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I. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY  

W ŁĘCZYCY 

Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną powiatu łęczyckiego wchodzącą w skład 

powiatowej administracji zespolonej. Zwierzchni nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Starosta 

Łęczycki. Powiatowy Urząd Pracy działa w oparciu o Statut i Regulamin Organizacyjny  uchwalony przez 

Radę Powiatu Łęczyckiego.  

W 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy realizował zadania określone  

w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. 2015 

poz. 149). Jednym z podstawowych założeń ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy jest aktywna polityka rynku pracy.  

W celu jej realizacji Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy podejmował przedsięwzięcia zmierzające 

do skutecznego stosowania i promowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.  

Wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie mają zapewniony powszechny dostęp 

do podstawowych usług rynku pracy tj.: pośrednictwo pracy, usługi EURES, poradnictwo zawodowe, 

pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacja  szkoleń.  

Priorytetem jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy. Osoby te mogą korzystać z dostępnych form pomocy określonych ustawą, 

kierowane są na subsydiowane miejsca pracy i obejmowane dodatkowymi programami 

współfinansowanymi ze środków funduszy strukturalnych, w szczególności Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

Duży nacisk stawiamy na indywidualizację działań wobec osób bezrobotnych. Oznacza to 

konieczność przeprowadzania wielu rozmów z bezrobotnymi oceniających ich postawę  

i umożliwiających dobór odpowiednich form aktywizacji zawodowej. 

Istotnym celem działalności Urzędu jest podniesienie jakości świadczonych usług, do czego 

dążymy poprzez poprawę jakości obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych pracowników. 

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do zadań samorządu powiatu 

 w zakresie polityki rynku pracy należy w szczególności: 

 opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 

stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa 

w odrębnych przepisach, 

 pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizacje zadań z zakresu aktywizacji 

lokalnego rynku pracy 

 udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie, 

 udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo 

pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu 

pracy, 
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 udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz 

poradnictwo zawodowe i informację zawodową, 

 rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy, 

 inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy, 

 inicjowanie i wspieranie metodyczne tworzenia klubów pracy działających w innym niż 

powiatowy urząd pracy instytucjach i organizacjach, 

 inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych, 

 opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych  

i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady 

zatrudnienia oraz organów zatrudnienia, 

 inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie 

problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy, 

 współdziałanie z powiatową radą zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz 

wykorzystania środków Funduszu Pracy, 

 współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania  informacji  

o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, 

stażach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych 

przepisów,  

 współpraca z wojewódzkim urzędem pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku 

pracy, w tym opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych oraz innych zasobów 

informacji dotyczących lokalnego rynku pracy przydatnych w poszukiwaniu pracy, 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia, 

 wydawanie decyzji o: 

 uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu 

bezrobotnego, 

 przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub 

pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy 

świadczeń niewynikających z zawartych umów, 

 obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie 

pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych 

finansowanych z Funduszu Pracy, 

 odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości 

nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu 

zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków o których mowa w art. 46 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz innych świadczeń 

finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w art.76 ust, 7a  ww. ustawy, 

 realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw,  

o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych w tym 

realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 8 lit. c ustawy cytowanej w § 4,  
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 realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między 

państwami, w szczególności przez: 

 realizowanie zadań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, 

samorządami województw, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, 

 realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na 

terenie działania tych partnerstw. 

 realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających 

 z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami 

zagranicznymi, 

 badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie 

zezwolenia na pracę cudzoziemca, 

 organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy, 

 opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania,  

 realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym 

przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy, 

 organizacja i realizowanie programów specjalnych, 

 udostępnianie informacji o osobach zarejestrowanych, w zakresie niezbędnym do realizacji 

zadań określonych w ustawie, innym instytucjom rynku pracy lub podmiotom, oraz innym 

podmiotom publicznym albo podmiotom niebędącym podmiotami publicznymi, realizującym 

zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia 

przez podmiot publiczny ich realizacji, 

 współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia  rejestrów centralnych 

na podstawie art. 4 ust.4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

 Inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych. 

 

Ponadto do zakresu działań Urzędu w 2014 roku  należało także wykonywanie zadań wynikających  

z innych  aktów prawnych: 

 ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami), 

 ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków 

publicznych (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz.1027z późniejszymi zmianami), 

 ustawie z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych  

(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1442), 

 ustawie z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 182), 

 ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 (tj. Dz. U. z 2010r Nr 234, poz.1536 z późniejszymi zmianami), 

 ustawie  z dnia 13 czerwca 2003r o zatrudnieniu socjalnym  

(tj. Dz. U.  z 2011r. Nr 43, poz. 225 z późniejszymi zmianami),  
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 ustawie z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego   

(tj. Dz. U. z 2013r , poz.267 z późniejszymi zmianami), 

 ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej  

(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz.404 z późniejszymi  zmianami), 

 ustawie z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2013r. poz.907), 

 przepisów wykonawczych do  wyżej wymienionych ustaw, 

 innych  odrębnych przepisów. 

 

Przy realizacji zadań Powiatowy Urząd Pracy współpracował z : 

 

   Zarządem Powiatu,  

   Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego, 

   Powiatową Radą Zatrudnienia, 

   Urzędem Marszałkowskim, 

   Łódzkim Urzędem Wojewódzkim, 

   Wojewódzkim Urzędem Pracy, 

   organami samorządu terytorialnego, 

   pracodawcami, 

   innymi organizacjami i instytucjami działającymi w sprawach  zatrudnienia i łagodzenia   

  bezrobocia. 

 

1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA  

Podstawą działania Urzędu jest  Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy, który określa 

szczegółowo cele i zadania, organizację i gospodarkę finansową Powiatowego Urzędu Pracy.  

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w 2014 roku działały następujące komórki organizacyjne: 

 

 Dział Finansowo - Administracyjny,  

 Dział Ewidencji i Świadczeń,  

 Centrum Aktywizacji Zawodowej, w skład którego wchodzą: 

 Pośrednicy pracy, 

 Doradcy zawodowi, 

 Liderzy Klubu Pracy, 

 Specjaliści do spraw rozwoju zawodowego, 

 Instrumenty rynku pracy. 

 

    oraz samodzielne stanowisko: 

 Radcy prawnego. 
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2. ZATRUDNIENIE  

Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy na dzień 31 grudnia 2014 roku w ramach posiadanych etatów 

zatrudniał 36 osoby,  w tym 2 osoby na ½ etatu.  

Struktura zatrudnienia według poziomu wykształcenia pracowników na dzień 31 grudnia 2014 roku 

przestawiała się następująco: 

 
 pracownicy z wykształceniem wyższym                  -        28 osoby, 
 pracownicy z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym                 -          6   osób, 
 pracownicy z wykształceniem średnim ogólnokształcącym                              -           2 osoby, 

  

3. DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADRY 

 Realizacja przyjętej polityki rynku pracy stawia pracownikom wymóg ciągłego podnoszenia 

poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych. Szczególne znaczenie ma rozwój zawodowy pracowników 

realizujących kluczowe zadania wynikające z ustawy tj. pośredników pracy, doradców zawodowych, 

lidera klubu pracy oraz specjalistów do spraw programów i rozwoju zawodowego. W związku  

z powyższym wymienieni pracownicy kierowani byli na seminaria, szkolenia, kursy zewnętrzne 

dotyczące pracy zawodowej. Ponadto pozostali pracownicy urzędu pracy kierowani byli na szkolenia. 

