. Obecnie dysponujemy danymi dotyczącymi wskaźników efektywności uzyskanych w 2016 roku, które
zostały opublikowane w opracowaniu Departamentu Funduszy MRPiPS – „Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej, realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2016 roku”.
Katalog podstawowych form aktywizacji zawodowej, ustalany przez
ministra właściwego do spraw pracy, w niezmienionej formie funkcjonuje od 2014 roku i obejmuje:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

szkolenia;
staże;
prace interwencyjne;
roboty publiczne;
refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy dla skierowanych na te miejsca pracy bezrobotnych;
▪▪ jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Efektywność zatrudnieniowa uzyskana w 2016 roku przez nasz urząd
wynosiła 83,8% i była o ponad 5 punktów procentowych wyższa
niż średnia ogólnopolska (Polska 78,74%). Oznacza to, że spośród 1.191 osób, które zakończyły udział w podstawowych formach
aktywizacji zawodowej w 2016 roku, 998 osób było zatrudnionych
przez co najmniej 30 dni w okresie 3 miesięcy po zakończeniu udziału w danej formie aktywizacji.
Pracownicy PUP w Pabianicach podejmują szereg działań na rzecz
osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie efektywności. Doradcy klienta utrzymują częste kontakty z bezrobotnymi, którzy zakończyli udział w aktywizacji i nie podjęli zatrudnienia w celu przedstawienia im propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, jak
również zwiększenia motywacji do powrotu na rynek pracy. Uzyskaniu efektywności służy także organizacja giełd pracy, grupowych informacji zawodowych, porad zawodowych i pozyskiwanie ofert pracy
od pracodawców.
Poza tym pracownicy systematycznie kontaktują się z pracodawcami i prowadzą monitoring związany z podejmowaniem zatrudnienia
przez uczestników poszczególnych form wsparcia. Weryfikowane są
również umowy zawierane przez pracodawców. Dzięki tym działaniom efektywność zatrudnieniowa robót publicznych wyniosła 84,5%,
staży 81,2%, a prac interwencyjnych 76,3%.
Efektywność zatrudnieniowa i kosztowa
podstawowych form aktywizacji zawodowej w 2016 roku
16 000 zł
14 000 zł

81,06%

78,74%

0 zł

13 755,91 zł

12 796,05 zł

11 291,09 zł

Powiat pabianicki

Województwo łódzkie

Polska

efektywność kosztowa

efektywność zatrudnieniowa

szkolenia

73,4%

5,9

2.

staże

81,2%

10,2

3.

prace interwencyjne

76,3%

11,9

4.

roboty publiczne

84,5%

14,9

5.

dotacje dla pracodawców

80,5%

19,7

6.

dotacje dla bezrobotnych

95,9%

20,2

lp.

Powiat

Efektywność
zatrudnieniowa

Wzrost / spadek
2016 / 2015

Efektywność
kosztowa

Polska

78,74%

↑ 2,9%

11.291,09 zł

1.

wieluński

93,30%

↑ 3,9%

10 716,82 zł

2.

wieruszowski

91,54%

↑ 4,7%

8 797,74 zł

3.

pajęczański

91,06%

↑ 1,9%

9 087,64 zł

4.

radomszczański

90,35%

↑ 6,0%

16 004,80 zł

5.

bełchatowski

87,55%

↓ 4,8%

11 239,41 zł

6.

łęczycki

86,50%

↓ 10,0%

10 815,21 zł

7.

łowicki

85,68%

↑ 3,4%

9 326,25 zł

8.

brzeziński

85,54%

↑ 13,3%

11 856,73 zł

9.

opoczyński

85,45%

↑ 7,7%

8 531,82 zł

10.

piotrkowski

84,73%

↑ 0,8%

10 137,83 zł

↓ 2,5%

13 755,91 zł

↓ 1,3%

11 807,75 zł

13.

zduńskowolski

81,71%

↑ 5,1%

11 097,97 zł

14.

zgierski

81,42%

↑ 0,8%

12 287,03 zł

15.

rawski

81,08%

↑ 3,0%

10 826,53 zł

16.

łaski

81,02%

↑ 0,4%

9 961,10 zł

17.

tomaszowski

78,91%

↓ 0,1%

10 355,48 zł

18.

poddębicki

78,85%

↑ 9,7%

10 495,12 zł

19.

sieradzki

78,84%

↑ 3,3%

11 578,48 zł

10%

20.

łódzki wschodni

75,95%

↓ 5,2%

10 760,97 zł

0%

21.

m. Łódź

73,39%

↑ 1,6%

21 295,52 zł

22.

kutnowski

67,81%

↑ 6,5%

14 922,40 zł

80%

20%

2 000 zł

1.

81,92%

30%

4 000 zł

Efektywność kosztowa PUP
w Pabianicach
(w tys. zł)

83,80%

40%

6 000 zł

Efektywność
zatrudnieniowa
PUP w Pabianicach

m. Skierniewice

50%

8 000 zł

Podstawowa forma
aktywizacji zawodowej

pabianicki

60%

10 000 zł

lp.

11.

70%

12 000 zł

Jeśli chodzi o efektywność kosztową, czyli iloraz ogólnej kwoty wydatków przeznaczonych na realizację programu oraz liczby uczestników, którzy po jego zakończeniu uzyskali w ciągu 3 miesięcy zatrudnienie, to wynosi ona 13.755,91 zł i była niższa niż w 2015 roku
o 2.859,15. Z kolei średnia ogólnopolska ukształtowała się na poziomie 11.291,09 zł. Wysoka wartość wskaźnika efektywności kosztowej
spowodowana jest przede wszystkim znacznym udziałem wydatków
na dotacje dla bezrobotnych w całkowitym budżecie, które były jednocześnie najefektywniejszą formą.

12.

90%

83,80%

Wysoki poziom wskaźnika efektywności w przypadku szkoleń został uzyskany przede wszystkim ze względu na to, iż do udziału
w tej formie kierowane były w pierwszej kolejności osoby posiadające deklarację zatrudnienia od przyszłego pracodawcy. Regularnie
prowadzono rozmowy z pracodawcami i bezrobotnymi ustalające termin zatrudnienia po ukończonym szkoleniu. Znaczącym problemem
w minionym roku były trudności uczestników kursów na prawo jazdy
w zdawaniu egzaminów państwowych, co wiązało się z wydłużaniem
terminów uzyskania uprawnień i niejednokrotnie brakiem efektywności po szkoleniu.
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2.1 Staże
Liczba osób objętych wsparciem:

843

Środki wg Programu 2016:

4.937.603,05 zł

Środki wydatkowane:

5.093.394,90 zł

Najczęściej stosowaną formą aktywizacji w roku 2017 były staże. Na
przestrzeni całego roku z pracodawcami zawarto 652 umowy o zorganizowanie stażu. Udział w formie rozpoczęło 677 bezrobotnych,
a 166 uczestników kontynuowało staż rozpoczęty w 2016 roku.
W trakcie całego roku 468 osób ukończyło udział w stażach,
a 325 będzie kontynuowało uczestnictwo w tej formie w 2018
roku. W trakcie odbywania stażu 50 osób przerwało swój
udział. Najwięcej rezygnacji nastąpiło na skutek podjęcia pracy przez stażystę. Stażyści najczęściej przerywali staż ze względu na to, że ich oczekiwania związane z wykonywaniem powierzonych obowiązków były inne niż pokazała rzeczywistość.
Powodem rezygnacji było ponadto zbyt niskie wynagrodzenie.
Zdarzały się również przypadki nieusprawiedliwionej nieobecności. Część osób bezrobotnych w trakcie stażu podjęła zatrudnienie
u innego pracodawcy lub rozpoczęła naukę w systemie dziennym.
Z kolei najistotniejszymi powodami rozwiązania umów przed czasem
ze strony organizatorów były długotrwałe niezdolności do pracy i brak
predyspozycji stażysty do pracy na danym stanowisku. Pracodawcy
narzekali ponadto na niskie zaangażowanie ze strony osób bezrobotnych. Zdarzały się również przypadki braku porozumienia pomiędzy
stażystą a organizatorem stażu, w kwestii zatrudnienia po zakończeniu udziału w formie, pomimo że w trakcie realizacji stażu nie było
zastrzeżeń.
Pracodawcy najczęściej organizowali staże na stanowiskach pracownika biurowego, opiekunki, pomocy kuchennej i sprzedawcy.
Dodatkowym wsparciem dla uczestników tej formy była możliwość
uzyskania zwrotu kosztów przejazdu w przypadku, gdy staż odbywał się poza miejscowością zamieszkania stażysty. W ubiegłym roku
do urzędu wpłynęło 65 wniosków w tej sprawie, z których 64 zostały rozpatrzone pozytywnie. Zwrot kosztów przejazdu wyniósł łącznie
23 164,73 zł. Stażyści najczęściej ubiegali się o zwrot kosztów przejazdu własnym/użyczonym środkiem transportu (42 osoby). Ze zwrotu kosztu przejazdu środkiem transportu publicznego skorzystały
22 osoby.
Środki finansowe przeznaczone na realizację staży
w 2017 roku

EFS - PO WER
1 975 209 zł
39%

Algorytm
2 333 471 zł
46%
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Bezrobotni, którzy rozpoczęli staż w 2017 roku

Liczba bezrobotnych

Ogółem

677

w tym:
Kobiety

411

Zamieszkali na wsi

166

Do 25 roku życia

223

Do 30 roku życia

376

Powyżej 50 roku życia

80

Długotrwale bezrobotni

210

Bez doświadczenia zawodowego

197

Bez kwalifikacji zawodowych

291

Niepełnosprawni

26

Kobiety po urodzeniu dziecka

36

Posiadający co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia

111

Liczba bezrobotnych, którzy rozpoczęli staże
w latach 2013-2017

EFS - RPO
711 559 zł
14%
Rezerwa MRPiPS
73 155 zł
1%

794

846

717

639

677

2013

2014

2015

2016

2017
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2.2 Roboty publiczne
Liczba osób objętych wsparciem:

331

Środki wg Programu 2017:

2.595.176,80 zł

Środki wydatkowane:

2.607.246,22 zł

Liczba bezrobotnych, którzy rozpoczęli roboty publiczne
w latach 2013-2017

W ubiegłym roku zawarto 187 umów, z których 4 zostały anulowane
z powodu rezygnacji pracodawcy. Pracę podjęło 218 bezrobotnych.
Ponadto 113 osób kontynuowało udział w ramach umów zawartych
w 2016 roku. Wsparciem w ubiegłym roku objęto 331 osób. Bezrobotni podejmowali pracę przede wszystkim na stanowiskach tj. pomoc kuchenna, kucharz, pracownik biurowy, robotnik gospodarczy,
sprzątaczka.
Roboty publiczne ukończyło 255 osób, natomiast 4 przerwały udział
w formie. W 2018 roku zatrudnienie będą kontynuowały 72 osoby.
Środki finansowe przeznaczone na realizację robót publicznych
w 2017 roku

163

191

255

335

218

2013

2014

2015

2016

2017

Bezrobotni, którzy rozpoczęli roboty publiczne w 2017 roku

Liczba bezrobotnych

Ogółem

218

w tym:
Kobiety

Algorytm
2 403 233 zł
92%

Rezerwa MRPiPS
204 013 zł
8%

158

Zamieszkali na wsi

55

Do 25 roku życia

23

Do 30 roku życia

51

Powyżej 50 roku życia

67

Długotrwale bezrobotni

56

Bez doświadczenia zawodowego

8

Bez kwalifikacji zawodowych

59

Niepełnosprawni

16

Kobiety po urodzeniu dziecka

7

Posiadający co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia

25

Bezrobotni, którzy rozpoczęli prace interwencyjne w 2017 roku

Liczba bezrobotnych

Ogółem

2.3 Prace interwencyjne

80

w tym:

Liczba osób objętych wsparciem:

123

Środki wg Programu 2017:

339.458,27 zł

Środki wydatkowane:

384.573,61 zł

W 2018 roku zawarto 72 umowy z pracodawcami, z których 8 zostało
anulowanych na skutek rezygnacji pracodawcy. Pracę rozpoczęło 80
osób, natomiast 43 kontynuowały zatrudnienie w ramach umów zawartych w 2016 roku, w tym 6 w ramach miejsc wtórnych. Spośród tej
grupy 74 osoby zakończyły uczestnictwo w formie, 9 osób przerwało,
a 40 osób będzie kontynuowało swój udział w 2018 roku.
W minionym roku bezrobotni najczęściej zatrudniani byli na stanowiskach tj. sprzedawca, pracownik ogólnobudowlany, magazynier i pracownik obsługi biurowej.

Kobiety

40

Zamieszkali na wsi

17

Do 25 roku życia

7

Do 30 roku życia

15

Powyżej 50 roku życia

19

Długotrwale bezrobotni

28

Bez doświadczenia zawodowego

5

Bez kwalifikacji zawodowych

26

Niepełnosprawni

5

Kobiety po urodzeniu dziecka

1

Liczba bezrobotnych, którzy rozpoczęli prace interwencyjne
w latach 2013-2017

W minionym roku wszystkie wydatki związane z realizacją prac interwencyjnych finansowane były w oparciu o środki Algorytmu.

52

26

32

95

80

2013

2014

2015

2016

2017
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2.4 Prace społecznie użyteczne
Liczba osób objętych wsparciem:

227

Środki wg Programu 2017:

343.000,00 zł

Środki wydatkowane:

263.815,38 zł

Na przestrzeni 2017 roku podpisano 6 porozumień, w wyniku których
do odbycia prac skierowano łącznie 227 bezrobotnych.
Bezrobotni biorący udział w tej formie wsparcia wykonywali najczęściej proste prace niewymagające specjalnych kwalifikacji. Kierowani
byli głównie do pracy na stanowisku robotnik gospodarczy.
Realizacja prac społecznie użytecznych finansowana była ze środków Algorytmu.
Liczba bezrobotnych, którzy rozpoczęli prace społecznie użyteczne
w latach 2013-2017

Bezrobotni, którzy rozpoczęli prace społecznie użyteczne
w 2017 roku
Ogółem

Zamieszkali na wsi

393

372

248

227

2013

2014

2015

2016

2017

227

w tym:
Kobiety

480

Liczba bezrobotnych

125
24

Do 25 roku życia

5

Do 30 roku życia

17

Powyżej 50 roku życia

107

Długotrwale bezrobotni

185

Bez doświadczenia zawodowego

15

Bez kwalifikacji zawodowych

65

Niepełnosprawni

33

Kobiety po urodzeniu dziecka

32

Posiadający co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia

22

2.5 Dofinansowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
Liczba udzielonych dotacji:

159

Środki wg Programu 2017:

2.420.000,00 zł

Bezrobotni, którzy otrzymali dofinansowanie
na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2017 roku

Środki wydatkowane:

3.481.100,00 zł

Ogółem

Liczba bezrobotnych
161

w tym:

Osoby bezrobotne, które mają problem ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy często decydują się na własną działalność. Dodatkowym impulsem w powstawaniu nowych mikroprzedsiębiorstw jest
możliwość uzyskania wsparcia finansowego na pokrycie wydatków
niezbędnych do uruchomienia działalności. Rokrocznie budżet planowany na ten cel zostaje zwiększony o dodatkowe środki. W ubiegłym
roku wypłaciliśmy o 49 dotacji więcej niż zakładano w Programie na
2017 rok. Maksymalna kwota dofinansowania na otworzenie własnej firmy w PUP w Pabianicach w ubiegłym roku wynosiła 22.000 zł.
50% wnioskowanej kwoty można było przeznaczyć na zakup towarów do handlu lub surowców i materiałów do produkcji . Zakup samochodu niezbędnego w planowanej działalności gospodarczej czy
rusztowania również mogły być dofinansowane w 50%. Pozostałe
limity dotyczyły m.in. wydatków na reklamę – 5%, stworzenia strony internetowej – 15%, zakup sprzętu fotograficznego – 15% (z wyłączeniem działalności fotograficznej), pomocy prawnej, konsultacji
i doradztwa dotyczących podejmowanej działalności, poniesionych
w okresie od zawarcia umowy do rozpoczęcia działalności gospodarczej – 5%.
W minionym roku osoby bezrobotne złożyły łącznie
214 wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Komisja oceniła pozytywnie i tym samym przyznała dofinansowanie 181 osobom.
33 wnioski nie spełniły wymagań i uzyskały ocenę negatywną.
40

Kobiety

73

Zamieszkali na wsi

53

Do 25 roku życia

29

Do 30 roku życia

80

Powyżej 50 roku życia

7

Długotrwale bezrobotni

34

Bez doświadczenia zawodowego

27

Bez kwalifikacji zawodowych

43

Niepełnosprawni

7

Kobiety po urodzeniu dziecka

5

Do głównych przyczyn odmowy przyznania dofinansowania przez
komisję należał brak udokumentowanych kwalifikacji i przygotowania zawodowego adekwatnego do rodzaju wnioskowanej działalności
gospodarczej, brak przesłanek ekonomicznych opłacalności realizacji przedsięwzięcia czy zakupy niezgodne z zasadami przyznawania
wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej m.in.
na stworzenie stanowiska dla pracownika. Zdarzały się również przypadki, że pod adresem wskazanym jako planowana siedziba firmy,
funkcjonowała już działalność gospodarcza o takim samym profilu.
W 2017 roku dotacje wypłacono 161 osobom bezrobotnym, przy
czym 2 osoby oddały otrzymane środki.
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Osoba bezrobotna, która otrzymała dofinansowanie na podjęcie
własnej działalności gospodarczej, zobowiązana jest do jej prowadzenia przez okres co najmniej jednego roku. W tym czasie realizacja zawartych umów podlega monitorowaniu i kontroli przez pracowników ds. dofinansowań. W ramach monitoringu prowadzi się
wizyty sprawdzające u przedsiębiorców – w ubiegłym roku odbyło się
112 takich wizyt. Ponadto pracownicy przeprowadzili 232 monitoringi
po półrocznym okresie prowadzenia działalności gospodarczej i 305
monitoringów kończących okres obowiązywania umowy o dofinansowanie.

Liczba bezrobotnych, którzy otrzymali dotacje
na podjęcie działalności gospodarczej w latach 2013-2017

Firmy utworzone dzięki dotacjom najczęściej oferowały usługi budowlane (20%). Wśród działalności oferujących pozostałe usługi (17%)
dominowało fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. Dużą popularnością cieszyły się firmy z branży handlowej (16%) – głównie sklepy internetowe. Wśród ciekawych pomysłów na własną firmę znalazła się działalność w zakresie usług fizjoterapeutycznych dla koni.
W ramach udzielonej dotacji powstał również butik sushi funkcjonujący
w formie wyspy w galerii handlowej – taka forma serwowania tego
dania stanowi nowość na lokalnym rynku.

191

177

246

206

159

2013

2014

2015

2016

2017

Środki finansowe przeznaczone na bezzwrotne dotacje
na podjęcie działalności gospodarczej w 2017 roku

EFS - RPO
1 033 500 zł
30%

Środki przeznaczone na dofinansowanie działalności gospodarczej
pochodziły z trzech źródeł: Rezerwy MRPiPS, EFS oraz Algorytmu.
Nowe firmy powstały również dzięki funduszom europejskim pozyskanym na realizację projektu „Siła biznesu – dotacje na start firmy”.
Opis przedsięwzięcia i jego dotychczasowe rezultaty znajdują się
w dalszej części opracowania dotyczącej projektów finansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

EFS - PO WER
1 371 800 zł
39%

Rezerwa MRPiPS
28 593 zł
1%
Algorytm
1 047 207 zł
30%

Rodzaje działalności gospodarczej podejmowane przez osoby bezrobotne w 2017 roku (w %)

3%

2%

Budownictwo

3% 3%

Pozostała działalność usługowa

20%

3%

Handel hurtowy i detaliczny

4%

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Przetwórstwo przemysłowe

5%

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
17%

11%

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
Inne
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

13%
16%

Edukacja
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
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2.6 Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy: 61
Środki wg Programu 2017:

1.870.000,00 zł

Środki wydatkowane:

1.327.432,49 zł

Podobnie jak w roku ubiegłym mniejszym zainteresowaniem pracodawców cieszyły się refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Do PUP w Pabianicach napłynęło 71 wniosków,
czyli o 1/4 mniej niż w 2016 roku. Komisja rozpatrzyła pozytywnie
58 wniosków, natomiast 13 zostało rozpatrzonych negatywnie.
Do głównych przyczyn odmownego rozpatrzenia wniosków należały przede wszystkim wymagania dotyczące kwalifikacji niezgodne
z tworzonym stanowiskiem pracy oraz rozbieżności między planowanym harmonogramem zakupów a proponowanym stanowiskiem
pracy.
W 12 przypadkach pracodawcy zrezygnowali przed zawarciem umowy. Rezygnacje spowodowane były głównie trudnościami z zabezpieczeniem prawidłowego wykonania umowy oraz brakiem kandydatów
spełniających wymagania pracodawcy w zakresie kwalifikacji zawodowych.
W ramach przyznanych w ubiegłym roku środków pracodawcy najczęściej tworzyli następujące stanowiska pracy: pracownik budowlany, mechanik samochodowy, kucharz, monter instalacji teletechnicznych.
Dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu właściciele firm utworzyli
w ubiegłym roku 61 miejsc pracy. Łącznie 119 osób bezrobotnych
zostało wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy w ramach refundacji
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. W liczbie
tej znajdują się osoby zatrudnione w ramach miejsc wtórnych z umów
zarówno z 2017 roku, jak i wcześniej.

