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1.

SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY

Na koniec grudnia 2016r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Koninie wynosiła 10 203 osoby (powiat koniński – 6 561 osób, miasto Konin –
3 642 osoby). W porównaniu z grudniem 2015r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych
o 681 osób, tj. o 6,3%.
Wykres 1. Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie
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Na koniec grudnia 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Koninie wynosiła 10 884 osoby (powiat koniński – 6 942 osoby, miasto
Konin – 3 942 osoby).

Na przestrzeni dwóch kolejnych miesięcy liczba bezrobotnych

wzrastała osiągając na koniec lutego 2016r. poziom 11 553 osób ( co stanowiło 6,1% więcej
niż w końcu grudnia 2015r). Kolejne miesiące roku, za wyjątkiem lipca i września, przyniosły
dość znaczny spadek bezrobocia na skutek m.in. rozpoczynających się prac sezonowych,
a także subsydiowanych form zatrudnienia oraz szkoleń i staży. W ostatnich dwóch
miesiącach roku , tak jak i w latach ubiegłych, poziom bezrobocia stopniowo wzrastał.
Miało to związek przede wszystkim z kończącymi się pracami sezonowymi w rolnictwie
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i budownictwie oraz powrotem osób z subsydiowanych form aktywizacji (tj. np. staży, prac
interwencyjnych, robót publicznych itp.) oraz prac sezonowych za granicą.
Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy największy wzrost liczby bezrobotnych odnotowano
w styczniu 2016r. o 488 osób w porównaniu z grudniem 2015r. a największy spadek
w kwietniu 2016r. o 526 osób w porównaniu z marcem 2016r.
Tabela 1. Stopa bezrobocia w Polsce, województwie wielkopolskim oraz w regionie
konińskim (w %)

Stopa
bezrobocia
w końcu
listopada
2016 r.

Wzrost/spadek
w stosunku do
poprzedniego
miesiąca

Wzrost/spadek
w stosunku do
analogicznego
okresu roku
ubiegłego

Polska

8,2

0,0

-1,4

Wielkopolska

5,0

0,0

-1,1

Miasto Konin

10,2

0,3

-0,7

Powiat koniński

13,9

0,4

-0,9

Obszar działania PUP w Koninie
(miasto Konin i powiat koniński razem)

12,3

0,4

-0,8

Wyszczególnienie

Jak

wynika z danych zawartych w powyższej tabeli na koniec grudnia 2016r.,

w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, stopa bezrobocia w regionie
konińskim zmalała o 0,8 punktu procentowego. W tym samym okresie stopa bezrobocia dla
Polski zmalała o 1,4 pkt., a dla województwa wielkopolskiego o 1,1 pkt.
Na koniec listopada 2016r. region koniński znalazł się na 2 pozycji pod względem wielkości
stopy bezrobocia w województwie wielkopolskim (powiat koniński znajdował się na 1 pozycji,
a miasto Konin na 5).
W 2016 roku do rejestrów PUP w Koninie przyjętych zostało 12 742 osoby,
tj. o 740 osób mniej niż w 2015r., natomiast wyrejestrowanych zostało 13 423 osoby, tj.
o 1 397 osób mniej niż w 2015r.
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Wykres 2. Napływ i odpływ bezrobotnych w PUP Konin w 2016r.
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W 2016 roku (tak jak i w latach poprzednich) do ewidencji PUP w dużej mierze
powracały osoby, które były wcześniej zatrudnione. Stanowili oni ponad 80% osób
zarejestrowanych bezrobotnych. Pomimo tego, że większość z nich powracała do rejestru
PUP w Koninie po zatrudnieniu, to jednak zaledwie 16% (w 2015r. 19,2%) nabyło prawo do
zasiłku.
Z powyższej analizy wynika, iż wśród pracodawców nadal utrzymuje się tendencja do
zatrudniania na umowy krótkookresowe lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Zasadniczą przyczyną wyłączenia z ewidencji było: podjęcie pracy – 8 761 osób, tj.
65,3% ( w porównaniu do 2015r. wzrost o 12,2 pkt. procentowego, tj. 897 osób)
i niestawienie się w wyznaczonym terminie – 1 267 osób, tj. 9,4% (w porównaniu do 2015r.
znaczący spadek o 9,5 pkt. procentowego, tj. 1 542 osoby). Dobrowolnie ze statusu
bezrobotnego zrezygnowało 7,4% ogółu wyłączonych (993 osoby).
Największy odsetek podjęć pracy w ogólnej liczbie wyrejestrowanych odnotowano
w grudniu (77,3% ogółu wyrejestrowanych), natomiast najniższy w sierpniu (55,3%) .
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Wykres 3. Liczba osób wyrejestrowanych, w tym podejmujących pracę
229
252

