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 Opracowanie obejmuje informację dotyczącą działań podejmowanych przez jednostki 

organizacyjne Urzędu Miasta Płocka w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku 

celem realizacji postanowień uchwały w sprawie rozwiązywania problemu bezrobocia w mieście 

Płocku (Uchwała nr 937/XLVI/01 z 27 listopada 2001 roku z późn. zm.). Działania te były  

podejmowane we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku, Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Płocku, Płockim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym, Płockim 

Funduszem Poręczeń Kredytowych oraz  Funduszem Grantowym dla Płocka. 

 Urząd Miasta Płocka podejmował szereg działań, których celem było rozwiązywanie 

problemów związanych z bezrobociem. Wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy zaproponował 

skorzystanie z trzech programów, a mianowicie: „Płock dla Przedsiębiorczych - II edycja”, „Prace 

społecznie użyteczne” oraz bezpłatne przejazdy autobusami komunikacji miejskiej. 

Były to programy wspierające samozatrudnienie osób bezrobotnych oraz powstawanie małych firm, 

które w przyszłości mogą tworzyć kolejne miejsca pracy.                                                                    

 Proces pozyskiwania nowych inwestorów przez Miasto Płock był realizowany przy 

wykorzystaniu wielu instrumentów promocyjnych, skierowanych do różnych obszarów aktywności 

gospodarczej. 

 W 2007 roku Oddział Rozwoju Gospodarczego przeprowadził szereg działań o charakterze 

promocyjnym, mających na celu zainteresowanie potencjalnych inwestorów lokowaniem swych 

siedzib w Płocku. Promocja gospodarcza Miasta Płocka, zarówno w kraju, jak i zagranicą, odgrywa 

coraz większą rolę w procesie budowania spójnego, nowoczesnego wizerunku miasta, idealnego 

miejsca na nowe inwestycje. Kontynuowanie działań promocyjnych w oparciu o nową strategię 

promocji powinno przynieść efekty w postaci nowych inwestycji w mieście, których następstwem 

będzie stworzenie nowych miejsc pracy, a tym samym podniesienie jakości życia mieszkańców. 

 Działania promocyjne w 2007 roku to przede wszystkim udział w targach inwestycyjnych 

o zasięgu międzynarodowym (MIPIM – Cannes, CWRIEX – Xian, CEPIF – Warszawa, EXPO 

REAL – Monachium) z wykorzystaniem filmu promocyjnego oraz Katalogu Ofert Inwestycyjnych 

w 9 wersjach językowych, udział w konkursach i programach certyfikujących (Gmina Przyjazna 

Inwestorowi, Grunt na Medal), współpraca z Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego przy organizacji 

misji gospodarczej (Możejki), zamieszczanie informacji o charakterze gospodarczym 

w magazynach biznesowych dystrybuowanych na pokładach samolotów (Kaleidoscope, 

WIZZAIR), kierowanych bezpośrednio do osób zarządzających przedsiębiorstwami (CNBC), oraz 

w innych magazynach biznesowych kierowanych do potencjalnych inwestorów.  
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 W wyniku działań promocyjnych prowadzonych w 2007 roku w Urzędzie Miasta Płocka 

odbyły się rozmowy z ok. 30 potencjalnymi inwestorami. Jednym z rezultatów rozmów było 

zainicjowanie prac nad projektem utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Płockiego 

Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. jako podstrefy SSE.  

 Miasto podjęło również działania zmierzające do utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy 

w Płocku, aby w sposób bardziej efektywny, konkretny i odpowiadający potrzebom rynku pracy 

świadczyć usługi na rzecz bezrobotnych i pracodawców. 

 Wydatki związane z promocją gospodarczą Miasta Płocka oraz obsługą inwestorów w 2007 

roku wyniosły 520 752,70 zł.  

 Realizacja działań wynikających z postanowień uchwały w sprawie rozwiązywania 

problemu bezrobocia w mieście Płocku odbywała się w 7 pionach merytorycznych Urzędu Miasta 

Płocka: 

 

I. Wydział Rozwoju Miasta 

II. Wydział Spraw Organizacyjnych 

III. Oddział Nadzoru Właścicielskiego  

IV. Wydział Edukacji 

V. Wydział Skarbu i Budżetu, Oddział Podatków i Opłat 

VI. Wydział Geodezji i Katastru 

VII. Wydział Urbanistyki i Architektury 
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I. Wydział Rozwoju Miasta 
 

 Prace społecznie użyteczne. 

 Propozycja skierowana do bezrobotnych płocczan bez prawa do zasiłku, znajdujących 

się w trudnej sytuacji życiowej, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Płocku. Prace społecznie użyteczne Urząd Miasta Płocka zorganizował w 62 własnych 

jednostkach. Liczba osób uczestniczących w programie prac społecznie użytecznych w 2007 roku 

wyniosła 507 osób bezrobotnych. 

 

 Uchwała nr 779/XLV/2005 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku 

zmieniająca uchwałę nr 702/XL/2005 z dnia 24 maja 2005 roku Rady Miasta 

Płocka w sprawie ustalenia uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych 

przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku. 

   Obejmuje osoby bezrobotne aktywnie poszukujące pracy, bez prawa do zasiłku, będące 

w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej i dotyczy przejazdów w dni robocze w godzinach 

7.30–15.00. Wszystkie osoby zainteresowane muszą posiadać kartę aktywnego poszukiwania pracy 

wystawianą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku. 

  W 2007 roku  z bezpłatnych i ulgowych  przejazdów środkami komunikacji miejskiej 

w Płocku skorzystały 174  osoby  uprawnione w myśl przepisów uchwały. Realizacja uchwały 

przyczyniła się do znalezienia miejsc pracy dla 16 osób. 

 

 Uchwała nr 45/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie 

zwolnienia z opłat wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej  

prowadzonej przez gminę miasta Płocka. 

  Na podstawie uchwały zwalnia się od opłat wnioski o wpis do ewidencji działalności 

gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Płocka oraz wnioski dotyczące zmiany wpisu 

tej ewidencji – w okresie od dnia wejścia w życie uchwały do dnia 31 grudnia 2007 roku, bez 

względu na rodzaj prowadzonej działalności. 

 W 2007 roku Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej zarejestrował 1227 nowych 

przedsiębiorców i dokonał zmian w zaświadczeniach u 1832 przedsiębiorców.  

 Łączna kwota,  która  nie wpłynęła do kasy Urzędu Miasta Płocka z tytułu stosowania 

uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie zwolnienia z opłat wniosków o wpis i zmianę w ewidencji 

działalności gospodarczej  wyniosła w 2007 roku  - 214 300,00 zł. 
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 Uchwała  Nr 97/VIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2007 roku w 

sprawie przyjęcia programu pn.: „Płock dla Przedsiębiorczych – II edycja”, 

skierowanego do osób bezrobotnych zamierzających podjąć na własny rachunek 

działalność gospodarczą. 

 Program skierowany jest do osób bezrobotnych zamierzających podjąć na własny rachunek 

działalność gospodarczą. Głównym celem programu jest wspieranie samozatrudnienia przez osoby 

bezrobotne, promocja małej przedsiębiorczości, pomoc w przełamywaniu bariery braku kapitału 

oraz trudności w dostępie do funduszy niezbędnych do powstawania małych przedsiębiorstw, 

rozwój lokalnego rynku pracy oraz wspieranie rozwoju gospodarczego miasta. Z programu mogły 

skorzystać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku, które 

posiadały stałe zameldowanie w mieście Płocku i chciały podjąć działalność gospodarczą w Płocku.      

 Program I edycji (zgodnie z Uchwałą Nr 703/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 

2005 roku) realizowany był w latach 2005-2006. Środki przeznaczone przez UMP na realizację 

programu  wyniosły 2 000 000,00 zł, natomiast  na rok 2007 (zgodnie z Uchwałą  Nr 97/VIII/07 

Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2007 roku) na realizację programu II edycji  przeznaczono 

800 000,00 zł. 