Środki finansowe przeznaczone na refundację kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy w 2017 roku

Udzielone wsparcie finansowe podlega monitorowaniu w trakcie obowiązywania umowy z pracodawcą. W ubiegłym roku przeprowadzono 54 wizyty sprawdzające u pracodawcy potwierdzające utworzenie
stanowisk pracy. Kwartalny monitoring obejmował 170 umów o doposażenie stanowisk pracy.

Algorytm
756 300 zł
57%
Rezerwa MRPiPS
66 000 zł

Refundacje finansowane były ze środków Algorytmu, rezerwy MRPiPS oraz EFS – w ramach projektu RPO.

Bezrobotni, którzy rozpoczęli pracę w ramach refundacji
kosztów utworzenia stanowiska pracy w 2017 roku
Ogółem

Liczba bezrobotnych
119

w tym:
Kobiety

27

Zamieszkali na wsi

43

Do 25 roku życia

29

Do 30 roku życia

43

Powyżej 50 roku życia

7

Długotrwale bezrobotni

34

Bez doświadczenia zawodowego

18

Bez kwalifikacji zawodowych

46

Niepełnosprawni

2

Kobiety po urodzeniu dziecka

0

42

EFS - RPO
505 132 zł
38%

Liczba miejsc pracy utworzonych w latach 2013-2017
w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy

81

142

140

89

61

2013

2014

2015

2016

2017
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2.7 Refundacja wynagrodzeń osób do 30 roku życia
Liczba osób objętych wsparciem:

231

Środki wg Programu 2017:

2.884.900,00 zł

Środki wydatkowane:

2.803.419,01 zł

W minionym roku kontynuowano realizację instrumentu polegającego na refundowaniu pracodawcom i przedsiębiorcom części kosztów
poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki ZUS za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia. Refundacja przysługiwała przez pierwsze 12 miesięcy, po których pracodawca jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia przez kolejne 12 miesięcy. Umowa
nie mogła być zawarta z pracodawcą, u którego w okresie ostatnich
6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
W skali roku zawarto 62 umowy o refundację. Jednocześnie pracę
podjęło 106 osób, a 125 osób kontynuowało udział w formie. Bezrobotni najczęściej zatrudniani byli na stanowiskach specjalisty ds.
sprzedaży, pracownika administracyjno-biurowego, pracownika ogólnobudowlanego i kierowcy.

2.8 Bony
Liczba osób objętych wsparciem:

19

Środki wg Programu 2017:

163.905,40 zł

Środki wydatkowane:

110.420,78 zł

System bonów dedykowany jest osobom bezrobotnym, które nie
ukończyły 30. roku życia. Ideą realizacji bonów jest pobudzanie i podtrzymywanie aktywności osób młodych w procesie poszukiwania pracy. Bony w znacznym stopniu oddają inicjatywę osobie bezrobotnej,
która samodzielnie wyszukuje pracodawcę lub szkolenia, mające zapewnić zdobycie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych na lokalnym
rynku pracy przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnej weryfikacji
wynikającej z dbałości o celowość wydatkowania środków.
W minionym roku osoby bezrobotne do 30 roku życia wystąpiły
o przyznanie 3 rodzajów bonów – szkoleniowych, na zatrudnienie
i na zasiedlenie.
Najwięcej – 17 wniosków, dotyczyło bonu szkoleniowego. Bon
umożliwia sfinansowanie przez PUP wskazanego przez osobę bezrobotną szkolenia lub kilku szkoleń wraz z kosztami ponoszonymi
w związku z podjęciem kształcenia tj. dojazd, badania lekarskie lub
psychologiczne, zakwaterowanie jeśli zajęcia odbywają się poza
miejscem zamieszkania (poza województwem łódzkim). W tym przypadku bezrobotny sam szuka jednostki szkoleniowej, która zapewni
odpowiednią jakość kształcenia, jednocześnie posiada aktualny wpis
do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki
urząd pracy.
Komisja rozpatrzyła pozytywnie 12 wniosków osób bezrobotnych.
Wszystkie osoby, którym przyznano bon szkoleniowy zrealizowały go
i ukończyły szkolenia. Wydatki na ten cel wyniosły 69.528 zł. Sfinansowane szkolenia dotyczyły kursów prawa jazdy różnych kategorii.
Formą wsparcia zrealizowaną w PUP Pabianicach po raz pierwszy
był bon na zasiedlenie. Polega on na przyznaniu środków finansowych na pokrycie m.in. kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (np. umowa zlecenia) lub

Bezrobotni, którzy rozpoczęli pracę w ramach refundacji
wynagrodzeń osób do 30 roku życia w 2017 roku

Liczba bezrobotnych

Ogółem

106

w tym:
Kobiety

36

Zamieszkali na wsi

34

Do 25 roku życia

59

Długotrwale bezrobotni

17

Bez doświadczenia zawodowego

36

Bez kwalifikacji zawodowych

56

Środki na finansowanie wsparcia pochodziły ze specjalnie wydzielonego limitu Funduszu Pracy. W 2017 roku całkowita kwota wypłacona
pracodawcom wyniosła 2.803.419 zł. Przysługujący limit nie został
wydatkowany w całości ze względu na to, iż pracodawcy niejednokrotnie rezygnowali z realizacji umowy. Rezygnacje spowodowane
były najczęściej porzuceniem pracy przez pracowników. Dodatkowym problemem było znalezienie kandydata, który miał uzupełnić
wakat. Okres realizacji instrumentu wspierającego osoby do 30 roku
życia obejmuje lata 2016-2018. W roku 2017 roku zakończyliśmy proces zawierania umów, natomiast wypłata refundacji będzie kontynuowana do 31 grudnia 2018 roku.
działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Wysokość przyznanych w ramach bonu środków nie
mogła przekroczyć w ubiegłym roku 8.000 zł. Miejscowość, w której
osoby bezrobotne podjęły aktywność zawodową, musiała być oddalona od dotychczasowego miejsca przebywania o minimum 80 kilometrów lub czas dojazdu i powrotu przekraczał co najmniej 3 godziny
dziennie. Warunkiem realizacji bonu było utrzymanie aktywności zawodowej przez okres co najmniej 6 miesięcy z wynagrodzeniem co
najmniej minimalnym, od którego odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne – w przypadku umów.
Do urzędu wpłynęło 5 wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie,
z których 4 zostały rozpatrzone pozytywnie. Zawarte umowy opiewały
na łączna kwotę 32.000 zł.
3 osoby podjęły zatrudnienie w województwach mazowieckim, śląskim i pomorskim, w tym 2 w oparciu o umowę o pracę i 1 na podstawie umowy zlecenia. 1 osoba rozpoczęła działalność gospodarczą
w województwie mazowieckim.
W ramach bonu zatrudnieniowego w 2017 roku zawarto 3 umowy.
Jeden z pracodawców zrezygnował ze wsparcia. Okres zatrudnienia
osób bezrobotnych w ramach bonu zatrudnieniowego wynosi co najmniej 18 miesięcy, natomiast refundacji podlega pierwszych 12 miesięcy. Osoby, które uzyskały wsparcie podjęły pracę na stanowiskach
kierowcy i pracownika biurowego. Realizacja umów będzie kontynuowana w 2018 roku. Łączna kwota wydatków z tytułu bonów zatrudnieniowych wyniosła 8.892 zł.
Szkolenia sfinansowane ramach bonów szkoleniowych w 2017 roku

l. os.

Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną

5

Prawo jazdy kat. C, CE z kwalifikacją wstępną przyspieszoną

3

Kwalifikacja wstępna + prawo jazdy kat. C, CE

1

Kwalifikacja wstępna w zakresie kat. C, C+E

1

Prawo jazdy kat. C, C+E

1

Prawo jazdy kat. CE + kwalifikacja wstępna przyspieszona

1
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2.9 Studia podyplomowe
Liczba osób objętych wsparciem:

5

Środki wg Programu 2017:

24.226,32 zł

Środki wydatkowane:

13.806,17 zł

W 2017 roku do urzędu wpłynęło 7 wniosków o sfinansowanie studiów
podyplomowych. Aby wniosek uzyskał akceptację, osoby bezrobotne
musiały wykazać, iż podniesienie kwalifikacji zawodowych zwiększy
ich szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej bądź rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
Preferowani byli wnioskodawcy posiadający deklarację zatrudnienia
po ukończeniu szkolenia oraz wnioski osób, które nie korzystały do
tej pory z żadnych form wsparcia realizowanych przez urząd.

Komisja rozpatrzyła pozytywnie 3 wnioski na łączną kwotę 9.440 zł.
Osoby bezrobotne podjęły naukę w następujących kierunkach:
▪▪ Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami prawa pracy –
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,
▪▪ Projektowanie architektury wnętrz i wystawiennictwa – Studium
Studiów Podyplomowych na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi,
▪▪ Zarządzanie oświatą – Centrum Kształcenia Podyplomowego
w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Koszty studiów podyplomowych sfinansowano łącznie 5 osobom,
w tym 2, które kontynuowały udział w kształceniu rozpoczęty
w 2016 roku (koszty wyniosły 3.500 zł). Wypłacono również stypendium z tytułu uczestnictwa w zajęciach w łącznej kwocie 865 zł.

2.10 Szkolenia i bony szkoleniowe
Liczba osób objętych wsparciem:

80

Środki wg Programu 2017:

125.000,00 zł

Środki wydatkowane:

132.498,23 zł

Liczba osób, które rozpoczęły udział w szkoleniach
w latach 2013-2017

Do PUP w Pabianicach wpłynęły łącznie 63 wnioski o skierowanie na szkolenie zorganizowane w formie indywidualnej, z których
14 zostało wycofanych. 47 wniosków Komisja rozpatrzyła pozytywnie,
2 uzyskały wynik negatywny. Ponadto 7 osób nie rozpoczęło szkolenia pomimo pozytywnej oceny wniosku.
Szkolenie „Operator koparko-ładowarki” dla jednego uczestnika zostało zorganizowane na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej,
zawieranej pomiędzy starostą, w imieniu którego działa dyrektor powiatowego urzędu pracy, pracodawcą i instytucją szkoleniową. Dzięki
takiemu rozwiązaniu osoba bezrobotna zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne na konkretnym stanowisku pracy wskazanym przez
pracodawcę.
Największa liczba uczestników – 40 osób, wzięła udział w szkoleniu
„Własna firma”, które organizowane było w ramach projektu „Siła biznesu – dotacje na start firmy”. We wszystkich szkoleniach w ubiegłym roku uczestniczyło 80 osób.
Szkolenia sfinansowane w 2017 roku

249

83

66

75

80

2013

2014

2015

2016

2017

Z obserwacji lokalnego rynku pracy wynika, że zainteresowanie
szkoleniami finansowanymi przez PUP z roku na rok wzrasta. Klienci urzędu, w ubiegłym roku, najczęściej pytali o kursy prawa jazdy
dla kierowców zawodowych oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie
uprawnień spawalniczych oraz do kierowania wózkami jezdniowymi.
Realizacja szkoleń finansowana była w ubiegłym roku ze środków
Algorytmu, EFS – w ramach projektów PO WER i RPO oraz z rezerwy MRPiPS.

l. os.

Własna firma

40

Kierowca wózków jezdniowych z wymiana butli gazowych

10

l. os.
Operator walca drogowego

1

Kurs renowacji mebli, antyków

2

PFS AEROBICS & STEP INSTRUCTOR

1

Operator koparko-ładowarki

2

Prawo jazdy kat. BE

1

Specjalista ds. kadr i płac

2

Prawo jazdy kat. CE

1

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych - gr. 1

1

Programowanie i obsługa CNC

1

Eksploatacja i dozór urządzeń elektroenergetycznych

1

Spawanie metodą G(311)-FM1 oraz TIG(141)-FM1

1

Fotografia produktowa

1

Spawanie metodą MAG(135)-FM1 oraz MAG(135)-FM5

1

Intensywne szkolenie z metod objętościowych

1

Spawanie metodą MIG(131)-22 oraz MAG(135)-FM1

1

Inventor bazowy

1

Spawanie metodą TIG(141)-FM1 oraz MIG(131)-22

1

Kierowca pojazdów uprzywilejowanych

1

Spawanie metodą TIG(141)-FM1 oraz MAG(135)-FM1

1

Kompleksowy kurs kroju i szycia

1

Spawanie metodą TIG(141)-FM1, TIG(141)-FM5, TIG(141)-22

1

Kurs groomingu

1

Stylizacja paznokci

1

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

1

Terapia kobiet w ciąży i niemowląt

1

Operator ładowarki jednonaczyniowej + rozszerzenie o ładowarkę typ CASE 921

1

V-ray-3DS MAX - Wizualizacje

1
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3. Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną
cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą
pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie
utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu
kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.
W 2017 roku wsparcie w postaci kształcenia ustawicznego dofinansowywane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego cieszyło się
ogromnym zainteresowaniem. Podstawowa pula środków, jaką powiat pabianicki otrzymał na ten cel wynosiła 518.500 zł. Pierwszeństwo w uzyskaniu finansowania miały wnioski pracodawców wpisujące się w priorytety ustalone przez Ministra tj.:
▪▪ zawodowe kształcenie ustawiczne w sektorach przetwórstwo
przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa, opieka
zdrowotna i społeczna;
▪▪ zawodowe kształcenie ustawiczne w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
▪▪ wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie, przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym
nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
Wartość złożonych przez pracodawców wniosków przewyższyła
dostępne środki finansowe, w związku z tym aplikowaliśmy o przyznanie środków w ramach rezerwy KFS. Pozyskaliśmy dodatkowo
400.000 zł. Wnioski składane przez pracodawców w ramach rezerwy
KFS miały wpisywać się w co najmniej jeden priorytet Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w co najmniej jeden priorytet
określony przez Radę Rynku Pracy tj.:
▪▪ kształcenie ustawiczne osób, które nie posiadają kwalifikacji
pełnych na poziomie 4 polskiej ramy kwalifikacji (tj. nie posiadają świadectwa dojrzałości);

▪▪ kształcenie ustawiczne osób po 45 roku życia;
▪▪ kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych;
▪▪ kształcenie ustawiczne w zakładach pracy, w których wszczęto
proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r.
Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1574 ze zm.).
Łączna pula środków na finansowanie działań z KFS, jaką dysponowaliśmy w ubiegłym roku była na zbliżonym poziomie co rok wcześniej i wyniosła 918.500 zł. W sumie do PUP wpłynęły 342 wnioski na
kwotę prawie 2.135.800 zł.
Komisja rozpatrzyła pozytywnie 209 wniosków, natomiast ocenę negatywną otrzymało 118 wniosków. Najczęstszymi przyczynami odmownego rozpatrzenia wniosków były brak wymaganych dokumentów, chęć uzyskania dofinansowania na realizację szkoleń miękkich,
bądź szkoleń, które nie wpisywały się w priorytety KFS.
Ponadto 15 wniosków zostało wycofanych przez pracodawców,
a w przypadku 18 szkoleń pracodawcy zrezygnowali po zawarciu
umowy. Rezygnacje z dofinansowania kształcenia ustawicznego po
podpisaniu umowy, często związane były z przesunięciem terminów
szkoleń, co w dużej mierze prowadziło do odwołania zaplanowanych
kursów. Przyczyną była mała liczba kandydatów.
Na przestrzeni całego roku ze wsparcia KFS skorzystały łącznie
73 podmioty. W różnego rodzaju formach doskonalenia kwalifikacji zawodowych wzięło udział aż 571 osób, w tym 22 pracodawców, którzy osobiście uczestniczyli w kształceniu. W ramach
209 zawartych umów dofinansowanych zostało 555 kursów i 16 studiów podyplomowych. Łączne wydatki KFS wyniosły 912.955 zł.
Tematyka szkoleń, które uzyskały wsparcie w ramach KFS była
bardzo różnorodna. Pracodawcy i ich pracownicy doskonalili swoje
umiejętności przede wszystkim w branży transportowej, budowlanej
i informatycznej.

24 stycznia 2018 r. Pani Danuta Skwirowska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach podczas uroczystości
z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia odebrała wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach
za wyjątkowe zaangażowanie w 2017 roku w rozwój kompetencji
i kwalifikacji osób pracujących poprzez wykorzystanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na terenie województwa łódzkiego.
W gronie wyróżnionych za największą aktywność w naszym województwie znalazło się 5 urzędów pracy. Okolicznościowe dyplomy i wyróżnienia przedstawicielom powiatowych urzędów
pracy wręczyli Pani Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej i Stanisław Szwed – sekretarz stanu, którzy jednocześnie podziękowali pracownikom publicznych służb
zatrudnienia za dotychczasowy wysiłek w poszukiwaniu rozwiązań i rozwiązywaniu trudnych problemów współczesnego rynku
pracy.
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4. Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny stanowi jedno z najistotniejszych źródeł finansowania działań w zakresie
aktywizacji zawodowej. Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach jest jedną z lokalnych instytucji, które najbardziej aktywnie sięgają po środki unijne. Projekty
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane są w urzędzie już od 2004 roku.
Wiedza i doświadczenie zdobyte przez lata wdrażania
projektów unijnych pozwoliła na efektywną realizację
bieżących przedsięwzięć.
W minionym roku kontynuowaliśmy realizację dwóch projektów pozakonkursowych – finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ).
Celem tych przedsięwzięć jest zwiększenie możliwości zatrudnienia
osób bezrobotnych z powiatu pabianickiego. Wsparcie podejmowane
w ramach PO WER stanowi odpowiedź na problemy osób do 30. roku
życia, w szczególności tzw. młodzieży NEET (ang. Not in Education,
Employment or Training), czyli osób pozostających bez pracy, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu. Na wsparcie w ramach
RPO WŁ mogą natomiast liczyć osoby będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, które ukończyły 30 lat. Oba przedsięwzięcia cechuje wysoka efektywność zatrudnieniowa, co dowodzi, że uzyskane
wsparcie przynosi wymierne rezultaty w postaci wejścia lub powrotu
na rynek pracy. Dodatkowo należy zaznaczyć, że kryteria decydujące
o osiągnięciu efektywności zatrudnieniowej są bardziej restrykcyjne
niż w przypadku programów finansowanych ze środków Funduszu
Pracy.
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W 2017 roku ze wsparcia oferowanego w powyższych projektach
skorzystało łącznie 571 osób, czyli około 30% wszystkich uczestników Programu 2017. Bezrobotni mogli wziąć udział w szkoleniach
zawodowych, stażach czy podjąć zatrudnienie w ramach wyposażonych dzięki środkom EFS przez pracodawców miejsc pracy. Z kolei
środki na podjęcie działalności gospodarczej, jakie otrzymali uczestnicy powyższych projektów, umożliwiły zrealizowanie 140 pomysłów
na założenie własnej firmy.
W 2017 roku realizowaliśmy kolejne edycje rekrutacji do projektu konkursowego „Siła biznesu – dotacje na start firmy”. Projekt ten w całości dedykowany jest promowaniu samozatrudnienia. Wsparcie, jakie
uzyskują beneficjenci jest co do zasady bardziej kompleksowe niż
w przypadku standardowych dotacji finansowanych z Funduszu Pracy. Uczestnicy mają możliwość udziału w szkoleniu, którego celem
jest wyposażenie przyszłych przedsiębiorców w wiedzę z zakresu
przedsiębiorczości. Korzystają również ze specjalistycznej pomocy
w opracowaniu biznesplanu. Wsparcie finansowe, jakie otrzymują
uczestnicy umożliwia sfinansowanie właściwie wszystkich wydatków
niezbędnych do uruchomienia inwestycji. W 2017 roku ze wsparcia oferowanego w projekcie skorzystało łącznie 40 osób, z których
30 rozpoczęło prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Realizacja wszystkich działań w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS pochłonęła w ubiegłym roku 6.543.165 zł.
Kwota ta stanowi ponad 35% wszystkich wydatków poniesionych na
aktywizację zawodową osób bezrobotnych.
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4.1 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (III)
– Poddziałanie 1.1.2 PO WER
Zaplanowane w Programie na 2017 rok wsparcie osób
młodych do 30 roku życia było realizowane głównie
w oparciu o projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (III)”.
Przedsięwzięcie był wdrażane w ramach Poddziałania
1.1.2 Wsparcie udzielane z „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja. Dzięki środkom projektowym wsparcie
uzyskało blisko 340 młodych osób.

Grupę docelową projektu stanowiły osoby młode w wieku do 30 lat
(należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pomoc oferowana
w ramach projektu kierowana była w szczególności do osób o niskich kwalifikacjach. Minimalny udział tej grupy osób w ogólnej liczbie
uczestników projektu został określony na poziomie 82,46%.
Celem przedsięwzięcia było zwiększenie możliwości zatrudnienia
uczestników projektu. Osoby biorące udział w projekcie korzystały
z pomocy w zakresie określania ścieżki zawodowej oraz usług
i instrumentów służących indywidualizacji wsparcia.
Wobec wszystkich uczestników zastosowano pośrednictwo pracy lub
poradnictwo zawodowe.
Następnie osoby te korzystały z jednej z trzech form aktywizacji tj.:
▪▪ stażu;
▪▪ szkolenia zawodowego w formie indywidualnej;
▪▪ środków na podjęcie działalności gospodarczej.
W wyniku realizacji projektu z aktywnych form przeciwdziałania
bezrobociu skorzystało łącznie 338 osób – najwięcej ze staży –
267 osób, 63 uczestników rozpoczęło prowadzenie własnej działalności gospodarczej, a 8 wzięło udział w szkoleniach.
Jedno z najistotniejszych kryteriów związanych z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych ze środków EFS stanowi kryterium
efektywności zatrudnieniowej. Informuje ono o odsetku uczestników
projektu, którzy podjęli zatrudnienie w trakcie i po zakończeniu udziału w projekcie. Warto podkreślić, że projekt zrealizowany przez PUP
w Pabianicach cechuje się wysoką efektywnością zatrudnieniową. Wskaźniki osiągnięte dla poszczególnych grup bezrobotnych znacznie przewyższają wymagany poziom. Dodatkowo przy
weryfikacji efektywności zatrudnieniowej duże znaczenie ma jakość
umowy o pracę lub cywilnoprawnej tj. okres, na jaki została zawarta
(min. 3 miesiące), wymiar etatu (co najmniej 1/2 etatu) oraz w przypadku umów cywilnoprawnych – wartość umowy równa co najmniej
trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, a stawka za godzinę pracy nie niższa niż stawka godzinowa ustalona na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Wartość wskaźników podanych w tabeli nie jest jeszcze ostateczna,
ponieważ ich pomiar dokonywany jest w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, wobec tego końcowe wyniki będą znane
w kwietniu 2018 roku.