XII
XI

782
594
355

X

741

262

IX

816
448

VIII

555

366

VII

418

VI

531
764
486

V

981

547

IV

1029

599

III

841

438

II

571
262

I'16
0

200

556

400
podjęcia pracy

600

800

1000

1200

pozostałe wyrejestrowania

Na koniec 2016 roku w PUP w Koninie zarejestrowanych było 881 osób
pobierających zasiłek dla bezrobotnych. Osoby te stanowiły 8,6% ogółu bezrobotnych.
Wskaźnik ten w porównaniu z rokiem 2015 zmniejszył się o 1,5 pkt. procentowego.
Spośród wszystkich bezrobotnych 5 668 osób zamieszkiwało na wsi. Osoby te
stanowiły 55,6% wszystkich bezrobotnych.

W ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na koniec 2016roku pozostawały
572 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Wśród niepełnosprawnych 473
osoby posiadały status bezrobotnego, zaś 99 osób - poszukującego pracy.
Na koniec 2016r. współczynnik feminizacji w populacji osób bezrobotnych wynosił
57% i był wyższy o 1,2 punktu procentowego od omawianego współczynnika w grudniu
2015r.
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Wykres 4. Bezrobotni wg płci na koniec 2016 roku
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Wykres 5. Bezrobotni wg wykształcenia (stan na dzień 31 grudnia 2016 r.)

1515
1203

gimnazjalne i poniżej

2718

1464
1429

zasadnicze
zawodowe

2893
284
697

średnie
ogólnokształcące

981
812

policealne i średnie
zawodowe

1585

2397

312
902

wyższe

1214
0

500
ogółem

1000

1500
kobiety

2000

2500

3000

3500

mężczyżni

Jak można zauważyć na wykresie 5, w końcu grudnia 2016 roku najliczniejszą grupę
stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (28,3% ogółu bezrobotnych),
oraz gimnazjalnym i niższym ( 26,6% ogółu bezrobotnych). Tak więc grupa bezrobotnych
o najniższych kwalifikacjach łącznie stanowi aż 54,9% ogółu populacji.
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W roku 2016 w porównaniu z 2015 wzrósł procentowy udział osób w grupie bezrobotnych
z wykształceniem wyższym, a zmalał w grupie bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym
zawodowym. W pozostałych grupach osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej,
policealnym i średnim zawodowym oraz średnim ogólnokształcącym pozostał na tym samym
poziomie.

Wykres 6. Bezrobotni wg wieku na koniec 2016 r.
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Na konińskim rynku pracy nadal widoczna jest przewaga osób bezrobotnych
w młodym wieku. W całej populacji najliczniej reprezentowane są grupy bezrobotnych
w kategoriach wiekowych 25-34 lata – 30,8% ogółu bezrobotnych oraz 35-44 lata – 23,6%
ogółu.
W 2016 roku w porównaniu z 2015 wzrósł procentowy udział bezrobotnych w grupie
wiekowej 25 – 34 lata, 35 – 44 lata, 55 – 59 lat oraz 60 lat i więcej. Zmalał natomiast
w grupie osób w wieku 18 – 24 lata 45 – 54 lata.