 W latach 2005 – 2006 w ramach programu „Płock dla przedsiębiorczych” 172 osoby 

bezrobotne otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Łącznie na ww. cel 

wydatkowano 1 999 753,00 zł, średnio 11 626,00 zł dla jednej osoby.  

 W dniu 03.01.2008 roku przeprowadzono badanie efektywności programu. Ustalono, 

że spośród 172 osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej 156 osób nadal 

prowadzi swoje firmy. W roku 2006 wypowiedziano 3 umowy, a w 2007 roku 1 umowę. W 2007 

roku skorzystało z programu 53 osoby na łączną kwotę 650 828,00 zł. 

 

  

  

 

 

 

 

 

II. Wydział Spraw Organizacyjnych 

 Prace interwencyjne. 
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     W 2007 roku zatrudniono 4 osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych w Urzędzie 

Miasta Płocka. 

 

 Staże. 

  W 2007 roku kompleksową obsługą objętych zostało 139 osób bezrobotnych zatrudnionych 

w formie stażu, w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka (w mieście Płocku w 2007 roku 

z programu stażu skorzystały 683 osoby bezrobotne  - łącznie z UMP). 

 

III. Oddział Nadzoru Właścicielskiego  
Informacja o działaniach podjętych przez Spółki z udziałem Miasta Płocka pod kątem możliwości 

łagodzenia skutków bezrobocia w mieście Płocku w 2007 roku. 

 

Lp. Nazwa Spółki 
Data podjętych 

działań 
 

Podjęte działanie 
Liczba miejsc pracy 
w wyniku podjętego 

działania 

17.05.2007 1 

18.06.2007 1 

23.08.2007 

 
Podpisanie umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku w 

sprawie odbywania przygotowania zawodowego w miejscu pracy 
przez osoby bezrobotne (dwóch osób nie zatrudniono po zakończeniu 

trwania umowy, trzecia umowa trwa nadal). 
 
 

1 

 02.03.2007 
02.04.2007 
04.06.2007 
08.08.2007 
22.08.2007 
03.09.2007 
17.10.2007 
08.11.2007 
13.11.2007 

Zatrudnienie na czas określony osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w PUP w Płocku. 9 

01.06.2007 
Zatrudnienie pracownika na czas określony do dnia 31.05.2009 roku 

po odbytym stażu (10.10.2006 – 31.05.2007) zgodnie z umową nr 
378/2006 z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku. 

1 

1. 

Zakład Utylizacji 
Odpadów 

Komunalnych 
Sp. z o.o. 

02.07.2007 
Zatrudnienie pracownika na czas określony do dnia 01.10.2008 roku 

po odbytym stażu (19.12.2006 – 18.06.2007) zgodnie z umową nr 
133/2006 z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku. 

 

2. 

Miejski Zakład 
Gospodarki 

Mieszkaniowej – 
TBS Sp. z o.o. 

05.02.2007 -  
29.02.2008 

Umowa o pracę zawarta na czas określony (w zależności od potrzeb 
Rejonu Obsługi Mieszkańców istnieje możliwość zatrudnienia na 

czas nieokreślony). 
1 
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  06.06.2007   -
05.08.2007    

 06.08.2007- 
31.08.2008 

 

 
Umowa o pracę na okres próbny. 

 
Umowa o pracę na czas określony (w zależności od potrzeb Spółki 
istnieje możliwość zawarcia kolejnej umowy na czas określony). 

 

1 

 

Wystąpiono z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy o 
zorganizowanie przygotowania zawodowego dla bezrobotnych przez 
okres 5 miesięcy, na stanowiska robotników gospodarczych. Spośród 
skierowanych przez PUP 9 bezrobotnych,  przygotowanie zawodowe 

ukończyła tylko 1 osoba. Pozostałe osoby rezygnowały w trakcie 
trwania przygotowania zawodowego.  

 

20.03.2006 
Zatrudnienie pracownika umysłowego (windykator) po 

przygotowaniu zawodowym zgodnie z umową 176/06 z PUP na czas 
określony . 

1 

01.05.2007 Zatrudnienie pracownika administr.-biurowego na czas określony do 
dnia 31.07.2007 roku. 1 

01.08.2007 Zatrudnienie pracownika fizycznego na czas określony do 
31.10.2007. 1 

18.06.2007 Zatrudnienie pracownika fizycznego (dozorca domowy) na czas 
określony do 17.09.2007, ½ etatu. 1 

01.09.2007 Zatrudnienie pracownika fizycznego (dozorca domowy) na czas 
określony do 31.10.2008. 1 

3. 
Miejskie Towarzystwo 

Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 

Styczeń-
grudzień 2007 Umowy zlecenia . 8 

Styczeń – 
grudzień 2007 

Zatrudnienie pracowników po ukończeniu szkolenia – prawo jazdy 
kat. D -  umowa z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku. 17 

4. Komunikacja Miejska 
– Płock Sp. z o.o. Styczeń - 

grudzień 2007 

W związku z przedłużeniem tras linii 1,2,7,8,20, uruchomieniem 
sezonowych linii „S” 13,14 oraz dołożeniem kursów na linii 19,10,17 

wzrosło zatrudnienie w grupie kierowców. 
7 

5. Wodociągi Płockie 
Sp. z o.o. 01.04.2007 Zatrudnienie stażysty na czas określony (3 miesiące) po odbyciu 

stażu.  1 

24.08.2007 Przyjęcie stażysty. 1 

2006-2007 Realizacja programu staży (3 rozpoczęte w 2006 roku, 4 w 2007 
roku) 7 

Styczeń-
grudzień 2007 Umowy zlecenia. 3 6. 

 

Płocki Park 
Przemysłowo – 

Technologiczny S.A. 

 

W roku 2007 dokonano sprzedaży pierwszych nieruchomości 
gruntowych na rzecz dwóch inwestorów, w wyniku których 

docelowo zostaną utworzone nie mniej niż 73 miejsca pracy. Ponadto 
zawarto porozumienia o lokowaniu inwestycji na terenie PPP-T, w 

wyniku których ma zostać utworzonych w sumie ok. 120 miejsc 
pracy. 

 

01.09.2006 – 
31.03.2007 

Umowa nr 303/2006 z PUP w sprawie odbywania stażu przez 
bezrobotnych. 2 

02.11.2006 – 
01.06.2007 

Umowa nr 330/2006 z PUP w sprawie odbywania stażu przez 
bezrobotnych. 1 

19.04.2007 – 
18.10.2007  

Umowa nr 65/2007 z PUP w sprawie odbywania stażu przez 
bezrobotnych. 2 

23.04.2007 – 
22.10.2007 

Umowa nr 122/2007 z PUP w sprawie odbywania stażu przez 
bezrobotnych w ramach realizacji Sektorowego Programu 

Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. 
2 

7. 
 

Płocki Zakład Opieki 
Zdrowotnej Sp. z o.o. 

23.04.2007 – 
22.10.2007 

Umowa nr 70/2007 z PUP w sprawie odbywania stażu przez 
bezrobotnych. 

