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Wstęp
Opracowanie obejmuje informację dotyczącą działań podejmowanych przez jednostki
organizacyjne Miasta Płocka w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 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. – uchylona Uchwałą nr
379/XXVI/08 z 26 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia zmian „Strategii Rozwiązywania
problemów społecznych Miasta Płocka na lata 2006‐2012” oraz przyjęcia Programu promocji
zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w Płocku na lata 2008‐2013). Działania te były
podejmowane we współpracy z Miejskim Urzędem Pracy w Płocku oraz Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Płocku.
Realizacja działań wynikających z postanowień uchwały w sprawie rozwiązywania problemu
bezrobocia w mieście Płocku odbywała się w następujących pionach merytorycznych Urzędu
Miasta Płocka.

1. Wydział Rozwoju Miasta
W I półroczu 2008 roku Oddział Rozwoju Gospodarczego w Wydziale Rozwoju Miasta
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 podjęte w I półroczu 2008 roku to przede wszystkim:
•

•

•

udział w międzynarodowych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes, Francja,
z wykorzystaniem filmu promocyjnego oraz Katalogu Ofert Inwestycyjnych w 9 wersjach
językowych,
udział w międzynarodowych targach CEPIF 2008 – Central Europe Property and
Investment Fair w Warszawie (14 – 15 maja 2008) również z wykorzystaniem filmu
promocyjnego oraz Katalogu Ofert Inwestycyjnych w 9 wersjach językowych,
druk promocyjnego folderu gospodarczego z wkładkami prezentującymi szczegółowy opis
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•

•

•
•

•

•

•

ofert inwestycyjnych miasta,
zamieszczenie reklamy gospodarczej miasta w magazynie Forbes oraz w innych
magazynach biznesowych kierowanych do potencjalnych inwestorów (np. publikacja
„Investors Guide” dystrybuowana na targach inwestycyjnych, reklama w dwutygodniku
„Wspólnota”),
zamieszczanie informacji o charakterze gospodarczym w magazynach biznesowych
dystrybuowanych na pokładach samolotów (Kaleidoscope, WIZZAIR, RYANAIR),
kierowanych bezpośrednio do osób zarządzających przedsiębiorstwami (CNBC) – cały rok,
zamieszczenie reklamy w specjalnym wydaniu magazynu gospodarczego Fakty,
poświęconemu 18 edycji konkursu „Teraz Polska”,
przygotowanie specjalnie dedykowanych materiałów promocyjnych w postaci oferty
inwestycyjnej miasta Płocka w języku niemieckim na EXPO REAL 2008 (Monachium) oraz
prezentacji miasta Płocka w języku chińskim na targi CIFIT (Chiny, Ximen),
rozpoczęcie działań związanych z kampanią telewizyjną (emisja spotów reklamowych o
charakterze gospodarczym w biznesowych stacjach telewizyjnych – CNBC, TVN24,
POLSAT NEWS, TV BIZNES),
Utworzenie strony internetowej www.strefainwestora.plock.eu mającej na celu wspieranie
małej przedsiębiorczości przeznaczonej dla osób zainteresowanych potencjałem
gospodarczym miasta Płocka, osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na
terenie miasta, jak również dla potencjalnych inwestorów pragnących związać swą
działalność biznesową z naszym miastem. Na stronie internetowej udostępniony został
poradnik dla przedsiębiorcy przygotowany przy współpracy z Oddziałem Ewidencji
Gospodarczej jak również oferty inwestycyjne miasta pozyskane zarówno w drodze
poszukiwań w zasobach gminnych jak i w drodze kontaktów z osobami prywatnymi i
płockimi agencjami obrotu nieruchomościami. Strona internetowa zostanie
przetłumaczona na język angielski oraz niemiecki.
W wyniku działań promocyjnych prowadzonych w I półroczu 2008 roku nawiązano
kontakt z 68 potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi współpracą z Miastem Płock.
Rozmowy przeprowadzone zostały zarówno podczas imprez targowych oraz spotkań
gospodarczych poza granicami kraju (47), jak również podczas rozmów bezpośrednich w
Płocku (14 wizyt).
5 spraw związanych z wizytami przedsiębiorców jest w toku.
W związku z obsługą inwestorów tworzących nowe miejsca pracy podjęto działania
mające na celu przygotowanie procedury ISO dotyczącej przygotowania oferty
inwestycyjnej miasta Płocka oraz procedury dotyczącej obsługi inwestorów.