8

Wykres 7. Bezrobotni wg stażu pracy na koniec 2016 r.
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Jedną z cech charakteryzujących strukturę bezrobocia jest staż pracy osób
bezrobotnych. Analizując dane zawarte na Wykresie 7, obrazującym staż pracy
bezrobotnych, zamieszkałych na terenie powiatu konińskiego i miasta Konina należy
zauważyć, że największą grupę stanowiły osoby posiadające staż pracy ogółem od 1 do 5 lat
(29,1%) oraz do 1 roku (18,6%).
Najmniej liczną grupą bezrobotnych są osoby posiadające staż pracy 30 lat i więcej oraz
20-30 lat (obie kategorie razem stanowią 9% ogółu osób bezrobotnych).
W 2016r. w porównaniu z rokiem 2015 wzrósł odsetek osób posiadających staż pracy do
1 roku, 1 do 5 lat oraz 10 do 20 lat, w grupie osób deklarujących staż pracy 20 do 30 lat, 30
lat i więcej oraz bez stażu pracy odnotowano wzrost. W grupie osób ze stażem 10-20 lat nie
odnotowano żadnych zmian.
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Wykres 8. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy na koniec 2016 r.
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Jak wynika z danych zawartych na Wykresie 8 najmniej liczną okazuje się być grupa
bezrobotnych pozostająca bez pracy nie dłużej niż jeden miesiąc (8,1%). Dominująca grupa
to osoby pozostające bez pracy powyżej 24 m-cy oraz w okresie od 12 do 24 m-cy, które
łącznie stanowią 49% ogółu zarejestrowanych w PUP w Koninie.
W roku 2016 w porównaniu z 2015 wzrósł procentowy udział osób, które pozostawały bez
pracy w okresie 12-24 m-cy oraz powyżej 24 m-cy, zmalał natomiast w pozostałych grupach,
tj. osób pozostających bez pracy do 1 m-ca, 1 – 3 m-cy, 3–6 m-cy oraz 6 – 12 m-cy.
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W grupie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy wyodrębnia się osoby
długotrwale bezrobotne.

Wykres 9. Osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w PUP w Koninie na
koniec 2016 r.
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Analizując grupy będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, najtrudniejszą grupą
do aktywizacji są osoby długotrwale bezrobotne. Wg stanu na 31 grudnia 2016 r. w PUP
w Koninie zarejestrowanych było 6 222 takich osób, co stanowi 61% ogółu bezrobotnych,
tj. o 2,3 pkt % więcej niż w grudniu 2015 r.
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Analizując stan bezrobocia powiatu ziemskiego i powiatu grodzkiego (dane o strukturze
bezrobocia wg stanu na koniec grudnia) można wysnuć następujące wnioski :
 Wysoki udział wśród ogółu bezrobotnych osób o kwalifikacjach na poziomie
zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej
- powiat ziemski

– 58% ogółu bezrobotnych,

- powiat grodzki

– 49,6 %.

 Bezrobocie długotrwałe - osoby pozostające w rejestrach urzędu ponad 12 miesięcy
- powiat ziemski

– 60,2 % ogółu bezrobotnych,

- powiat grodzki

– 62,3%.

 Duża skala bezrobocia wśród ludzi w wieku 25-44
- powiat ziemski

– 54 % ogółu bezrobotnych,

- powiat grodzki

– 55 %.

 Kobiety stanowiły ponad połowę bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie
- powiat ziemski

– 58,1 % ogółu bezrobotnych,

- powiat grodzki

– 55 %.

 Niska liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych
- powiat ziemski

– 8,1 % ogółu bezrobotnych,

- powiat grodzki

– 9,5 %.

 Wysoki udział wśród ogółu bezrobotnych osób ze stażem pracy do roku lub od 1 do
5 lat
- powiat ziemski

– 49,1 % ogółu bezrobotnych,

- powiat grodzki

– 45,2 %.
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Tabela 2. Zmiany na rynku pracy w subregionie konińskim na koniec grudnia 2016roku

Bezrobotni
w okresie Bezrobotni
Bezrobotni Bezrobotni
Bezrobotni Bezrobotni
Bezrobotni
do 12 m-cy powyżej Długotrwale
Wyszczególnienie
Kobiety Mężczyźni z prawem do 25 roku
niepełno- zamieszkali
ogółem
od dnia
50 roku
bezrobotni
do zasiłku
życia
sprawni
na wsi
życia
ukończenia
nauki
Stan na
31 grudnia 2015r.