1 
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23.05.2007 – 
22.11.2007 

Umowa nr 95/2007 z PUP w sprawie przygotowania zawodowego w 
miejscu pracy przez bezrobotnych w ramach realizacji Sektorowego 

Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. 
1 

04.06.2007 - 
03.12.2007 

Umowa nr 166/2007 z PUP w sprawie odbywania stażu przez 
bezrobotnych. 1 

13.08.2007 – 
12.02.2008 

Umowa nr 151/2007 z PUP w sprawie odbywania stażu przez 
bezrobotnych. 2 

20.08.2007 – 
19.02.2008 

Umowa nr 171/2007 z PUP w sprawie odbywania stażu przez 
bezrobotnych. 2 

03.09.2007 –
02.03.2008 

Umowa nr 211/2007 z PUP w sprawie odbywania stażu przez 
bezrobotnych. 1 

03.09.2007 – 
29.02.2008 

Umowa nr 61/2007 z PUP w sprawie odbywania stażu przez 
bezrobotnych. 1 

 
 
IV. Wydział Edukacji 
 
 I. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie 
zawodowe przeprowadziły rekrutację do klas I na  rok szkolny 2007/08.  
Jej wyniki przedstawiają się następująco: 
 
1. Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich im. L. Krzywickiego; 
  Płock, ul. Abp. Nowowiejskiego 4: 

technikum – 6 oddziałów klas I – 185 uczniów 
zawody: 
technik ekonomista,  
technik handlowiec,  
technik hotelarstwa  
 

            liceum profilowane –2 oddziały klas I – 67 uczniów w profilu ekonomiczno –
 administracyjnym  
 
            szkoła policealna – 1 oddział klas I – 14 uczniów w zawodzie technik ekonomista 
 
2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2; Płock, ul. Gwardii Ludowej 7  

technikum – 4 oddziały klas I – 102 uczniów 
zawody: 
technik mechanik  
technik elektryk 
technik elektronik  
technik informatyk 

 
zasadnicza szkoła zawodowa  - 3 oddziały klas I – 72 uczniów 
       zawody: 

mechanik pojazdów samochodowych  
elektromechanik pojazdów samochodowych 
elektryk 
 
technikum uzupełniające (dla dorosłych) – 1 oddział klasy I – 21 słuchaczy 
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zawody: 
technik mechanik 
technik elektryk   

3. Zespół Szkół Technicznych – ZB; Płock, al. Kilińskiego 4: 
technikum – 4 oddziały klas I – 112 uczniów 
zawody: 
technik mechanik, 
technik informatyk, 
 

            liceum profilowane –  3 oddziały klas I – 70 uczniów w profilu zarządzanie informacją, 
  

            zasadnicza szkoła zawodowa – 3 oddziały klas I – 107 uczniów 
zawody: 
dekarz,  
stolarz,  
mechanik monter maszyn i urządzeń,  
operator obrabiarek skrawających, 
mechanik pojazdów samochodowych. 

 
            szkoła policealna – 1 oddział klas I – 15 uczniów w zawodzie technik informatyk. 

 
4. Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abp. Nowowiejskiego; Płock, ul. Padlewskiego 2: 

technikum – 3 oddziały klas I – 77 uczniów 
zawody: 
technik technologii odzieży,  
kucharz, 
technik żywienia i gospodarstwa domowego, 
technik usług fryzjerskich, 
 

            zasadnicza szkoła zawodowa – 6 oddziałów klas I /w tym wielozawodowa/ - 239 uczniów 
            zawody: 

kucharz małej gastronomii,  
fryzjer, 
krawiec, 
piekarz, 
cukiernik, 
rzeźnik – wędliniarz, 
oraz w klasie wielozawodowej, 
elektromechanik, 
mechanik pojazdów samochodowych, 
elektromechanik pojazdów samochodowych, 
blacharz samochodowy, 
stolarz. 
 

5. Zespół Szkół Budowlanych Nr 1; Płock, ul. Prezydenta I. Mościckiego 4: 
technikum – 5 oddziałów klas I – 148 uczniów 
zawody: 
technik budownictwa,  
technik geodeta, 
technik ochrony środowiska,  
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technik urządzeń sanitarnych.  
 
            liceum profilowane – 1 oddział klas I – 34 uczniów w profilu kształtowanie środowiska  

 
            zasadnicza szkoła zawodowa – 4 oddziały klas I – 134 uczniów 
            zawody: 
 murarz, 
 malarz tapeciarz, 
 posadzkarz, 
 monter instalacji i urządzeń sanitarnych, 
            technikum uzupełniające (dla dorosłych) – 2 oddziały klas I – 89 słuchaczy 
            zawody: 
 technik budownictwa, 
 technik urządzeń sanitarnych, 
 
            szkoła policealna ( dla dorosłych) – 1 oddział klas I – 29 słuchaczy w zawodzie technik    
 urządzeń sanitarnych. 
 
6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno - 
Wychowawczym Nr 2 ; Płock, ul. Lasockiego 14: 

4 oddziały klas I – 58 uczniów 
zawody: 
fryzjer, 

            piekarz, 
stolarz, 
krawiec, 
kucharz małej gastronomii, 
mechanik pojazdów samochodowych, 
blacharz samochodowy. 
 

7. Centrum Kształcenia Ustawicznego, Płock, Al. Piłsudskiego 6: 
    Jako placówka kształcąca dorosłych słuchaczy, pracująca w formach zaocznych i wieczorowych 

w systemie semestralnym dokonuje naboru do wszystkich typów szkół  i semestrów dwa razy 
w roku. Najliczniejszy jest jednak nabór letni na pierwsze semestry, trwający praktycznie 
do września każdego roku. W  roku szkolnym 2007/08 naukę rozpoczęło: 

            technikum uzupełniające – 4 semestry I – 51 słuchaczy 
zawody: 
technik żywienia i gospodarstwa domowego, 
technik budownictwa, 
technik handlowiec, 
technik mechanik, 
 
liceum profilowane – 2 semestry I – 50 słuchaczy 
profile:  
usługowo – gospodarczy, 
zarządzanie informacją, 
 

            zasadnicza szkoła zawodowa – 6 semestrów I - 80 słuchaczy 
            zawody: 

kucharz małej gastronomii,  
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piekarz, 
cukiernik, 
sprzedawca, 
fryzjer, 
ślusarz, 

 
          szkoła policealna  - 3 semestry I – 78 słuchaczy 
          zawody: 

technik ekonomista, 
technik administracji, 
technik informatyk. 

 
 II. Od września nastąpiły zmiany organizacyjne w płockich placówkach oświatowych: 

– ze względu na wydłużenie czasu pracy przedszkoli zwiększyła się liczba miejsc pracy 

o 3 etaty pedagogiczne oraz 2 administracji i obsługi, 

– systematycznie zwiększa się liczba dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co 

skutkuje rozszerzeniem zadań dydaktyczno – opiekuńczych placówek i zwiększeniem 

zatrudnienia 

– w szkołach podstawowych i specjalnych przybyło 14 etatów pedagogicznych (np. logopedzi, 

nauczyciele wspomagający w klasach integracyjnych) oraz 2 w administracji i obsłudze, 

– w szkołach zwłaszcza ponadgimnazjalnych mamy do czynienia z systematycznym 

przechodzeniem nauczycieli na emerytury – z tego prawa skorzystały 24 osoby, jednocześnie 

zatrudniono 15 nowych nauczycieli (8 absolwentów podejmujących pierwszą pracę 

i 7 dotychczasowych bezrobotnych nauczycieli).   

 
V. Wydział Skarbu i Budżetu, Oddział Podatków i Opłat 
 
 Realizując Uchwałę Rady Miasta Płocka Nr 937/XLVI/01 z dnia 27 listopada 2001 roku 

z późn. zmianami o rozwiązywaniu problemu bezrobocia w mieście Płocku, Oddział Podatków  

i Opłat w 2007 roku zgodnie z zapisem w §1 pkt 6 ww. Uchwały  złożył  informację potwierdzającą 

uprawnienie do zastosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości na 2007 rok przez 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe „Omega” Spółka Jawna – korzystające z 30 % 

zwolnienia z podatku od nieruchomości od dnia 1.12.2004 r. na okres 4 lat. Po sprawdzeniu 

zatrudnienia u ww. podatnika, potwierdzającego spełnienie przez niego warunków do korzystania 

z 30% zwolnienia z podatku od nieruchomości, została wydana decyzja zwalniająca 

przedsiębiorstwo z podatku na kwotę 22 125,00 zł. 

  

VI. Wydział Geodezji i Katastru  
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 Wydział Geodezji i Katastru oraz Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej zgodnie 

z rejestrem wniosków dotyczących działalności gospodarczej w zakresie przekwalifikowania 

gruntów oraz podziałów nieruchomości udzielił: 

- decyzji zatwierdzającą podział dla 14 osób,  

- odpowiedzi na piśmie dla 2 osób,   

- decyzji o wyłączeniu i naliczeniu opłat dla 4 osób. 

 Wykaz spraw załatwionych w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - w okresie 

od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku wpłynęło 881 spraw. 