Tematy szkoleń w 2014 roku były następujące:  

 Kryzys w pośrednictwie – pośrednictwo w kryzysie  

 Kodeks Postępowania Administracyjnego dla PSZ w kontekście stosowania ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w z uwzględnieniem możliwości zastosowania 

instrumentów informatycznych oraz środków komunikacji elektronicznej wraz z modułem 

planowanych zmian w 2014 r.  

 Zwrot podatku VAT przy dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji 

wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, badanie kondycji finansowej pracodawcy oraz 

ustalanie odpowiedniej formy zabezpieczenia zwrotu refundacji – w świetle rozporządzenia 

MPiPS z dnia 23 kwietnia 2012 r.  

 Szkolenie podstawowe z obsługi programu CESAR 

 Standardy usług rynku pracy realizowane przez pośredników pracy  

 Aktualne obowiązki Zamawiających w stosowaniu ustawy Pzp w 2014 r.  

 Analizy rynku pracy pod potrzeby wniosków o dodatkowe środki Dysponenta Funduszu Pracy 

 Świadczenia funduszu pracy w 2014 r. – sporządzanie list wypłat , korekty, zeznania podatkowe, 

świadczenia przedawnione, zwrot nienależnie pobranych świadczeń w praktyce 

 Funkcjonowanie urzędów pracy – małych, średnich i dużych, po wprowadzeniu zmian w ustawie 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – proces przygotowania i wdrożenia 

projektowanych zmian 

 Wybrane zagadnienia ewidencji finansowo-księgowej FP i budżetu w urzędach pracy na 

2014 rok w uwzględnieniem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy 

 Profilowanie i segmentacja klientów PUP; Nowe podejście do indywidualizacji usług 

skierowanych do osób bezrobotnych. Pracownik urzędu jako doradca klienta 
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 Rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników publicznych służb zatrudnienia - wymiana 

doświadczeń II 

 II Etap Płatnika - wersja 3.01.001B - praca z danym z ZUS w rejestrze płatnika 

 Nowe instrumenty rynku pracy wg nowej ustawy o promocji (…) w skutecznej aktywizacji 

osób bezrobotnych w 2014 r. - bony szkoleniowe, granty, świadczenia aktywizacyjne, 

dofinansowania pracodawcy i inne 

 Dotacje i refundacje funduszu pracy od a do z w 2014 roku ze szczególnym uwzględnieniem 

znowelizowanej ustawy o promocji (…), pomocy publicznej, form zabezpieczeń w aspekcie 

nowych regulacji prawnych. Rozliczenia VAT-u  i pożyczki, windykacja formy zabezpieczeń 

 Nowelizacja postępowania egzekucyjnego w administracji 

 Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

 Stosowanie przepisów KPA po nowelizacji w latach 2011-2014 w postępowaniach 

prowadzonych przez pracowników powiatowych urzędów pracy 

 Szukam pracy 

 Efektywność działania PSZ w zakresie aktywizacji lokalnego rynku pracy 

 Reforma Urzędów Pracy - wynikająca ze zmian do ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy 

 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

 Nowe instrumenty aktywizacji osób bezrobotnych w świetle aktów wykonawczych do 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

 Reforma sieci EURES w Polsce 

 Weryfikacje online w interaktywnym Programie Płatnik - ostatni poziom wdrożenia 

 Nowe formy wsparcia bezrobotnych 

 Ochrona, przetwarzanie i udostępnianie informacji prawnie chronionych 

 

4. ORGANIZACJA PRACY URZĘDU 

 W celu usprawnienia organizacji pracy oraz funkcjonowania Urzędu w 2013 roku prowadzone 

były następujące działania: 

 

 wydano 10 zarządzeń wewnętrznych, 

 

 prowadzono kontrole wewnętrzne, 

 

 W ciągu roku kierownicy działów systematycznie kontrolowali pracę podległych pracowników. 

Łącznie przeprowadzono 46 kontroli wewnętrznych, w wyniku  których nie stwierdzono poważnych 

nieprawidłowości lub uchybień. 

 

 prowadzono weryfikacje umów zawartych z pracodawcami, 

 

  Weryfikacje realizacji umów prowadzone były w oparciu o półroczne plany kontroli.  

W 2013roku   przeprowadzono  ich 100, które miały na celu sprawdzenie prawidłowości i efektywności 

wykorzystania środków Funduszu Pracy i innych pozyskanych środków finansowych.  



 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁĘCZYCY      8 | S t r o n a  
 

Podczas prowadzenia  weryfikacji umów z pracodawcami pracownicy  Powiatowego Urzędu Pracy  

nie stwierdzili nieprawidłowości.  

 

 

5. KONTROLE DZIAŁALNOŚCIU URZĘDU 

 

 Działania podejmowane przez Urząd w zakresie realizacji zadań polityki rynku pracy były 

systematycznie kontrolowane przez uprawnione do tego organy.  W ubiegłym roku w PUP w Łęczycy  

przeprowadzono 5 kontroli zewnętrznych w tym: 

 kontrola Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi sprawdzająca: 

 

     realizację projektu systemowego „ PROFESJONALNE USŁUGI V”  w 2012 i 2013 roku. 

 

 
 kontrola Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi sprawdzająca: 

 

     realizację szkolenia „Profesjonalne profilowanie klientów – najnowsze metody wspierające 

aktywną aktywizację osób bezrobotnych” realizowanego w ramach projektu „ PROFESJONALNE 

USŁUGI V”. 

 

 kontrola  Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego  sprawdzająca: 

 

 standard usług pośrednictwa pracy, 

 dodatki aktywizacyjne, 

 roboty publiczne, 

 dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej za 2012 rok. 
 

Protokoły pokontrolne z powyżej wymienionych kontroli nie wykazały nieprawidłowości 

funkcjonowania Urzędu i realizacji programów. 

II. LOKALNY RYNEK PRACY 

1. LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH 

 

Na koniec grudnia 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęczycy zarejestrowanych było 3078 

osób bezrobotnych, w tym 1479 kobiet. Największy stan bezrobocia odnotowano w miesiącach: styczeń, 

luty, marzec i kwiecień. Liczbę osób bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2014 roku prezentuje 

wykres poniżej: 
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2. FLUKTUACJA 

W 2014 roku zarejestrowano 3236 osoby, a wyrejestrowano 3725 osób. Największy napływ osób 

bezrobotnych odnotowano w miesiącu wrzesień, we wrześniu odnotowano również największy odpływ. 

Poniższa tabela przedstawia fluktuację bezrobotnych: 

 
Miesiąc 

/ 2014r/ 

Bezrobotni 

„napływ” „odpływ” 

Styczeń 301  142  

Luty 247 340 

Marzec 193 369 

Kwiecień 201 346 

Maj 219 347 

Czerwiec  212 238 

Lipiec 272 275 

0
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LICZBA BEZROBOTNYCH W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH  
W 2014 ROKU 

KOBIETY OGÓŁEM
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Sierpień 309 269 

Wrzesień 381 509 

Październik 303 359 

Listopad 234 189 

Grudzień 364 342 

Razem 

w 2014 roku 
3236 3725 

 

W łącznej liczbie napływu osób bezrobotnych największy udział stanowiły osoby, które po raz 

kolejny zgłosiły się do urzędu celem pozyskania statusu osoby bezrobotnej – 2657, Znaczna część 

zarejestrowanych to osoby, które utraciły pracę – 2440.  Szczegółowe dane dotyczące zarejestrowanych 

bezrobotnych 2014 roku  przedstawia poniższy wykres. 