10 884

6 071

4 813

1 095

2 083

604

2 061

6 390

514

5 944

Stan na
31 grudnia 2016r.

10 203

5 816

4 387

881

1 805

486

1 976

6 222

473

5 668

Procentowy
wzrost/spadek
w stosunku do
grudnia 2015 r.

-6,3

-4,2

-8,9

-19,5

-13,3

-19,5

-4,1

-2,6

-8,0

-4,6

Zgłoszone
wolne miejsca
pracy i miejsca
aktywizacji
zawodowej

Okresy

Napływ do
bezrobocia

Odpływ
z bezrobocia

Podjęcia
pracy
ogółem

od stycznia do grudnia
2016 r.

12 742

13 423

8 761

4 198

Procentowy
wzrost/spadek w
stosunku do
analogicznego okresu
poprzedniego roku

-5,5

-9,4

11,4

1,6
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Tabela 3. Bezrobotni wg gmin na koniec grudnia 2016 r.

% stosunek
Liczba
Udział w
ogólnej liczby
Liczba
Liczba
bezrobotnych ogólnej liczbie bezrobotnych
Wyszczególnienie bezrobotnych bezrobotnych
z prawem do bezrobotnych
do liczby
ogółem
kobiet
zasiłku
w regionie
osób w wieku
produkcyjnym
Powiat Koniński

6 561

3 813

534

64,31

7,91

Gminy miejsko-wiejskie
Golina

680

386

53

6,66

8,67

Kleczew

468

274

57

4,59

7,20

Rychwał

274

137

19

2,68

5,18

Sompolno

606

372

36

5,94

9,08

Ślesin

773

482

67

7,58

8,55

Gminy wiejskie
Grodziec

201

117

23

1,97

6,08

Kazimierz Biskupi

538

317

45

5,27

7,12

Kramsk

675

380

49

6,62

9,56

Krzymów

365

208

37

3,58

7,33

Rzgów
Skulsk

312
371

177
218

22
23

3,06
3,63

6,78
9,53

Stare Miasto
Wierzbinek
Wilczyn

471
406
421

253
247
245

44
23
36

4,62
3,98
4,13

6,21
8,60
10,68

Miasto na prawach powiatu
Konin

3 642

2 003

347

35,69

7,80

Ogółem

10 203

5 816

881

100,00

7,87
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1.1. Profilowanie bezrobotnych

Aby precyzyjnie adresować wsparcie do bezrobotnego, niezbędna jest odpowiednia
diagnoza i segmentacja bezrobotnych skutkująca określeniem profilu. Na określenie
właściwego profilu pomocy ma wpływ szereg czynników określających stopień oddalenia
osoby od rynku pracy i jej gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy.
W okresie od stycznia do grudnia 2016r. pracownicy PUP w Koninie przeprowadzili
11 378 wywiadów zakończonych ustaleniem profilu, w wyniku których I profil przypisano 302
osobom, II profil 9 015 osobom a III profil 2 061 osobom. W populacji bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP w Koninie dominują osoby zakwalifikowane do II profilu pomocy
(w przypadku tych osób możliwe jest zastosowanie niemal wszystkich określonych
w Ustawie form wsparcia). Według stanu na koniec grudnia 2016r. grupa ta stanowiła 54,1%
osób objętych profilowaniem. 44,8% bezrobotnych zakwalifikowano do III profilu pomocy,
a 1,1% zaliczono do I profilu.