Wydatki związane z promocją gospodarczą Miasta Płocka oraz obsługą inwestorów w I półroczu
2008 roku wyniosły 315 170,87 zł.

1.1.

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 64 własnych
jednostkach. Liczba osób uczestniczących w programie prac społecznie użytecznych w I półroczu
2008 roku wyniosła 422 osoby bezrobotne.
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1.2.

Uchwała nr 253/XVII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 11 grudnia 2007
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
ewidencji – w okresie od dnia wejścia w życie uchwały do dnia 31 grudnia 2008 roku, bez względu
na rodzaj prowadzonej działalności.
W I półroczu 2008 roku Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej zarejestrował 592 nowych
przedsiębiorców i dokonał zmian w zaświadczeniach u 1043 przedsiębiorców.

1.3.

Uchwała nr 273/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2008 roku
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Płocka w sprawie zwolnienia z
podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Uchwała określa szczegółowe warunki udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości
gruntów, nowo wybudowanych oraz zakupionych budynków, budowli lub ich części będących
własnością przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terenie miasta Płocka w
ramach pomocy de minimis.

1.4.

Uchwała nr 299/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w
sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w zakresie programu
pomocy regionalnej Miasta Płocka na wspieranie nowych inwestycji
dla przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność
badawczo‐rozwojową na terenie Miasta Płocka,

Na podstawie Uchwały zwalnia się od podatku od nieruchomości, w ramach programu pomocy
regionalnej na wspieranie nowych inwestycji, nieruchomości należące do przedsiębiorców
innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo‐rozwojową na terenie Miasta Płocka.

2. Wydział Spraw Organizacyjnych
2.1.

Prace interwencyjne

W I półroczu 2008 roku zatrudniono 1 osobę bezrobotną w ramach prac interwencyjnych w
Urzędzie Miasta Płocka.

2.2.

Staże

W I półroczu 2008 roku kompleksową obsługą objętych zostało 85 osób bezrobotnych
zatrudnionych w formie stażu, w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka.

3. Oddział Nadzoru Właścicielskiego
Informacja o działaniach podjętych przez Spółki z udziałem Miasta Płocka pod względem
możliwości łagodzenia skutków bezrobocia w mieście Płocku w I półroczu 2008 roku.
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Lp.

Nazwa Spółki

Data
podjętych
działań

Podjęte działanie

Po zakończeniu umowy z urzędem pracy w
23.02.2008r. ‐ Płocku nr 68/2007 z dnia 23.08.2007r. w
sprawie przygotowania zawodowego w
23.05.2009r.
miejscu pracy, zatrudniono pracownika na
czas określony tj. od 23.02.2008r. do

1.

01.02.2008r.
31 10 2010r

Liczba
miejsc
pracy w
wyniku
podjętego
działania

1

‐

1

‐

1

Zatrudnienie na czas określony osób
‐ bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie
pracy w Płocku

1

07.07.2008r.
08 10 2008r

‐

1

21.07.2008r.
20 10 2008r

‐

1

Zakład Utylizacji
05.02.2008r.
Odpadów
31 12 2008r
Komunalnych
06.03.2008r.
Sp. z o.o.
05 06 2010r

11.02.2008r.
10.03.2008r.
24.02.2008r.
2.
Wodociągi
17.03.2008r.
Płockie Sp. z o.o.

1
Zatrudnienie na czas nieokreślony osób
bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie
Po zakończeniu umowy z urzędem pracy w
Płocku sprawie odbycia stażu, zatrudniono
pracownika na czas określony
Umowa z urzędem pracy w Płocku w
sprawie
odbywania
stażu
przez
bezrobotnych

01.01.2008r. ‐ Zatrudnienie bezrobotnych z urzędem pracy
w Płocku po ukończonym szkoleniu –
30.06.2008r.
prawa jazdy kat. D i uzyskaniu uprawnień
do prowadzenia autobusu ‐ umowa z
d
Pł k

6

1
1

1
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Zatrudnienie bezrobotnych z urzędem pracy
w Płocku po ukończonym szkoleniu –
prawo jazdy kat. D i uzyskaniu uprawnień
01.01.2008r. ‐ do prowadzenia autobusu – umowa z
30.06.2008r.
urzędem pracy w Płocku

4

4 osoby – umowy na czas określony zawarte
na okres 6 miesięcy

4.