 

 

 

Najczęstszą przyczyną wyrejestrowania z ewidencji osób bezrobotnych było podjęcie pracy – 1548 

osób zostało wyrejestrowanych z tego tytułu. W następnej kolejności 651 osób bezrobotnych wykazało brak 

gotowości do podjęcia pracy. Dużą grupę stanowiły osoby, które rozpoczęły szkolenie, staż lub prace 

społecznie użyteczne. Szczegółowe dane przedstawia wykres poniżej: 

421 
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3. STOPA BEZROBOCIA 

Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku wyniosła  16,2  % i zwiększyła się w porównaniu do  

2012 roku o 1 punkt procentowy i o 1,9 punktu procentowego w stosunku do 2011 roku.  Natomiast 

stopa bezrobocia dla  województwa łódzkiego wynosiła 14,1 %, a dla kraju 13,4 %. 

ROK POWIAT  
ŁĘCZYCKI 

WOJEWÓDZTWO 
ŁÓDZKIE 

POLSKA 

2006 17,1 % 14,8 % 14,8 % 

2007 13,2 % 11,5 % 11,4 % 

2008 10,6 % 9,8 % 9,5 % 

2009 12,2 % 11,6 % 11,9 % 

2010 14 % 12,2 % 12,4 % 

2011 14,3 % 12,7 % 12,5 % 

2012 15,2 % 14,0 % 13,4 % 

2013 16,2 % 14,1 % 13,4 % 
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4. STRUKTURA BEZROBOCIA 

 

4.1. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG GMIN 

 

MIASTO/GMINA ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI – 31.12.2013 r. 
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M. ŁĘCZYCA 1246 636 40 59 0 146 767 526 

Gm. DASZYNA 360 171 19 8 360 23 254 159 

Gm. GÓRA ŚW. 
MAŁGORZATY 

198 101 13 5 198 9 173 93 

Gm. GRABÓW 398 182 20 13 398 27 319 153 

Gm. ŁĘCZYCA 504 254 16 22 504 43 366 228 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2011 14,6 14,6 15 14,8 14,5 13,9 13,7 13,5 13,6 13,5 13,8 14,3

2012 15,2 15,4 15,1 14,6 14,6 14,2 14,3 14,9 14,6 14,6 14,7 15,2

2013 15,9 16,1 15,9 15,1 14,9 14,6 14,7 15,1 15,4 15,5 16 16,2

12
12,5

13
13,5

14
14,5

15
15,5

16
16,5

STOPA BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM  
W LATACH 2011-2013 
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Gm. PIĄTEK 329 130 20 6 329 31 211 126 

Gm. ŚWINICE 
WARCKIE 

318 121 15 7 318 17 231 141 

Gm. WITONIA 214 113 15 3 214 12 150 100 

RAZEM 3567 1708 158 123 2321 308 2471 1526 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG WIEKU  

W 2013 roku znaczący udział wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25 – 34 lata – 975 

osób, stanowiących 27,3 % ogółu zarejestrowanych. Najmniejszą grupę stanowiły osoby powyżej 60 roku 

życia, stanowiące niespełna  3,4 % ogółu zarejestrowanych  bezrobotnych.  Szczegółową strukturę 

według wieku przedstawia tabela i  wykres  poniżej: 

GRUPA 

WIEKOWA 

STAN 

na 31.12.2012 roku 

STAN 

na 31.12.2013 roku 

OGÓŁEM KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY 

18 – 24 lat 897 495 901 471 

25 – 34 lata 904 474 975 498 

35 – 44 lata 549 280 595 310 

45 – 54 lata 609 277 667 305 

55 – 60 lat 249 106 306 124 

60 i więcej lat 105 - 123 - 

Razem 3313 1632 3567 1708 
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4.3. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI  WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA  

Na koniec grudnia 2013 roku najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby  

z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, była to grupa 1225 osób, stanowiąca 34,3 % ogółu. 

Najmniejszy udział wśród osób pozostających bez pracy odnotowano w grupie osób z wykształceniem 

wyższym, w końcu okresu sprawozdawczego była to liczba 285 bezrobotnych ( 8 %),  w stosunku do 

2012 roku liczba osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym wzrosła o 21 osób. Szczegółową 

strukturę osób bezrobotnych w końcu 2013 roku przedstawia tabela i wykres  poniżej: 

POZIOM 

WYKSZTAŁCENIA 

STAN 

na 31.12.2012 roku 

STAN 

na 31.12.2013 roku 

OGÓŁEM KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY 

Wyższe  / w tym 

licencjat/ 
264 182 285 201 

Policealne i  średnie 

zawodowe 
601 332 634 342 

Średnie 

ogólnokształcące 
469 326 509 334 

Zasadnicze zawodowe 826 331 914 358 

Gimnazjalne i poniżej 1153 461 1225 473 
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Razem 3313 1632 3567 1708 

 

 

4.4. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG STAŻU PRACY  

  W strukturze bezrobotnych według stażu pracy na koniec 2013 roku największy odsetek osób 

stanowiły osoby bez stażu pracy (26,4 %), w następnej kolejności osoby ze stażem pracy od roku do 5 lat 

(19,8 %). Najmniejszą grupę stanowiły osoby ze stażem pracy powyżej 30 lat – 2,7 %  ogółu. Szczegółową 

prezentację osób bezrobotnych w końcu 2013 roku z podziałem na staż pracy przedstawia tabela  

i wykres poniżej: 

STAŻ PRACY 

STAN 

na 31.12.2012 roku 

STAN 

na 31.12.2013 roku 

OGÓŁEM KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY 

do 1 roku 613 356 707 389 

1 – 5 lat 717 321 718 307 

5 – 10 lat 383 166 427 179 

10 – 20 lat 395 163 418 173 

20  - 30 lat 235 79 258 91 

30 lat i więcej 70 32 98 34 
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Bez stażu 900 515 941 535 

Razem 3313 1632 3567 1708 

 

 

4.5. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ 

PRACY 

Najliczniejszą grupę w końcu 2013 roku stanowili bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 24 

miesięcy – 23,2 % ogółu. Najmniejszą natomiast populację stanowiły osoby pozostające bez pracy do  

1 miesiąca – 6,5 %. Tabela i wykres  poniżej przedstawiają szczegółowy rozkład osób bezrobotnych 

według czasu pozostawania bez pracy w końcu 2013 roku: 

CZAS 

POZOSTAWANIA 

BEZ PRACY 

STAN 

na 31.12.2012 roku 

STAN 

na 31.12.2013 roku 

OGÓŁEM KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY 

do 1 m-ca 256 106 231 91 

od 1 – 3 m-cy 581 263 556 265 

od 3 – 6 m-cy 589 290 623 301 

od  6  - 12  m-cy 565 264 631 294 

od 12  - 24 m-cy 625 297 698 316 

powyżej 24 m -cy 697 412 828 441 
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Razem 3313 1632 3567 1708 

 

 

5. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

Na dzień 31 grudnia 2013r w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy zarejestrowanych było 171 

osób  niepełnosprawnych, w tym 83 kobiety. Z ogólnej liczby 136 osób posiadało status osoby 

bezrobotnej a 35 osób  zarejestrowanych było  jako osoby poszukujące pracy niepozostające  

w zatrudnieniu. W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku  zarejestrowano 187  niepełnosprawnych 

bezrobotnych, w tym 100 kobiet. Natomiast w tym samym okresie z powodu podjęcia pracy wyłączono  

z ewidencji  49 niepełnosprawnych bezrobotnych, w tym 24 kobiety. 

6. ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW 

Na  koniec grudnia 2013r w rejestrach pozostawały  123 osoby bezrobotne zwolnione z pracy 

 z przyczyn niedotyczących pracowników, w tym  48 kobiet. W 2013r zarejestrowało się 176 osób 

zwolnionych  przez pracodawców z  przyczyn  niedotyczących pracowników, czyli więcej o 143 osoby  

w stosunku do roku ubiegłego. Jednocześnie z tytułu podjęcia zatrudnienia w ciągu 2013 roku wyłączono 

z ewidencji 57 osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedotyczących  pracowników, w tym 21 

kobiet. 
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LICZBA OSÓB ZWOLNIONYCH Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY  

zarejestrowani bezrobotni wg stanu na koniec danego miesiąca 

Stan na koniec: 2012 2013 

OGÓŁEM KOBIET OGÓŁEM KOBIET 
STYCZEŃ 15 10 52 21 
LUTY 13 8 66 26 
MARZEC 15 9 86 37 
KWIECIEŃ 13 8 99 40 
MAJ 11 7 104 38 
CZERWIEC 11 7 104 38 
LIPIEC 11 7 97 36 
SIERPIEŃ 17 12 102 41 
WRZESIEŃ 16 12 116 43 
PAŹDZIERNIK 26 13 117 41 
LISTOPAD 35 18 114 43 
GRUDZIEŃ 36 18 123 48 
 

 

 

7. BEZROBOTNI WEDŁUG GRUP ZAWODOWYCH 

 

Kod Nazwa zawodu Stan  

na 31.12.2012 roku 

Stan  

na 31.12.2013 roku 

OGÓŁEM KOBIET OGÓŁEM KOBIET 

0 SIŁY ZBROJNE 4 0 5 0 

01 Oficerowie sił zbrojnych 1 0 0 0 

02 Podoficerowie sił zbrojnych 0 0 0 0 

03 Żołnierze szeregowi 3 0 5 0 

1 

PRZEDSTAWICIELE WŁADZ 

PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I 

DYREKTORZY GENERALNI 

9 6 14 7 

11 
Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy 

i dyrektorzy generalni 
1 0 2 0 

12 Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 5 4 6 5 

13 Kierownicy do spraw produkcji i usług 2 1 6 2 

14 
Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych 

branż usługowych 
1 1 0 0 
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2 SPECJALIŚCI 188 136 183 131 

21 Specjaliści nauk fizycznych, matematycy i technicy 32 18 31 15 

22 Specjaliści do spraw zdrowia 13 12 13 12 

23 Specjaliści nauczania i wychowania 57 48 57 45 

24 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 52 36 45 34 

25 
Specjaliści do spraw technologii informacyjno - 

komunikacyjnych 
7 2 4 2 

26 
Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych 

i kultury 
27 20 33 23 

3 TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 294 173 278 165 

31 
Średni personel nauk fizycznych, chemicznych  

i technicznych 
97 25 90 21 

32 Średni personel do spraw zdrowia 36 31 33 29 

33 Średni personel do spraw biznesu i administracji 116 87 113 86 

34 
Średni personel  z dziedziny prawa, spraw 

społecznych, kultury i pokrewny 
32 25 29 25 

35 Technicy informatycy 13 5 13 4 

4 PRACOWNICY BIUROWI 138 75 185 99 

41 
Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych  

i pokrewni 
36 31 46 39 

42 Pracownicy obsługi klienta 15 12 17 15 

43 
Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych  

i ewidencji materiałowej 
80 30 109 38 

44 Pozostali pracownicy obsługi biura 7 2 13 7 

5 PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY 663 391 688 398 

51 Pracownicy usług osobistych 387 178 408 193 

52 Sprzedawcy i pokrewni 226 188 234 182 

53 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 19 18 19 19 

54 Pracownicy usług ochrony 31 7 27 4 

6 
ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY 

 I RYBACY 
83 54 93 56 

61 Rolnicy produkcji towarowej 76 48 82 49 

62 Leśnicy i rybacy 0 0 1 0 

63 Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 7 6 10 7 

7 
ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI  

I RZEMIEŚLNICY 
548 149 629 162 

71 
Robotnicy budowlani i pokrewni ( z wyłączeniem 

elektryków) 
143 4 179 4 

72 
Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn  

i urządzeń i pokrewni 
176 15 199 20 

73 Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 27 18 23 20 

74 Elektrycy i elektronicy 44 12 54 17 

75 
Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce 

drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 
158 100 174 101 

8 OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I 177 44 197 45 
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URZĄDZEŃ 

81 
Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych  

i przetwórczych 
79 33 87 31 

82 Monterzy 19 9 19 9 

83 Kierowcy i operatorzy pojazdów 79 2 91 5 

9 
PRACOWNICY PRZY PRACACH 

PROSTYCH 
633 281 643 280 

91 Pomoce domowe i sprzątaczki 81 74 90 77 

92 
Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie  

i rybołówstwie 
3 2 2 1 

93 
Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, 

budownictwie i transporcie 
358 124 397 139 

94 Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 28 25 25 21 

95 
Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi 

na ulicach 
4 4 3 3 

96 
Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy 

pracach prostych 
159 52 126 39 

 BEZ ZAWODU 576 323 652 365 

OGÓŁEM:  3313 1632 3567 1708 

 

 

 

III. USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY 

1. POŚREDNICTWO PRACY 

Jednym z elementów aktywnej polityki rynku pracy jest pośrednictwo pracy. Usługi 

pośrednictwa polegają w szczególności na: 

 udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego  

zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach 

zawodowych, 

 pozyskiwaniu ofert pracy, 

 upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy 

ofert pracy, 

 udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszona ofertą 

pracy, 

 informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji   

i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, 

 inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy 

z pracodawcami, 
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 współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach 

uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania, 

 informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach. 

 

 Pośrednictwo pracy jest więc ogniwem łączącym interesy pracodawcy zgłaszającego wolne 

miejsca pracy z interesami osób poszukujących pracy i odpowiada za kierowanie właściwych 

kandydatów na wolne, zgłoszone przez pracodawców miejsca pracy. Ostateczna decyzja, dotycząca 

zatrudnienia pracownika należy do pracodawcy. 

 W dniu 27 maja 2014r. weszła w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, która nałożyła nowe zadania i obowiązki na pracowników urzędu pracy. 

Powiatowy Urząd Pracy , udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji, ustala dla 

bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres 

form pomocy określonych w ustawie.  Udzielając bezrobotnemu pomocy określonej w ustawie 

doradca klienta przy udziale bezrobotnego przygotowuje indywidualny plan działania dostosowany 

do profilu pomocy. W roku 2014 pracownicy podpisali oraz modyfikowali 3 841 indywidualnych 

planów działania.  

Podczas obsługi bezrobotnych wydawane są skierowania do pracy, przekazywana jest 

informacja o prawach i obowiązkach osoby kierowanej do pracy. Doradcy klienta przeprowadzają 

także porady indywidualne i grupowe. Ponadto pozyskują informacje o aktualnej sytuacji 

bezrobotnego, dokonują ustalenia jego oczekiwań oraz monitorują sytuację i postępy w realizacji 

działań przewidzianych dla bezrobotnego. 

W ramach indywidualnych kontaktów z pracodawcami doradcy klienta prowadzili szeroką 

działalność marketingową i rozpoznawali potrzeby lokalnego rynku pracy. 

Od stycznia do grudnia 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy dysponował 1 696 ofertami pracy. 