 

VII. Wydział Urbanistyki i Architektury        

 

  Zgodnie z wykazem decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji dotyczących sfery 

działalności gospodarczej o charakterze usługowym, produkcyjnym, składowo-magazynowym, 

usługowo-przemysłowym w Płocku wydano 51 pozytywnych decyzji. Wydano także 81 decyzji 

o warunkach zabudowy (lokalizację inwestycji celu publicznego) dla inwestycji dotyczących sfery 

działalności gospodarczej o charakterze usługowym, produkcyjnym, składowo-magazynowym, 

usługowo-przemysłowym w Płocku. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność jednostek współpracujących z Urzędem Miasta Płocka 
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Działalność Płockiego Funduszu Poręczeń Kredytowych  
 
 Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych w wyniku prowadzonej działalności statutowej 

w roku 2007 po rozpatrzeniu złożonych wniosków przez Potencjalnych Beneficjentów - udzielił 

poręczenia i zaangażował środki z kapitału zakładowego na łączną kwotę 543 500,00 złotych. 

Jeden z wniosków nie uzyskał pozytywnej rekomendacji Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu, wobec 

czego Zarząd Spółki podjął decyzję o odmowie poręczenia z uwagi na wysokie ryzyko związane z 

jego późniejszą spłatą. 

Ogólna kwota kredytów bankowych uzyskanych przez Beneficjentów dzięki poręczeniu 

Funduszu w okresie sprawozdawczym wynosi ogółem: 1 154.000,00 złotych. 

W rzeczonym czasie trzech Beneficjentów Funduszu dokonało spłaty wierzytelności wobec 

Instytucji Finansowej powstałych w roku 2006, co jest równoznaczne z wygaśnięciem 

zobowiązania PFPK wobec banku – na łączną kwotę  220 000,00 złotych . 

 
Działalność Funduszu Grantowego dla Płocka 
 
 W dniu 30 września 2007 roku zakończyła się I edycja konkursu grantowego, w której 

dofinansowanie otrzymało 26 organizacji pozarządowych. Na realizację ich projektów 

przeznaczono łączną kwotę 597 653 zł. Podjęte działania dotyczyły m.in.: podwyższania poziomu 

wykształcenia mieszkańców Płocka, przeciwdziałania wykluczaniu społecznemu i ekonomicznemu 

osób takim wykluczeniem zagrożonych, podwyższania poziomu bezpieczeństwa publicznego, 

podnoszenia jakości pomocy społecznej, podnoszenia atrakcyjności turystycznej i społecznej oraz 

prowadzenia działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia.  

  W październiku została ogłoszona II edycja konkursu. O granty ubiegało się 48 płockich 

organizacji pozarządowych, które do końca października złożyły wnioski na łączną                    

kwotę 947 870,50 zł. W listopadzie i grudniu wnioski zostały poddane ocenie formalnej przez 

pracowników Fundacji oraz wstępnej ocenie merytorycznej, którą przeprowadzili członkowie Rady 

Programowej i Rady Fundacji. Wnioskowane projekty wpisywały się przede wszystkim w: 

• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem 

zagrożonych, 

• podwyższenie poziomu wykształcenia, 

• zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki, 

• prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia, 

• podnoszenie jakości pomocy społecznej. 
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 Ich cele to także podnoszenie atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej Płocka, 

upowszechnianie rekreacji, kultury fizycznej i sportu, podwyższenie bezpieczeństwa publicznego, 

wzmocnienie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej, wspieranie środowiska 

gospodarczego miasta oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy Płocka, poprawę 

stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywne programy  realizowane przez Urząd Miasta Płocka i Powiatowy Urząd 

Pracy w Płocku w 2007 roku.  
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 Powiatowy Urząd Pracy w Płocku prowadził działania na podstawie instrumentów rynku 

pracy zawartych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy. Na mocy porozumienia zawartego w dniu 28 stycznia 2000 roku 

pomiędzy Starostą Płockim a Prezydentem Miasta Płocka określającego zasady wspólnego 

realizowania lokalnej polityki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu Powiatowy Urząd Pracy 

w Płocku prowadził zadania wynikające z tejże ustawy zarówno dla Miasta jak i Powiatu.  

 
Staże. 
Postawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 
2004r. Nr99, poz.1001 z późn  zm.) 

 
 Celem stażu jest przygotowanie osoby bezrobotnej do samodzielnego wykonywania 

powierzonych czynności i zadań na stanowisku pracy, zgodnie z opracowanym wcześniej przez 

pracodawcę  harmonogramem stanowiącym integralną część umowy o odbywanie stażu, bez 

nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Staż nie może trwać krócej niż 3 miesiące i nie dłużej 

niż 12 miesięcy. Skierowanemu bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium 

w wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych. Program kierowany jest do osób bezrobotnych 

do 25 roku życia oraz osób zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne w okresie 

do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie 

poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, i które nie ukończyły 27 roku życia.  

 W 2007 roku Powiatowy Urząd Pracy w Płocku zorganizował łącznie 1394 miejsc 

odbywania stażu, w tym: 

- 683 osoby z terenu powiatu grodzkiego, 

- 711 osób z terenu powiatu płockiego. 

 Z ogólnej liczby zorganizowanych miejsc stażu, 200 miejsc współfinansowanych było 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 700 miejsc z Programu Regionalnego „Mazowsze 2007”. 

 
Prace społecznie użyteczne. 
Postawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
 
 Prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji bezrobotnych wprowadzoną cytowaną 

wyżej ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W/w program wszedł w życie 

od 1 listopada 2005 roku. 

Prace społecznie użyteczne mogą wykonywać osoby bezrobotne nie posiadające prawa 

do zasiłku i korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej w miejscu zamieszkania lub pobytu, 

w wymiarze do 10 godzin tygodniowo. Uczestnictwo w programie wiązało się z wynagrodzeniem 
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- do 31 maja 2007 roku wynoszącym 6,20 złotych za godzinę, a od 1 czerwca 2007 roku minimalna 

stawka wynosiła 6,30 złotych za godzinę. Osoby uczestniczące w powyższym programie zachowały 

status osoby bezrobotnej. 

 Starosta refunduje Miastu ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty 

świadczenia przysługującemu  bezrobotnemu. 

 Prace społecznie użyteczne mają na celu, oprócz zapewnienia osobom bezrobotnym 

możliwości uzyskania minimalnych środków do życia i wsparcia działań społeczności lokalnych 

- zdyscyplinowanie bezrobotnych i ograniczenie możliwości wykonywania przez nich pracy 

„na czarno”. Powyższa forma wsparcia powinna spowodować bardziej trafne kierowanie pomocy 

socjalnej do osób rzeczywiście jej potrzebujących.  

 W okresie od stycznia do grudnia 2007 roku Powiatowy Urząd Pracy w Płocku 

zorganizował łącznie 829 miejsc pracy społecznie użytecznych, na które skierowano 1076 osób, w 

tym : 

- 507 osób z powiatu grodzkiego, 

- 569 osoby z powiatu ziemskiego. 

 
Przyznanie osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej.  
 
 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

wprowadziła narzędzie jakim są  jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

O przyznanie jednorazowych środków  na rozpoczęcie działalności gospodarczej może ubiegać 

się osoba, która jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy  jako osoba bezrobotna. Przyznana kwota 

nie może przekroczyć 500% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu podpisania 

umowy. 

 Wniosek o przyznanie w/w środków może być uwzględniony w przypadku spełnienia 

przez bezrobotnego następujących warunków: 

− w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny 

przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej,  szkolenia,  stażu, 

przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie  użytecznych, 

prac interwencyjnych lub robót publicznych, 

− nie otrzymał  w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku pożyczki z Funduszu Pracy 

lub innych funduszy publicznych środków na podjecie działalności gospodarczej lub  rolniczej, 

nie otrzymał dotychczas  z Funduszu Pracy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności 

gospodarczej lub innych funduszy publicznych, 
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− spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 

15.12.2006 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy  de minimis (Dz.Urz. 