Miejskie
Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego
Sp. z o.o.

01.01.2008r.

Zatrudnienie osoby bezrobotnej na 1/8 etatu

1

07.01.2008 r.

Zarunienie na czas określony (10 miesięcy)
osoby bezrobotnej

1

25.03.2008r.

Opieki
Zdrowotnej
5.

6.

Sp. z o.o.

2

Umowa nr 45/2008 z dn. 23.10.2008r. z
urzędem pracy w Płocku w sprawie
przygotowania zawodowego u pracodawcy

1

Umowa nr 151/2007 z urzędem pracy w
13.08.2007r. ‐
Płocku w sprawie odbywania stażu przez
12.02.2008r.
bezrobotnych

2

28.03.2008r.

Płocki Zakład

Umowa nr 62/2008 z dn. 23.04.2008r. z
urzędem pracy w Płocku w sprawie
odbywania stażu przez bezrobotnych

20.08.2007r. ‐ Umowa nr 171/2007 z urzędem pracy w
Płocku w sprawie odbywania stażu przez
19.02.2008r.
bezrobotnych
03.09.2007r. ‐ Umowa nr 211/2007 z urzędem pracy w
Płocku w sprawie odbywania stażu przez
02.03.2008r.
bezrobotnych

2

1

Umowa nr 61/2007 z urzędem pracy w
03.09.2007r. ‐
Płocku w sprawie odbywania stażu przez
29.02.2008r.
bezrobotnych

1

Staż na mocy umowy z urzędem pracy w
Płocku – stanowisko: Młodszy Referent ds.
Informatyzacji

1

Płocki
Park 28.04.2008r.
Przemysłowo –
Technologiczny
S.A.

12.05.2008r.

Staż na mocy umowy z urzędem pracy w
Płocku – stanowisko: Młodszy Referent ds.
Technicznych
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05.03.2008r.
7.

Wisła Płock S.A.