 W analogicznym okresie ubiegłego roku było zgłoszonych 1 291 ofert, czyli o 405 ofert mniej. 

Doradcy klienta kierowali bezrobotnych na pozyskane oferty pracy, czego efektem było podjęcie 

pracy: w ramach ofert subsydiowanych 173 osoby, niesubsydiowanych – 1 667 osób. Wśród ofert 

dominowały następujące zawody: robotnik gospodarczy, sprzedawca, szwaczka, technik prac 

biurowych, pakowacz, sprzątaczka biurowa, magazynier. 
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Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy w 2014 roku wpłynęło także 13 ofert pracy dla 

osób niepełnosprawnych. Wśród pracodawców, którzy zgłaszali zapotrzebowania na tych 

pracowników należy wymienić: „MULTI SERWIS CLEANER” w Dąbrowie Chełmińskiej, P.H.U.B.H. 

„PERFECT” w Łęczycy, Spółdzielnia Inwalidów „Tęcza” w Łęczycy, P.P.U.H. „WIK – DOŚ” w Łęczycy, 

„ARGUS” Agencja Ochrona Osób i Mienia w Kutnie, P.U. „ROKA” Zakład Pracy Chronionej w Łodzi, 

AJG Systemy Bezpieczeństwa sp. z o.o. w Bydgoszczy, F.H.U. „AGA” w Łęczycy, Urząd Skarbowy  

w Łęczycy. Pracodawcy poszukiwali osób niepełnosprawnych do pracy w następujących zawodach: 

sprzątaczka, księgowy, pracownik ochrony bez licencji, monter powierzchni zmywalnych, 

dozorca/pracownik ochrony, sprzedawca. 

 

W omawianym okresie na bieżąco aktualizowany był wykaz wolnych miejsc pracy na stronie 

internetowej oraz przekazywany do lokalnych mediów, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Centrum Informacji, Urzędów Gminy, 

Stowarzyszeniu na Rzecz Abstynentów i Rodzin Abstynenckich „Klubu Przebudzenie”. 

 

Pośrednicy zorganizowali 7 giełd pracy, w których uczestniczyło 118 osób.  

W efekcie zorganizowanych giełd pracy pracodawcy zatrudnili 38 osób.  

 

 

Oferty pracy zgłoszone przez pracodawców w 2013 i 2014 roku obrazuje poniższa tabela: 

Miesiąc Oferty zgłoszone w miesiącu 

2013 r. 2014 r. 

ogółem z  sektora 
publicznego 

pracy 
subsydio- 

wanej 
 

ogółem z sektora 
publicznego 

pracy 
subsydio- 

wanej 
 

styczeń 119 66 89 192 49 172 

luty 215 125 197 232 108 210 

marzec 197 129 185 212 75 117 

kwiecień 139 97 123 98 36 51 

maj 73 30 47 66 17 15 

czerwiec 60 21 39 105 16 40 
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lipiec 74 23 41 165 38 41 

sierpień 77 46 46 190 86 90 

wrzesień 117 18 19 147 46 50 

październik 141 10 13 115 27 19 

listopad 33 3 5 126 32 4 

grudzień 46 2 1 48 17 0 

razem 1291 570 805 1696 547 809 

 

Pośrednicy Pracy wykazali duże zaangażowanie w procesie rekrutacji osób bezrobotnych  

do udziału w programach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W dalszym procesie 

realizacji programów pozyskiwali miejsca pracy na staże oraz jednorazowe środki na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, udzielali informacji zarówno bezrobotnym jak i pracodawcom 

o warunkach udziału w programie. 

W 2014 roku zbierano i opracowywano dane dotyczące zawodów deficytowych  

i nadwyżkowych. Celem badania zawodów nadwyżkowych i deficytowych jest tworzenie rankingów, 

które stanowią narzędzie do obserwowania zjawisk zachodzących na lokalnym rynku pracy. Ma on 

służyć lepszemu dopasowaniu kwalifikacji osób poszukujących pracy do oczekiwań pracodawcy oraz 

kształceniu młodzieży w zawodach poszukiwanych przez pracodawców na rynku pracy. 

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest przekazywany pracownikom instytucji 

edukacyjnych oraz władzom powiatu. Ma on na celu zapoznanie się ze skalą niedopasowania 

struktury zawodów do potrzeb rynku i wskazać konieczność prowadzenia zintegrowanych działań na 

rzecz dopasowania systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy. 

 Usługi w zakresie pośrednictwa EURES. 

 W zakresie usług sieci EURES pośrednik pracy w 2014 roku udzielił 62 osobom bezrobotnym i 

poszukującym pracy informacji o wolnych miejscach pracy, możliwościach zatrudnienia u 

pracodawców zagranicznych a także na temat warunków życia i pracy w krajach Unii Europejskiej 

/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

 Przyjęto 752 oferty pracy pracodawców zagranicznych upowszechnianych w ramach sieci 

EURES na łączną ilość 3462 wakatów. 

 Wśród ofert zagranicznych dominowały oferty pracy dla pracowników wykwalifikowanych  

w takich zawodach jak: spawacz, opiekun osób starszych, informatyk, elektryk, mechanik 

oraz pielęgniarz/pielęgniarka. 
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2.  PORADNICTWO ZAWODOWE 

W okresie od stycznia do grudnia 2014r. doradcy zawodowi przeprowadzili 1333 rozmów 

wstępnych. 

 Porady dotyczyły  m. in. : 

 pomocy w wyborze kierunku szkolenia i doskonalenia zawodowego, 

 zwiększenia szans zatrudnienia poprzez przekwalifikowanie, 

 sposobu redagowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)   

oraz autoprezentacji. 

Wykaz osób korzystających z rozmowy wstępnej: 

 Ogółem 
 

Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia 

Kobiety                  808 348                       283 

Mężczyźni                  525                       411                       149 

OGÓŁEM 1333                       759                       432 

 

 

 

Wykaz osób korzystających z indywidualnej porady zawodowej: 

 Ogółem 
 

Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia 

Kobiety 859 193 178 

Mężczyźni 408 85 55 

OGÓŁEM 1267 283 233 

 

W ramach porady grupowej w okresie styczeń-grudzień 2014 roku zorganizowano: 

 4 spotkania  dla osób bezrobotnych, łącznie w których uczestniczyło 30 osób 
 

Tematem spotkań było: 

 Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej 

 Opracowanie dokumentów aplikacyjnych 

 Metody poszukiwania pracy 

 Przygotowanie do poszukiwania pracy 
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Wykaz osób uczestniczących w poradach grupowych: 

 Ogółem 
 

Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia 

Kobiety 21 21 0 

Mężczyźni 9                         9 0 

OGÓŁEM 30 30 0 

 

 

W okresie styczeń – grudzień 2014r. zorganizowano także 6 grupowych spotkań z zakresu 

informacji zawodowej „ Informacja nt. procedur i zasad przyznawania środków na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej”, w których uczestniczyło 46 osób. 

Wykaz osób uczestniczących w grupowych spotkaniach z zakresu informacji zawodowej: 

 Ogółem 
 

Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia 

Kobiety 19 3 1 

Mężczyźni 27 8 2 

OGÓŁEM 46 11 3 

 

3.  SZKOLENIA I PRZEKWALIFIKOWANIE OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH 

PRACY NIEPOZOSTAJACYCH W ZATRUDNIENIU  

 

Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności 
poszukiwania zatrudnienia. 

Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy w 2014 roku zorganizował 34 szkolenia zawodowe, wskazane 

przez osoby bezrobotne tzw. szkolenia indywidualne. Łącznie przeszkolono 33  osoby. 