UE L 379 z 28.12.2006 roku, str 5), 

− nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie 

wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, 

− nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku  skazany za przestępstwa przeciwko 

obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny. 

 Przyznanie środków uzależnia się od oceny wiarygodności ekonomicznej planowanej 

działalności, spełnienia kryteriów formalno-prawnych wynikających z przepisów prawnych oraz 

posiadanych środków.  

 Środki mogą być przyznane na każdy rodzaj działalności gospodarczej tj. produkcję, usługi 

i handel (z wyłączeniem usług transportowych w zakresie przewozu osób oraz handlu obwoźnego). 

W/w środki udzielane są w szczególności na zakup maszyn, urządzeń oraz wyposażenia 

niezbędnego do rozpoczęcie działalności gospodarczej i na zakup surowców, materiałów 

oraz  towarów koniecznych do jej uruchomienia. 

 W roku 2007 Powiatowy Urząd Pracy w Płocku udzielił 324 osobom bezrobotnym 

jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym: 

- 196 osób z terenu powiatu grodzkiego, 

- 126  osób z terenu powiatu płockiego,  

- 2 osoby zamieszkałe na terenie innych powiatów rozpoczynające działalność w Płocku. 

 W celu zwiększenia puli środków oraz szans osób bezrobotnych na uzyskanie 

samozatrudnienia  kontynuowano realizację programu „Płock dla przedsiębiorczych II edycja”, 

który skierowany był do osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka i mających 

zamiar otworzyć działalność gospodarczą również na terenie miasta Płocka. W ramach w/w 

programu Urząd Miasta Płocka przekazał  w 2007 roku kwotę 800 000,00 zł. 

 

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. 

 Program przygotowania zawodowego w miejscu pracy oznacza zdobywanie przez 

bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy nowych kwalifikacji lub 

umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku 

pracy według ustalonego programu, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Przygotowanie 

zawodowe nie może trwać krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 6 miesięcy. Skierowanemu 

bezrobotnemu 
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w okresie odbywania przygotowania zawodowego przysługuje stypendium. Za okres za który 

przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje. Program ten kierowany jest do osób znajdujących 

się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 W roku 2007 Powiatowy Urząd Pracy w Płocku zorganizował łącznie 469 miejsca 

odbywania przygotowania zawodowego w miejscu pracy, w tym: 

- 202 osób z terenu powiatu grodzkiego, 

- 267 osób z terenu powiatu płockiego. 

 

Szkolenia. 
 
 W 2007 roku Powiatowy Urząd Pracy w Płocku skierował na szkolenia przekwalifikowania 

przyuczenia do zawodu ogółem 663 osoby 

- 404 osoby z terenu powiatu grodzkiego, 

- 259 osób z terenu powiatu płockiego. 

 Na szkolenia indywidualne ogółem skierowano ogółem 223 osoby. 

Największą popularnością cieszyły się następujące kierunki szkoleń: 

- prawo jazdy kat. C, D, E, 

- operator sprzętu ciężkiego: koparko – ładowarki, ładowarki, 

- kurs kwalifikacyjny dla szeregowych Państwowej Straży Pożarnej, 

- licencja pracowników ochrony I – go stopnia, 

- spawanie: elektryczne, gazowe, CO2, 

- transport drogowy materiałów niebezpiecznych. 

 Powiatowy Urząd Pracy w Płocku w roku 2007 zrealizował  następujące szkolenia dla osób 

niepełnosprawnych: 

Z terenu Powiatu Płockiego – 5 szkoleń indywidualnych w  zakresie : 

- prawo jazdy kat. C, 

- prawo jazdy kat. B, 

- pracownik płacowo – kadrowy, 

- projektowanie stron internetowych, 

- kurs dokształcający dla kierowców wykonujących transport w zakresie przewozu rzeczy. 

Z terenu Miasta Płocka – 11 szkoleń indywidualnych w zakresie: 

- prawo jazdy kat. E, 

- podstawy obsługi komputera, 
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- transport drogowy taksówką, 

- kierowca wózków jezdniowych, 

- masaż leczniczy – kurs podstawowy, 

- obsługa kas fiskalnych, 

- spawacz CO2, 

- operator sprzętu komputerowego, 

- palacz CO, 

- pracownik płacowo – kadrowy, 

- podstawowy kurs komputerowy. 
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Nazwa programu Kierunek szkolenia grupowego Liczba osób Ogółem

Asystentka szefa z językiem angielskim. 15

36

Język angielski – kurs średniozaawansowany. 10

Język  niemiecki  - kurs podstawowy. 10 153
Samodzielna księgowa. 10
Manicure, pedicure, paznokcie akrylowe oraz makijaż. 26
Obsługa zbiorników LPG. 10
Spawanie metodą MAG 135. 20

16

20

Mazowsze 2007 Monter instalacji sanitarnych – nowoczesne technologie. 15 65
Obsługa urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. 10
Prawo jazdy kat. C. 20

20

Spawanie w osłonie CO2. 20 181
Mała Przedsiębiorczość – VII edycji. 80
Opiekun osób starszych i dzieci.  15
Krawiec - stylista. 11
Fryzjer z elementami wizażu. 15
Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych /podstawowy + cysterny/ 20

15

Prawo jazdy kat. C. 10 25
Razem 424

Szkolenia indywidualne pod deklarację zatrudnienia w ramach Funduszu Pracy. 223
Suma: grupowe + indywidualne F.P. 647
Szkolenia indywidualne dla osób niepełnosprawnych w ramach środków PFRON. 16
Razem: 663

Szkolenia w ramach 
Funduszu Pracy 

Księgowość podmiotów gospodarczych dla sektora mśp i mikro z elementami kadrowo 
– płacowymi.

Sprzedawca  z obsługą komputerowych programów użytkowych i z obsługą kas 
fiskalnych.

Szkolenia w ramach 
programu 
"Aktywizacja 
zawodowa osób 
bezrobotnych – 
„MAZOWSZE  
2007”

Spawanie w osłonie CO2

Szkolenia grupowe 
w ramach SPORZL 
działanie 1.3 „Nowa 
Szansa”

Zarządzanie zaopatrzeniem zapasami i składami– logistyka z uprawnieniami do 
prowadzenia wózków jezdniowych.

Szkolenia grupowe 
w ramach SPORZL 
działanie 1.2   
„Nowa szansa "

Spawanie w osłonie CO2.
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Prace interwencyjne. 
 Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które 

następuje w wyniku umowy zawartej przez Starostę i ma na celu wsparcie osób będących w 

szczególnej sytuacji na rynku pracy. Prace interwencyjne kierowane są do osób znajdujących 

się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 W ramach w/w programu Starosta za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy zwraca 

pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych  skierowanych bezrobotnych, o 

których mowa wyżej, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki 

na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości określonej w umowie. Jeżeli 

pracodawca bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy 

zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy i po upływie tego okresu 

dalej go zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy, starosta za pośrednictwem PUP może przyznać 

pracodawcy jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości do 50 % przeciętnego 

wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku. 

W roku 2007 Powiatowy Urząd Pracy w Płocku zorganizował łącznie 251 miejsc w ramach 

prac interwencyjnych, na które skierowano 277 osób, w tym: 

- 106 osób z terenu powiatu grodzkiego, 

- 171 osób z terenu powiatu płockiego. 
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Programy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku 
 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku w ramach działań 3 zespołów pracy 

socjalnej 

i działu pracy socjalnej objął pomocą 5881 rodzin, liczących ogółem 12 186 osób. 

Bezrobotni korzystający z pomocy w okresie  01.01.2007 – 31.12.2007 roku. 
 