Zawarto umowę o pracę bezpośrednio
z bezrobotnym

1

4. Wydział Edukacji
Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w miesiącu lutym dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
prowadzących kształcenie zawodowe przygotowali ofertę edukacyjną na nowy rok szkolny
2008/09. W szkołach, dla których miasto Płock jest organem prowadzącym zaplanowano
następujące klasy I:
1. Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich im. L. Krzywickiego w Płocku,
ul. Abpa Nowowiejskiego 4
technikum – 7 oddziałów klas I – 182 uczniów;
proponowane zawody:
technik ekonomista,
technik handlowiec,
technik hotelarstwa,
liceum profilowane –1 oddział klas I – 26 uczniów;
proponowany profil:
ekonomiczno – administracyjny,
szkoła policealna – 2 oddziały – 52 uczniów;
proponowane zawody,
technik ekonomista,
technik prac biurowych / asystent sekretarz.
2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 7
technikum – 4 oddziały klas I – 104 uczniów;
proponowane zawody:
technik mechanik,
technik elektryk,
technik elektronik,
technik informatyk,
zasadnicza szkoła zawodowa ‐ 4 oddziały klas I ‐ 104 uczniów;
proponowane zawody:
mechanik pojazdów samochodowych,
elektromechanik,
elektromechanik pojazdów samochodowych,
elektryk,
szkoła policealna – 2 oddziały klas I – 52 uczniów;
proponowane zawody:
technik elektryk,
technik elektronik,
technikum uzupełniające dla dorosłych – 2 semestry I – 52 słuchaczy;
proponowane zawody:
technik mechanik,
8
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technik elektryk.
3. Zespół Szkół Technicznych – ZB w Płocku, al. Kilińskiego 4
technikum – 4 oddziały klas I – 104 uczniów;
proponowane zawody:
technik mechanik,
technik informatyk,
technik mechatronik,
liceum profilowane – 2 oddziały klas I – 52 uczniów;
proponowany profil ‐ zarządzanie informacją,
zasadnicza szkoła zawodowa – 3 oddziały klas I – 84 uczniów;
proponowane zawody:
dekarz,
stolarz,
mechanik monter maszyn i urządzeń,
mechanik pojazdów samochodowych,
operator obrabiarek skrawających,
technikum uzupełniające – 1oddział klas I – 28 uczniów;
proponowane zawody:
technik mechanik,
technik technologii drewna,
szkoła policealna – 1 oddział – 28 uczniów;
proponowane zawody:
technik bhp,
technik informatyk.
4. Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa Nowowiejskiego w Płocku,
ul. Padlewskiego 2
technikum – 4 oddziały klas I – 104 uczniów;
proponowane zawody:
technik usług fryzjerskich,
technik technologii odzieży,
technik żywienia i gospodarstwa domowego,
kucharz,
zasadnicza szkoła zawodowa – 5 oddziałów klas I /w tym wielozawodowa/ ‐ 130 uczniów;
proponowane zawody:
krawiec,
fryzjer,
kucharz małej gastronomii,
rzeźnik – wędliniarz,
piekarz,
cukiernik,
5. Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku, ul. Prezydenta I. Mościckiego 4
technikum – 6 oddziałów klas I – 156 uczniów;
proponowane zawody:
9
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technik budownictwa,
technik geodeta,
technik ochrony środowiska,
technik urządzeń sanitarnych,
liceum profilowane – 1 oddział klas I – 26 uczniów;
proponowany profil:
kształtowanie środowiska,
zasadnicza szkoła zawodowa – 4 oddziały klas I – 104 uczniów;
proponowane zawody:
murarz,
monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
posadzkarz,
malarz – tapeciarz,
technikum uzupełniające dla dorosłych – 2 semestry I – 60 słuchaczy;
proponowane zawody:
technik budownictwa,
technik urządzeń sanitarnych,
szkoła policealna dla dorosłych – 2 semestry I – 60 słuchaczy;
proponowane zawody:
technik budownictwa,
technik urządzeń sanitarnych.
6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno ‐ Wychowawczym
Nr 2 w Płocku, ul. Lasockiego 14
4 oddziały klas I – 64 uczniów;
proponowane zawody:
krawiec,
fryzjer,
introligator,
stolarz,
ogrodnik,
mechanik pojazdów samochodowych,
blacharz samochodowy,
piekarz,
kucharz małej gastronomii.
7. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku, Al. Piłsudskiego 6
liceum profilowane – 1 semestr I – 35 słuchaczy;
proponowane profil ‐ usługowo – gospodarczy.
zasadnicza szkoła zawodowa – 10 semestrów I – 300 słuchaczy;
proponowane zawody:
kucharz małej gastronomii,
cukiernik,
piekarz,
rzeźnik – wędliniarz,
sprzedawca,
10
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fryzjer,
ślusarz,
mechanik monter maszyn i urządzeń,
malarz – tapeciarz,
posadzkarz,
technikum uzupełniające – 8 semestrów I – 240 słuchaczy;
proponowane zawody:
technik mechanik,
technik informatyk,
technik budownictwa,
technik geodeta,
technik handlowiec,
technik żywienia i gospodarstwa domowego,
technik technologii żywności,
kelner,
szkoła policealna – 6 semestrów I – 180 słuchaczy;
proponowane zawody:
technik ekonomista,
technik administracji,
technik informatyk,
technik organizacji reklamy,
technik telekomunikacji,
technik archiwista.
I. Zgodnie z art. 39 ust. 4 a i 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ proponowane zawody i kierunki kształcenia ogólnozawodowego
uzyskały pozytywną opinię Kuratora Oświaty oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia w Płocku.
II. Rada Miasta Płocka 26 lutego br. zadecydowała o założeniu publicznego Gimnazjum Nr 13
i włączeniu go do publicznego Zespołu Szkół Nr 3. Dlatego nie przewiduje się dla tej szkoły
odrębnych zatrudnień.
III. W związku ze zwiększoną liczbą dzieci przedszkolnych, na rok szkolny 2008/2009 (od 1
września br.) zaplanowano uruchomienie 12 nowych oddziałów w miejskich przedszkolach, co
skutkuje utworzeniem 20 etatów nauczycielskich oraz 11 i ½ etatu obsługi. Z uwagi na wzrost
liczby uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej, od 1.03.2008r. w Szkole Podstawowej z
Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 zatrudniono na pół etatu wychowawcę świetlicy. Ze względu na
zmianę terenu działania poradni psychologiczno – pedagogicznych od 1 września br. zwiększone
zostanie zatrudnienie o 4 etaty (psychologa, pedagoga, logopedę i doradcę zawodowego).

5. 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
I półroczu 2008 roku zgodnie z zapisem w §1 pkt 6 ww. Uchwały złożył informację
potwierdzającą uprawnienie do zastosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości na 2008 rok
11
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przez Przedsiębiorstwo Handlowo‐Transportowe „Omega” Spółka Jawna – korzystające z 30 %
zwolnienia z podatku od nieruchomości od dnia 1.12.2004r. 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 20 737,00 zł.