Środki przeznaczone na realizację projektu w 2017 roku to
3.377.409 zł. Wydatki projektu wyniosły niemalże 100% przyznanego dofinansowania i zamknęły się kwotą 3.376.914,93 zł. Największą
część środków przeznaczono na realizację staży wraz z kosztami dojazdu – 1.981.995,05 zł oraz wypłaty dotacji na uruchomienie własnej
firmy 1.371.800 zł.
Projekt będzie kontynuowany do 31 grudnia 2018 roku.
Bezrobotni objęci wsparciem w ramach projektu PO WER
w 2017 roku

L. os.

Ogółem

338

w tym:
Kobiety

171

Do 25 roku życia

195

Długotrwale bezrobotni

150

O niskich kwalifikacjach zawodowych

282
6

Niepełnosprawni
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej
w projekcie PO WER w 2017 roku

Wartość
docelowa
(w%)

Wartość
osiągnięta
na 31.12.2017
(w%)

•

dla osób z niepełnosprawnościami

17

-

•

dla osób długotrwale bezrobotnych

35

52,17

•

dla osób o niskich kwalifikacjach

48

51,28

•

dla pozostałych uczestników projektu niekwalifikujących się do żadnej z powyższych grup
docelowych

43

50,00

Koszty realizacji projektu PO WER w 2017 roku
Forma
wsparcia

L. os.

Szkolenia

8

Środki wydatkowane
Plan

Wykonanie

%
realizacji

19.623,77

19.623,77

100,00

Staże (w tym dojazdy)

267

1.982.274,17

1.981.995,05

99,99

Środki na podjęcie dział. gosp.

63

1.371.800,00

1.371.800,00

100,00

3.711,06

3.496,11

94,21

3.377.409,00 zł

3.376.914,93 zł

99,99

Koszty pośrednie
Razem:

338
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4.2 Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (III)
– Działanie VIII.1 RPO WŁ
Na szczególne wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 mogą liczyć osoby będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Poprzez udział w projekcie jego uczestnicy zdobywają nowe umiejętności
zawodowe, uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje
zwiększając tym samym swoje szanse na znalezienie
pracy. Mają również możliwość aplikowania o bezzwrotną dotację na zrealizowanie pomysłów na własną działalność.
Projekt skierowany był do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, którym został przydzielony I lub II profil pomocy i jednocześnie
znajdują się w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy tj. należą do jednej z kategorii: osób po 50 roku życia, osób długotrwale
bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich
kwalifikacjach (z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym).
Grupami priorytetowymi w rekrutacji były osoby w wieku 50+ oraz
osoby z niepełnosprawnościami.
Do III edycji projektu przystąpiło 194 uczestników, w tym 1 osoba
podjęła zatrudnienie na stanowisku wtórnym w ramach refundacji
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Największa grupa uczestników wzięła udział w stażach – 108 osób.
47 osób otrzymało bezzwrotne wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej. W ramach projektu pracodawcy utworzyli 23
stanowiska pracy, na których zatrudnionych zostało 24 uczestników
(1 miejsce wtórne). 15 osób uzyskało kwalifikacje bądź kompetencje
zawodowe w wyniku uczestnictwa w szkoleniach o różnorodnej tematyce, organizowanych w formie indywidualnej.
Odpowiednio dobrane wsparcie przełożyło się na wysoki poziom
osiągniętych wskaźników efektywności zatrudnieniowej. Wprawdzie dane dotyczące III edycji projektu są jedynie cząstkowe, już
w końcu roku wskaźniki określone dla poszczególnych grup uczestników zostały zrealizowane. Dodatkowo ich wartość znacznie przewyższa poziom wymagany zgodnie z Regulaminem naboru.

Bezrobotni objęci wsparciem
w ramach projektu RPO WŁw 2017 roku

L. os.

Ogółem

194

w tym:
Kobiety

96

W 2017 roku na realizację projektu wydatkowaliśmy łącznie
2.294.188 zł. Kwota ta jest nieco niższa niż obowiązujący limit środków, co spowodowane jest tym, iż jeden z uczestników zrezygnował
z przyznanej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej.

Powyżej 50 roku życia

64

Ze względu na to, iż rezygnacja nastąpiła w ostatnich dniach realizacji projektu, a procedura przyznawania i wypłaty środków na własną
działalność ma charakter wieloetapowy i jest rozciągnięta w czasie,
PUP w Pabianicach nie miał możliwości zrekrutowania kolejnej osoby
na zwolnione miejsce.

Koszty realizacji projektu RPO WŁ w 2016 roku

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w projekcie
RPO WŁ w ramach I edycji

Wartość
docelowa
(w%)

Osiągnięta
wartość
(w%)

81

Długotrwale bezrobotni

161

O niskich kwalifikacjach zawodowych

25

Niepełnosprawni
Środki wydatkowane

%
realizacji

Forma
wsparcia

L. os.

Szkolenia

15

38.095,42

38.095,42

100,00

Staże

108

715.248,37

711.559,49

99,48

Plan

Wykonanie

•

dla kobiet

39

81,36

Środki na podjęcie działalności
gospodarczej

47

1.055.500,00

1.033.500,00

97,92

•

dla osób z niepełnosprawnościami

33

72,22

Wyposażenie/doposażenie
stanowiska pracy

23

505.222,21

505.132,49

99,98

•

dla osób długotrwale bezrobotnych

30

69,64

Koszty dojazdu na staż

3.200,00

2.236,56

69,89

•

dla osób o niskich kwalifikacjach

38

72,27

Koszty pośrednie

5.000,00

3.663,55

73,27

•

dla osób w wieku 50 lat i więcej

33

80,77

2.322.266,00 zł

2.294.187,51 zł

98,79

48

Razem:

193
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4.3 Siła biznesu – dotacje na start firmy
– Poddziałanie VIII.3.1 RPO WŁ
Fundusze unijne stanowią zachętę do realizowania
przez bezrobotnych pomysłów na własny biznes, których nie mogliby wdrożyć bez wsparcia finansowego.
PUP w Pabianicach od lat promuje samozatrudnienie pozyskując dodatkowe środki finansowe na ten
cel. Szczególny nacisk w realizowanych projektach
został położony na trwałość nowych podmiotów gospodarczych, dlatego oferowane wsparcie zostało
dobrane w taki sposób, aby firmy, które powstaną
w oparciu o środki dotacji, z powodzeniem zaistniały
na rynku i funkcjonowały na nim zdecydowanie dłużej
niż wymagany okres prowadzenia działalności.
Celem projektu „Siła biznesu – dotacje na start firmy” jest zwiększenie liczby trwałych, nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw
funkcjonujących na terenie naszego powiatu. Adresatami wsparcia są osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, które należą do co najmniej jednej z następujących grup: osoby po 50 roku życia, długotrwale bezrobotni, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach
(z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym). Uczestnikami
projektu mogą zostać wyłącznie osoby posiadające predyspozycje
do prowadzenia działalności gospodarczej. Badanie, które ma ten
aspekt zweryfikować przeprowadzane jest przez doradców zawodowych na podstawie specjalistycznych testów i rozmowy doradczej.
Najistotniejszym instrumentem wsparcia oferowanym w projekcie jest
bezzwrotna dotacja współfinansowana ze środków unijnych w wysokości do 23.100 zł. Zakres wydatków możliwych do sfinansowania
jest bardzo szeroki i obejmuje właściwie wszystkie wydatki niezbędne do uruchomienia działalności m.in. na: zakup sprzętów, urządzeń,
maszyn, środków transportu, wyposażenie własnego stanowiska pracy, wyposażenie lokalu, w którym prowadzona będzie firma, a także
zakup towarów handlowych i materiałów do produkcji. W projekcie
nie zostały wprowadzone limity na poszczególne wydatki. Podziału dokonuje wnioskodawca, zgodnie z indywidualnymi potrzebami
przedsięwzięcia, a jego racjonalność ocenia Komisja.
W ubiegłym roku ogłosiliśmy dwie edycje rekrutacji, podczas których wpłynęło łącznie 56 formularzy rekrutacyjnych.
Komisja Rekrutacyjna zarekomendowała do uczestnictwa
w projekcie 40 osób, które przedstawiły swoje pomysły na własną
firmę. Osoby te zostały skierowane na szkolenie „Własna firma”, aby
zdobyć wiedzę niezbędną przyszłym przedsiębiorcom. Podczas szkolenia uczestnicy poznali formalności związane z uruchamianiem firmy
(np. rejestracja, CEIDG, zgłoszenie do ZUS, US), aspekty prawne
(tj. forma działalności, prawo pracy, zawieranie umów, wybrane interpretacje podatkowe, przepisy dotyczące posiadania kas fiskalnych)
oraz aspekty ekonomiczno-finansowe (tj. formy opodatkowania, rozliczenia publicznoprawne, rachunek zysków i strat). Dowiedzieli się
również, jak prowadzić księgowość w małej firmie, jak wybrać odpowiednie kanały marketingowe czy w jaki sposób zareklamować nową
firmę w sieci.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy projektu pod okiem specjalisty opracowali biznesplany planowanych działalności. Przyznanie

dotacji odbywało się na zasadzie konkursu. Złożone dokumenty
oceniane były według ściśle określonych kryteriów tj. racjonalność
założeń, potencjał początkowy, efektywność kosztowa, trwałość
przedsięwzięcia i zgodność wydatków inwestycyjnych z potrzebami. Komisja Oceny Wniosków przyznała wsparcie finansowe
33 autorom najlepszych biznesplanów. Trzech uczestników zrezygnowało z dofinansowania.
Ostatecznie bezzwrotne dotacje otrzymało 30 uczestników. Zdecydowanie najpopularniejszym rodzajem działalności były usługi budowlane, które stanowiły 1/3 powstałych firm. 7 osób uruchomiło działalności produkcyjne – 4 w zakresie wyrobów z drewna oraz mebli,
a 3 produkujące odzież. Powstały 3 warsztaty samochodowe i 2 pracownie architektoniczne. Z pomocą unijnego wsparcia na lokalnym
rynku zafunkcjonowały ponadto pracownia rękodzieła, działalność fotograficzna, działalność rachunkowo-księgowa, usługi kosmetyczne
czy usługi opiekuńcze dla osób starszych.
Nabór do projektu będzie prowadzony w czterech edycjach – pierwsza odbyła się w 2016 roku, dwie kolejne w 2017 roku, ostatnia zaplanowana jest na I kwartał 2018 roku. Od początku realizacji przedsięwzięcia dotacje na start firmy otrzymało 40 osób. W ostatniej edycji
wsparcie finansowe będzie mogło uzyskać 20 pomysłów na biznes.
Całkowita wartość projektu to 1.801.131 zł. Dofinansowanie ze
środków EFS stanowi 98,85% – 1.780.374 zł. Wkład własny
ze środków Funduszu Pracy wynosi 20.757 zł. Od początku realizacji
przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 1.187.330 zł, w tym w 2017
roku 887.540 zł – 872.063 zł dofinansowania i 15.477 zł wkładu
własnego. Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
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5. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 30. roku życia
finansowany z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Po dokonaniu analizy potrzeb lokalnego rynku pracy
w minionym roku PUP w Pabianicach pozyskał dodatkowe fundusze z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w wysokości 384.600 zł. Środki
te zostały przeznaczone na finansowanie wsparcia na
rzecz osób bezrobotnych, których dotyka szereg deficytów mających istotny wpływ na ich szanse w podjęciu zatrudnienia.
Wsparcie w programie adresowane było do osób powyżej 30. roku
życia. Wybór tej grupy został dokonany ze względu na to, iż posiadane środki na realizację zadań na rzecz tych osób nie zaspokajały
w pełni potrzeb zarówno ze strony osób bezrobotnych, jak i lokalnych pracodawców. W ostatnim czasie rejestry bezrobotnych zasilały
głównie osoby w tej kategorii wiekowej. Powiat pabianicki charakteryzuje się stosunkowo niskim udziałem osób młodych w bezrobociu
rejestrowanym.

Koszty realizacji programu w 2017 roku
Forma wsparcia
Szkolenia

Kwota

L. os.

12.839,39

4

204.013,23

41

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

28.592,63

2

Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy

66.000,00

3

73.154,75

38

783.700,00

88

Roboty publiczne

Staże
Razem:

Z oferowanego wsparcia na przestrzeni całego roku skorzystało
88 osób – najliczniejsza grupa uczestników została zatrudniona w ramach robót publicznych – 41 osób, 38 wzięło udział w stażach, 3 podjęły pracę w ramach doposażonych stanowisk pracy, z kolei 4 osoby
podniosły swoje kwalifikacje dzięki ukończeniu szkoleń zawodowych.
W programie sfinansowano także założenie 2 jednoosobowych działalności gospodarczych.

6. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach środków PFRON
Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące
pracy niepozostające w zatrudnieniu mogą ubiegać
się o wsparcie w ramach funduszu celowego PFRON,
którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich
zatrudnianie.
PUP w Pabianicach w 2017 roku otrzymał środki PFRON w kwocie
90.000 zł na realizację zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji
zawodowej niepełnosprawnych osób bezrobotnych i poszukujących
pracy z przeznaczeniem na dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.
W ramach przyznanych środków PUP realizował staże i szkolenia dla
osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Nabory wniosków zostały
uruchomione w II kwartale.
Na przestrzeni całego roku Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
wydatkował środki w łącznej kwocie 67.458 zł. Do PUP wpłynął
1 wniosek osoby niepełnosprawnej o skierowanie na szkolenie zawodowe, 3 wnioski pracodawców o zorganizowanie stażu oraz 2 wnioski o wyposażenie stanowiska pracy. Wszystkie zostały rozpatrzone
pozytywnie.
Wniosek o skierowanie na szkolenie dotyczył kursu „Kosmetyka
i kosmetologia estetyczna w praktyce” o wartości 5.000 zł. Uczestniczka ukończyła szkolenie w wynikiem pozytywnym i postanowiła
wznowić prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
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Do odbycia stażu została skierowana 1 osoba, ale przerwała swój
udział w tej formie aktywizacji. Łącznie z tego tytułu wydatkowano 811 zł obejmujące koszty stypendium i składek ZUS. Pozostałe
2 wnioski pracodawców nie zostały zrealizowane ze względu na brak
kandydatów na staż.
W ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy utworzono 2 stanowiska – konserwatora sprzętu sportowego oraz kucharza-pizzermana. Łącznie na ten cel wydatkowano 61.647 zł.
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7. Podnoszenie jakości usług świadczonych przez PUP w Pabianicach
Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach począwszy od
1 stycznia 2000 roku działa w ramach powiatowej administracji zespolonej jako jednostka organizacyjna
Powiatu Pabianickiego. Obecnie należy on do największych w mieście urzędów administracji publicznej.
Szeroko pojęta działalność urzędu na rzecz łagodzenia skutków
bezrobocia wymaga nieustannego dążenia do wzmacniania jego
zasobów organizacyjnych i merytorycznych. Zasoby te mają duże
znaczenie w procesie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
Wśród czynników, które w największym stopniu wpływają na jakość
świadczonych usług należy wyróżnić: rozwój kadr, organizację pracy, infrastrukturę i warunki lokalowe oraz wyposażenie w sprzęt
techniczno-biurowy.

Rozwój kadr:
W końcu 2017 roku w PUP w Pabianicach zatrudnionych było łącznie 78 osób, w tym 7 osób niepełnosprawnych. Wśród zatrudnionych
4 osoby pracowały w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Pracownicy PUP w Pabianicach posiadają wymagane kwalifikacje
i w większości duże doświadczenie zawodowe w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji osób bezrobotnych. 71% pracowników
posiada dyplom wyższej uczelni, a 17% wykształcenie policealne
i średnie zawodowe.
W 2017 roku 61 pracowników PUP w Pabianicach uczestniczyło łącznie w szkoleniach z 39 różnych zakresów tematycznych, w tym jeden
pracownik kontynuował rozpoczęte w 2015 roku studia licencjackie,
dwóch kontynuowało rozpoczęte w 2016 roku studia podyplomowe
a 5 pracowników rozpoczęło nowe studia podyplomowe.

Tematyka szkoleń zgrupowana była wokół zagadnień związanych
z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (w tym
problematyce zatrudniania cudzoziemców), zagadnień finansowo-rachunkowych oraz zagadnień prawnych (w tym KPA, pomoc publiczna, zamówienia publiczne).
W ubiegłym roku, w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
jeden pracownik kontynuował rozpoczęte w 2015 roku studia licencjackie z zakresu „Zarządzania zasobami ludzkimi”. Dodatkowo na
studia podyplomowe skierowano 5 pracowników z następujących zagadnień:
▪▪ Administracja i zarządzanie (2 osoby),
▪▪ Administracja i zarządzanie publiczne (2 osoby),
▪▪ Mediacje uniwersalne narzędzie rozwiązywania konfliktów
(1 osoba).
Oprócz szkoleń odpłatnych organizowanych przez instytucje szkoleniowe, w 2017 roku pracownicy PUP w Pabianicach uczestniczyli
w szkoleniach bezpłatnych zorganizowanych przez urzędy takie jak
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.
Na bezpłatne szkolenia skierowano 26 osób.
Szkolenia, w których uczestniczyli pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach w 2017 roku, uzyskały pozytywne oceny
zarówno wśród pracowników, którzy oceniali takie aspekty jak: sposób organizacji szkolenia, program i metody szkolenia oraz postawę
i kompetencje trenera/wykładowcy, jak również wśród bezpośrednich przełożonych uczestników szkoleń, którzy dokonali oceny pod
względem efektywności szkoleń zwracając uwagę na przydatność
wiedzy na stanowisku, poziom umiejętności uzyskanych dzięki odbytemu szkoleniu, jak również stopień wniesionych przez pracownika
usprawnień, pomysłów lub innowacji. Średnia ocena szkoleń wyniosła 4,43 i była wyższa o 0,02 punktu procentowego w stosunku do
2016 roku.
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Organizacja pracy:
Organizacja pracy musi uwzględniać nieustanne zmiany przepisów
prawa oraz bieżące potrzeby i uwarunkowania na lokalnym rynku
pracy. Obecnie, zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych w urzędzie
określa „Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach”, który uchwałą nr 788/14 Zarządu Powiatu Pabianickiego
wszedł w życie 12 listopada 2014 roku. Do obowiązującego regulaminu wprowadzono w roku 2015 dwie niewielkie zmiany w drodze
Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego tj. nr 107/15 z 07.08.2015 roku
oraz 142/15 z 12.10.2015 roku.

Od 1 lutego 2010 roku w strukturze organizacyjnej urzędu funkcjonuje Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ), które stanowi wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną ukierunkowaną na świadczenie
podstawowych usług rynku pracy w tym między innymi pośrednictwa
pracy, poradnictwa zawodowego oraz aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Służby działające w ramach CAZ są wyraźnie oddzielone od innych i usytuowane na odrębnych kondygnacjach budynku.

Schemat organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach

DYREKTOR URZĘDU

Filia PUP
w Konstantynowie
Łódzkim

ZASTĘPCA
DYREKTORA

Dział FinansowoKsięgowy
Dział OrganizacyjnoAdministracyjny

Dział InformacyjnoEwidencyjny

Wieloosobowe
stanowisko ds. analiz,
promocji i programów
rynku pracy

Zespół pośrednictwa pracy
i poradnictwa zawodowego

Zespół pośrednictwa pracy
i poradnictwa zawodowego
w Konstantynowie Łódzkim

Zespół szkoleń

Wieloosobowe
stanowisko
ds. prawnych
Wieloosobowe
stanowisko
ds. kancelaryjnych

Zespół
instrumentów rynku pracy

Infrastruktura i warunki lokalowe:
Siedzibę PUP w Pabianicach stanowią dwa połączone ze sobą budynki usytuowane przy ul. Waryńskiego 11, o łącznej powierzchni
użytkowej ponad 1.700 m2. Właścicielem wszystkich nieruchomości
jest Powiat Pabianicki, który na podstawie umowy użyczenia przekazał je do bezpłatnego użytkowania Urzędowi Pracy. Na parterze
budynku frontowego funkcjonuje agencja PKO, która na podstawie
zawartej umowy z urzędem wypłaca zasiłki dla osób bezrobotnych.
Budynek urzędu wyposażony jest w wewnętrzną sieć logiczną (komputerową i telefoniczną) spełniającą niezbędne wymagania. Ponadto
w całym obiekcie funkcjonuje instalacja antywłamaniowa, podłączona do sieci monitoringu oraz sieć telewizji przemysłowej. Większość
pomieszczeń biurowych usytuowanych od strony południowej, gdzie
występuje największe nasłonecznienie oraz natężenie obsługi interesantów, wyposażonych jest w klimatyzację.
W PUP w Pabianicach od wielu lat funkcjonuje dobrze wyposażone
i zorganizowane archiwum zakładowe. Archiwum realizuje zadania
w oparciu o „Instrukcję o organizacji i zakresie działania archiwum za52

kładowego”, która została zatwierdzona przez Archiwum Państwowe
w Łodzi. Okresowe kontrole pracowników Archiwum Państwowego
w Łodzi potwierdzają, że archiwum zakładowe PUP w Pabianicach
prowadzone jest zgodnie z wymaganiami i przepisami, regulującymi
organizację i działanie archiwum zakładowego.
W celu pozyskania dodatkowej powierzchni magazynowej dla potrzeb archiwum w maju 2016 przeprowadzono niewielkie prace remontowo-adaptacyjne. Prace te polegały na wydzieleniu i zagospodarowaniu części niewykorzystywanego hollu na parterze budynku B
na pomieszczenia magazynowe. W wyniku przeprowadzonych prac
pozyskano dodatkowy zamknięty ciąg korytarzowy przy archiwum
oraz dodatkowe pomieszczenie magazynowe, co umożliwiło ustawienie kolejnych regałów na składowanie dokumentacji archiwalnej.
Filia Powiatowego Urzędu Pracy mieści się w budynku przy ul. Moniuszki 1 w Konstantynowie Łódzkim. Łączna powierzchnia użytkowa
tego obiektu wynosi 133 m2. Budynek jest własnością Gminy Konstantynów, która na podstawie umowy użyczenia przekazała go we
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władanie Powiatowemu Urzędowi Pracy z przeznaczeniem na działalność filii urzędu. Warunki lokalowe w budynku filii nie są wystarczające do obecnych potrzeb. Niewielkie pomieszczenia adaptowane
na pokoje biurowe oraz wąskie i ciasne korytarze utrudniają obsługę
klientów. W budynku filii wyczerpały się także możliwości dalszego
składowania dokumentacji.