L.p. Wyszczególnienie 
Liczba osób 

korzystających      
z pomocy ogółem 

Udział liczby 
bezrobotnych 

korzystających   
z pomocy ogółem 

 % 

1 Styczeń 3697 2097 56,72 
2 Luty 3987 2142 53,72 
3 Marzec 4208 2202 52,32 
4 Kwiecień 5306 2401 45,25 
5 Maj 5494 2592 47,17 
6 Czerwiec 5979 2613 43,70 
7 Lipiec 6.146 2.988 48,62 
8 Sierpień 6.305 3.088 48,98 
9 Wrzesień 6.508 3.182 48,89 
10 Październik 6.697 3.283 49,02 
11 Listopad 7.048 3.374 47,87 
12 Grudzień 7.488 3.470 46,34 

 

W planowaniu pracy w poszczególnych Zespołach Pracy Socjalnej MOPS w Płocku 

dominuje podejście projektowe przy realizacji określonych zadań (praca projektem socjalnym). 

W okresie sprawozdawczym tj. od stycznia do grudnia 2007 roku podjęto i kontynuowano działania 

na rzecz osób korzystających ze wsparcia tutejszego ośrodka w ramach następujących programów 

i projektów:  

 
Klub Aktywnego Poszukiwania Pracy 

 Pilotaż Klubu przeprowadził w 2005 roku Zespół Pracy Socjalnej nr 3 wraz z Ośrodkiem 

Interwencji Kryzysowej. W różnych Zespołach miał on inną nazwę, ale idea jego była podobna. 

Projekt jest adresowany do osób bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach zawodowych 

z wykształceniem podstawowym, zawodowym oraz średnim. Uczestnikami projektu są zarówno 

mężczyźni, jak i kobiety, którzy mają niską motywację do podjęcia zatrudnienia.  

 Celem nadrzędnym projektu jest mobilizowanie uczestników do bardziej aktywnego 

poszukiwania pracy oraz udzielanie im wsparcia psychicznego poprzez kształtowanie pozytywnego 

myślenia, budowanie atmosfery wzajemnego zaufania i akceptacji, nauczenie technik radzenia 
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sobie ze stresem. Kolejny cel projektu to zwiększenie efektywności podejmowanych przez 

beneficjentów działań zmierzających do znalezienia pracy, wymagał od nich określenia swoich 

predyspozycji 

i preferencji zawodowych, umiejętności zaprezentowania swoich mocnych stron. Poza tym zajęcia 

prowadzone w Klubie uświadamiały jego członkom, jakie są oczekiwania pracodawcy i gdzie 

można znaleźć bieżące informacje o wolnych miejscach pracy lub kursach zawodowych. W okresie 

sprawozdawczym przeprowadzono 20 spotkań indywidualnych, informacyjno-rekrutacyjnych, 

w wyniku czego powstały 2 grupy szkoleniowe liczące po 7 osób. Po 3 spotkaniach integracyjnych 

część beneficjentów zrezygnowała z uczestnictwa, w związku z powyższym zawiązano 1 grupę, 

która obecnie liczy 7 osób. 

 

Klub Pracy 

 W okresie sprawozdawczym zostały zorganizowane dwie edycje Klubów Pracy, edycja 

V nadal w trakcie realizacji. 

 

IV edycja Klubu Pracy 

 Trwała od 26.02.2007 roku do 05.09.2007 roku Zajęcia grupowe odbywały się raz 

w tygodniu na 4 godzinnych sesjach. Ogółem odbyło się 18 spotkań. Zasadniczy cel został 

zrealizowany, albowiem na siedem uczestniczek jedna osoba podjęła pracę zawodową, 2 osoby 

zostały zakwalifikowane do prac społecznie użytecznych, 2 osoby podjęły dalsze kształcenie 

na poziomie szkoły średniej w CKU oraz pracują w ramach wolontariatu w ZPS nr 3. 

 

V edycja Klubu Pracy 

 Rozpoczęła się 23.10.2007 roku - przewidywany czas zakończenia kwiecień 2008 roku 

Dotychczas odbyło się 8 warsztatów grupowych, w których uczestniczy 8 osób. W 2007 roku 

prowadzono poradnictwo indywidualne dla uczestników Klubu Pracy w ramach, którego 

przeprowadzono diagnozę  potencjału zawodowego uczestniczek oraz zostały utworzone 

Indywidualne Plany Działania. Udzielono 33 porady.  

 

„Rozwiń Skrzydła” 

 W dniu 18.09.2007 roku rozpoczęto realizację projektu – grupa terapeutyczna dla 

absolwentów Klubów Pracy „Rozwiń Skrzydła” (przewidywany termin zakończenia marzec 
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2008 roku). Celem grupy jest rozwój indywidualnych cech ułatwiających znalezienie zatrudnienia. 

W okresie  sprawozdawczym odbyło się 7 warsztatów terapeutycznych. Grupa liczy 7 osób. 

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 W okresie sprawozdawczym MOPS w Płocku realizował dwa projekty: „Światełko w tunelu 

EFS” i „Od bierności do aktywności” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, przy czym projekt „Od bierności do aktywności” 

realizowany był i jest nadal ze środków UE w ramach EFS oraz PFRON. 

 

„Światełko w tunelu EFS”. 

     Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w 2007 roku Beneficjenci Ostateczni – osoby 

długotrwale bezrobotne zostali objęci szkoleniami zawodowymi w ramach zaplanowanej 

reintegracji zawodowej.   

• "Fryzjer" - 250 godzin, w okresie od 03.01.07 roku do 12.04.07 roku – z zaplanowanej 

uprzednio liczby 10 osób, szkolenie rozpoczęło 9 osób (kobiety),  jedna kobieta 

zakwalifikowana do udziału w projekcie, w dniu rozpoczęcia szkolenia podjęła 

zatrudnienie. Kurs ukończyło 8 kobiet (jedna kobieta złożyła rezygnację z przyczyn 

osobistych). 

• "Opiekun ludzi starszych i dzieci" - 232 godziny, w okresie od 11.01.07 roku do 17.04.07 

roku z zaplanowanej uprzednio liczby 30 osób, szkolenie rozpoczęło 29 beneficjentów 

ostatecznych (27 kobiet i 2 mężczyzn), jedna kobieta dzień przed zaplanowanym terminem 

rozpoczęcia kursu złożyła pisemne oświadczenie, w którym informuje o podjęciu pracy. 

Szkolenie ukończyło 28 osób (26 kobiet i 2 mężczyzn) jedna kobieta z przyczyn osobistych 

zrezygnowała z udziału w projekcie. 

• "Kucharz, barman z elementami przyjęć okolicznościowych" - 220 godzin, w okresie 

od 12.01.07 roku do 13.04.07 roku – rozpoczęło i ukończyło 16 osób (10 kobiet 

i 6 mężczyzn). 

• "Spawacz z uprawnieniami CO2" - 220 godzin, w okresie od 15.01.07 roku do 

16.04.07 roku – rozpoczęło  i ukończyło 8 mężczyzn. 

• "Kosmetyczka z elementami wizażu" - 220 godzin, w okresie od 16.01.07 roku do 16.04.07 

roku – rozpoczęło 17 kobiet z zaplanowanej uprzednio liczby 18 kobiet (jedna kobieta 

podjęła pracę). Szkolenie ukończyło 17 kobiet. 

• "Nowoczesne metody wykończeniowe w budownictwie" - 260 godzin, w okresie 
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od 16.04.07 roku do 30.04.07 roku – rozpoczęło i ukończyło 8 mężczyzn. 

• Kurs z zakresu przedsiębiorczości rozpoczęło i ukończyło 20 osób (18 kobiet i 2 mężczyzn). 

• Kurs prawo jazdy kat. C rozpoczęło 2 mężczyzn, a ukończył jeden mężczyzna. 