  W okresie sprawozdawczym Powiatowy Urząd Pracy udzielił dofinansowania pracodawcy do  

kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

W poniższej tabeli przedstawiono tematykę szkoleń realizowanych przez Powiatowy Urząd 

Pracy, liczbę osób, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym w stosunku do osób 

rozpoczynających szkolenie: 
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Nazwa szkolenia Liczba osób 
rozpoczynających 
szkolenie 

Liczba osób, które 
ukończyły szkolenie  
z wynikiem 
pozytywnym 

Spawanie metodą MAG 135-1, TIG 141-1 1 1 

Spawanie metodą TIG 141-8; TIG 141-1; 

TIG 141-22 

1 1 

Obsługa wózków jezdniowych z napędem 

silnikowym i bezpieczną wymianą butli 

LPG 

1 1 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona w 

zakresie bloku programowego C, C+E, C!, 

C1+E 

9                9 

Prawo jazdy kat. „D” po kat. „C” 1 1 

Prawo jazdy kat. B 6 6 

Prawo jazdy kat. C 4 4 

Prawo jazdy kat. „C+E” 1 1 

Szkolenie okresowe w zakresie bloku 

programowego C, C+E, C1, C1+E  

1 1 

Prawo jazdy kat. C 2 2 

Obsługa wózków jezdniowych 

podnośnikowych w tym specjalistycznych 

(podnośnikowych ze zmienną fazą 

wysięgu) z mechanicznym napędem 

podnoszenia wraz z wymianą butli z 

gazem (ładowarki teleskopowe) 

1 1 

Szkolenie okresowe w zakresie bloku 

programowego D, D+E, D1, D1+E 

2 2 
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Operator koparko-ładowarki kl.III 1 0 

Operator koparki jednonaczyniowej kl. III 1 1 

Operator koparki jednonaczyniowej kl. III 1 1 

Kurs na licencję maszynisty 1 Zakończenie 

szkolenia 31.03.2015 

 

Wykaz osób korzystających ze szkoleń zawodowych: 

 
Ogółem                                                                                  34 
 

W tym kobiet                                                                         2 

Do 25 roku życia                                                                    12 
Powyżej 50 roku życia                                                          1 
Bez wykształcenia średniego                                             20 
Zamieszkali na wsi                                                               22 
Długotrwale bezrobotni                                                      8 
Liczba osób, które ukończyły szkolenie                          32 w tym jedno szkolenie w trakcie trwania 
z wynikiem pozytywnym  

Liczba osób, które podjęły pracę w okresie                                                                                                                                                           
 trzech miesięcy od ukończenia szkolenia 
                                                                                     (od niektórych szkoleń nie upłynął jeszcze okres 3 miesięcy) 
 

 

4.      INSTRUMENTY RYNKU PACY   

W 2014 roku Urząd wydatkował na aktywizację zawodową osób bezrobotnych kwotę  6.504.188,02 
złotych , w tym: 

 
W ramach „Algorytmu”  środki Funduszu Pracy wyniosły 1.382.354,53zł.  

W ramach KFS środki Funduszu Pracy wyniosły 5.440,00 zł. Środki te przeznaczono na realizację 

następujących programów na rzecz osób bezrobotnych: 

 

ALGORYTM 
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L. p. RODZAJ INSTRUMENTU LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMEM 

1 Prace interwencyjne 29 

2 Staż 157 

3 Roboty publiczne 34 

4 Szkolenia  26 

5 Prace społecznie - użyteczne 19 

6 Dotacje 6 

7 Doposażenia 11 

RAZEM: 401 

 

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   urząd pozyskał kwotę 3.353.800zł. Środki  

te przeznaczono na realizację następujących programów na rzecz osób bezrobotnych: 

 

L. p. RODZAJ INSTRUMENTU LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMEM 

1 Staż 395 

2 Dotacje 30 

RAZEM: 335 

 

Ponadto w celu objęcia szerszej grupy osób Urząd Pracy pozyskał środki z Rezerwy Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 1.794.700 zł 

 

Programy realizowane ze środków Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

 

NAZWA PROGRAMU RODZAJ INSTRUMENTU LICZBA OSÓB 
OBJĘTYCH 
PROGRAMEM 
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„Rez. Min. 25-” Staż 32 

 Doposażenia  

„Rez. Min. 30-” BON STAŻOWY 
 

Staż 42 

„Rez. Min. Rob. publ.” Roboty publiczne  34 

„Rez. Min. Art. 49” dotacja  

 Doposażenia  

 Roboty publiczne 8 

„Rez. Min. Art. 49 II” szkolenia  

 dotacja  

 doposażenia  

„Rez. Min. Art. 49 III” doposażenia  

 dotacja  

                                                                      RAZEM: 64 

 

 

 

4.1.   PRACE INTERWENCYJNE 

Celem organizacji prac interwencyjnych jest tworzenie nowych, stałych miejsc Pracy dla bezrobotnych 

przy równoczesnym wsparciu zakładów pracy środkami finansowymi z Funduszu Pracy.  

W okresie sprawozdawczym: 

 podpisano  21 umów  o  refundację  kosztów  zatrudnienia skierowanych bezrobotnych, 

 w wyniku  podpisanych  umów  29 bezrobotnych  rozpoczęło  udział w  programie, 

 udział w programie zakończyły  28 osób, z których na dalszy okres  zatrudnionych zostało 26osób. 

Efektywność zatrudnieniowa wyniosła 92,8 %. 

 

4.2.    ROBOTY PUBLICZNE 

W 2014 roku  w ramach robót publicznych: 

 podpisano  31 umów  o  refundację  kosztów  zatrudnienia skierowanych  bezrobotnych, 

 w wyniku  podpisanych  umów  75 bezrobotnych  rozpoczęło  udział w   programie, 

 udział w programie zakończyły  74 osób, z których na dalszy okres  zatrudnionych zostało 65. 

Efektywność zatrudnieniowa wyniosła 87,8 %. 

 

4.3.  STAŻE 
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W okresie sprawozdawczym w ramach organizacji staży: 

 podpisano  505 umów  o  organizację stażu dla bezrobotnych, 

 w wyniku  podpisanych  umów  626 osób bezrobotnych  rozpoczęło  staż, 

 udział w programie zakończyły 504 osoby, z których zatrudnionych zostało 440.   

               Efektywność zatrudnieniowa wyniosła 87,3 %. 