2.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY
W KONINIE NA RZECZ AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH I ŹRÓDŁA
ICH FINANSOWANIA

2.1. Środki przeznaczone na aktywizację zawodową osób bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie w 2016 roku dysponował środkami Funduszu Pracy,
Europejskiego Funduszu Społecznego i Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości
28 915 500,00 zł (tj. o 5 992,00 zł więcej niż w 2015 r.) z przeznaczeniem na realizację
następujących zadań:
1. Prace interwencyjne – 730 846,00 zł
2. Roboty publiczne – 2 488 435,00 zł
3. Prace społecznie użyteczne – 99 485,00 zł
4. Staże – 9 002 982,00 zł
5. Przygotowanie zawodowe dorosłych – 426 126,00 zł
6. Szkolenia – 736 266,00 zł
7. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w tym: na spółdzielnie
socjalne – 4 392 000,00 zł
8. Refundacja kosztów wyposażenia miejsc pracy – 3 037 855,00 zł
9. Koszty dojazdu: w tym koszty dojazdu do pracodawcy – 9 048,00 zł
10. Koszty opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną – 17 967,00 zł
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11. Badania lekarskie osób kierowanych do wykonywania pracy – 3 141,00 zł
12. Refundacja składek ZUS za osoby bezrobotne zatrudnione w ramach spółdzielni
socjalnej – 43 562,00 zł
13. Studia podyplomowe – 50 841,00 zł
14. Bon zatrudnieniowy – 203 776,00 zł
15. Bon stażowy – 121 888,00 zł
16. Bon na zasiedlenie – 539 000,00 zł
17. Bon szkoleniowy – 15 002,00 zł
18. Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który
ukończył 50 rok życia – 303 467,00 zł
19. Środki dla agencji zatrudnienia – 20 545,00 zł
20. Elementy specyficzne (w ramach programu specjalnego) – 36 127,00 zł
21. Stypendia z tytułu dalszej nauki – 6 841,00 zł
22. Refundacje wynagrodzenia i składek ZUS za osoby bezrobotne do 30 roku życia –
6 146 800,00 zł
23. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 483 500,00 zł
Europejski Fundusz Społeczny:
I.

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (I)” –
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Osi Priorytetowej I:
Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1: Wsparcie osób młodych pozostających bez
pracy

na

regionalnym

rynku

pracy,

Poddziałania

1.1.1:

Wsparcie

udzielane

z Europejskiego Funduszu Społecznego:


projekt był realizowany w okresie od 13 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku,



rekrutacja do projektu zakończyła w 2015 roku,



kwota wydatkowana na realizacje projektu w 2016 roku wyniosła 1 814 733,95 zł,



w ramach projektu kompleksowym wsparciem objętych zostało 805 osób w ramach
następujących działań:


pośrednictwo pracy – 695 osób,



poradnictwo zawodowe – 110 osób,



jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 80 osób,



szkolenia – 90 osób,



staże – 606 osób,



bon na zasiedlenie – 30 osób.
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II. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie
Konińskim (I)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 – Aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe
realizowane przez PSZ


projekt był realizowany w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku,



rekrutacja do projektu zakończyła w 2015 roku,



kwota wydatkowana na realizacje projektu w 2016 roku wyniosła 901 832,34 zł,



w ramach projektu kompleksowym wsparciem objętych zostało 213 osób w ramach
następujących działań:


pośrednictwo pracy – 157 osób,



poradnictwo zawodowe – 56 osób,



jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 56 osób,



staże – 157 osób,

III. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (II) –
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Osi Priorytetowej I:
Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1: Wsparcie osób młodych pozostających bez
pracy

na

regionalnym

rynku

pracy,

Poddziałania

1.1.1:

Wsparcie

udzielane

z Europejskiego Funduszu Społecznego:


projekt był realizowany w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku,



kwota wydatkowana na realizacje projektu wyniosła 5 670 552,36 zł,



w ramach projektu kompleksowym wsparciem objętych zostało 737 osób w ramach
następujących działań:


pośrednictwo pracy – 584 osoby,



poradnictwo zawodowe – 153 osoby,



jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 95 osób,



szkolenia – 36 osób,



staże – 525 osób,



bon na zasiedlenie – 58 osób,



prace interwencyjne – 23 osoby.
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IV. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie
Konińskiem (II) – w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 – Aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe
realizowane przez PSZ


projekt był realizowany w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku,



kwota wydatkowana na realizacje projektu wyniosła 2 724 431,64zł,



w ramach

projektu

kompleksowym wsparciem objętych

zostało

381 osób

w ramach następujących działań:


pośrednictwo pracy – 337 osoby,



poradnictwo zawodowe – 44 osoby,



jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 44 osoby,



szkolenia – 36 osób,



staże – 272 osoby,



prace interwencyjne – 29 osób.