 Po zakończeniu realizacji projektu „Światełko w tunelu EFS” zgodnie z założeniami 

projektu osiągnięto następujące rezultaty twarde: 

 Beneficjenci ostateczni – osoby długotrwale bezrobotne zostali objęci usługami doradztwa 

zawodowego i psychologicznego, z uprzednio planowanej 90 osobowej liczby uczestników 

dla 97 i we współpracy z nimi podczas zajęć indywidualnych zostały przygotowane Indywidualne 

Plany Kariery Zawodowej/Indywidualne Plany Działania. Spośród rekrutowanej grupy 101 osób, 

w tym 76 kobiet i 25 mężczyzn, zrezygnowało 11 osób, w tym 10 kobiet i jeden mężczyzna, 

10 kobiet złożyło oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, przy czym 7 kobiet zostało 

objętych wsparciem ze strony zatrudnionych w ramach projektu doradców zawodowych, powstały 

dla nich i we współpracy z nimi Indywidualne Plany Działania, 2 spośród 7 kobiet podjęły pracę, 

5 pań zrezygnowało z powodu trudnej sytuacji rodzinnej i zdrowotnej. Jeden zrekrutowany 

mężczyzna, wyraził wolę i ochotę udziału w projekcie jednak z powodu podjęcia pracy zarobkowej 

oraz powodów zdrowotnych zrezygnował z udziału w projekcie. Łącznie warsztaty terapeutyczne 

ukończyło 90 BO (24 mężczyzn, 66 kobiet). Indywidualne Plany Działania opracowano dla 

97 Beneficjentów Ostatecznych (73 kobiety, 24 mężczyzn). 

Reasumując:  

• projekt ukończyło 94% osób długotrwale bezrobotnych, 

• dodatki szkoleniowe wypłacono 87 BO - osobom długotrwale bezrobotnym, 

• z pośrednictwa pracy skorzystały 84 osoby; z doradztwa psychologiczne skorzystało 

76 osób, 

• IPD opracowano dla 97 osób długotrwale bezrobotnych, 

• od początku realizacji projektu zatrudnienie podjęło 13 osób; na umowę na czas określony 

zostało zatrudnionych 7 osób, na umowę na czas nieokreślony 1 osoba, 5 osób na umowę 

zlecenie. 18 osób zostało zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych. 

Samozatrudnieniem zainteresowane były 2 osoby, jednak na koniec realizacji projektu 

żaden BO nie podjął samozatrudnienia, 

• wolontariat podjęło 5 osób – 2 osoby podpisały umowę wolontariatu, 3 osoby złożyły 

deklarację przystąpienia do wolontariatu, 

• kontynuację szkoleń podjęło 10 osób, 

• 90 BO-długotrwale bezrobotnych korzystało ze świadczeń systemu pomocy społecznej. 
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„Od bierności do aktywności” EFS oraz PFRON. 
 
 Celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i wykluczenia społecznego 

bezrobotnych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym. Projekt adresowany 

jest do 100 osób niepełnosprawnych spełniających powyższe kryteria. Zgodnie z harmonogramem 

realizacji projektu w 2007 roku prowadzone były zajęcia dla Beneficjentów Ostatecznych 

– bezrobotnych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym - z zakresu 

doradztwa/poradnictwa zawodowego, psychologicznego oraz porad w zakresie obsługi 

komputera/korzystania z Internetu. W styczniu 2007 roku zakończyła się II edycja projektu, która 

trwała od sierpnia 2006 roku. Zajęcia rozpoczęła grupa 28 osób, a ukończyła grupa 23 osób. 

Spośród tej grupy jedna osoba podjęła pracę jako pracownik ochrony, jedna osoba podjęła pracę 

wolontarystyczną, jedna osoba podjęła starania w kierunku prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej. Ponadto 2 osoby ukończyły kurs komputerowy organizowany przez inną instytucję, 

a jedna osoba ukończyła kurs w zakresie kucharz – kelner. Od lutego 2007 roku do lipca 2007 roku  

trwała III edycja projektu. Zajęcia rozpoczęła grupa 25 osobowa a ukończyła grupa 17 osobowa. 

Spośród tejże grupy  2 osoby podjęły zatrudnienie na umowę o pracę, w tym jedna z nich 

w obszarze funduszy emerytalnych i ubezpieczeń, 1 osoba podjęła pracę wolontarystyczną. 

Dokumenty aplikacyjne w wielu instytucjach złożyli również inni uczestnicy z obu edycji. W  lipcu 

2007  roku została przeprowadzona rekrutacja do IV i ostatniej już edycji projektu 

„Od bierności do aktywności”. Od sierpnia zajęcia rozpoczęła grupa 25 osób i kontynuowała 

do końca stycznia 2008  roku. Osoby zaangażowane w realizację projektu podejmowały działania 

mające na celu rozwój uczestników projektu, ze szczególnym naciskiem na odkrywanie własnych 

zasobów, budowanie poczucia własnej wartości, pokonywanie barier, które przeszkadzały 

w aktywnym funkcjonowaniu na rynku pracy, budowaniu własnej kariery zawodowej. Beneficjenci 

Ostateczni, dzięki ciężkiej pracy nad sobą, w trakcie zajęć doskonalą swoje umiejętności 

interpersonalne związane z kontaktem z pracodawcą, świadomością mocnych stron niezbędną 

do autoprezentacji, uczą się sporządzać dokumenty aplikacyjne. 

 MOPS w Płocku podejmuje także szereg działań w celu zapewnienia osobom bezrobotnym 

zatrudnienia w różnych formach, w ramach współpracy z organizacjami rządowymi 

i samorządowymi poprzez realizację następujących programów: 

1) na podstawie Uchwały Rady Miasta Płocka nr 702/XL/2005r. z dnia 24 maja 2005r. w sprawie 

ustalenia uprawnionych do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej 
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w Płocku wydano 174 karty aktywnego poszukiwania pracy osobom uprawnionym, 

2) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku 

w sprawie trybu organizacji prac społecznie użytecznych (Dz.U. nr 210, poz. 1754) w 2007 roku 

skierowano 1371 osób do prac społecznie użytecznych, z czego 507 osób podjęło pracę w ramach 

programu. 

 W wyniku współpracy podjętej ze stowarzyszeniem „EKON” działającym na rzecz osób 

chorych psychicznie, pracownicy socjalni prowadzą nabór osób chętnych do podjęcia zatrudnienia 

przy segregacji surowców wtórnych.  

 W ramach współpracy z płocką filią Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie 

skierowano 25 osób – klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku na szkolenia pt. 

„Zaczynamy od nowa - szukam pracy”. 

 W ramach współpracy z płocką filią Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie 

skierowano 8 osób bezrobotnych i niepełnosprawnych – klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

w Płocku na warsztaty aktywizacyjne dla bezrobotnych i aktywnie poszukujących pracy. 

 
Dynamika wzrostu osób korzystających z pomocy  

w okresie 01.01.2007 roku – 31.12.2007 roku. 
 

L.p. Wyszczególnienie Liczba osób korzystających        
z pomocy ogółem Dynamika wzrostu w % 

1 Styczeń 3697 100,00 
2 Luty 3987 107,8 
3 Marzec 4208 105,5 
4 Kwiecień 5306 126,1 
5 Maj 5494 103,5 
6 Czerwiec 5979 108,8 
7 Lipiec 6.146 100,00 
8 Sierpień 6.305 102,59 
9 Wrzesień 6.508 103,22 
10 Październik 6.697 102,90 
11 Listopad 7.048 105,24 
12 Grudzień 7.488 106,24 
 

Działania podejmowane przez PPP-T S.A. w związku z realizacją przedmiotowej 
uchwały. 
 
  W związku z realizacją uchwały w sprawie problemu bezrobocia w mieście Płocku spółka 

od 2005 roku prowadzi działania zmierzające do powstania w Płocku liczącego się w Europie 
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ośrodka zorientowanego na kreowanie i wspomaganie procesów gospodarczych, opartych 

na nowoczesnych technologiach, innowacyjnych projektach naukowo-badawczych oraz edukacji. 

Z końcem 2006 roku spółka zakończyła proces inwestycyjny, w wyniku którego do dyspozycji 

inwestorów jest obecnie około 130 ha uzbrojonych terenów.   