6. Wydział Geodezji i Katastru
Wydział Geodezji i Katastru oraz Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej zgodnie z
rejestrem wniosków wydał decyzje 9 osobom zatwierdzającą podział nieruchomości, 2 osobom o
wyłączeniu i naliczeniu opłat oraz w przypadku 4 osób dokonano bezdecyzyjnego wyłączenia
gruntów.
W okresie od 01.01.2008 roku do 30.06.2008 roku do Zespołu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej wpłynęło 439 spraw (projektowanej infrastruktury technicznej).

7. Wydział Urbanistyki i Architektury
W okresie od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. wydano 40 pozytywnych decyzji o pozwoleniu na
budowę dla inwestycji dotyczących sfery działalności gospodarczej o charakterze usługowym,
produkcyjnym, składowo ‐ magazynowym, usługowo ‐ przemysłowym w Płocku. Ponadto
wydano także 32 decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji dotyczących sfery działalności
gospodarczej o charakterze usługowym, produkcyjnym, składowo ‐ magazynowym, usługowo‐
przemysłowym w Płocku.

8. Miejski Urząd Pracy w Płocku
8.1.

Struktura bezrobocia

8.1.1. Liczba bezrobotnych
W Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku według stanu na koniec czerwca 2008r. zarejestrowanych
było 8 677 osób, z czego 5 425 osób stanowiły kobiety, tj. 62,5% ogółu. Liczba ta była o 4,26%
niższa w stosunku do miesiąca poprzedniego. Na koniec maja 2008r. ogółem zarejestrowanych
było 9 063 bezrobotnych. W porównaniu do stycznia br. liczba zarejestrowanych osób spadła o 492
osoby, tj. o 5,37%.
Wykres 1 przedstawia dane liczbowe dotyczące osób zarejestrowanych w MUP w Płocku na
koniec czerwca, maja i stycznia 2008r. w porównaniu z analogicznymi miesiącami roku
poprzedniego.
Wykres 1.
Bezrobotni zarejestrowani w końcu czerwca 2008r. w odniesieniu do poprzedniego miesiąca
(maj), początku roku (styczeń) i analogicznych okresów w 2007r.
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8.1.2. Stopa bezrobocia
Na dzień 30 czerwca 2008r. stopa bezrobocia dla miasta Płocka kształtowała się na poziomie
13,3%, dla województwa mazowieckiego – 7,8%, dla kraju – 9,6%. W porównaniu do sytuacji z
maja 2008r., wysokość tego wskaźnika spadła o 0,5 punktu procentowego i o 0,6 punktu
procentowego w porównaniu z danymi ze stycznia 2008r. Wielkości stopy bezrobocia w I półroczu
2008r. w rozbiciu na miasto Płock, województwo i kraj odzwierciedla tabela nr 1.

Tabela 1.
Stopa bezrobocia w rozbiciu na KRAJ – WOJEWÓDZTWO – MIASTO w poszczególnych
miesiącach roku.
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

MIASTO

MIESIĄC
%

w tys.

%

w tys.

%

w tys.

Styczeń

11,7

1813,4

9,3

225,7

13,9 %

9,2

Luty

11,5

1778,5

9,1

221,4

14,3 %

9,5

Marzec

11,1

1702,2

8,9

214,4

14,3 %

9,5

Kwiecień

10,5

1605,7

8,5

205,1

14,0 %

9,2
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Maj

10,0

1525,6

8,2

196,5

13,8 %

9,1

Czerwiec

9,6

1455,3

7,8

187,8

13,3 %

8,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych
8.1.3. Płynność bezrobocia
Dokonując analizy płynności bezrobocia oszacowano, iż na przestrzeni I półrocza 2008r.
zarejestrowanych zostało 4 868 osób, zaś z ewidencji wyłączono 4 592 osoby. W miesiącu czerwcu
br. do bezrobocia napłynęło 758 osób, w tym 423 kobiety, zaś wyrejestrowano 1144 osoby, z czego
596 osób to kobiety. Szczegółowy bilans płynności bezrobocia w analizowanym okresie
przedstawia wykres 2.

Wykres 2.