Środki Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra
I.

Programy realizowane w wyniku pozyskania w 2016 roku dodatkowych środków
Funduszu Pracy z rezerwy ministra na realizację programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
1) „Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej
sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 pkt 2-6 ustawy”


program był realizowany w okresie od 1 czerwca 2016 do 31 grudnia 2016 roku,



kwota wydatkowana na realizacje programu wyniosła 785 572,64 zł,



w ramach programu wsparciem objęte zostały 44 osoby w ramach następujących
działań:


jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 28 osób,



wyposażenie

lub

doposażenie

stanowiska

pracy

dla

skierowanego

bezrobotnego – 14 osób,


szkolenia – 2 osoby.

18

2) „Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej
sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 pkt 2 i 4-6 ustawy”


program realizowany jest w okresie od lipca 2016 do czerwca 2017 roku,



rekrutacja do programu zakończyła się w 2016 roku,



kwota wydatkowana na realizacje programu w 2016 roku wyniosła 368 836,89 zł,



w ramach programu

wsparciem objętych zostało

57

osób

w ramach

następujących działań:


jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 12 osób,



wyposażenie

lub

doposażenie

stanowiska

pracy

dla

skierowanego

bezrobotnego – 2 osoby,


prace interwencyjne – 10 osób,



szkolenia – 6 osób,



staż – 27 osób.

3) „Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia”


program realizowany jest w okresie od lipca 2016 do grudnia 2017 roku,



rekrutacja do programu zakończyła się w 2016 roku,



kwota wydatkowana na realizacje programu w 2016 roku wyniosła 15 743,77 zł,



w ramach programu wsparciem objętych zostało 9 osób w ramach następujących
działań:


dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego,
który ukończył 50 rok życia – 6 osób,



staż – 3 osoby.

4) „Program regionalny”


program był realizowany w okresie od sierpnia 2016 do grudnia 2016 roku,



kwota wydatkowana na realizacje programu wyniosła 277 506,00 zł,



w ramach programu

wsparciem objętych zostało

28

osób

w ramach

następujących działań:


jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 10 osób,



roboty publiczne – 18 osób,

5) „Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych od 30 do 50 roku życia”


program realizowany jest w okresie od września 2016 do czerwca 2017 roku,



rekrutacja do programu zakończyła się w 2016 roku,



kwota wydatkowana na realizacje programu w 2016 roku wyniosła 387 871,02 zł,
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w ramach programu

wsparciem objętych zostało

47

osób

w ramach

następujących działań:


jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 7 osób,



wyposażenie

lub

doposażenie

stanowiska

pracy

dla

skierowanego

bezrobotnego – 10 osób,


staż – 30 osób.

6) „Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia”


program realizowany jest w okresie od października 2016 do maja 2017 roku,



rekrutacja do programu zakończyła się w 2016 roku,



kwota wydatkowana na realizacje programu w 2016 roku wyniosła 320 590,80 zł,



w ramach programu

wsparciem objętych zostało

31

osób

w ramach

następujących działań:


jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 12 osób,



bon na zasiedlenie – 14 osób,



staż – 5 osób.

II. Programy, na które zostały pozyskane dodatkowe środki z rezerwy ministra
w 2015 roku, a ich realizacja jest kontynuowana w 2016 roku ze środków Funduszu
Pracy (w ramach algorytmu)
1) „Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia”:


program był realizowany w okresie od 1 czerwca 2015 roku do 31 października
2016 roku,



rekrutacja do programu zakończyła się w 2015 roku,



w ramach programu wsparciem objętych zostało 40 osób

w ramach

następujących działań:


dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego,
który ukończył 50 rok życia – 8 osób,



szkolenia indywidualne – 6 osób,



prace interwencyjne – 2 osoby,



roboty publiczne – 24 osoby.