  W grudniu 2007 roku dokonano ostatecznych sprzedaży pierwszych nieruchomości 

gruntowych o pow. ok. 3 ha na rzecz Inwestorów PPP-T S.A.: 

• na rzecz firmy „LASER-MET” Sp. z o.o. dokonano sprzedaży pierwszych nieruchomości 

gruntowej położonej w strefie 3 PPP-T S.A., na której Inwestor/branża metalowa/usługi 

w zakresie wycinania laserem i obróbki metali zrealizuje inwestycję polegającą na budowie 

zakładu produkcyjnego zgodnego z profilem PPP-T S.A. oraz docelowo utworzy nie mniej 

niż 50 stałych miejsc pracy,  

• na rzecz Pana Grzegorz Lewickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 

Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno  Handlowe POLITECHNIK dokonano 

sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w strefie 3 PPP-T S.A. oraz docelowo 

utworzy 

nie mniej niż 23 stałe miejsca pracy. 

  Ponadto w roku 2007 zawarto z dwoma inwestorami porozumienia o lokowaniu inwestycji 

na terenie PPP-T SA, w wyniku których wg. wstępnych deklaracji ma zostać utworzonych w sumie 

nie mniej niż 120 stałych miejsc pracy. Niezależnie od powyższego spółka realizując projekt PPP-T 

S.A. prowadzi zaawansowane procesy inwestycyjne z inwestorami krajowymi i zagranicznymi. 

Jednakże na obecnym etapie rozmów nie można w sposób precyzyjny i potwierdzalny określić 

ilości docelowych miejsc pracy, które potwierdzać będą zapisy ostatecznych umów przeniesienia 

własności na inwestorów.  

W ramach programu staży w PPP-T S.A. w 2007 roku  uczestniczyło 8 osób. 

Wykaz odbytych staży w 2007 roku 
Czasookres Liczba miejsc pracy 

01.12.2007 – 17.01.2008  1 
17.09.2007 – 16.03.2008 1 
26.07.2007 – 31.09.2007 1 
03.07.2007 – 20.09.2007 1 
03.07.2007 – 02.08.2007 1 
07.11.2006 – 06.11.2007 1 
07.11.2006 – 06.05.2007 1 
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Wykaz odbytych staży w 2007 roku 
07.11.2006 – 06.05.2007 1 

 

W 2007 roku zatrudniono na terenie PPP-T  S.A. 3 osoby w ramach umów zlecenia. 

Wykaz umów zleceń o dzieło zawartych w 2007 roku 
Czasookres Liczba miejsc pracy 

01.01.2007 – 31.12.2007  3 

Na dzień 31.01.2008 roku w spółce jest zatrudnionych 10 osób (nie licząc Zarządu Spółki). 

Wykaz zatrudnienia w PPP-T S.A. w 2007 roku. 

Stan zatrudnienia w PPP-T S.A.w 2007 roku (umowy o pracę)
Czasookres Liczba miejsc pracy 

styczeń – marzec 15 
kwiecień  13 
maj – czerwiec 12 
lipiec – wrzesień 9 
październik  11 
listopad - grudzień 10 

 

Projekt PPP-T S.A. do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego.  
  Zarząd Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego opracował w 2006 roku 

program rozwoju PPP-T na lata 2007-2013 p.n. „Budowa i rozwój komponentu technologicznego 

oraz naukowo – badawczego PPP-T w Płocku dla ponadregionalnej działalności innowacyjnej”, 

który uchwałą nr 44/3/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego zatwierdzony został jako projekt 

kluczowy dla Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2007–2013 o szacunkowej wartości 238 milionów złotych. 

 Skala przedsięwzięcia jest niewątpliwie unikalna w skali kraju i stanie się niebagatelnym 

impulsem i szansą dla rozwoju konkurencyjności regionu płockiego i województwa 

mazowieckiego, jak również pozwoli na zbudowanie w Płocku ośrodka innowacyjności, który 

swym oddziaływaniem obejmować będzie cały kraj. 
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Załącznik:  tabela - stopa bezrobocia w Polsce, Województwie Mazowieckim, Powiecie Płockim oraz Mieście Płocku 

oraz liczba bezrobotnych zarejestrowanych w mieście Płocku w latach 2004 -  2007. 



Stopa bezrobocia w Polsce, Województwie Mazowieckim, Powiecie Płockim oraz Mieście Płocku w latach 2004-2007.

Wyszczególnienie- 2004r. styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Polska 20,6 20,6 20,5 20,0 19,6 19,5 19,3 19,1 18,9 18,7 18,7 19,1
Województwo Mazowieckie 15,6 15,6 15,6 15,4 15,1 15,1 15,1 14,9 15,0 14,8 14,8 15,0
Powiat Płocki 31,6 31,8 31,6 31,2 30,4 30,3 30,2 30,0 30,4 30,2 29,6 29,9

Miasto Płock 21,0 21,2 21,2 20,9 20,4 20,3 20,0 19,9 19,6 19,4 19,5 19,5

Wyszczególnienie- 2005r. styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Polska 19,5 19,4 19,3 18,8 18,3 18,0 17,9 17,8 17,6 17,3 17,3 17,6
Województwo Mazowieckie 15,2 15,2 15,1 14,8 14,5 14,4 14,4 14,3 13,9 13,7 13,7 13,8
Powiat Płocki 30,6 30,7 30,6 30,4 29,8 29,3 29,2 29,0 28,5 28,6 28,6 29,0
Miasto Płock 19,8 19,8 19,7 19,4 19,1 19,1 19,5 19,8 20,2 20,1 19,5 19,0

Wyszczególnienie- 2006r. styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Polska 18,0 18,0 17,8 17,2 16,5 16,0 15,7 15,5 15,2 14,9 14,8 14,9
Województwo Mazowieckie 14,1 14,1 13,9 13,5 13,1 12,8 12,6 12,5 12,1 11,9 11,8 11,9
Powiat Płocki 29,8 29,9 29,9 29,3 28,6 27,4 26,9 26,5 26,1 25,8 25,8 26,0
Miasto Płock 18,9 18,9 18,9 18,2 17,4 16,8 16,8 16,7 16,4 16,0 15,8 15,6

Wyszczególnienie- 2007r. styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Polska 15,1 14,8 14,3 13,6 12,9 12,3 12,1 11,9 11,6 11,3 11,2 11,4
Województwo Mazowieckie 12,0 11,8 11,4 11,0 10,5 10,1 9,9 9,7 9,5 9,2 9,1 9,2
Powiat Płocki 26,9 26,9 26,2 25,5 24,1 23,6 23,2 22,3 22 21,8 21,7 21,9
Miasto Płock 16,4 16,4 16,1 15,6 14,7 14,3 14,2 13,8 13,4 13,1 13,0 13,1
(dane po korekcie)

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w mieście Płocku w latach 2004- 2007.

Wyszczególnienie styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
2004r. 14 624 14 775 14 687 14 392 14 030 13 955 13 693 13 607 13 312 13 133 13 191 13 152
2005r. 13 506 13 489 13 392 13 149 12 944 12 967 13 241 13 568 13 875 13 765 13 323 12 824
2006r. 12 845 12 878 12 815 12 235 11 671 11 200 11 202 11 178 10 874 10 512 10 411 10 215
2007r. 10 804 10 799 10 568 10 198 9 549 9 301 9 234 8 935 8 616 8 414 8 413 8 401



Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, 
poziomu wykształcenia i stażu pracy w mieście Płocku- stan w końcu IV kwartał

Wyszczególnienie
Liczba osób 

bezrobotnych
Czas pozostawania 
bez pracy w 
miesiącach do 1 582

od 1 do 3 1 378
od 3 do 6 1 109

od 6 do 12 1 222
od 12 do 24 1 161

pow. 24 2 949
razem 8 401

Wiek 18-24 1 188
25-34 2 388
35-44 1 733
45-54 2 279
55-59 713
60-64 100
razem 8 401

Wykszałcenie wyższe 693
policealne i średnie zawodowe 2 166

średnie ogólnokształcące 720
zasadnicze zawodowe 2 244
gimnazjalne i poniżej 2 578

razem 8 401
Staż pracy ogółem do 1 roku 1 414

od 1 do 5 1 727
od 5 do 10 1 230

od 10 do 20 1 327
od 20 do 30 1 050

30 lat i więcej 198
bez stażu 1 455

razem 8 401
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