 

4.4.        DOTACJE  

W 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy udzielił 72 osobom bezrobotnym dotacji na 

rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W ramach środków Funduszu Pracy udzielano 19 dotacji 

w wysokości 18.000,00 zł, 1 dotacja w wysokości 15.100,00 zł, natomiast w ramach  

środków Europejskiego Funduszu Społecznego udzielono 52 dotacje w wysokości 18.000,00 zł,  

w następujących kategoriach: 

- Zbiórka i transport zużytych opon 1 Dotacja 
- Działalność rachunkowo-księgowa 1 Dotacja 
- Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych 6  Dotacja 
- Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 1 Dotacja 
- Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 

i niemieszkalnych 
 
4 

 
Dotacje 

- Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne  5 Dotacje 
- Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

z przewagą żywności, napojów, wyrobów tytoniowych 
 
1 

 
Dotacja 

- Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 1  Dotacja 
- Przygotowanie terenu pod budowę 1 Dotacja 
- Naprawa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego 1 Dotacja 
- Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli 5 Dotacje 
- Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, żywych zwierząt domowych, 

karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
 
2 

 
Dotacje 

- Produkcja mebli ogrodowych 1 Dotacja 
- Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 4 Dotacje 
- Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 2 Dotacje 
- Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 1 Dotacja 
- Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 3 Dotacja 
- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 

gdzie indziej niesklasyfikowanej 
 
1 

 
Dotacja 

- Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach 

 
2 

 
Dotacja 

- Reklama 1 Dotacja 
- Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych 

prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 
 
1 

 
Dotacja 

- Sprzedaż drobnych wyrobów metalowych 1 Dotacja 
- Usługi remontowo-budowlane 1 Dotacja 
- Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 1 Dotacja 
- Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 1 Dotacja 
- Wycena nieruchomości 1 Dotacja 
- Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 1 Dotacja 
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- Pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane 2 Dotacje 
- Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
 
1 

 
Dotacja 

- Działalność paramedyczna 1 Dotacja 
- Usługi prawne 1 Dotacja 
- Sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych i chemicznych 1 Dotacja 
- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 1 Dotacja 
- Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 1 Dotacja 
- Organizacja imprez okolicznościowych 1 Dotacja 
- Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z 

przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 
1 Dotacja 

- Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 1 Dotacja 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

Sprzedaż detaliczna odzieży 
Przygotowanie i polewanie napojów 
Sklep ogrodniczy 
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
Naprawa i konserwacja maszyn 
Produkcja mebli 
Sprzedaż detaliczna kosmetyków, artykułów toaletowych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach 
Usługi fotograficzne 
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 
Tynkowanie 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 

Dotacja 
Dotacja 
Dotacja 
Dotacja 
Dotacja 
Dotacja 
 
Dotacja 
Dotacja 
Dotacja 
Dotacja 

    
Podział osób bezrobotnych, którzy otrzymali w 2014 r. dotację na podjęcie działalności gospodarczej, 

w ramach środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego: 

 Ogółem 
 

Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia 

Kobiety 33 10 1 
Mężczyźni 39 7 1 

 

W 2014 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przyznano 1 osobie niepełnosprawnej jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej 

w łącznej kwocie 26.000,00 zł , w następującej kategorii: 

- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane 1 Dotacja 

 

4.5.     REFUNDACJE WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY 

W 2014 r. dokonano podmiotom gospodarczym ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów 

wyposażenia stanowisk pracy dla 51 osób bezrobotnych na łączną kwotę 918.000,00 zł. 

 Podział osób bezrobotnych, dla których utworzono w 2014 r. refundowane stanowiska pracy   

w ramach środków Funduszu Pracy: 
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 Ogółem 
 

Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia 

Kobiety 20 4 2 
Mężczyźni 31 22 2 

 

W 2014 r. dokonano podmiotom gospodarczym ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy na stworzenie 

jednego etatu dla osoby niepełnosprawnej na łączną kwotę 24.000,00 zł. 

5.     PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, podpisano umowę na realizację projektu 

systemowego  na lata 2008 – 2013 

 

 Tytuł projektu: „Mój priorytet to PRACA” kwota na 2014 rok wyniosła  3 353 799,90 zł. 

 

Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”  

Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” 

Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności 

zawodowej osób bezrobotnych”  

Liczba osób objętych wsparciem w 2014 roku – 447 osób.  

Okres wdrażania projektu - 01.01.2014-31.12.2014 

 

Celem projektu jest ograniczenie zjawiska bezrobocia i jego przyczyn poprzez wsparcie dla osób 

bezrobotnych oraz tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób 

bezrobotnych obejmujące między innymi działania na rzecz zdobycia doświadczeń zawodowych  

w miejscu pracy oraz pomoc w zakresie uzyskiwania zatrudnienia. 

 

 Na staż zostało skierowane 395 osób. 

 Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało 52 osoby. 

 

 Tytuł projektu: „PROFESJONALNE USŁUGI VII” kwota na 2014 rok wyniosła 127 40,68 zł. 

 

Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”  

Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” 

Poddziałanie 6.1.2 „ Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz 

aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”  

Liczba osób objętych wsparciem – 5 osób 

Okres wdrażania projektu - 01.02.2014-28.02.2015  

 

Celem projektu jest utrzymanie standardów Usług Rynku Pracy oraz podniesienie, jakości 

świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych i biernych zawodowo w tym zwłaszcza na wczesną 

identyfikację potrzeb klientów instytucji rynku pracy oraz diagnozowanie możliwości ich rozwoju 
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zawodowego, a także zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, 

które odgrywają ważną rolę w początkowym okresie pozostawania bez zatrudnienia. Stworzenie 

odpowiednich warunków instytucjonalnych i organizacyjnych służących podniesieniu poziomu 

zatrudnienia poprzez udzielenie wsparcia organizacyjnego i kadrowego. 

 

W celu zwiększenia dostępu do usług pośrednictwa pracy oraz doradztwa zawodowego 

kontynuowano zatrudnienie 3 pośredników pracy, 2 doradców zawodowych. 

 

 

IV. REALIZACJA PASYWNYCH FORM POMOCY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 

1. REJESTRACJA I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ 

Zadania pasywne dla osób bezrobotnych realizowane przez PUP w Łęczycy, obejmują przede 

wszystkim czynności związane z bezpośrednią obsługą osób bezrobotnych a więc: rejestrację osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy, wyłączanie tych osób z ewidencji Urzędu, przyznawanie  

i wypłacanie uprawnionym określonych prawem świadczeń, wydawanie decyzji administracyjnych, 

sporządzanie i wydawanie zaświadczeń.  

 

 W 2013 roku w PUP w Łęczycy zarejestrowano ogółem 3642 osoby bezrobotne. Każda 

rejestrująca się osoba otrzymała informacje o przysługujących jej prawach i obowiązkach, jakie wynikają 

z posiadania statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy, była informowana o ofertach pracy 

będących w danym dniu w dyspozycji urzędu, usługach urzędu  pracy  dotyczących  form  aktywizacji  

osób  bezrobotnych.  

W  okresie 12 miesięcy 2013 roku z ewidencji Urzędu wykreślono łącznie 3388 osób, z tego  

z powodu podjęcia pracy 1548  osób – stanowiło to 45,7 % wyłączonych z ewidencji bezrobotnych.  

 

 przyznawanie  zasiłków  dla  bezrobotnych  

Zasady przyznawania prawa do zasiłku są określone w ustawie o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z tymi przepisami prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu, 

który w okresie 18 miesięcy  przed zarejestrowaniem wykaże, że posiada co najmniej 365 dni 

uprawniających go do zasiłku. Najczęściej bezrobotny okres uprawniający do zasiłku uzyskuje  

w wyniku pracy w ramach umowy o pracę i umowy zlecenia, odbywania zasadniczej służby 

wojskowej oraz opłacania składek z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.  

W 2014 roku w Powiecie Łęczyckim zasiłek był wypłacany przez okres 6 miesięcy, a od 

27.05.2014 r. przez 180 dni, ponieważ stopa bezrobocia w powiecie w dniu w dniu 30 czerwca roku 

poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w 

kraju. Wyjątek stanowili bezrobotni powyżej 50 roku życia, posiadający co najmniej 20-letni okres 

uprawniający do zasiłku (staż pracy), oraz bezrobotni, którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno 
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dziecko w wieku do 15 roku życia, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do 

zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego 

bezrobotnego. Ww. bezrobotni mieli  prawo do zasiłku przez okres 12 miesięcy(obecnie 365 dni). Po 

znowelizowaniu ustawy w marcu 2014 r. prawo do zasiłku przez okres 365 dni przysługuje również 

bezrobotnym samotnie wychowującym dziecko w wieku do 15 lat.  