Potencjał techniczny:
Wyposażenie w sprzęt techniczno-biurowy ma istotny wpływ
na prawidłowe i skuteczne funkcjonowanie każdego urzędu.
W tym zakresie Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach wyposażony jest w stopniu wystarczającym do istniejących potrzeb.
Urząd w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy na rozwój
i utrzymanie systemu informatycznego systematycznie dokonuje modernizacji i uzupełnienia sprzętu komputerowego. Wszystkie stanowiska pracy wyposażone są w komputery o wysokich parametrach
użytkowych oraz w nowoczesne drukarki laserowe i urządzenia wielofunkcyjne. Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach korzysta z licencyjnego oprogramowania komputerowego. Uzyskany przez urząd
certyfikat legalności oprogramowania, stanowi potwierdzenie, że jednostka w sposób legalny zarządza posiadanym oprogramowaniem.

Sala konferencyjna oraz Sala Informacji Zawodowej wyposażone są
w sprzęt audiowizualny, przenośne komputery oraz projektory multimedialne. Wszystkie działy mają do dyspozycji nowoczesne kserokopiarki cyfrowe.
W ramach informatyzacji świadczonych usług w urzędzie od
2010 roku funkcjonuje system do wizualizacji ofert pracy. Specjalna
aplikacja umożliwia prezentację ofert pracy na 6 telewizorach LCD,
które umieszczone są w wybranych pomieszczeniach oraz korytarzach budynku. Wdrożony system umożliwia również zarządzanie
specjalnymi ogłoszeniami i plikami graficznymi, które mogą być prezentowane wszystkim klientom urzędu.
W ramach działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym urzędu zakupiono i wdrożono nowe urządzenia brzegowe typu UTM. Zastosowanie tych nowoczesnych urządzeń skutecznie zabezpieczy
dostęp do wewnętrznej sieci komputerowej oraz ograniczy wystąpienie niepożądanych zdarzeń naruszenia bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej w urzędzie.
W ramach zapewnienia wysokiej dostępności i ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej zakupiono nowy, wysokowydajny
serwer. Na nowym serwerze dokonano zalecanej instalacji wymiany
stosu technologicznego aplikacji Syriusz Std, która wykorzystywana
jest w urzędzie do komputerowej obsługi klientów.
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IV Instytucjonalna obsługa rynku pracy
Realizacja zadań z zakresu aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu pabianickiego nie byłaby możliwa bez jednoczesnej obsługi instytucjonalnej klientów prowadzonej przez PUP. Na tę obsługę składają się m.in. prowadzenie
ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy, obsługa prawna, czynności o charakterze administracyjno-organizacyjnym, zadania związane z naliczaniem i wypłatą zasiłków, stypendiów czy dodatków aktywizacyjnych,
a także naliczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

1. Informacja, rejestracja i wydawanie zaświadczeń
W 2017 roku w ramach czynności związanych z prowadzeniem ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy pracownicy urzędu wydali ponad 2,5 tysiące zaświadczeń o statusie osób zarejestrowanych
w PUP, a 4,8 tys. osobom wyznaczono termin rejestracji. Mieszkańcy powiatu korzystali również z możliwości dokonania rejestracji za pośrednictwem Internetu.
Głównym zadaniem, jakie pełni punkt Informacji w PUP w Pabianicach jest udzielanie wyjaśnień z zakresu przepisów regulujących
działalność urzędu oraz podstawowych praw i obowiązków osób bezrobotnych i poszukujących pracy, jakie wynikają z ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Klienci PUP mogą również
w tym miejscu zasięgnąć informacji na temat aktualnych form pomocy i usługach dla osób pozostających bez pracy. W Informacji sporządzane i wydawane są wszelkiego rodzaju zaświadczenia potwierdzające okresy zarejestrowania i pobierania świadczeń.
W PUP działa Samorządowa Elektroniczna Platforma Informatyczna
(SEPI) służąca do wymiany danych o osobach zarejestrowanych. System umożliwia dostęp uprawnionym jednostkom pomocy społecznej
do niezbędnych informacji dotyczących klientów urzędu. Za pośrednictwem platformy dostępne są informacje o statusie osoby na rynku
pracy, jej okresów pozostawania w ewidencji i pobierania świadczeń,
a także wysokości tych świadczeń oraz składkach odprowadzanych
do ZUS. W praktyce oznacza to, że klienci PUP korzystający równocześnie z pomocy opieki społecznej, nie muszą osobiście zgłaszać
się po zaświadczenia przedkładane w ośrodkach pomocy społecznej. Rozwiązanie to w znacznym stopniu wpłynęło na ograniczenie
liczby wydawanych przez PUP zaświadczeń. Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy wiąże się ze sporządzaniem i wydawaniem decyzji administracyjnych o przyznaniu lub odmowie statusu
osoby bezrobotnej czy przyznaniu lub odmowie prawa do zasiłku dla
osób bezrobotnych.

Wybrane dane statystyczne 2017
Liczba osób, którym wyznaczono termin rejestracji

4.810

Liczba wydanych zaświadczeń
o statusie bezrobotnego/poszukującego pracy

2.832

Liczba sporządzonych zaświadczeń
o pobranych kwotach świadczeń dla ZUS

986

Liczba informacji potwierdzających wyrejestrowanie osób,
które uprzednio pracowały w krajach UE/EOG

146

Liczba raportów
dot. transferów zasiłków z krajów UE/EOG

22

W 2017 roku, podobnie, jak i w latach ubiegłych pracownicy PUP
wykonywali następujące czynności towarzyszące rejestracji osób
bezrobotnych: zakładanie, sprawdzanie i uzupełnianie teczek z dokumentami osób rejestrujących się, tworzenie i weryfikacja danych
w systemie, sprawdzanie i weryfikacja dokumentów dostarczonych
do rejestracji, informowanie o obowiązkach i uprawnieniach osoby
rejestrowanej, przyjmowanie różnego rodzaju oświadczeń.
Dodatkowo dane każdej z osób wyznaczonych do rejestracji w urzędzie były sprawdzane i poddawane weryfikacji w Aplikacji Centralnej,
rejestrze PESEL, a także za pomocą usługi U1 w ZUS w celu wyeliminowania zbiegów ubezpieczeń, które mogą wpływać na przyznanie
statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
Jednym z priorytetów na 2017 rok była promocja rejestracji elektronicznej. W ubiegłym roku 44 osoby zgłosiły chęć zarejestrowania się za
pośrednictwem Internetu. Spośród nich 25 dokonało pełnej rejestracji
z podpisem ePUAP.
55

PUP Pabianice

2. Naliczanie świadczeń i ubezpieczenia zdrowotne
W 2017 roku naliczono ponad 1,6 tys. list wypłat świadczeń przysługujących osobom bezrobotnym. Oprócz
zasiłków naliczane były również stypendia stażowe
i szkoleniowe oraz dodatki aktywizacyjne. Pracownicy
PUP wygenerowali 19,5 tys. druków zgłoszeń i wyrejestrowań z ubezpieczenia zdrowotnego lub społecznego.
Naliczeniu wszelkiego rodzaju świadczeń przysługujących osobom
bezrobotnym towarzyszyło sporządzanie wykazu potrąceń komorniczych, wyliczanie nadpłaty nienależnie pobranych świadczeń, sporządzanie zaświadczeń PIT-11 oraz naliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Bieżąco
dokonywana była generacja zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego bądź społecznego, import i sprawdzenie druków ubezpieczeniowych w programie Płatnik. Weryfikacji (pod kątem ubezpieczenia)
podlegały również karty rejestracyjne osób nowo zarejestrowanych
lub wyrejestrowanych. Wystawiane były zaświadczenia dotyczące
potwierdzenia podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. Na bieżąco
dokonywane były zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego, przygotowywane były także wykazy osób,
którym skorygowano naliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne
lub społeczne.
W 2017 roku w dalszym ciągu sporządzane były wnioski KOA mające na celu uporządkowanie okresów podlegania ubezpieczeniu
społecznemu i zdrowotnemu na kontach osób zarejestrowanych,
jednak w znacznie mniejszej liczbie niż w poprzednich latach.
Z uwagi na ulepszenie funkcjonalności programu Płatnik w większości przypadków w tym celu zastosowano wysyłkę korekt druków do
ZUS elektronicznie co znacznie usprawniło i przyspieszyło pracę
w tym zakresie. Pracownicy urzędu sporządzili również 803 raporty
U3 pozwalające na dokonanie weryfikacji zbieżnych okresów podlegania ubezpieczeniom rejestracji w PUP z np. zatrudnieniem. 411
raportów zostało przekazanych do ZUS w celu ich poprawienia przez
zakład ubezpieczeń.

3. Dodatki aktywizacyjne
W 2017 roku prawo do dodatku aktywizacyjnego nabyło 336 osób bezrobotnych. Łącznie do urzędu wpłynęło 347 wniosków o przyznanie tego świadczenia.
Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobom pobierającym zasiłek
dla bezrobotnych, które w okresie przysługiwania tego świadczenia
z własnej inicjatywy podjęły pracę. W przypadku podjęcia zatrudnienia za skierowaniem przez PUP, dodatek przysługuje jedynie w przypadku, gdy bezrobotny podejmie pracę w niepełnym wymiarze etatu
i będzie otrzymywał wynagrodzenie niższe od minimalnego.
Aby otrzymać dodatek aktywizacyjny należy złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym podjęcie zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej.
W celu przyznania lub odmowy przyznania dodatku sporządzane
i wydawane były decyzje administracyjne. Pracownicy urzędu przyjmowali i weryfikowali zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie,
wydawali również informacje przypominające o konieczności terminowego dostarczania comiesięcznych zaświadczeń od pracodawców.
W wydawanych decyzjach dokonywana była bieżąca weryfikacja dokumentów osób, które złożyły wnioski.
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Wybrane dane statystyczne 2017
Liczba naliczonych list wypłat świadczeń przysługujących osobom
bezrobotnym

1.869

Liczba naliczonych list wypłat świadczeń przysługujących osobom
bezrobotnym bez prawa do zasiłku

1.252

Liczba naliczonych stypendiów stażowych

4.610

Liczba naliczonych stypendiów szkoleniowych
Liczba naliczonych potrąceń komorniczych

140
73

Liczba naliczonych nadpłat nienależnie pobranych świadczeń

115

Liczba pism do ZUS o nadpłacie zasiłków

158

Liczba sporządzonych zaświadczeń PIT-11
Liczba wygenerowanych druków zgłoszeń/wyrejestrowań
z ubezpieczenia zdrowotnego lub społecznego

2.747
19.528

Liczba zweryfikowanych kart rejestracyjnych osób
nowo zarejestrowanych

5.391

Liczba zweryfikowanych kart rejestracyjnych osób wyrejestrowanych

6.602

Liczba zweryfikowanych teczek osób bezrobotnych przekazanych
do komórki prawnej w celu zmiany wydanych wcześniej decyzji
administracyjnych

154

Liczba wystawionych zaświadczeń
potwierdzających podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu

130

Liczba osób, którym skorygowano naliczane składki
na ubezpieczenie zdrowotne

345

Liczba wniosków KOA przekazanych do ZUS

20

Liczba wysłanych rocznych RMUA potwierdzających odprowadzenie
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

3304

Liczba pism będących odpowiedzią na wnioski i pisma o udostępnienie
danych z Sądów, Policji, Komorników i innych uprawnionych organów

650
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4. Obsługa prawna urzędu
Istotny wpływ na zadania Wieloosobowego stanowiska ds. prawnych w pabianickim urzędzie pracy miało udostępnienie przez ZUS usług elektronicznych
U1, U2 oraz U3. Usługi te pozwoliły na dokładniejszą
weryfikację okresów podlegania ubezpieczeniom
społecznym i zdrowotnym. Wpłynęły także na liczbę
wszczynanych postępowań wyjaśniających poprzez
ujawnienie niezgodności okresów rejestracji osób
bezrobotnych.
Podobnie jak w latach poprzednich, w 2017 roku osoby bezrobotne
w swoich pismach zwracały się najczęściej z prośbą o przyznanie
prawa do zasiłku, zmianę jego wysokości, okresu jego pobierania, uchylenie decyzji o utracie statusu bezrobotnego, zmianę
podstawy prawnej dotyczącej wyrejestrowania np. z powodu
niestawiennictwa na utratę statusu bezrobotnego z powodu
podjęcia pracy.
Wieloosobowe stanowisko ds. prawnych prowadziło znaczną liczbę postępowań z urzędu. Najczęstszym problemem był fakt, braku
zgłoszenia podjęcia pracy zarobkowej, zatrudnienia przez osoby
bezrobotne, a w konsekwencji wyrejestrowanie ich z ewidencji bezrobotnych dopiero po kilku tygodniach lub miesiącach z powodu przerwania pomocy, jakią była realizacja Indywidualnego Planu Działania
lub niestawiennictwo w PUP w wyznaczonym terminie. Przy zgłoszeniu się w celu dokonania kolejnej rejestracji, organ administracyjny
ustalał, iż osoby te, dużo wcześniej podjęły pracę, w tym pracę za
granicą, pozarolniczą działalność gospodarczą lub były tymczasowo
aresztowane, odbywały karę pozbawienia wolności i z tego powodu
nie spełniały już wcześniej przesłanek do posiadania statusu osoby
bezrobotnej w myśl przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Wieloosobowe stanowisko ds. prawnych w zakresie swoich obowiązków posiada również prowadzenie postępowań windykacyjnych dotyczących zwrotu udzielonych środków z Funduszu Pracy:
1. na podjęcie działalności gospodarczej,
2. refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy dla skierowanego bezrobotnego,
3. refundacji w ramach prac interwencyjnych,
4. dofinansowania kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
5. refundacji części wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenie społeczne dla bezrobotnego do 30 roku życia.
Wypłacane środki bezrobotnym i przedsiębiorcom z reguły nie podlegają zwrotowi pod warunkiem wypełnienia wszystkich zobowiązań
zawartych w umowie ze Starostą w imieniu, którego działa Dyrektor
PUP.
Najczęstszą przyczyną wystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy
w Pabianicach o zwrot środków wypłaconych bezrobotnemu z odsetkami było niewydatkowanie w całości ww. środków lub niezgodność
ich wydatkowania.
Główną zaś przyczyną zwrotu przez przedsiębiorców środków był
brak utrzymania stworzonego stanowiska przez okres 24 miesięcy
w związku z przyznaną refundacją. Zwrot dokonywany jest w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudnienia na utworzonym stanowisku skierowanego bezrobotnego wraz z odsetkami ustawowymi.
Do zadań windykacyjnych należy również sporządzanie tytułów wykonawczych w administracji dotyczących nienależnie pobranych przez

Wybrane dane statystyczne 2017
Liczba złożonych odwołań od decyzji

57

Liczba spraw w zakresie windykacji w administracji

30

Liczba postępowań egzekucyjnych (zwroty, raty, odroczenia
płatności, nienależnie pobrane zasiłki, stypendia)

34

Liczba zaopiniowanych wniosków w zakresie pomocy
publicznej

230

Liczba sporządzonych opinii prawnych

6

Liczba notatek służbowych służących jako wyjaśnienia
w stosowaniu przepisów ustawy

7

Liczba wszczętych postępowań wyjaśniających w wyniku
informacji z ZUS (usługa U3)

69

Liczba odwołań od decyzji administracyjnych przekazanych
do Wojewody Łódzkiego

13

osoby bezrobotne zasiłki, stypendia, koszty szkoleń a następnie ich
koordynacja z urzędem skarbowym. Dogodną praktyką urzędu w celu
umożliwienia spłaty należności jest rozłożenie na raty zadłużenia lub
jego odroczenie na mocy decyzji administracyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zadaniem wieloosobowego stanowiska do spraw prawnych jest
wspieranie czynnościami w zakresie obsługi prawnej (sporządzanie
projektów decyzji, pism, opinii prawnych) poszczególnych działów
Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach a także udzielanie porad
prawnych bezrobotnym w zakresie interpretacji przepisów ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych.
W 2017 roku zostały wprowadzone dwie zasadnicze zmiany do
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Pierwsza z nich to wprowadzone zmiany w związku z realizacją
programu „Za życiem”, które weszły częściowo w życie 01.07.2017
roku oraz 01.01.2018 roku. Miały one na celu ułatwienie powrotu na
rynek pracy opiekunom osób niepełnosprawnych (członkom rodziny,
w rozumieniu ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet
w ciąży i rodziny „Za życiem”). Instrumenty wsparcia kierowane są do
opiekunów osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy
lub zasiłek dla opiekuna.
Zmiany przewidują:
•
stworzenie preferencyjnych warunków dla zakładania przez
opiekunów osób niepełnosprawnych działalności gospodarczej
oraz zachęcanie innych bezrobotnych do zakładania działalności polegającej na prowadzeniu żłobków lub klubów dziecięcych
z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych lub polegającej na
świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania,
•
zachęcanie przedsiębiorców do zatrudniania opiekunów osób
niepełnosprawnych,
•
wsparcie bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych
przez umożliwienie im skorzystania z subsydiowanego zatrudnienia czy podjęcia pracy w formie telepracy,
•
wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy nie mogą
uzyskać statusu bezrobotnego, przez zapewnienie im bezpośredniego dostępu do usług rynku pracy i instrumentów rynku
pracy,
•
wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych w realizacji codziennych obowiązków domowych w ramach prac społecznie
użytecznych.
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Natomiast drugą z nich 01.08.2017 roku Prezydent RP podpisał jako
ustawę z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, która
weszła w życie zasadniczo 01.01.2018 roku.
Ustawa miała na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego
postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/
UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika
sezonowego. Wyżej wymieniona dyrektywa zobowiązuje państwa
członkowskie do wprowadzenia warunków i procedury wydawania
zezwoleń na pobyt i pracę sezonową dla cudzoziemców. Niemniej
jednak do wprowadzenia zmiany do ustawy przyczyniły się również
wzmożone wyjazdy zarobkowe Polaków po przystąpieniu naszego
kraju do Unii Europejskiej, przy jednoczesnym dynamicznym wzroście zatrudnienia i pojawiających się niedoborach siły roboczej
w niektórych branżach gospodarki. Spowodowały one duże zainteresowanie ze strony polskich pracodawców poszukiwaniem pracowników poza granicami naszego kraju. Dodatkowo, środowiska gospodarcze wielokrotnie sygnalizowały konieczność szerszego otwarcia
polskiego rynku pracy dla cudzoziemców.

W związku z powyższym, ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła dodatkowe regulacje przewidujące rozbudowę obecnego systemu
dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Obejmuje to
zmiany dotychczasowych przepisów dotyczących zezwoleń na pracę
oraz wprowadzenie nowego typu zezwolenia, które dotyczyć będzie
wykonywania przez cudzoziemców prac sezonowych. Wprowadzona jest również nowa formuła oświadczenia – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, która jest wzorowana
na dotychczas obowiązującej procedurze oświadczeniowej, jednakże
z pewnymi modyfikacjami.
Zezwolenie na pracę sezonową teraz wydaje starosta właściwy ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, na okres do dziewięciu
miesięcy w roku kalendarzowym. Praca, na podstawie oświadczenia
wpisywanego do ewidencji oświadczeń przez starostę, będzie mogła
być wykonywana przez okres sześciu miesięcy w ciągu kolejnych
dwunastu miesięcy.