Płynność bezrobocia w poszczególnych miesiącach 2008r.
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Z ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w czerwcu br. ‐ 27,2% osób rejestrowało się po raz
pierwszy natomiast 72,8% bezrobotnych po raz kolejny (od 1990r.). Należy zauważyć, iż 128 osób
powracało do rejestracji po raz kolejny po zakończeniu udziału w programie aktywizacji
zawodowej, tj. 43 osoby po odbytym stażu, 37 osób po zakończeniu szkolenia, 35 osób po
odbytych pracach społecznie użytecznych i 13 osób po zakończeniu przygotowania zawodowego
w miejscu pracy.

W czerwcu br. z ogółu 1144 wyrejestrowanych z ewidencji bezrobotnych – 460 osób podjęło pracę,
z tego 417 osób (91%) podjęło pracę niesubsydiowaną i 43 osoby pracę subsydiowaną. Spośród
bezrobotnych podejmujących pracę subsydiowaną, 6 osób (w tym 3 kobiety) skierowanych zostało
na prace interwencyjne, 22 osoby (w tym 9 kobiet) podjęło działalność gospodarczą, 15 osób (w
tym 4 kobiety) podjęło pracę objętą refundacją kosztów zatrudnienia bezrobotnego, czyli
wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.

W ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego 76 osób ‐ rozpoczęło staż , 54 osoby ‐ szkolenie , a
36 osób ‐ przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.
Z tytułu niepotwierdzania gotowości do podjęcia pracy z ewidencji wyłączonych zostało 269 osób
tj. 23,5% ogółu wyrejestrowanych. Dobrowolną rezygnację ze statusu potwierdziło 34 osoby (w
tym 24 kobiety). Z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna)
wyłączono 3 osoby, z powodu nabycia praw emerytalnych lub rentowych – 4 osoby oraz z innych
przyczyn 148 osób.

8.2.

Wybrane kategorie osób bezrobotnych

8.2.1. Osoby poprzednio pracujące i osoby dotychczas nie pracujące
W czerwcu 2008r. liczba osób poprzednio pracujących wynosiła 577, w tym 21 osób zwolnionych
z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W tej kategorii kobiety stanowiły odpowiednio 53% (306
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osób) i 66,7% (14 osób). Udział osób poprzednio pracujących, w liczbie ogółem bezrobotnych (8677
osób) na koniec czerwca br. wynosił 82,1%, z czego 61,6% stanowiły kobiety.
Liczba bezrobotnych w miesiącu czerwcu br. w kategorii osób, które przed zarejestrowaniem się
w urzędzie pracy nigdy nie pracowały wynosiła 181 osób, co stanowi 23,9% ogółu rejestrujących się
w omawianym miesiącu. Udział osób w całym omawianym okresie 2008r. dotychczas nie
pracujących, wynosiła 17,9%.
8.2.2. Osoby bezrobotne posiadające prawo do zasiłku
W ewidencji MUP w Płocku na koniec miesiąca sprawozdawczego zanotowano 1 128 osób z
prawem do zasiłku. Osoby te stanowiły 13% ogółu bezrobotnych. W analizowanym okresie, w
kategorii bezrobotnych z prawem do zasiłku, liczba kobiet wyniosła 680, co stanowi 12,5% ogółu
zarejestrowanych.

8.3.

Wybrane kategorie bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na
rynku pracy

Na trzecim wykresie w zestawieniu porównawczym: maj i czerwiec 2008r. ‐ przedstawiono
szczegółowe dane dotyczące osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Wykres 3.

Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w końcu czerwca i w końcu maja
2008r.
czerwiec

niepełnosprawni
po odb. kary pozb. wolności nie podjęli zatrud.

maj

327
357
222
232
778
815

samotnie wychowujacy min. 1 dziecko do 18 r.ż.

4930
5183

bez wykształcenia średniego
2184
2371

bez doświadczenia zaw.

1779
1864

bez kwalifikacji zaw.