2) „Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat”:
–

program realizowany był w okresie od 1 lipca 2015 do 31 grudnia 2016 roku,



rekrutacja do programu zakończyła się w 2015 roku,
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w ramach programu wsparciem objętych zostało 18 osób

w ramach

następujących form aktywizacji:


staż – 8 osób,



jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 10 osób.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Instrument polityki rynku pracy z przeznaczeniem
na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców:
I.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
–

kwota wydatkowana to: 377 619,89 zł.,

–

liczba osób objętych kształceniem ustawicznym – 153 osoby.

II. Środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego


kwota wydatkowana to: 91 227,82 zł.,



liczba osób objętych kształceniem ustawicznym – 38 osób.

Łącznie w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. zaktywizowano 2 814 osób
bezrobotnych w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

Wykres 10. Liczba osób bezrobotnych zaktywizowanych od stycznia do grudnia 2016 r.

19%

4%

4%
1%

8%

2%
3%

8%

9%
9%
33%
prace interwencyjne
prace społecznie użyteczne
przygotowanie zawodowe
wyposażenie stanowisk pracy
roboty publiczne
staże
dotacje
szkolenia
bon na zasiedlenie
dofinansowanie wynagrodzenia za osobę powyżej 50 roku życia
dofinansowanie do wynagrodzenia bezrobotnego do 30 roku życia
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2.2 Pośrednictwo pracy
Od stycznia do grudnia 2016 roku pozyskano 4 198 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji
zawodowej, w tym

2 071 (tj. 49,3%) z miasta Konina i 2 127 (tj. 50,7%) z powiatu

konińskiego. W porównaniu z 2015r. odnotowano wzrost o 1,6%.
Zgłoszone miejsca pracy w 2016 r. dotyczyły:
1. - sektora publicznego
730 (17%)

2.

- sektora prywatnego

3 468 (83%)

- pracy subsydiowanej

2 408 (57%)

- pracy niesubsydiowanej
1 790 (43%)
Realizując potrzeby pracodawców, Powiatowy Urząd Pracy w Koninie w okresie od stycznia
do grudnia 2016 r. zorganizował 23 Giełdy Pracy.
W Giełdach Pracy organizowanych w siedzibie Urzędu wzięło udział 9 pracodawców i 920
osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy.
Giełdy są doskonałą okazją do rozpowszechnienia przez pracodawców informacji
o funkcjonujących na terenie Miasta Konina i Powiatu Konińskiego zakładach pracy, a tym
samym przybliżenia lokalnej społeczności informacji o rozwijających się branżach i firmach.
Pracodawcom stwarzają możliwość bezpośredniej prezentacji posiadanych ofert pracy,
pozyskiwania odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy bądź aktywizacji
zawodowej.
Uczestnictwo pracodawców w Giełdach oprócz budowania wizerunku firmy, może przynieść
również korzyści w postaci oszczędności tak cennego czasu, jak i kosztów związanych
z poszukiwaniem odpowiednich pracowników.
W 2016 roku w ramach przedsięwzięcia finansowanego ze środków Funduszu Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie przeprowadził rekrutację do wytypowanej przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu agencji zatrudnienia, której zadaniem jest aktywizacja
400 osób długotrwale bezrobotnych zakwalifikowanych do II lub III profilu pomocy.
Rozwiązanie to bazuje na doświadczeniach innych krajów, głównie z Europy Zachodniej.
Opiera się ono na dwóch założeniach: 1) polega na wynagradzaniu realizatora działań
aktywizacyjnych za efekt, tj. skuteczne doprowadzenie osoby bezrobotnej do zatrudnienia
i utrzymanie go w pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy, 2) polega na tym, iż realizator
ma swobodę w wyborze usług i dostosowywaniu ich do indywidualnych potrzeb osób
bezrobotnych w celu osiągnięcia efektu zatrudnieniowego. Skuteczność zleconych działań
aktywizacyjnych oceniona zostanie w 2018 roku.
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2.3 Zatrudnienie cudzoziemców
Pracodawca zamierzający zatrudnić cudzoziemca z jednego z 6 krajów ( tj. Republiki
Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej
i Ukrainy) przez okres maksymalnie 6 miesięcy może skorzystać z tzw. procedury
uproszczonej. Warunkiem jest zarejestrowanie przez urząd pracy oświadczenia o zamiarze
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, oraz posiadanie przez cudzoziemca
dokumentu potwierdzającego tytuł pobytowy w RP, z którym może wiązać się uprawnienie
do wykonywania pracy na terytorium RP.
Ze względu na minimum formalności procedura ta jest bardzo popularna w regionie
konińskim zarówno wśród pracodawców, jak i cudzoziemców podejmujących pracę.
Na przestrzeni całego 2016 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie
zarejestrowanych zostało 1 219 oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców na
zasadach uproszczonych. W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił znaczny wzrost
zainteresowania tą formą zatrudniania pracowników (w 2016 roku wydano trzykrotnie więcej
oświadczeń niż w 2015 roku).
Pracodawcy najczęściej wnioskowali o zatrudnienie obywateli Ukrainy – 1 163, znacznie
mniej oświadczeń wpłynęło w celu zatrudnienia obywateli Białorusi – 33, Mołdawii – 12,
Armenii – 6, Rosji – 4 i Gruzji – 1.
Wykres 11. Zatrudnienie cudzoziemców na przestrzeni 2016 roku wg grup zawodów
Pracownicy przy
pracach prostych;
640