5. Działalność Powiatowej Rady Rynku Pracy
Powiatowa Rada Rynku Pracy w Pabianicach jest ciałem opiniodawczo–doradczym Starosty Pabianickiego
w zakresie polityki rynku pracy w powiecie. Głównym
zadaniem rady jest aktywny udział partnerów społecznych w procesie zarządzania środkami Funduszu
Pracy, programowania i monitorowania polityki rynku
pracy. Rada współpracuje z Powiatowym Urzędem
Pracy w Pabianicach przy rozwiązywaniu problemów
występujących na lokalnym rynku pracy oraz wspiera
kształtowanie sytuacji na nim poprzez dialog społeczny.
Rada rynku pracy w 2017 roku wyrażała swoją opinię, w sprawach
należących do zakresu swojej kompetencji, w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia rady.
W minionym roku odbyło się 5 posiedzeń Rady, w tym jedno wyjazdowe. Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pabianicach
podjęli 10 prawomocnych uchwał oraz wpisali do protokołu, jako
wypracowane wspólne stanowisko rady, pozytywne opinie w zakresie
zmian w gospodarowaniu środkami Funduszu Pracy przeznaczonymi
na programy przeciwdziałania bezrobociu w 2017 roku. Przyjęli także
informację dotyczącą opracowanych i obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach Zasad organizacji miejsc pracy
w ramach aktywnych programów rynku pracy w 2017 roku, a także
wydali opinie dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracownika Starostwa Powiatowego w Pabianicach ze
środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Głównymi tematami posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pabianicach w 2017 roku były następujące kwestie:
1. Ocena sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach oraz racjonalności gospodarowania środkami
Funduszu Pracy za rok 2016,
2. Zaopiniowanie Powiatowego programu promocji zatrudnienia
(...) oraz podziału środków Funduszu Pracy na rok 2017,
3. Zasady organizowania miejsc pracy w ramach aktywnych programów rynku pracy w 2017 roku,
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4.
5.
6.

7.
8.

Zaopiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2017 roku,
Zaopiniowanie wniosków dotyczących zamiaru rozszerzenia
oferty kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu pabianickiego,
Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (tj. stypendium) oraz z tytułu zwrotu
jednorazowo przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
Informacja o sytuacji na pabianickim rynku pracy,
Informacja o zmianach w podziale środków Funduszu Pracy na
rok 2017.

W minionym roku Członkowie Rady podjęli uchwały w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych naszego powiatu, wydając 2 pozytywne opinie w przedmiotowej
sprawie (tabela).
Data
posiedzenia
PRRP

14.03.2017

14.03.2017

Nazwa kierunków,
Nazwa szkoły wnioskującej
o wydanie opinii

które chce wprowadzić szkoła

Opinia
PRRP

(nazwa i kod
zawodu)
Zespół Szkół Nr 3
im. Legionistów Miasta Pabianic
w Pabianicach

Technik optyk

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5
im. Marii Konopnickiej
w Pabianicach

Fryzjer
[514101]
Sprzedawca
[522301]

pozytywna

[325302]
pozytywna

W 2017 roku członkowie Rady uczestniczyli także w szkoleniu zorganizowanym w dniach 11 – 13 września 2017 r. pod nazwą Rola
Powiatowej Rady Rynku Pracy w kształtowaniu lokalnej polityki zatrudnienia w kontekście migracji zarobkowej Polaków. Szkolenie
umożliwiło członkom poszerzenie wiedzy w zakresie realizowanych
zadań.
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Udział członków w posiedzeniach Rady był aktywny – we wszystkich
posiedzeniach odnotowano quorum, co pozwalało na podejmowanie
prawomocnych decyzji. Frekwencję na poszczególnych sesjach pabianickiej rady rynku pracy przedstawia poniższy wykres.
Frekwencja w posiedzeniach PRRP w 2017 roku
81,82%

Prace Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pabianicach w roku 2017
wpływały w sposób realny na kształt prowadzonej polityki rynku pracy, zwłaszcza dzięki wiedzy i kompetencji jej członków oraz różnorodności reprezentowanych przez nich środowisk i organizacji, co
przyczyniło się do uzyskania pozytywnych efektów w zakresie rozwoju gospodarczego powiatu oraz aktywizacji osób pozostających bez
pracy.

72,73%
63,64%
54,55%

14.03.2017

13.06.2017

54,55%

11.09.2017

06.10.2017

W posiedzeniach Powiatowej Rady Rynku Pracy oprócz członków
Rady brali udział: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach – Danuta Skwirowska, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach – Magdalena Werstak oraz Kierownik Filii
Powiatowego Urzędu Pracy w Konstantynowie Łódzkim – Mirosław
Ziębicki.

06.12.2017
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V Powiatowy program promocji zatrudnienia
V Powiatowy program promocji zatrudnienia
i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2018
i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2018
Powiatowy program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na 2018 rok w ogólnym zarysie
stanowi kontynuację programu z 2017 roku. Dokument został opracowany po analizie sytuacji na lokalnym rynku
oraz na bazie doświadczeń z realizacji wcześniejszych programów. Decydujący wpływ na ostateczny kształt Programu miały potrzeby zgłaszane przez klientów urzędu - pracodawców oraz osoby bezrobotne. Program określa
priorytety lokalnej polityki rynku pracy oraz systematyzuje działania jakie należy podjąć w celu poprawy sytuacji
osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach.

1. Cel Programu
Celem działań zaplanowanych w ramach Powiatowego
programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na 2018 rok jest utrzymanie wysokiego
poziomu skuteczności oraz efektywności realizowanej
polityki rynku pracy.
W wyniku poprawiającej się sytuacji gospodarczej oraz rosnącego
popytu na pracowników, systematycznie spada poziom bezrobocia
w powiecie pabianickim. Wzrost zapotrzebowania pracodawców na
nowych pracowników, przy jednoczesnym spadku populacji osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, skutkuje istotnymi zmianami w strukturze zbiorowości osób bezrobotnych.
W rejestrze pozostają głównie osoby trudne do zaktywizowania - młodzież w większości niedysponująca jeszcze doświadczeniem zawodowym, osoby w wieku 50+ niejednokrotnie ze zdezaktualizowanymi
uprawnieniami i umiejętnościami, kobiety wychowujące dzieci, osoby
z niepełnosprawnościami oraz osoby długotrwale bezrobotne zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na długi okres pozostawania poza rynkiem pracy. Ich aktywizacja wymaga bezpośredniej
i intensywnej pracy ze strony pracowników PUP oraz zastosowania
kompleksowych działań wspierających te osoby w zaistnieniu na rynku pracy.
Mając na względzie zjawiska zachodzące na lokalnym rynku pracy
podjęto decyzję o przyjęciu do realizacji w 2018 roku czterech priorytetowych działań:

1.
2.
3.

4.

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - w szczególności osób młodych, wychowujących dzieci, w wieku 50+,
z niepełnosprawnościami oraz długotrwale bezrobotnych.
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz inwestycji
związanych z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy.
Wspieranie rozwoju kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych oraz działań wpływających na poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i pracodawców do zmian zachodzących w gospodarce.
Wzmocnienie obsługi lokalnego rynku pracy.
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Zaplanowane kierunki działań są zgodne z wytycznymi zawartymi
w dokumentach strategicznych o zasięgu krajowym i regionalnym.
Wpisują się również w kontekst dokumentów UE.
Realizacja przyjętych priorytetów zapewniona zostanie dzięki zastosowaniu szerokiego spektrum usług i instrumentów rynku pracy.
Podstawę wdrażania przyjętych rozwiązań będzie stanowiła ścisła
współpraca z osobami bezrobotnymi oraz pracodawcami. Kształtowanie pozytywnych relacji, szczególnie z przedsiębiorcami, zapewni
możliwość pozyskiwania informacji dotyczących aktualnej sytuacji na
rynku pracy. Informacje te umożliwią przewidywanie luk kwalifikacyjnych oraz trendów na rynku pracy, a tym samym doskonalenie usług
świadczonych na rzecz klientów urzędu.
W trakcie współpracy szczególna uwaga zostanie zwrócona na promowanie oferty urzędu, motywowanie klientów instytucji do korzystania z oferowanych form pomocy oraz doskonalenie rozwiązań zapewniających wysoką skuteczność wsparcia.
Realizacja działań będzie odbywała się zgodnie z zasadą równości
szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych.
W trakcie udzielania wsparcia zostanie zachowana szczególna dbałość o to, aby młodym osobom poniżej 25 roku życia dobrej jakości
oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub
stażu została przedstawiona w ciągu 4 miesięcy od zarejestrowania
w PUP, co wpisuje się w założenia Planu realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce.
W celu zapewnienia jak najwyższej skuteczności oraz efektywności
podejmowanych działań, pierwszeństwo do uzyskania wsparcia w ramach Programu będą mieli pracodawcy deklarujący chęć zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończeniu finansowania formy wsparcia
przez PUP. Ponadto będą podejmowane czynności zmierzające do
eliminowania sytuacji finansowania umów, co do których istnieje duże
ryzyko braku oczekiwanych efektów.
Wszelkie podejmowane przez PUP działania będą zmierzały do
osiągnięcia wysokiego poziomu efektywności zatrudnieniowej, tak
aby udzielona pomoc była skuteczna, a jej końcowym etapem było
podjęcie pracy lub samozatrudnienie przez uczestnika Programu.
W przypadku projektu realizowanego w ramach PO WER priorytetem będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej co najmniej na
poziomie:

2. Usługi i instrumenty rynku pracy
Każda osoba rejestrująca sie w urzędzie trafia pod
stałą opiekę przydzielonego doradcy klienta. Pracownik ten ustala potrzeby osoby bezrobotnej, informuje
ją o możliwych formach wsparcia, pomaga w przygotowaniu indywidualnego planu działania oraz nadzoruje jego realizację, a także ułatwia uzyskanie pomocy
od pracowników przygotowanych do świadczenia
specjalistycznego wsparcia.
Skuteczność działań podejmowanych w ramach aktywizacji zawodowej w głównej mierze uzależniona jest od prawidłowej analizy potrzeb
klienta urzędu oraz trafnego doboru form wsparcia.
Sposobem, który może ułatwić ten proces jest określenie potencjału
zatrudnieniowego bezrobotnego poprzez określenie profilu pomocy.
W wyniku profilowania klientowi urzędu zostaje przydzielony jeden
z trzech profili pomocy:
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•
•
•

17% w przypadku uczestników z niepełnosprawnościami;
35% w przypadku uczestników długotrwale bezrobotnych;
48% w przypadku uczestników o niskich kwalifikacjach zawodowych;
•
43% w przypadku uczestników niekwalifikujących się do żadnej
z ww. grup.
Natomiast w przypadku projektu realizowanego w ramach RPO WŁ
co najmniej na poziomie:
•
33% w przypadku uczestników powyżej 50 roku życia;
•
39% w przypadku kobiet;
•
33% w przypadku uczestników z niepełnosprawnościami;
•
30% w przypadku uczestników długotrwale bezrobotnych;
•
38% w przypadku uczestników o niskich kwalifikacjach zawodowych (z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym).
Wdrożenie założeń Programu umożliwią pozostające w dyspozycji
PUP fundusze. Filarem tegorocznego budżetu będą środki Europejskiego Funduszu Społecznego przyznane na realizację projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego. Realizację Programu zapewnią również
środki Funduszu Pracy przyznane w ramach tzw. algorytmu oraz
w celu wsparcia zatrudnienia osób poniżej 30 roku życia. Wdrożenie działań programowych zostanie wsparte środkami Krajowego
Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Społecznego
pozyskanymi na realizację projektu konkursowego promującego
przedsiębiorczość pt. „Siła biznesu – dotacje na start firmy”
oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Ponadto w celu zapewnienia jak największego dostępu do usług
i instrumentów rynku pracy, PUP zamierza aplikować o inne dostępne
środki, w tym o środki z rezerwy MRPiPS.
Program ma charakter otwarty i elastyczny
tj. może podlegać niezbędnym modyfikacjom,
w zależności od aktualnych potrzeb i uwarunkowań lokalnego rynku pracy oraz obowiązujących przepisów prawa.

i
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•

I profil pomocy - dla osób aktywnych, gotowych od razu do
podjęcia zatrudnienia. Osoba, dla której został ustalony I profil pomocy może skorzystać przede wszystkim z pośrednictwa
pracy, a w uzasadnionych przypadkach m.in. z dofinansowania
kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia, zakwaterowania,
czy też przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej.
•
II profil pomocy - dla osób wymagających intensywnego
wsparcia ze strony urzędu w celu znalezienia zatrudnienia.
W ramach tego profilu osoba bezrobotna może skorzystać ze
wszystkich usług i instrumentów oferowanych przez urząd.
•
III profil pomocy - dla osób oddalonych od rynku pracy, wymagających szczególnego wsparcia ze strony urzędu i innych
instytucji rynku pracy. Osoba, dla której został ustalony III profil
pomocy może skorzystać m.in. z udziału w Programie Aktywizacja i Integracja czy programach specjalnych.
Określenie profilu pomocy dla osoby bezrobotnej umożliwia przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), czyli osobistego

programu poszukiwania pracy. Jego zakres obejmuje szereg działań dostosowanych do sytuacji bezrobotnego, przy jednoczesnym
uwzględnieniu uwarunkowań lokalnego rynku pracy. IPD określa
w szczególności:
•
działania możliwe do zastosowania przez urząd w ramach pomocy określonej w ustawie;
•
działania przewidziane do samodzielnej realizacji w celu poszukiwania pracy;
•
planowane terminy realizacji poszczególnych działań;
•
formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym lub innym pracownikiem urzędu pracy;
•
termin i warunki zakończenia realizacji IPD.
IPD ma na celu doprowadzenie bezrobotnego do podjęcia zatrudnienia, działalności gospodarczej lub innej pracy zarobkowej.
Doradca opiekujący się klientem towarzyszy mu od dnia rejestracji
w urzędzie do momentu, gdy osoba zostaje wyrejestrowana.

Obsługa osób zarejestrowanych w PUP w Pabianicach odbywa się według poniższego modelu:

Każdej osobie rejestrującej się w urzędzie jest przydzielany indywidualny doradca klienta,
którego zadaniem jest stała opieka nad bezrobotnym lub poszukującym pracy

Wszystkie nowo zarejestrowane osoby są poddawane profilowaniu w wyniku, którego każdemu
bezrobotnemu przydzielany jest jeden z trzech profili pomocy

Po ustaleniu profilu pomocy doradca klienta informuje swojego podopiecznego, z jakich usług
i instrumentów oferowanych przez PUP może skorzystać

W celu zdiagnozowania ścieżki rozwoju zawodowego dla każdego bezrobotnego, w ciągu 60 dni od
zarejestrowania, jest przygotowany Indywidualny Plan Działania dostosowany do przydzielonego profilu
pomocy

Osoby mające problem z określeniem własnych potrzeb zawodowych są kierowane do doradcy
zawodowego celem uzyskania pomocy w planowaniu kariery zawodowej, wyborze zawodu, a także
uzyskania informacji o możliwościach kształcenia i szkolenia zawodowego

Doradca klienta pomaga swoim podopiecznym, stosownie do ich potrzeb, uzyskać pomoc od
pracowników urzędu pracy, którzy są przygotowani do świadczenia specjalistycznego wsparcia
oraz informuje o dostępnych ofertach pracy
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Pośrednictwo pracy

Poradnictwo zawodowe

Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy pracodawcom
w zrekrutowaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, natomiast osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu
zatrudnienia poprzez informowanie o dostępnych ofertach pracy.
Jest świadczone nieodpłatnie oraz prowadzone na zasadzie dostępności i dobrowolności korzystania oraz jawności i równości
w traktowaniu podmiotów - zarówno osób, jak i pracodawców.

Poradnictwo zawodowe polega m.in. na udzielaniu pomocy osobie
bezrobotnej lub poszukującej pracy w poznaniu jej predyspozycji,
umiejętności i kwalifikacji w odniesieniu do wymogów i warunków
oferowanych przez pracodawców. Doradca zawodowy pomaga
w wyborze lub zmianie zatrudnienia oraz określa kierunki dalszego
doskonalenia i rozwoju zawodowego w celu jak najlepszego dostosowania kwalifikacji do aktualnego zapotrzebowania pracodawców.

Podstawowe działania bezinwestycyjne związane z aktywizacją osób bezrobotnych i poszukujących pracy
w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego
Lp.

Zadanie

Sposób realizacji
1.

I

II

III

Aktywizacja
w ramach poradnictwa
indywidualnego

Aktywizacja
w ramach poradnictwa
grupowego

Aktywizacja
zawodowa w ramach
pośrednictwa pracy

Porady zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym m.in.:
•
identyfikacja problemów związanych z przystosowaniem zawodowym,
•
pomoc w rozwiązywaniu problemów zawodowych,
•
określanie predyspozycji zawodowych - wybór zawodu po raz pierwszy, ponowny wybór zawodu,
planowanie rozwoju zawodowego,
•
ocena motywacji w zakresie aktywności zawodowej,
•
pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych,
•
pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej,
•
zapoznawanie klientów ze sposobami aktywnego poszukiwania pracy,
•
kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne,
•
przeprowadzanie testów predyspozycji zawodowych, testów psychologicznych,
•
udzielanie informacji o formach pomocy oferowanej przez PUP, o zawodach, sytuacji na rynku
pracy oraz możliwościach szkolenia i przekwalifikowania,
•
informowanie o prawach i obowiązkach osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy,
•
prowadzenie działań w Sali Informacji Zawodowej, w tym:
•
udostępnianie teczek zawodów, przewodników zawodowych, informatorów szkolnych
i innych materiałów dotyczących rynku pracy,
•
oferowanie bezpłatnego dostępu do Internetu, telefonu i prasy codziennej
w celu poszukiwania pracy,
•
pomoc w pisaniu listów motywacyjnych, życiorysów CV i innych dokumentów aplikacyjnych,
informowanie na temat możliwości podejmowania działalności gospodarczej.
2. Organizacja zajęć z zakresu obsługi komputera i podstawowych programów biurowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy - poziom podstawowy oraz zaawansowany.
1.
2.

Udzielanie porad grupowych.
Organizacja grupowych informacji zawodowych, w tym spotkań informacyjnych:
•
„Jak założyć własną działalność gospodarczą w ramach dotacji udzielanych przez PUP w Pabianicach” - dla osób ubiegających się o wsparcie finansowe na założenie firmy,
•
„Pierwsze kroki z PUP” - dla osób, które po raz pierwszy rejestrują się w PUP oraz osób rejestrujących się po długiej przerwie w zarejestrowaniu.

1.

Inicjowanie i organizowanie kontaktów osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy
z pracodawcami.
Przypisywanie bezrobotnych do poszczególnych doradców klienta.
Ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych.
Tworzenie Indywidualnych Planów Działania dla osób bezrobotnych.
Informowanie o formach pomocy oferowanej przez PUP.
Organizacja giełd pracy.
Kierowanie bezrobotnych i poszukujących pracy do skorzystania z poradnictwa i informacji zawodowej.
Podejmowanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami.
Świadczenie usług w ramach EURES

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Usługi i instrumenty aktywizacji
zawodowej osób zarejestrowanych w PUP
Szkolenia
Udział w szkoleniu zawodowym umożliwia uczestnikowi uzyskanie,
uzupełnienie lub doskonalenie kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy. Szkolenie zwiększa
szanse zarówno na podjęcie, jak i utrzymanie zatrudnienia.
Koszt szkolenia w części finansowanej przez urząd nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia, niemniej jednak w br.
będą preferowane szkolenia, których koszt nie przekroczy 100%
wskazanej kwoty tj. w I kw 2018 roku kwoty 4.516,69 zł. Uczestnik
szkolenia otrzyma stypendium, którego max. miesięczna wysokość
może wynieść 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Z możliwości
podjęcia szkolenia przy wsparciu ze środków PUP można skorzystać max. jeden raz w roku kalendarzowym.
Ze względu na ograniczone środki finansowe w br. nie przewiduje
się finansowania szkoleń w zakresie:
•
prawa jazdy kat. A, B, C, CE, D, DE;
•
agentów ubezpieczeniowych;
•
nauki języków obcych;
•
masażu, tatuażu;
•
umiejętności poszukiwania pracy.
Nie planuje się również zwrotu kosztów przejazdu w związku z odbywanym szkoleniem.
•

•

w ramach bonów szkoleniowych

Osoby młode będą miały możliwość skorzystania ze szkoleń realizowanych w ramach bonów szkoleniowych. Bon zapewnia jego posiadaczowi sfinansowanie kosztów wybranego szkolenia, niezbędnych badań lekarskich, kosztów przejazdu oraz zakwaterowania,
jeśli zajęcia odbywają się poza województwem łódzkim, w wysokości nieprzekraczającej 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z chwilą rozpoczęcia szkolenia uczestnik nabywa prawo do stypendium
szkoleniowego w wysokości nieprzekraczającej 120% zasiłku dla
bezrobotnych miesięcznie. Do wsparcia preferowani będą bezrobotni względem, których pracodawca zadeklaruje chęć zatrudnienia.
W 2018 roku nie przewiduje się wydawania bonów szkoleniowych
na organizację szkoleń w zakresie prawa jazdy kat. A i B, C, CE,
D, DE oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, agentów
ubezpieczeniowych, nauki języków obcych, tatuażu i masażu.

Adresaci
•

Bezrobotni do 30 roku życia zarejestrowani w PUP w Pabianicach

indywidualne i grupowe

W 2018 roku szkolenia będą realizowane zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej. Bezrobotni będą mogli wziąć udział
w szkoleniach, których ukończenie będzie celowe oraz zapewni im
podjęcie pracy.
Planowana jest organizacja szkoleń grupowych z następującego
zakresu:
•
Prawo jazdy kat. C z Kwalifikacją Wstępną Przyspieszoną;
•
Spawanie metodą MAG(135)-FM1 oraz TIG(141)-FM1;
•
Własna firma w ramach projektu „Siła biznesu - dotacje na
start firmy”.
•

w ramach umów trójstronnych

W 2018 roku przewiduje się również możliwość realizacji szkoleń
na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy PUP, instytucją szkoleniową i pracodawcą. Szkolenie realizowane w ramach niniejszej umowy będzie dostosowane do
indywidualnych potrzeb pracodawcy, który w zamian za jego sfinansowanie będzie zobowiązany do zatrudnienia bezrobotnego
w trakcie lub po ukończeniu szkolenia, lub po zdaniu egzaminu, na
okres co najmniej 6 miesięcy. Do tej formy wsparcia preferowani
będą pracodawcy ubiegający się o szkolenie zawodowe kończące
się egzaminem państwowym.