2108
2180

pow. 50 roku życia

5647
5945

długotrwale bezrobotni
1203
1387

do 25 roku życia
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Według stanu na koniec czerwca 2008r. liczba bezrobotnych w wieku do 25 roku życia wyniosła
1203 osoby, w tym 752 kobiety. Dla porównania, na koniec maja br. zarejestrowanych było 1387
młodych osób, w tym 843 kobiety, co daje spadek o 13,3%.
W analogicznym okresie ubiegłego roku (stan na koniec czerwca 2007r.) do rejestracji tutejszego
urzędu zgłosiły się 1493 młode osoby, z czego 891 osób stanowiły kobiety. Podobnie jak w roku
bieżącym, pod koniec czerwca 2007r. nastąpił spadek o 236 osób bezrobotnych w porównaniu do
miesiąca poprzedniego.
Na koniec czerwca 2008r. w ewidencji figurowały osoby bezrobotne w wieku powyżej 50 roku
życia, w liczbie 2 108, w tym 1196 kobiet. Daje to, w porównaniu z miesiącem poprzednim, spadek
o 3,3%
(i odpowiednio 1,6% wśród kobiet).
Porównując, w okresie styczeń‐czerwiec 2007r. do rejestracji tutejszego Urzędu zgłosiło się ogółem
2180 osób powyżej 50 roku życia, czyli o 72 osoby więcej niż w roku bieżącym.
W czerwcu br. „napływ” bezrobotnych z omawianej kategorii wyniósł 114 osób (w tym 60 kobiet),
„odpływ” – odpowiednio 186 i 79 osób (kobiety).
Liczba długotrwale bezrobotnych, tj. osób pozostających w rejestrze MUP łącznie przez okres
ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, kształtowała się na koniec okresu sprawozdawczego,
na poziomie 5 647 osób, z czego kobiety stanowiły 67,63%. W porównaniu z majem, podobnie jak
w przypadku bezrobotnych z omawianych wyżej kategorii, zanotowano spadek o 298 osób. Pracę
w tej kategorii podjęło 185 osób.
Dokonując porównania liczby osób długotrwale bezrobotnych na koniec czerwca br. w stosunku
do analogicznego okresu roku ubiegłego, można zauważyć znaczny spadek, tj. o 821 osób (12,7%)
zarejestrowanych w MUP.

8.4.

Usługi i instrumenty rynku pracy

8.4.1.

Pośrednictwo pracy i EURES

W I półroczu 2008r. pracownicy Działu Pośrednictwa Pracy podejmowali działania w zakresie
udzielania pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego
zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o pożądanych kwalifikacjach
zawodowych, w wyniku czego pośrednicy pracy

pozyskali do współpracy

158 nowych

pracodawców.
Liczba pozyskanych miejsc pracy w czerwcu 2008 r. wyniosła 938, w tym 787 niesubsydiowanych.
Zaś w całym analizowanym okresie 3 919 miejsc pracy, z czego 2925 stanowiły miejsca pracy
niesubsydiowane. MUP w Płocku przyjął do realizacji 83 wolne miejsca pracy z sektora
publicznego.
Szczegółowe informacje o liczbie ofert pracy w I półroczu 2008r. zawarte są poniżej .
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Wykres 4.
Oferty pracy w poszczególnych miesiącach 2008 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS‐01
W I półroczu 2008r. najwięcej ofert pracy zostało zgłoszonych w miesiącu marcu: 837 i czerwcu:
938.
W okresie sprawozdawczym Pośrednicy Pracy przedłożyli 4 174 propozycje (pracy, stażu,
przygotowania zawodowego, prac społecznie użytecznych).
W wyniku w/w działań wydano 2 617 skierowania na rozmowy kwalifikacyjne do pracodawcy.
W tym wydano 639 skierowań do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz skierowano 294
osoby na badania lekarskie (pozostałe osoby posiadały aktualne badania lekarskie).
W wyniku uruchomienia aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu do programu
przygotowania zawodowego skierowano 284 osoby oraz w ramach programu stażu 710 osób.
W wyniku naboru do w/w programów wydano 452 skierowania na badania lekarskie. W czerwcu
anulowano 19 miejsc pracy, a liczba faktycznie zrealizowanych ofert kształtowała się na poziomie
629, w tym 445 w ramach niesubsydiowanych miejsc pracy.
Efektywność wykorzystania pozyskanych miejsc pracy w I półroczu 2008r. wyniosła 85%.
EURES
W okresie styczeń‐czerwiec br. MUP w Płocku realizował zadania wynikające z prawa
swobodnego przepływu pracowników między państwami, w szczególności z zakresu udziału w
sieci EURES. Realizowano zadania wynikające z prawa swobodnego przepływu pracowników
18
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między państwami UE przez Asystenta EURES. W ramach Europejskiej Sieci Służb Zatrudnienia
pozyskano 1545 miejsc pracy.
Ważnym elementem promocji usług MUP w Płocku oraz inicjowania i organizowania kontaktów
bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami było uczestnictwo w różnego rodzaju
spotkaniach informacyjnych oraz prezentacja świadczonych usług w trakcie niżej wymienionych
imprez, jako:
•

uczestnik spotkania informacyjnego skierowanego do osób niepełnosprawnych ‐
„WSPÓLNA SPRAWA” na temat usług świadczonych przez MUP w Płocku,