Rolnicy, ogrodnicy,
leśnicy i rybacy;
27
Specjaliści;
9
Technicy i inny średni
personel;
6

Pracownicy usług i
sprzedawcy;
27

Pracownicy biurowi;
45

Robotnicy
przemysłowi i
rzemieślnicy;
204

Operatorzy i
monterzy maszyn i
urządzeń;
261
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2.4 Poradnictwo zawodowe, usługi sieci Eures

W 2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie udzielił 14 563 usług z zakresu
poradnictwa zawodowego i informacji zawodowych dla zarejestrowanych bezrobotnych
i poszukujących pracy w tym :
- udzielono 14 191 indywidualnych informacji zawodowych,
- z porady indywidualnej skorzystało 190 osób,
- dla 17 grup zorganizowano porady grupowe, w których uczestniczyło 155 osób,
- dla 3 grup (tj. 27 osób bezrobotnych) zorganizowano 3 tygodniowe szkolenia z zakresu
umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
W wyniku dobrej i efektywnej współpracy Powiatowego Urzędu Pracy z Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej osoby bezrobotne i poszukujące pracy były dodatkowo
obejmowane poradnictwem zawodowym. Doradcy zawodowi z Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej w

Koninie przeprowadzili 19 porad zawodowych

grupowych i zajęć aktywizacyjnych, w których udział wzięło 160 osób bezrobotnych
i poszukujących pracy, skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie.
W ramach działalności sieci EURES w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie
w okresie od stycznia do grudnia 2016r podejmowane były następujące działania:
- udzielono informacji o sieci EURES

i usługach świadczonych przez Powiatowy Urząd

Pracy w ramach tej sieci dla 715 osób,
- udzielono informacji o ofertach dostępnych w sieci EURES dla 146 osób.

3. WYDATKI POWIATOWEGO URZĄDU PRACY W KONINIE NA 31.12. 2016r.

WYDATKI OGÓŁEM DO 31.12. 2016r.
W TYM:
1.Fundusz Pracy
 programy na rzecz promocji
zatrudnienia –aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu
 pozostałe wydatki ( fakultatywne)
 wydatki nielimitowane wg potrzeb
( np. zasiłki dla osób bezrobotnych)
2. Budżet PUP w Koninie
 Składka zdrowotna od osób
bezrobotnych bez prawa do zasiłku

46 739 656,32
39 937 077,88
28 451 634,40

760 551,95
10 724 891,53
6 802 578,44
6 802 578,44
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