Na koniec grudnia 2014 roku  308 osób  posiadało  prawo do zasiłku dla bezrobotnych.  

 

 przyznawanie  i wypłata innych świadczeń  

 

Do działań podejmowanych przez Urząd należy również kierowanie bezrobotnych do pracy w ramach 

staży, przygotowania zawodowego dorosłych  oraz na różnego rodzaju szkolenia. Osoby te w czasie 

odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia otrzymują stypendium. Ustalenie 

uprawnień  i wypłata tych świadczeń należy do Działu Ewidencji i Świadczeń. W 2013 roku stypendium  

z ww. tytułów pobierały  łącznie 626 osoby bezrobotne. 

 wypłata dodatków aktywizacyjnych   

W okresie sprawozdawczym do tutejszego Urzędu wpłynęło 113  wniosków od osób bezrobotnych  

z prawem do zasiłku o  przyznanie dodatku aktywizacyjnego.  

 

Wypłata świadczeń przysługujących bezrobotnym następuje na podstawie list wypłat sporządzanych 

przez Dział Ewidencji i Świadczeń na stanowisku ds. naliczania i świadczeń. Bezrobotni odbierają 

świadczenia osobiście w banku lub są im  przekazywane na wskazane przez nich konto. Listy wypłat  

w 2014 roku były sporządzane dla około 1270 osób bezrobotnych. Wszystkie osoby pobierające 

świadczenie otrzymały zastawienie wypłaconych świadczeń w 2014 roku (ZUS RMUA). 

 

2.  OBSŁUGA BEZROBOTNYCH BEZ PRAWA DO ZASIŁKU 

 Zadaniem ciągłym realizowanym przez pracowników Działu Ewidencji i Świadczeń, było 

zgłaszanie i wyłączenie bezrobotnych oraz członków ich rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego, a także 

aktualizowanie i wprowadzanie zmian danych bezrobotnego, w przypadku, gdy osoby zarejestrowane 

zgłaszały je do Urzędu.  W związku z tym zadaniem pracownicy działu potwierdzają uprawnienia  

do świadczeń zdrowotnych bezrobotnym zgłaszającym się do Urzędu poprzez uzupełnienie wpisów  

w legitymacjach ubezpieczeniowych oraz wydając stosowne zaświadczenie.  

 

2.1 ZAŚWIADCZENIA 

W 2014 roku pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  w Łęczycy wydali łącznie: 

 

 4 800 zaświadczeń. Zaświadczenia te dotyczyły przeważnie okresów zarejestrowania  

i pobierania świadczeń (np. do stażu pracy, kapitału początkowego, renty, emerytury) 
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posiadania statusu osoby bezrobotnej i wysokości pobieranych świadczeń. Zaświadczenia 

wydawano przede wszystkim do ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin i szkół, by osoba 

mogła się ubiegać o pomoc z opieki społecznej, zasiłek rodzinny, przyznanie stypendiów, 

przyznanie dodatków mieszkaniowych. Ponadto wydawano zaświadczenia potwierdzające 

uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. 

 

2.2 DECYZJE 

W okresie sprawozdawczym wydano  8 600 decyzji , w tym o: 

 

 uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną, 

 utracie statusu bezrobotnego i  poszukującego pracy, 

 przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu 

prawa do zasiłku, stypendium oraz dodatku aktywizacyjnego, 

 obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia,  

 decyzje przyznające inne świadczenia, np. zwrot kosztów dojazdu, 

 decyzje wydane na podstawie k.p.a. 

 

Od wydanych decyzji wpłynęło  46 odwołań , z których  37 rozpatrzono we własnym zakresie, 6 decyzji 

organ odwoławczy utrzymał w mocy, a 2 decyzje uchylił i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. 

Jedno odwołanie wpłynęło po terminie. Niniejsze decyzje dotyczyły przede wszystkim utraty statusu 

bezrobotnego. 

  

VI. FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ 

W 2014 roku ze środków Funduszu Pracy wydatkowano kwotę 9.805,2 tys. zł, z tego 29,4 % na 

zasiłki dla bezrobotnych. 

          Strukturę wydatków przedstawiono w poniższej tabeli ( w tys. zł) 

Wydatki ogółem  

zasiłki dla bezrobotnych  (łącznie ze składką ZUS i podatki) 2.887 

Składki na ubezpieczenie społeczne – spółdzielnia socjalna 33,5 

szkolenia (instytucje szkoleniowe) 65,9 

prace interwencyjne 130,4 

roboty publiczne 385 

środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1.293,1 

stypendia szkoleniowe 25,8 

szkolenia kadr służb zatrudnienia 51,8 

stypendia za okres stażu  3.615 

prace społecznie użyteczne 18,1 

koszty wezwań i przekazywanie świadczeń 67,1 

dodatki do wynagrodzeń pracowników 58,4 

rozwój systemu informatycznego 122,6 

Koszty opracowywania i rozpowszechniania informacji zawodowych oraz 
o usługach organów zatrudnienia, wyposażenie dla pośrednictwa  

9 
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i poradnictwa 

koszty egzekucyjne 10,3 

koszty badań lekarskich  13,9 

dodatki aktywizacyjne 94,9 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5,4 

Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy 918 

 

Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2014 roku pozyskano  6.536,9 tyś. zł, z tego 

wydatkowano  kwotę 6.504,2 tys. zł tj.  stanowiło to 99,5 % przyznanego limitu Funduszu Pracy. 

 

 Opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób bezrobotnych bez prawa do  zasiłku 

 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

urząd pracy opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz 

członków ich rodzin, jeżeli nie posiadali innego tytułu do ubezpieczenia. 

W roku 2014 na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 2 296.294,29 złotych. 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ZAKOŃCZENIE 

 

W roku 2014 Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z w sprawie 

standardów usług rynku pracy realizował cele polityki społecznej w zakresie tworzenia miejsc pracy  

i ograniczenia bezrobocia. 

Wzrost zatrudnienia jest warunkiem wzrostu gospodarczego i poprawy poziomu życia 

społeczeństwa. Dlatego tworzenie miejsc pracy i ograniczenie bezrobocia zajmują centralne miejsce  

w polityce samorządu powiatowego, który stwarza warunki zachęcające osoby bezrobotne  

i przedsiębiorców do właściwego funkcjonowania na rynku pracy, między innymi poprzez realizację 

programów przeciwdziałania bezrobociu. 
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Tworzenie miejsc pracy i wzrost zatrudnienia nie są tylko zależne od elastyczności rynku pracy, 

ale głównie od mikroekonomicznej, regionalnej i lokalnej polityki społeczno-gospodarczej, na który 

wpływ mają partnerzy społeczni: samorządy lokalne, pracodawcy, organizacje pozarządowe, związki 

zawodowe oraz instytucje i organizacje działające na rzecz lokalnego społeczeństwa w obszarze edukacji 

(w tym edukacji ustawicznej), bezpieczeństwa socjalnego, zdrowia i gospodarki ekonomicznej. 

      Działania podejmowane w tym zakresie wymagają czasu i dużego zaangażowania pracowników 

Urzędu oraz partnerów rynku pracy w realizację programów na rzecz osób bezrobotnych  

w szczególności współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Istotne jest ciągłe 

usprawnianie metod i technik pracy, jak również podnoszenie oraz doskonalenie kwalifikacji 

zawodowych pracowników.  

       

 

OPRACOWANIE: 