Adresaci
•
•

Bezrobotni zarejestrowani w PUP w Pabianicach, nieposiadający odpowiednich kwalifikacji zawodowych do podjęcia pracy
Pracodawcy zamierzający zatrudnić osobę bezrobotną posiadającą specjalistyczne kwalifikacje.
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Refundacja kosztów zatrudnienia osób 30Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnienie
bezrobotnych do 30 roku życia to instrument, którego celem jest
zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób młodych. Realizacja tego instrumentu powinna wpłynąć na zmniejszenie liczby pozapracowniczych form zatrudnienia oraz ułatwić przechodzenie do
zatrudnienia w ramach umowy o pracę.
Refundacja przyznawana jest na okres 12 miesięcy. Po upływie
okresu refundacji, pracodawca ma obowiązek zatrudnienia pracownika przez kolejne 12 miesięcy, w ramach własnych środków.
Z tej formy wsparcia mogą skorzystać tylko ci pracodawcy, którzy
w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o refundację nie
zmniejszyli zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Adresaci
•
•

Bezrobotni do 30 roku życia zarejestrowani w PUP w Pabianicach
Pracodawcy tworzący miejsce pracy dla osoby bezrobotnej,
która nie ukończyła 30 roku życia

Bony zatrudnieniowe
Bon zatrudnieniowy stanowi gwarancję zrefundowania pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem na okres 18 miesięcy bezrobotnego posiadacza bonu.
Refundacja przyznawana jest na okres 12 miesięcy w wysokości
zasiłku dla bezrobotnych.

Adresaci
•

Staże
Staż umożliwia osobie bezrobotnej nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań w miejscu pracy. Pozwala zatem zdobyć doświadczenie zawodowe, stwarzając tym
samym większą szansę na podjęcie zatrudnienia.
Realizacja stażu odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy PUP a pracodawcą, według programu określonego w umowie.
Staż odbywany jest bez nawiązania stosunku pracy z uczestnikiem. W okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wys.
120% zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie.
Bezrobotni, którzy nie ukończyli 30 roku życia będą mogli skorzystać ze stażu trwającego nawet 12 miesięcy. W przypadku pozostałych osób, uczestnictwo w tej formie aktywizacji nie może trwać
dłużej niż 6 miesięcy.
Nie przewiduje się organizacji stażu na stanowisku: sprzątaczka,
szatniarz, kierowca, pracownik gospodarczy oraz w lokalach przeznaczonych na cele mieszkalne organizatora, osoby kierowanej na
staż lub innych osób fizycznych, chyba że została zapewniona odrębność pomieszczenia przeznaczonego wyłącznie do odbywania
stażu.

Adresaci
•
•
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Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Pabianicach
Pracodawcy zamierzający zorganizować staż

•

Bezrobotni do 30 roku życia zarejestrowani w PUP w Pabianicach
Pracodawcy tworzący miejsce pracy dla osoby bezrobotnej,
która nie ukończyła 30 roku życia

Bony na zasiedlenie
Bon na zasiedlenie stanowi dla posiadacza bonu gwarancję przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania
w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.
Wartość bonu na zasiedlenie nie może przekroczyć 200% przeciętnego wynagrodzenia (w I kw. 2018 r. kwoty 9.033,38 zł.).

Adresaci
•

Osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w PUP
w Pabianicach zamierzające podjąć zatrudnienie poza miejsce dotychczasowego zamieszkania.

Rynek pracy 2017

Świadczenie aktywizacyjne
Celem świadczenia aktywizacyjnego jest pomoc pracodawcy
w zatrudnieniu bezrobotnych powracających na rynek pracy po
przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem
opieki nad osobą zależną. Świadczenie aktywizacyjne przyznawane jest na okres 12 lub 18 miesięcy, jeżeli pracodawca zobowiąże się do dalszego zatrudnienia po upływie okresu przysługiwania
świadczenia przez odpowiednio: 6 i 9 miesięcy.

Adresaci
•

•

Bezrobotni rodzice lub opiekunowie osoby zależnej, którzy
w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy zrezygnowali z pracy z uwagi na wychowanie dziecka lub sprawowanie
opieki nad osobą zależną
Pracodawcy

Studia podyplomowe
Dofinansowanie studiów podyplomowych umożliwi uczestnikowi
pogłębienie wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności dzięki czemu zwiększy on swoje szanse na rynku pracy.
Urząd może sfinansować 100% kosztów studiów podyplomowych,
jednak w kwocie nieprzekraczającej 300% przeciętnego wynagrodzenia. Za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla
bezrobotnych.

Adresaci
•

Bezrobotni zarejestrowani w PUP w Pabianicach zainteresowani zdobyciem wiedzy oraz nowych umiejętności zwiększających szansę na podjęcie zatrudnienia.

Prace interwencyjne
Prace interwencyjne organizowane są w celu wsparcia osób bezrobotnych poprzez dofinansowanie ich zatrudnienia. Forma ta pozwala na czasową aktywizację osób bezrobotnych oraz zwiększa
ich szanse na podjęcie stałego zatrudnienia.
W trakcie prac interwencyjnych pracodawca otrzymuje zwrot części
kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki ZUS za zatrudnionego bezrobotnego.
Zgodnie z przyjętymi w 2018 roku zasadami refundacja może być
wypłacana przez okres do 6 miesięcy. Miesięczna kwota zwrotu
wynosi 100% zasiłku podstawowego oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Pracodawca ma obowiązek utrzymania stanowiska
pracy przez okres 3 miesięcy po ustaniu refundacji.

Adresaci
•
•

Pracodawcy
Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Pabianicach

Roboty publiczne
Podstawowy cel organizowania robót publicznych to reintegracja
społeczno-zawodowa osób bezrobotnych. Uczestnictwo w tej formie wsparcia pozwala bezrobotnym uaktywnić się zawodowo oraz
zachęca ich do dalszych poszukiwań pracy. Zatrudnienie w ramach
robót publicznych polega na refundacji jednostce samorządu terytorialnego części kosztów poniesionych na zatrudnienie osoby
bezrobotnej. Refundacja wypłacana jest przez okres do 6 miesięcy.

Adresaci
•
•

Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP
Jednostki samorządu terytorialnego
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Adresaci
•

•

Bezrobotni nieposiadający prawa do zasiłku, korzystający ze
świadczeń z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące
w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.
Udział w PAI będą mogli wziąć wyłącznie bezrobotni, dla których ustalono III profil pomocy, korzystający ze świadczeń
pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny.

Refundacja kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy
Pracodawca, który z myślą o zatrudnieniu osób bezrobotnych zamierza stworzyć nowe stanowiska pracy lub doposażyć już istniejące, może starać się o refundację nakładów poniesionych na wyposażenie tych stanowisk. Realizacja tej formy przyczynia się do
tworzenia nowych, trwałych form zatrudnienia oraz wzrostu aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych w urzędzie.
W bieżącym roku wysokość refundacji przysługującej za utworzenie 1 stanowiska pracy może wynieść max. 22.000 zł.

Adresaci
•
•

Dofinansowanie wynagrodzenia osób 50+
Wskazana forma pomocy jest skierowana do pracodawców, którzy
zatrudnią osobę bezrobotną po 50 roku życia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość miesięcznego wsparcia nie może
przekroczyć 1/2 kwoty minimalnego wynagrodzenia.
Dofinansowanie przysługuje przez okres:
•
12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnych, którzy
ukończyli 50 lat, a nie ukończyli 60;
•
24 miesięcy w przypadku bezrobotnych, którzy ukończyli
60 lat.
Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia bezrobotnego po
zakończeniu finansowania, przez czas równy co najmniej połowie
okresu finansowania, czyli odpowiednio: 6 i 12 miesięcy.

Adresaci
•
•

Pracodawcy, którzy zdecydują się na zatrudnienie osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 rok życia
Osoby po 50 roku życia zarejestrowane w PUP w Pabianicach

Prace społecznie użyteczne
Instrument ten stanowi istotny element aktywnych form pomocy
na rzecz osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Forma ta
ma na celu, oprócz zapewnienia osobom bezrobotnym możliwości uzyskania minimalnych przynajmniej środków do życia, także
wsparcie działań społeczności lokalnych i zapobieganie zjawisku
wykluczenia społecznego.
W 2018 roku, podobnie jak w roku ubiegłym, realizacja prac społecznie użytecznych będzie odbywała się również w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).
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Pracodawcy planujący wyposażyć bądź doposażyć stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej
Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Pabianicach. Do
pracy na utworzonym stanowisku nie może zostać skierowana osoba będąca współmałżonkiem przedsiębiorcy oraz osoba, która w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
o refundację była zatrudniona lub wykonywała inną pracę zarobkową u danego pracodawcy.

Rynek pracy 2017

Jednorazowe środki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej

Finansowanie badań lekarskich i psychologicznych oraz kosztów przejazdu

Osoby bezrobotne zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą mogą skorzystać z bezzwrotnych dotacji na realizację
zaplanowanego przedsięwzięcia. Bezrobotni korzystający z tej formy wsparcia zostaną uprzednio wyposażeni w podstawową wiedzę
z zakresu zasad zakładania własnej działalności. W tym celu będą
mogli skorzystać z zajęć przygotowujących do uruchomienia własnej firmy prowadzonych w siedzibie PUP, bądź szkoleń organizowanych przez wyspecjalizowane ośrodki szkoleniowe.

Przed zakwalifikowaniem na szkolenie kandydat może zostać skierowany przez PUP na badania psychologiczne i lekarskie, w celu
stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w zawodzie, który uzyska w wyniku szkolenia.
Ponadto osoby podejmujące staż mogą uzyskać zwrot kosztów
przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu
oraz kosztów powrotu do miejsca zamieszkania.
Zarówno koszty badań jak i koszty przejazdu są finansowane ze
środków Funduszu Pracy.

Adresaci
Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Pabianicach zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą, nieposiadające wpisu do CEIDG w ostatnich 12 miesiącach przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie.

Instrument wspierający rozwój zawodowy
pracowników i pracodawców

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Pożyczki udzielane przez BGK
- na podjęcie działalności gospodarczej
Osoby, które podejmą decyzję o uruchomieniu własnej działalności
będą mogły ubiegać się o pożyczkę na sfinansowanie kosztów jej
podjęcia. Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć
7 lat, natomiast jej wysokość 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Adresaci
•
•
•

Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, bez względu na
wiek
Absolwenci szkół lub wyższych uczelni w okresie 4 lat od dnia
otrzymania dyplomu
Studenci ostatniego roku studiów wyższych

- na utworzenie stanowiska pracy
Preferencyjne oprocentowane pożyczki dostępne są również dla
pracodawców tworzących nowe miejsca pracy. W ich przypadku
kwota pożyczki nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, a okres spłaty 3 lat.

Adresaci
•

podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne
szkoły i przedszkola, żłobki oraz kluby dziecięce

Pożyczek udziela Bank Gospodarstwa Krajowego poprzez pośredników finansowych.
Obsługą pożyczek w woj. łódzkim zajmują się: Agencja Rozwoju
Regionalnego MARR, Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

KFS jest rozwiązaniem systemowym adresowanym do pracodawców, wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy
i umiejętności osób pracujących. Celem Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.
O środki z KFS mogą ubiegać się pracodawcy w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zatem
podmioty zatrudniające co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę.
Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:
•
80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do
wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na
jednego uczestnika,
•
100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż
do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku
na jednego uczestnika.
Środki KFS mogą być przeznaczone na sfinansowanie kształcenia
ustawicznego pracowników i pracodawcy, w tym:
•
określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego;
•
kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
•
egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
•
badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia
kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym szkoleniu;
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•

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
w związku z podjętym kształceniem.
W 2018 roku środki podstawowego limitu KFS będą wydatkowane
zgodnie z następującymi priorytetami przyjętymi przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:
•
wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
•
wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem
w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
•
wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie , przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie
przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Środki rezerwy KFS, możliwe do pozyskania po wyczerpaniu podstawowej puli środków KFS, zgodnie z decyzją Rady Rynku Pracy zostaną przeznaczone na działania związane z kształceniem ustawicznym
pracowników i pracodawców według następujących priorytetów:
•
wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
•
wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Adresaci
•

Pracodawcy zamierzający inwestować w podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników i/lub swoich własnych.

W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych lub wygospodarowania oszczędności, w zależności od sytuacji na rynku pracy, w trakcie roku kalendarzowego mogą zostać uruchomione inne formy
aktywizacji wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

3. Projekty i programy planowane do realizacji w 2018 roku
Przewidziane w Programie wparcie będzie oferowane klientom urzędu w oparciu o realizowane projekty
i programy rynku pracy. Wzorem lat ubiegłych będą
realizowane projekty współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz programy finansowane z „rezerwy Ministra”, w tym nowość
jakim jest Program Regionalny 2018 „Aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat”.
Ponadto będzie wdrażany Program Aktywizacja i Integracja oraz wsparcie ze środków PFRON.

Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (III)
Nazwa programu

•

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Numer i nazwa Poddziałania

•

1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

•

osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia (I lub II profil pomocy),
które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Planowana liczba uczestników:

•

254 osoby

Obligatoryjne formy pomocy:

•
•

ustalenie profilu pomocy oraz przygotowanie IPD
pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe

Fakultatywne formy pomocy:

•
•
•

wysokiej jakości szkolenia
staże z możliwością zwrotu kosztów przejazdu
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Przewidywane koszty realizacji:

•
•

2018 rok: 1.742.916 zł
całkowity koszt projektu: 5.120.325 zł

Źródło finansowania:

•
•

Europejski Fundusz Społeczny – 91,89%
krajowy wkład publiczny – 8,11%

Okres realizacji:

•

01.01.2017 - 31.12.2018

Grupa docelowa:
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Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (IV)
Nazwa programu

•

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Numer i nazwa Poddziałania

•

1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

•

osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia (I lub II profil pomocy),
które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Planowana liczba uczestników:

•

115 osób

Obligatoryjne formy pomocy:

•
•

ustalenie profilu pomocy oraz przygotowanie IPD
pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe

Fakultatywne formy pomocy:

•
•
•
•

wysokiej jakości szkolenia
staże z możliwością zwrotu kosztów przejazdu
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Przewidywane koszty realizacji:

•

1.454.099 zł

Źródło finansowania:

•
•

Europejski Fundusz Społeczny – 84,28%
krajowy wkład publiczny – 15,72%

Okres realizacji:

•

01.07.2018 - 30.06.2019

Grupa docelowa:

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (IV)
Nazwa programu

•

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Działania

•

VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy

Grupa docelowa:

Osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia (I lub II profil pomocy), należące do co najmniej jednej
z poniższych grup:
•
osoby powyżej 50 roku życia
•
kobiety
•
osoby z niepełnosprawnościami
•
długotrwale bezrobotni
•
osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (do poziomu ponadgimnazjalnego włącznie)

Formy wsparcia:

•
•
•
•

szkolenia
staże z możliwością zwrotu kosztów przejazdu
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Źródło finansowania:

•
•

Europejski Fundusz Społeczny – 85%
krajowy wkład publiczny – 15%

Planowana liczba uczestników:

•

185 osób

Przewidywane koszty realizacji:

•

2.296.711 zł

Okres realizacji:

•

01.01 - 31.12.2018
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Siła biznesu - dotacje na start firmy
Nazwa programu

•

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Poddziałania

•

VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych

Grupa docelowa:

Osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia (I lub II profil pomocy), należące do co najmniej jednej
z poniższych grup:
•
osoby powyżej 50 roku życia
•
kobiety
•
osoby z niepełnosprawnościami
•
długotrwale bezrobotni
•
osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych

Planowana liczba uczestników:

•

70 osób, w tym 25 osób w 2018 roku

•
Formy wsparcia:

•

szkolenie przygotowujące do prowadzenia własnej firmy (50 godzin, zakres: procedury związane z uruchomieniem firmy, aspekty prawne i ekonomiczno-finansowe, księgowość w małej
firmie, marketing i PR, warsztaty tworzenia biznesplanu)
dotacje na start własnego biznesu w wysokości 23.100 zł (środki z przeznaczeniem na wydatki
niezbędne do rozpoczęcia działalności m.in. na zakup sprzętów, urządzeń, maszyn, środków
transportu, wyposażenie własnego stanowiska pracy, wyposażenie lokalu, w którym prowadzona będzie firma, zakup towarów handlowych i materiałów do produkcji).

Przewidywane koszty realizacji:

•
•

2018 rok: 613.801 zł
całkowity koszt projektu: 1.801.130,83 zł

Źródło finansowania:

•
•

Wnioskowane dofinansowanie - 1.780.374,29 zł
Fundusz Pracy (wkład własny) - 20.756,54 zł

Okres realizacji:

•

01.09.2016 - 30.06.2019
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Programy finansowane ze środków rezerwy MRPiPS
Program Regionalny 2018
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat
Grupa docelowa:

•

osoby bezrobotne w wieku 30-50 lat

Liczba uczestników:

•

33 osoby

•
•
•
•
•
•

szkolenia
prace interwencyjne
roboty publiczne
staże
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy

Przewidywane koszty realizacji:

•

367.000 zł

Źródło finansowania:

•
•

Rezerwa MRPiPS - 306.000 zł
Fundusz Pracy (wkład własny) - 61.000 zł

Okres realizacji:

•

2018-2020

Formy wsparcia:

Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych
Grupa docelowa:

•

osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w PUP

•
•
•
•
•
•

szkolenia
staże
prace interwencyjne
roboty publiczne
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy

Przewidywane koszty realizacji:

•

350.000 zł

Źródło finansowania:

•
•

Rezerwa MRPiPS
Fundusz Pracy

Okres realizacji:

•

2018-2020

Formy wsparcia:

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej
Grupa docelowa:

•

osoby bezrobotne powyżej 45 roku życia

•
•
•
•
•
•

szkolenia
staże
prace interwencyjne
roboty publiczne
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy

Przewidywane koszty realizacji:

•

350.000 zł

Źródło finansowania:

•
•

Rezerwa MRPiPS
Fundusz Pracy

Okres realizacji:

•

2018-2020

Formy wsparcia:

73

PUP Pabianice

Program staży w placówkach ARIMR
•

osoby długotrwale bezrobotne oraz bezrobotni zamieszkali na terenie gmin wiejskich
i miejsko-wiejskich

Liczba uczestników:

•

2 osoby [zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez ARIMIR]

Formy wsparcia:

•

staże

Przewidywane koszty realizacji:

•

15.400 zł

Źródło finansowania:

•

Rezerwa MRPiPS

Okres realizacji:

•

2018-2019

Grupa docelowa:

Pozostałe programy
Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie osób niepełnosprawnych
Grupa docelowa:

•

osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP w Pabianicach

Formy wsparcia:

•
•

zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy
przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Przewidywane koszty realizacji:

•

100.000 zł

Źródło finansowania:

•

PFRON – 100%

Okres realizacji:

•

2018

Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
•

osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, dla których ustalono
III profil pomocy,

Planowana liczba uczestników:

•

18 osób

Formy wsparcia:

•
•

zajęcia aktywizacyjne
prace społecznie użyteczne

Przewidywane koszty realizacji:

•

6.998,40 zł

Źródło finansowania:

•
•

Fundusz Pracy PUP
Fundusz Pracy OPS

Okres realizacji:

•

2017

Grupa docelowa:
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4. Priorytety i planowane działania
W Programie zaplanowano szereg działań, których realizacja ma przyczynić się do osiągnięcia celu jakim
jest utrzymanie wysokiego poziomu skuteczności
i efektywności prowadzonej polityki rynku pracy.
Działania te zgrupowano wokół czterech priorytetów
wytypowanych do realizacji w 2018 roku.

Priorytet I. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - w szczególności osób młodych, wychowujących dzieci,
w wieku 50+, z niepełnosprawnościami oraz długotrwale bezrobotnych
Działania

Projekt/programy planowane do realizacji

Rozpoznawanie potrzeb osób bezrobotnych w zakresie aktywizacji zawo1 dowej - profilowanie pomocy, tworzenie Indywidualnych Planów Działania,
współpraca z klientem PUP
2

Rozwijane współpracy z pracodawcami w celu trafnego rozpoznawania ich
potrzeb i reagowania na te potrzeby

Podejmowanie kompleksowych działań, w tym w szczególności indywidual3 nego poradnictwa zawodowego wspierających osoby bezrobotne w zaistnieniu lub powrocie na rynek pracy
4 Udzielanie porad i informacji grupowych
5 Realizacja zajęć komputerowych w Sali informatycznej PUP
6

Kierowanie na badania psychologiczne i lekarskie w celu
określenia odpowiedniego kierunku kształcenia bądź rodzaju szkolenia

Realizacja szkoleń zawodowych o tematyce dostosowanej do potrzeb lokal7
nego rynku pracy
8

•

Finansowanie bonów, instrumentów wspierających rodziców oraz studiów •
podyplomowych

9 Organizacja staży umożliwiających zdobycie doświadczenia zawodowego
10 Dokonywanie zwrotu kosztów przejazdu w związku z odbywaniem stażu
Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie organizacji:
robót publicznych;
11 •
•
prac interwencyjnych
•
zatrudnienia w ramach dofinansowania wynagrodzenia osób 50+
12

•

Refundowanie kosztów opieki nad dzieckiem osobom podejmującym zatrudnienie

Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie organizacji
13
prac społecznie użytecznych

•
•
•
•

Refundowanie pracodawcom części kosztów poniesionych na wynagrodze- •
14 nia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
15

Udzielanie wsparcia w postaci jednorazowych środków
na podjęcie działalności gospodarczej

16

Refundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy

Kontynuacja projektu „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie pabianickim
(III)” – Poddziałanie 1.1.2 PO WER
Podjęcie realizacji projektu „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie
pabianickim (IV)” – Poddziałanie 1.1.1 PO WER
Podjęcie realizacji projektu „Aktywizacja osób po
29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (IV)” - Działanie VIII.1 RPO WŁ
Kontynuacja projektu „Siła biznesu - dotacje na
start firmy” - Poddziałanie VIII.3.1 RPO WŁ
Przystąpienie do realizacji Programu Regionalnego 2018 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat”
Aplikowanie o środki na realizację programu
aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych
Aplikowanie o środki na realizację programu
aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45
lat i powyżej
Aplikowanie o środki na realizację programu staży w placówkach ARIMR

17 Organizowanie spotkań informacyjnych oraz giełd pracy
18

Rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy oraz dostępnych
usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej
75

PUP Pabianice

Priorytet II. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
oraz inwestycji związanych z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy
Działania
Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności niezbędnych
do zakładania i prowadzenia własnej firmy poprzez finansowanie
1 szkoleń przygotowujących do prowadzenia własnej firmy
oraz organizowanie w siedzibie PUP zajęć z zakresu
przygotowania wniosku o dotację
Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorczości poprzez udzielanie dotacji na
2
podjęcie działalności gospodarczej

Projekty/programy planowane do realizacji

•
•
•

Udzielanie wsparcia lokalnym przedsiębiorcom poprzez:
•
refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
dla zatrudnionej osoby bezrobotnej
•
refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody
oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych
3
do 30 roku życia
•
organizację prac interwencyjnych;
•
dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych
w ramach bonu zatrudnieniowego, świadczenia aktywizacyjnego
oraz dofinansowania wynagrodzenia osób 50+

4

•
•
•
•

Kontynuacja projektu „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie pabianickim
(III)” – Poddziałanie 1.1.2 PO WER
Podjęcie realizacji projektu „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (IV)” – Poddziałanie 1.1.1 PO WER
Podjęcie realizacji projektu „Aktywizacja osób po
29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (IV)” - Działanie VIII.1 RPO WŁ
Kontynuacja projektu „Siła biznesu - dotacje na
start firmy” - Poddziałanie VIII.3.1 RPO WŁ
Przystąpienie do realizacji Programu Regionalnego 2018 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat”
Aplikowanie o środki na realizację programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych
Aplikowanie o środki na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku
45 lat i powyżej

Rozpowszechnianie informacji o możliwości uzyskania wsparcia
z PUP oraz zasadach, którym podlega pomoc

Priorytet III. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych oraz działań wpływających
na poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i pracodawców do zmian zachodzących w gospodarce
Działania

Projekty/programy planowane do realizacji

•
1 Finansowanie szkoleń zawodowych umożliwiających podjęcie zatrudnienia
•
•
2 Realizacja zajęć komputerowych w Sali informatycznej PUP
•
•

Finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników
3 i pracodawców, takich jak: kursy i studia podyplomowe, egzaminy potwierdzające nabycie kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
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•
•

Kontynuacja projektu „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie pabianickim
(III)” – Poddziałanie 1.1.2 PO WER
Rozpoczęcie realizacji projektu „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (IV)” – Poddziałanie 1.1.1 PO WER
Rozpoczęcie realizacji projektu „Aktywizacja osób
po 29. roku życia pozostających bez pracy w
powiecie pabianickim (IV)” - Działanie VIII.1 RPO
WŁ
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Przystąpienie do realizacji Programu Regionalnego 2018 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat”
Aplikowanie o środki na realizację programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych
Aplikowanie o środki na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku
45 lat i powyżej
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Priorytet IV. Wzmocnienie obsługi lokalnego rynku pracy
Działania
1

Doskonalenie zawodowe pracowników PUP w Pabianicach poprzez
udział w szkoleniach, kursach, konferencjach itp.

2

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez samokształcenie, szkolenia e-learningowe, studia podyplomowe itp.

Programy/ zadania umożliwiające realizację działań

3 Doskonalenie standardów realizacji podstawowych usług rynku pracy
4

Wyposażenie pracowników w niezbędne narzędzia oraz modernizacja
techniczna sprzętu
•

Zgłębianie wiedzy na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez analizę:
•
zmian w strukturze osób zarejestrowanych w PUP
5
•
Barometru zawodów
•
Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych
6

•
•

Analiza potrzeb zgłaszanych przez klientów PUP - zarówno osób bezrobot- •
nych. jak i pracodawców

Finansowanie kosztów doskonalenia zawodowego
oraz kształcenia pracowników PUP
Finansowanie kosztów zakupu oraz modernizacji
zaplecza technicznego
Aplikowanie o środki na finansowanie programów,
wynikających z bieżących potrzeb rynku pracy,
Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja

Wyszukiwanie możliwości pozyskania wsparcia dla grup osób,
7 które zgodnie z prowadzonymi obserwacjami wymagają uruchomienia
dodatkowych programów
8 Monitoring efektywności działań aktywizujących
9

Współpraca z Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach
w zakresie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja
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5. Budżet Programu oraz liczba uczestników
Prawidłową realizację zaplanowanych w Programie
działań zapewnią środki finansowe składające się na
budżet przedsięwzięcia.
W odróżnieniu od lat ubiegłych główne źródło finansowania Programu w 2018 roku będą stanowiły środki Europejskiego Funduszu Społecznego
- 5.493.726 zł. Kwota ta zostanie wsparta środkami
Funduszu Pracy przyznanymi w ramach algorytmu
w wysokości 2.791.474 zł. Podstawowy budżet Programu dopełnią środki przeznaczone na wsparcie zatrudnienia osób młodych - 2.884.900 zł.
Podsumowując, wyjściowa kwota środków na 2018
rok to 11.170.100 zł.
Dostępna w 2018 roku pula środków na aktywizację zawodową osób
bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Pabianicach jest wiele niższa, niż w roku ubiegłym.
Jest to spowodowane znacznym okrojeniem środków Algorytmu.
W porównaniu do 2017 roku ich wielkość zmalała aż o 62%, zmniejszając tym samym ich udział w podstawowym budżecie z 46% w roku 2017, do 25% - w roku 2018. Tym samym kluczowe
źródło finansowania tegorocznego Programu będą stanowiły środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Ich udział
w bazowym budżecie Programu wyniesie aż 49%. Środki EFS
przyznawane są dwutorowo - w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Odmienne jest również ich przeznaczenie. Środki PO WER mają na celu wsparcie
osób do 30 roku życia, z kolei środki RPO WŁ przyznawane są
na aktywizację osób powyżej 30 lat. Dotychczas środki PO WER były
przyznawane powiatowi wyłącznie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w tym roku po raz pierwszy środki te zostaną przyznane również poza Inicjatywą, co jednak nie rodzi znaczących zmian dla osób korzystających ze wsparcia.
Uzupełnienie podstawowego budżetu stanowią środki Funduszu Pracy przeznaczone na realizację zadań określonych w art. 150f ustawy tj. refundowanie części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,
nagrody oraz składki ZUS za zatrudnionych młodych bezrobotnych.
Ich udział w wyjściowym budżecie wynosi 26%.
Wzorem lat ubiegłych wsparcie finansowe w realizacji Programu zapewnią dodatkowe środki finansowe, na które złożą się:
•
środki Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane w ramach Poddziałania VIII.3.1 RPO WŁ na realizację projektu „Siła
biznesu - dotacje na start firmy” – 610.657 zł;
•
środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na
wzmocnienie potencjału kadrowego firm – 237.600 zł;
•
oraz środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
– 100.000 zł.
Całkowity koszt realizacji Programu zamyka się kwotą
12.118.357 zł.
Aby pula środków przeznaczonych na realizację zadań nakreślonych w Programie uległa zwiększeniu, zamierzamy aplikować o dodatkowe fundusze. W tym celu, z początkiem roku zgłosiliśmy do WUP swój udział w Programie
Regionalnym 2018 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
w wieku 30-50 lat”. Na realizację przedsięwzięcia planujemy pozyskać 306 000 zł. W ramach programu zaplanowano realizację szkoleń zawodowych, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych oraz
dotacje dla osób bezrobotnych, jak i pracodawców.
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Złożyliśmy również zapotrzebowanie na środki rezerwy KFS w kwocie 600.000 zł.
Ponadto zamierzamy wystąpić o dodatkowe środki rezerwy Funduszu Pracy na realizację programów aktywizacji zawodowej osób
długotrwale bezrobotnych, osób w wieku powyżej 45 lat oraz staży
w placówkach ARIMR.
W wyniku aplikacji zamierzamy pozyskać kwotę 715.400 zł.
Mając na uwadze trudną sytuację osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie zamierzamy na bieżąco reagować na zgłaszane
przez nich potrzeby i aktywnie aplikować o dodatkowe środki na realizację innych programów wynikających z bieżącej sytuacji na rynku
pracy.
Przewidywany łączny koszt realizacji działań zapisanych w Programie zamyka się kwotą 13.739.757 zł.
Struktura podstawowego budżetu Programu w latach 2016-2018
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Przedstawiony koszt wdrażania Programu ma charakter szacunkowy, z uwagi na brak decyzji finansowych umożliwiających
realizację wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć. Ostateczna kwota środków uzależniona jest od wyników aplikacji.

Źródła finansowania Programu w 2018 roku

Kwota

Algorytm

2.791.474 zł

PO WER – Poddziałanie 1.1.2

1.742.916 zł

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (III)”

PO WER – Poddziałanie 1.1.1

1.454.099 zł

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (IV)”

RPO WŁ - Działanie VIII.1

2.296.711 zł

„Aktywizacja osób po 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (IV)”

Razem:

8 285 200 zł

Refundacja części kosztów zatrudnienia osób poniżej 30 r.ż.

2.884.900 zł

Razem:

11.170.100 zł

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

237 600 zł

Razem:

11.407.700 zł

PFRON

100.000 zł

Razem:

11.507.700 zł

Dodatkowe środki KFS - Rezerwa KFS

600.000 zł

Dodatkowe środki EFS - „Siła biznesu - dotacje na start firmy” Poddziałanie VIII.3.1

610.657 zł

Dodatkowe środki Funduszu Pracy – Rezerwa MRPiPS

1.021.400 zł

Razem:

Liczba uczestników Programu:
Wsparcie programowe zaplanowano dla 1.103 osób.
Podobnie jak w latach ubiegłych, największa część podstawowego
budżetu zostanie przeznaczona na sfinansowanie staży. Na ten cel
zaplanowano kwotę 3.482.079,39 zł, co stanowi 31% podstawowego budżetu. Wskazane fundusze umożliwią objęcie wsparciem aż
517 osób.
Drugą co do wielkości pozycją w budżecie będą stanowiły środki
przewidziane na realizację działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Kwota 2.354.000 zł. stanowiąca 21%
wyjściowej kwoty, pozwoli na udzielenie 56 osobom bezzwrotnych
dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz zrefundowanie
kosztów wyposażenia lub doposażenia 51 stanowisk pracy dla
skierowanych bezrobotnych.
Znaczną część budżetu obejmą środki zaplanowane na realizację robót publicznych. Kwota 1.637.987,13 zł pozwoli objąć wsparciem
153 bezrobotnych.
Wsparcie zatrudnienia osób młodych zapewnią fundusze w kwocie
2.884.900 zł. Zaplanowana kwota pozwoli objąć pomocą 92 osoby.
Ponadto w budżecie zarezerwowano środki na realizację prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych oraz szkoleń zawodowych. Łączna kwota środków zaplanowanych na realizację wskazanych form wynosi 582.835,07 zł.
Plan finansowy uwzględnia także kwotę rezerwy w wysokości
97.217,70 zł. Środki te zapewnią finansowanie kosztów dojazdu, badań lekarskich oraz opieki nad dzieckiem.
W związku z planowanym uruchomieniem w 2018 roku Programu
Regionalnego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku

13.739.757 zł
30-50 lat” w budżecie zaplanowano także środki zapewniające wkład
własny do programu. Kwota 61.000 zł. zostanie przeznaczona na sfinansowanie staży.

Ogólne zasady realizacji Programu:
Pomimo wprowadzenia zasad ogólnych dla poszczególnych form
aktywizacyjnych, każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie
m.in. przy uwzględnieniu specyfiki danego zawodu. Przy rozpatrywaniu wniosków będą brane pod uwagę kryteria mające największy
wpływ na skuteczność danych instrumentów rynku pracy.
W przypadku pracodawców istotny wpływ będzie miało wywiązywanie się z zobowiązań zatrudnieniowych w ramach wcześniej realizowanych umów. Obecny podział środków finansowych został dokonany po analizie zapotrzebowania na poszczególne formy wsparcia
wynikającego z realizacji Programu 2017 oraz w oparciu o bieżącą
współpracę z przedsiębiorcami oraz potrzeby sygnalizowane przez
osoby zarejestrowane w PUP.
W przypadku pojawienia się konieczności zmiany limitów finansowych zaplanowanych na realizację poszczególnych form aktywizacji
zawodowej urząd będzie dokonywał odpowiednich przesunięć finansowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków.
Program ma charakter otwarty i elastyczny, co pozwala na swobodne przemieszczanie środków w obrębie poszczególnych
form wsparcia. Gwarantuje to racjonalne
i efektywne zagospodarowanie posiadanych
zasobów finansowych.
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4 034 068,09
4 034 068,09

RAZEM

Razem FP
-

2 884 900,00

Refundacja części kosztów
zatrudnienia 30-

Razem EFS

1 149 168,09

-

Program Regionalny
[wkład własny]

RAZEM

-

Koszty pośrednie

5 865

-

PAI

Rezerwa
[w tym koszty dojazdu, opieki nad dzieckiem, badania
lekarskie)

-

16 167,21

Inne formy
[bony, instrumenty wspierające rodziców, dofinansowanie zatrudnienia 50+/60+, studia podyplomowe]

Prace społecznie użyteczne

459 769,35

-

Wyposażenie stanowiska pracy

Staże

-

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

537 987,13

Roboty publiczne

129 379,40

Kwota

-

300

300

92

208

-

-

-

-

-

5

91

-

-

72

40

-

L. os.

Kontynuacja umów
z 2017 roku

Prace interwencyjne

Szkolenia

Forma wsparcia

-

1 642 305,91

1 642 305,91

-

1 642 305,91

61 000,00

-

50 000,00

6 998,40

193 001,60

25 000,00

75 555,54

22 000,00

22 000,00

1 100 000,00

71 750,37

15 000,00

Kwota

-

249

249

-

249

5

-

-

18

99

4

12

1

1

81

17

11

L. os.

Umowy zawarte
w 2018 roku

Algorytm

1 742 916,00

1 742 916,00

-

1 742 916,00

-

1 915,10

25 200,00

-

-

-

1 602 097,20

-

-

-

-

113 703,70

Kwota

254

254

-

254

-

-

-

-

-

-

234

-

-

-

-

20

L. os.

Kontynuacja umowy
z 2017 roku

-

-

20 000,00

Kwota

1 454 099,00

1 454 099,00

-

1 454 099,00

-

10 000,00

6 152,70

-

-

-

537 946,30

440 000,00

115

115

-

115

-

-

-

-

-

-

70

20

20

-

-

5

L. os.

Umowa zawarta
w 2018 roku

440 000,00

PO WER

2 296 711,00

2 296 711,00

-

2 296 711,00

-

10 000,00

10 000,00

-

-

-

806 711,00

660 000,00

770 000,00

-

-

40 000,00

Kwota

185

185

-

185

-

-

-

-

-

-

110

30

35

-

-

10

L. os.

Umowy zawarte
w 2018 roku

RPO WŁ

Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji
lokalnego rynku pracy w 2018 roku

5 493 726,00

5 676 374,00

11 170 100,00

2 884 900,00

8 285 200,00

61 000,00

21 915,10

97 217,70

6 998,40

193 001,60

41 167,21

3 482 079,39

1 122 000,00

1 232 000,00

1 637 987,13

201 129,77

188 703,70

Kwota

RAZEM

554

549

1 103

92

1 011

5

-

-

18

99

9

517

51

56

153

57

46

L. os.
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6. Monitoring Programu
W celu zapewnienia prawidłowej i efektywnej realizacji Programu będzie prowadzony stały monitoring nakierowany na:
•
badanie postępów w realizacji poszczególnych zadań;
•
badanie efektywności działań podjętych na rzecz wspierania aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Monitoring umożliwi analizę zaawansowania podejmowanych w Programie działań. Będzie również służył wykrywaniu zagrożeń oraz
ewentualnej modyfikacji zaplanowanych przedsięwzięć.
Na potrzeby prowadzenia monitoringu stopnia realizacji poszczególnych zadań określono następujące wskaźniki:

Monitoring prowadzony będzie w oparciu o wypracowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach zasady dotyczące sprawozdawczości.
Lp.

Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa

Wskaźniki produktu
1 Liczba osób objętych szkoleniami

46

2 Liczba osób objętych stażami

517

3 Liczba osób korzystających z prac społecznie użytecznych

117

4 Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej

56

5 Liczba osób objętych subsydiowanym zatrudnieniem lub innymi formami

367

Liczba osób objętych wsparciem w Programie

1 103

Wartości docelowe wskaźników będą aktualizowane, adekwatnie do wprowadzanych w budżecie Programu zmian.

Ocena efektywności podejmowanych działań aktywizacyjnych zostanie przeprowadzona w stosunku do osób, które zakończyły udział
w poszczególnych formach wsparcia.

Za efektywnie zaktywizowane będą uznawane osoby, które w trakcie
lub w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie podejmą zatrudnienie spełniające poniższe warunki:

Za zaktywizowane w sposób efektywny zostaną uznane osoby, które w trakcie lub okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału w danej formie aktywizacji podejmą pracę i będą ją wykonywały przez co najmniej 30 dni (zgodnie z danymi pozyskanymi
z ZUS). Przyjęty sposób pomiaru efektywności zatrudnieniowej jest
zgodny z wytycznymi MRPiPS do sprawozdawczości.

- w przypadku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy - umowa
zawarta na nieprzerwany okres co najmniej 3 miesięcy, przynajmniej
na ½ etatu;

Poza tym, na potrzeby realizacji projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
prowadzony będzie monitoring spełnienia kryterium efektywności
zatrudnieniowej. Sposób pomiaru efektywności w przypadku projektów EFS podlega jednak innym zasadom i jest prowadzony w oparciu
o Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na
lata 2014-2020.
Pomiar wskaźnika będzie dokonywany w stosunku do wszystkich
uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie, w tym uczestników
którzy w trakcie udziału w aktywnej formie podjęli pracę lub samozatrudnienie (z wyłączeniem osób, które podjęły samozatrudnienie
w wyniku otrzymania środków EFS).

- w przypadku umowy cywilnoprawnej - umowa zawarta na minimum
3 miesiące, jej wartość równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, a stawka za godzinę pracy nie niższa
niż minimalna stawka godzinowa ustalona na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy wystarczy, że zostanie spełniony warunek dot. kwoty wynagrodzenia.
W przypadku samozatrudnienia wymagane będzie uruchomienie
działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od zakończenia
udziału w projekcie.
Wymienione wskaźniki posłużą do monitorowania Programu, w trakcie jego realizacji oraz całościowej oceny przedsięwzięcia, po jego
zakończeniu.
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Wykaz zmian aktów prawnych
W 2017 roku ukazały się następujące akty prawne dotyczące bezrobocia:
1.

Ogłoszenie tekstu jednolitego ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 1065);

2.

Ustawa z dnia 07 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 962);

3.

Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” (Dz. U. poz. 1292);

4.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60);

5.

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 38);

6.

Ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży
Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1321);

7.

Ustawa z dnia 07 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428);

8.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1543);

9.

Ustawa z dnia 08 grudnia 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371);

10.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2494);

11.

Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. poz. 2447);

12.

Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku
o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. poz. 2350);

13.

Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2017 roku 08 grudnia 2017 roku w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. poz. 2349);

14.

Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia08 grudnia 2017 roku w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. poz. 2348);

15.

Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których
zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. poz.. 2347);

16.

Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2017 roku zmiana rozporządzenia w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. poz. 2346);

17.

Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. poz.2345);

18.

Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1380);

19.

Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz. U. poz. 1379);

20.

Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie wzorów dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia
(Dz. U. poz. 1064);

21.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26.04.2017 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864);

22.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
(M. P. poz. 911).
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TABELE

Tabela 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w 2016 i 2017 roku
Wyszczególnienie

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych
w PUP w Pabianicach
Ogółem

Kobiety

I kwartał

5.367

Stopa bezrobocia (w %)
POLSKA

Woj. łódzkie

Powiat pabianicki

2.491

9,9

10,5

11,8

Rok 2016
II kwartał

4.757

2.242

8,7

9,3

10,5

III kwartał

4.363

2.098

8,3

8,7

9,7

IV kwartał

4.369

2.060

8,3

8,6

9,7

Rok 2017
I kwartał

4.242

1.974

8,5

8,7

9,3

II kwartał

3.676

1.768

7,1

7,4

8,2

III kwartał

3.650

1.799

6,8

7,1

8,0

IV kwartał

3.559

1.737

6,6

6,8

7,8

Tabela 2. Rynek pracy w powiecie pabianickim w 2017 roku – wybrane dane statystyczne
Wyszczególnienie

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Średnio

Liczba bezrobotnych ogółem
(w końcu m-ca)

4536

4504

4242

4089

3866

3676

3682

3724

3650

3409

3404

3559

3861,8

Kobiety

2120

2087

1974

1894

1800

1768

1812

1842

1799

1675

1663

1737

1847,6

w tym, które nie podjęły
zatrudnienia po urodzeniu dziecka

413

412

401

401

375

360

376

389

379

370

367

394

386,4

Zamieszkali na wsi

1119

1107

1056

1027

962

886

887

881

858

810

823

860

939,7

Osoby do 30 roku życia

904

901

809

797

702

618

613

630

632

607

627

639

706,6

428

419

360

358

323

282

277

286

303

289

282

286

324,4

Osoby pow. 50 roku życia

1521

1507

1442

1399

1374

1332

1310

1279

1257

1105

1084

1152

1313,5

Długotrwale bezrobotni

2388

2357

2220

2162

2082

1996

1982

2003

1941

1801

1724

1839

2041,3

Bez kwalifikacji zawodowych

1943

1942

1820

1750

1652

1545

1522

1541

1527

1442

1472

1543

1641,6

Bez doświadczenia zawodowego

576

579

511

506

488

426

417

431

443

424

426

441

472,3

Posiadający co najmnie
jedno dziecko do 6 roku życia

780

784

748

744

672

632

651

658

635

621

639

660

685,3

Posiadający co najmniej jedno dziecko
niepełnosprawne do 18 roku życia

22

21

24

25

24

25

28

31

28

27

25

29

25,8

Niepełnosprawni

408

402

397

395

386

377

383

393

387

353

330

359

380,8

Napływ ogółem (w m-cu)

673

505

554

492

452

421

441

511

522

488

501

567

510,6

Po raz pierwszy

91

78

65

72

67

58

85

80

95

86

80

40

74,8

Po raz kolejny

582

427

489

420

385

363

356

431

427

402

421

527

435,8

Odpływ ogółem (w m-cu)

506

537

816

645

675

611

435

469

596

729

506

412

578,1

Podjęcia pracy ogółem (w m-cu)

212

248

366

288

287

257

177

202

329

305

273

251

266,3

Praca niesubsydiowana

192

220

307

214

208

185

130

151

259

212

212

177

205,6

Praca subsydiowana

20

28

59

74

79

72

47

51

70

93

61

74

60,7

Oferty pracy ogółem

340

465

511

541

475

378

409

582

660

413

509

182

455,4

Oferty miejsc subsydiowanych

158

205

175

192

150

137

103

102

166

111

71

18

132,3

Oferty miejsc niesubsydiowanych

182

260

336

349

325

241

306

480

494

302

438

164

323,1

w tym do 25 roku życia

83

84

2100

599

101

179

166

275

139

3559

874

Konstantynów Łódzki

Gm. Dłutów

Gm. Dobroń

Gm. Ksawerów

Gm. Lutomiersk

Gm. Pabianice

Razem powiat
pabianicki

w tym: filia
w Konstantynowie Łódzkim

Ogółem

Miasto Pabianice

Jednostki terytorialne

442

1737

61

149

82

77

54

293

1021

kobiety

174

639

35

61

39

48

25

113

318

do 30
roku
życia

79

286

22

31

12

21

15

48

137

do 25
roku
życia

245

1152

43

68

59

54

21

177

730

pow.
50
roku
życia

275

860

139

275

166

179

101

zamieszkali na
wsi

72

359

11

16

14

13

12

56

237

niepełnosprawni

142

571

25

39

36

38

21

103

309

z prawem do
zasiłku

w tym:

115

394

6

42

20

21

11

73

221

kobiety,
które nie
podjęły
pracy
po ur.
dziecka

według stanu na 31.12.2017 roku

409

1543

56

136

64

68

46

273

900

bez
kwalifikacji
zawodowych

Zarejestrowani bezrobotni według wybranych grup

Tabela 3. Rynek pracy w jednostkach terytorialnych powiatu pabianickiego - wybrane dane statystyczne

154

441

17

48

19

15

12

106

224

bez
doświadczenia
zawodowego

464

1839

62

165

75

87

45

299

1106

długotrwale
bezrobotni

188

660

21

56

34

35

22

132

360

do 6
roku
życia

3

29

2

2

0

2

1

1

21

niepełnosprawne
do 18
roku
życia

posiadający co
najmniej 1 dziecko

1232

6127

248

312

320

304

196

920

3827

Napływ

1357

6937

276

373

372

360

210

984

4362

Odpływ

684

3195

128

194

185

186

97

490

1915

Podjęcia
pracy

Fluktuacja
I-XII

265

1196

33

67

50

55

29

198

764

Odmowa
przyjęcia
propozycji pracy
lub innej
formy
pomocy

65

296

8

14

10

10

1

51

202

Brak
gotowości do
podjęcia
pracy

1038

5465

185

99

272

310

181

939

3479

I-XII

do PUP

Oferty
pracy
zgłoszone

PUP Pabianice

Rynek pracy 2017

Tabela 4. Napływ do bezrobocia w 2016 i 2017 roku
Rok 2016

Rok 2017

Ogółem

Ogółem

Wzrost / spadek
2017 / 2016

Bezrobotni zarejestrowani ogółem,
w tym:

7274

6127

- 1147

z prawem do zasiłku

1627

1325

- 302

bez prawa do zasiłku

5647

4802

- 845

zarejestrowani po raz pierwszy

1053

897

- 156

powracający do ewidencji kolejny raz

6221

5230

- 991

poprzednio pracujący

6529

5567

- 962

w tym zwolnieni z przyczyn dot. zakładu pracy

476

341

- 135

745

560

- 185

Wyszczególnienie

dotychczas niepracujący

Wybrane kategorie bezrobotnych
zamieszkali na wsi

1735

1385

- 350

osoby w okresie 12 m-cy od dnia ukończenia nauki

530

397

- 133

do 25 roku życia

1502

1090

- 412

długotrwale bezrobotne

2832

2035

- 797

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia
po urodzeniu dziecka

368

356

- 12

powyżej 50 roku życia

1773

1417

- 356

bez kwalifikacji zawodowych

3173

2618

- 555

bez doświadczenia zawodowego

1318

1011

- 307

posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

1087

1044

- 43

posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

54

58

4

niepełnosprawni

616

527

- 89

Rok 2016

Rok 2017

Ogółem

Ogółem

Wzrost / spadek
2017 / 2016

Bezrobotni wyrejestrowani, w tym:

8074

6937

- 1137

Podjęcie pracy, w tym:

4080

3195

- 885

Niesubsydiowanej

3191

2467

- 724

Subsydiowanej

889

728

- 161

Tabela 5. Odpływ z bezrobocia w 2016 i 2017 roku
Wyszczególnienie

Szkolenia zawodowe

84

92

8

Staże

639

677

38

Prace społecznie użyteczne

248

227

- 21

Skierowanie do agencji zatrudnienia
w ramach zlecania działań aktywizacyjnych

69

1

- 68

Odmowa bez uzasadnionej przyczyny
przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy

1404

1196

- 208

Brak gotowości do pracy

302

296

-6

Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego

474

501

27

Podjęcie nauki

12

13

1

Osiągnięcie wieku emerytalnego

64

234

170

Nabycie praw emerytalnych lub rentowych

151

118

- 33

Nabycie praw do świadczeń przedemerytalnych

212

135

- 77

Inne (zgon, zmiana adresu, itp.)

333

252

- 81

85

PUP Pabianice
Tabela 6. Liczba miejsc pracy zgłoszona przez pracodawców
Rok 2016
Wyszczególnienie

Subsydiowane

Ogółem

Rok 2017

Niesubsydiowane

Z sektora
publicznego

Subsydiowane

Ogółem

Niesubsydiowane

Z sektora
publicznego

Ogółem wolne miejsca pracy
i aktywizacji zawodowej, w tym:

5362

1703

3659

598

5465

1588

3877

587

zatrudnienie lub inna praca
zarobkowa

4359

700

3659

189

4458

581

3877

233

miejsca aktywizacji
zawodowej, w tym:

1003

1003

-

409

1007

1007

-

354

•

staże

751

751

-

157

791

791

-

138

•

prace społecznie
użyteczne

252

252

-

252

216

216

-

216

dla niepełnosprawnych

210

74

136

54

281

96

185

54

Tabela 7. Bezrobotni według wieku i czasu pozostawania bez pracy
Wiek/czas
bez pracy

Ogółem

pozostawania
2016

18-24

Z tego według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach (2017)
2017

do 1

od 1 do 3

od 3 do 6

od 6 do 12

od 12 do 24

pow. 24

399

286

51

82

51

41

41

25-34

986

782

105

178

150

129

124

96

35-44

1063

918

116

161

166

159

138

178

45-54

874

764

81

126

116

152

126

163

55-59

606

510

55

68

60

97

75

155

60-64

441

299

29

32

37

56

43

102

4369

3559

437

647

580

634

547

714

Ogółem

20

Tabela 8. Bezrobotni według wykształcenia oraz czasu pozostawania bez pracy
Poziom wykształcenia/czas pozostawania bez pracy

Ogółem
2016

Z tego według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach (2017)
2017

do 1

od 1 do 3

od 3 do 6

od 6 do 12

od 12 do 24

pow. 24

Wyższe

434

376

37

83

60

70

60

66

Policealne i średnie zawodowe

779

638

85

105

112

112

99

125

Średnie ogólnokształcące

504

445

65

92

82

78

63

65

Zasadnicze zawodowe

1049

846

88

143

137

170

122

186

Gimnazjalne i niższe

1603

1254

162

224

189

204

203

272

Ogółem

4369

3559

437

647

580

634

547

714

Tabela 9. Bezrobotni według stażu pracy oraz czasu pozostawania w ewidencji urzędu
Staż pracy/ czas pozostawania bez pracy

2016

Z tego według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach (2017)
2017

do 1

od 1 do 3

od 3 do 6

od 6 do 12

od 12 do 24

pow. 24

Do 1 roku

706

632

95

144

94

99

98

102

1-5 lat

860

706

96

130

125

120

112

123

5-10 lat

715

605

74

108

101

108

88

126

10-20 lat

849

677

75

113

107

119

100

163

20-30 lat

663

516

49

67

83

114

80

123

30 lat i więcej

234

168

16

35

29

39

21

28

Bez stażu

342

255

32

50

41

35

48

49

4369

3559

437

647

580

634

547

714

Ogółem

86

Ogółem

Jednostki

51

6

3

2

9

3

6

80

9

Konstantynów Łódzki

Gmina Dłutów

Gmina Dobroń

Gmina Ksawerów

Gmina Lutomiersk

Gmina Pabianice

Razem
powiat pabianicki

w tym:
filia w Konstantynowie Łódzkim

(bez bonów
szkoleniowych)

Miasto Pabianice

terytorialne

Szkolenia

Prace

7

86

5

1

6

3

2

6

63

interwencyjne

26

218

16

5

10

12

12

21

142

Roboty
publiczne

39

159

10

10

15

8

9

29

78

bezrobotnych

Dla

19

119

7

10

6

13

7

9

67

Dla pracodawców
(bezrobotni
zatrudnieni
w ramach
refundacji)

Podjęcia pracy
w ramach dotacji
Staże

68

677

36

25

34

41

31

43

467

2

19

4

0

2

1

0

2

10

(szkoleniowe,
zatrudnieniowe,
na zasiedlenie)

Bony

Tabela 10. Liczba osób, które rozpoczęły udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu w 2017 roku - w podziale na jednostki terytorialne powiatu pabianickiego

17

227

6

0

4

5

10

17

185

Prace
społecznie
użyteczne

0

3

0

0

0

0

0

0

3

Inne (Dofinansowanie
wynagrodzenia
50+, Zlecenia
Działań Aktywizacyjnych)

22

106

5

9

3

6

4

13

66

Refundacja
części kosztów
wynagrodzeń
osób do 30
roku życia

209

1694

95

63

89

91

78

146

1132

Razem

Rynek pracy 2017

87

88
813
774

12 341
11 775
11 725
11 371
11 514
9 103
7 171
8 928
9 572
9 289
9 056
8 973
9 052
8 586
9 204

Wyszczególnienie

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

241

348

451

466

484

546

550

591

1 209

1 217

1887

1 725

1721

Podmioty
gospodarcze
osób fizycznych
i spółki cywilne

Podatnicy podatku
dochodowego od
osób prawnych nie
będący spółkami
kapitałowymi

167

192

212

226

253

252

253

307

288

334

511

576

590

729

766

Spółki z o.o.

14

13

11

8

8

9

9

8

13

13

22

17

16

15

14

Spółki akcyjne

Tabela 11. Jednostki gospodarcze według rejestru Urzędu Skarbowego w Pabianicach w latach 2003-2017

76

9

7

23

18

23

30

24

52

57

64

68

67

73

73

Firmy z udziałem kapitału zagranicznego

9 702

9 148

9 733

9 696

9 819

10 119

10 414

9 858

8 298

10 320

13 320

13 249

14 285

14 046

14 915

Razem

PUP Pabianice

Rynek pracy 2017
Tabela 12. Wydatki z Funduszu Pracy za okres 01.01-31.12.2017 (w PLN)
Lp.

Wyszczególnienie

Wydatki ogółem, w tym:
1.

Zasiłki

2.

Aktywne formy

3.

Wykonanie za okres
01.01.-31.12.2017

Limit roczny
-

Wykorzystanie
limitu w %

25 827 469,32

-

-

7 628 521,51

-

17 312 600,00

17 158 415,43

99,11

Pozostałe wydatki ogółem, w tym:

760 000,00

759 994,12

100,00

Szkolenia pracowników urzędu

163 273,00

163 273,33

100,00

Usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje i druki

103 751,00

103 750,97

100,00

System teleinformatyczny urzędu

251 562,00

251 555,89

100,00

1 587,00

1 586,70

99,98

Badania i analizy rynku pracy
Poradnictwo zawodowe - wyposażenia
Informacja o usługach Urzędu Pracy
Dodatki do wynagrodzeń uprawnionym pracownikom
Rada zatrudnienia
Koszty postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń
4.

Inne wydatki ( dodatki aktywizacyjne, obsługa rachunku FP)

5.

Koszty pośrednie (promocja, mat. biurowe)/PO WER,RPO WŁ

4 502,00

4 501,72

99,99

21 778,00

21 778,06

100,00

196 120,00

196 120,01

100,00

13 670,00

13 670,00

100,00

3757,00

3 757,44

100,01

-

273 378,60

-

8 711,06

7 159,66

82,20

Tabela 13. Wydatki z Funduszu Pracy na aktywne formy łagodzenia skutków bezrobocia w ramach projektu
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (III)”- Poddziałanie 1.1.2 PO WER w 2017 roku (w PLN)
Wyszczególnienie
Wydatki ogółem, w tym:

Limit roczny

Wykonanie ogółem
3 377 409,00

3 376 914,93

0,00

0,00

ZADANIE 2: Szkolenia

19 623,77

19 623,77

Koszty zlecenia szkolenia

12 107,00

12 107,00

7 516,77

7 516,77

ZADANIE 3: Staże

1 982 274,17

1 981 995,05

Stypendia stażowe

1 972 274,17

1 975 209,21

ZADANIE 1: Identyfikacja potrzeb uczestników projektu, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy

Stypendia szkoleniowe

Zwrot kosztów przejazdu
ZADANIE 4: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

10 000,00

6 785,84

1 371 800,00

1 371 800,00

3 711,06

3 496,11

Koszty pośrednie

Tabela 14. Wydatki z Funduszu Pracy na aktywne formy łagodzenia skutków bezrobocia w ramach projektu
„Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (III)”- Działanie VIII.1 RPO WŁ w 2017 roku (w PLN)
Wyszczególnienie
Wydatki ogółem, w tym:
ZADANIE 1: Identyfikacja potrzeb uczestników projektu poprzez indywidualne
plany działania, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy

Limit roczny

Wykonanie ogółem

2 322 266,00

2 294 187,51

0,00

0,00

ZADANIE 2: Staże

718 448,37

713 796,05

Stypendia stażowe

715 248,37

711 559,49

3 200,00

2 236,56

ZADANIE 3: Szkolenia

38 095,42

38 095,42

Koszty zlecenia szkolenia

23 497,60

23 497,60

Zwrot kosztów dojazdów

Stypendia szkoleniowe
ZADANIE 4: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
ZADANIE 5: Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
Koszty pośrednie

14 597,82

14 597,82

1 055 500,00

1 033 500,00

505 222,21

505 132,49

5 000,00

3 663,55

89
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Tabela 15. Środki finansowe przyznane na realizację Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy (w PLN)
Data wydania
decyzji/
uchwały

Program/projekt/źródło finansowania

Przyznana kwota
środków

Środki
finansowe
ogółem

Uwagi

FUNDUSZ PRACY
7 424 925

Algorytm
27.12.2016

760 000

Zadania fakultatywne

13 124 600

EFS - RPO WŁ Działanie VIII.1 (EFS: 1.973.926 zł, wkład krajowy: 348.340 zł)
EFS - PO WER Poddziałanie 1.1.2 (EFS: 3.103.501 zł, wkład krajowy: 273.908 zł)

2 322 266

28.12.2015

Refundacja wynagrodzeń osób do 30 r.ż.

2 884 900

16 009 500

07.02.2017

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

518 500

16 528 000

7 424 925

Algorytm
09.03.2017

07.07.2017

07.09.2017

760 000

Zadania fakultatywne
EFS - RPO WŁ Działanie VIII.1 (EFS: 1.973.926 zł, wkład krajowy: 348.340 zł)
EFS - PO WER Poddziałanie 1.1.2 (EFS: 3.103.501 zł, wkład krajowy: 273.908 zł)
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Rezerwa Ministra
•

3 377 409

aktywizacja zawodowa bezrobotnych powyżej 30 roku życia

Razem Fundusz Pracy

2 322 266

16 528 000

3 377 409
400 000

16 928 000

384 600

17 312 600

17 312 600
PFRON

30.03.2017

Algorytm

90 000

Razem PFRON:

17 402 600

90 000
EFS - projekty konkursowe - środki wydatkowane w 2017 roku

Siła biznesu - dotacje na start firmy

872 063

Razem EFS - projekty konkursowe:

872 063

Ogółem

90

18 274 663

18 274 663

18 274 663

decyzja obowiązująca do
czasu ustalenia
ostatecznych
kwot limitu

decyzja w sprawie ostatecznych
kwot limitu

2 803 419,01

4 247 405,16

4 247 405,16

Roboty publiczne

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Wyposażenie stanowisk pracy

Staże

Bony

Studia podyplomowe

Dofinansowanie zatrudnienia 50+/60+

Prace społecznie użyteczne

Rezerwa (w tym badania, opieka nad dzieckiem)

Koszty pośrednie

RAZEM

Refundacja części kosztów zatrudnienia 30-

RAZEM

Razem FP

Razem EFS

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

-

1 443 986,15

-

-

-

2 548,00

3 500,44

-

707 620 ,68

-

-

584 660,55

143 709,18

Prace interwencyjne

2.

1 947, 30

Kwota

Szkolenia

Forma wsparcia

1.

Lp.

-

557

557

231

326

-

-

-

2

2

-

166

-

-

113

43

-

Liczba
osób

Kontynuacja umów
z 2016 roku

240 864,43

59 992,35

Kwota

-

5 949 512,58

5 949 512,58

-

5 949 512,58

-

16 183,33

263 815,38

-

10 305,73

110 420,78

1 625 850,77

756 300,00

1 047 207,37

-

905

905

-

905

-

-

227

-

3

19

264

35

47

177

80

53

Liczba
osób

Umowy zawarte
w 2017roku

1 818 572,44

Algorytm

3 376 914,93

-

3 376 914,93

-

3 376 914,93

3 496,11

6 785,84

-

-

-

-

1 975 209,21

-

1 371 800,00

-

-

19 623,77

Kwota

338

-

338

-

338

-

-

-

-

-

-

267

-

63

-

-

8

Liczba
osób

Umowy zawarte
w 2017 roku

PO WER

2 294 187,51

-

2 294 187,51

-

2 294 187,51

3 663,55

2 236,56

-

-

-

-

711 559,49

505 132,49

1 033 500,00

-

-

38 095,42

Kwota

193

-

193

-

193

-

-

-

-

-

-

108

23

47

-

-

15

Liczba
osób

Umowy zawarte
w 2017 roku

RPO WŁ

Tabela 16. Podział środków finansowych na programy promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2017 roku - WYKONANIE

-

384 600,00

384 600,00

-

384 600,00

-

-

-

-

-

-

73 154,75

66 000,00

28 592,63

204 013,23

-

12 839,39

Kwota

-

88

88

-

88

-

-

-

-

-

-

38

3

2

41

-

4

Liczba
osób

Środki z „Rezerwy”

Rezerwa
Ministra Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej

61
843
19
5
2
227
-

1 327 432,49
5 093 394,90
110 420,78
13 806,17
2 548,00
263 815,38
25 205,73
7 159,66

5 671 102,44

10 581 517,74

16 252 620,18

531

1 550

2 081

231

159

3 481 100,00

2 803 419,01

331

2 607 246,22

1 850

123

384 573,61

13 449 201,17

80

Liczba
osób

132 498,23

Kwota

RAZEM

Rynek pracy 2017
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POWIATOWY URZĄD PRACY
W PABIANICACH

95-200 Pabianice, ul. Waryńskiego 11
sekretariat@puppabianice.pl
www.puppabianice.pl

Zapraszamy
do współpracy