•

wystawca na Targach Edukacyjno – Pracowniczych „Od edukacji do pracy”,

•

jako wystawca i współorganizator II edycji Targów Pracy Osób Niepełnosprawnych,

•

wystawca w ramach Pikniku Europejskiego,

•

wystawca w ramach Dnia Otwartego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia w Płocku,

•

wystawca na Ogólnopolskich Targach Edukacji i Pracy OHP „Twoja kariera w Twoich
rękach”.

W okresie sprawozdawczym dział pośrednictwa pracy zorganizował 4 giełdy pracy, w których
uczestniczyło 86 osób.
8.4.2. Poradnictwo zawodowe
W omawianym okresie spotkania osób bezrobotnych z doradcami zawodowymi odbywały się w
formie porad indywidualnych, porad grupowych, informacji indywidualnych i informacji
grupowych. Doradcy zawodowi uczestniczyli przy realizacji projektów współfinansowanych
przez Unię Europejską w ramach EFS, jak również ze środków w ramach ALGORYTMU oraz
programu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych MAZOWSZE 2008”.
Od stycznia 2008r. do 30 czerwca 2008r. doradcy zawodowi przeprowadzili 56 grupowych
spotkań informacyjno‐ankietowych (średnia liczba osób wynosiła 5‐7). Ponadto udzielono 159
porad indywidualnych oraz 18 porad grupowych, które zawsze przeprowadzane są przez dwóch
doradców w grupie liczącej średnio 5 bezrobotnych. Oprócz tego do końca czerwca br.
przeprowadzono 10 spotkań, w ramach procesu doradczego składającego się z dwóch sesji
poradnictwa grupowego: Warsztatu samopoznania I i Warsztatu samopoznania II, na których
przeprowadzano testy samooceny oraz sporządzono kwestionariusz oczekiwań.
W ramach usług poradnictwa zawodowego, realizowano zadania wynikające zarówno z
projektów współfinansowanych ze środków EFS jak i programów z funduszy regionalnych
poprzez badanie rezultatów miękkich za pomocą ankiet w liczbie 400.
Doradcy zawodowi, w ramach swoich usług, zorganizowali oraz prowadzili spotkanie
informacyjne dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku, w
których udział wzięło 32 uczniów oraz nauczyciel. W trakcie w/w dokonano prezentacji na temat
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lokalnego rynku pracy, struktury bezrobocia na terenie objętym działaniem MUP w Płocku, praw i
obowiązków osób zarejestrowanych, pośrednictwa pracy, metod poszukiwania pracy, aktywnych
form przeciwdziałania bezrobociu oraz pisania listu motywacyjnego oraz CV.
W omawianym okresie, doradcy zawodowi przygotowali
materiały informacyjne oraz
uczestniczyli w Ogólnopolskich Targach Edukacji i Pracy OHP, które odbyły się w dniu
28.05.2008r. w Płocku pod hasłem „Twoja kariera w Twoich rękach”. Ponadto współpracują z
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku w ramach aktywizacji zawodowej dłużników
alimentacyjnych.
8.4.3. Szkolenia i przekwalifikowania
W I półroczu 2008r. w szkoleniach organizowanych przez MUP w Płocku uczestniczyły łącznie
193 osoby, w tym 66 osób w trybie indywidualnym.
Na szkolenia indywidualne skierowano 64 osoby bezrobotne :
‐

47 osób na szkolenia indywidualne realizowane w ramach środków z Algorytmu,

‐

17 osób na szkolenia indywidualne realizowane w ramach programu MAZOWSZE 2008.

Największą popularnością wśród szkoleń indywidualnych cieszyły się następujące kierunki :
•
•
•
•
•
•

prawo jazdy: kat. C, E, D,
kurs kwalifikacyjny dla szeregowych Państwowej Straży Pożarnej,
kursy dokształcające kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu rzeczy i osób,
spawanie : MAG, TIG,
licencja pracownika ochrony I i II stopnia,
kursy języka angielskiego.

Na szkolenia indywidualne, w ramach środków PFRON, Miejski Urząd Pracy w Płocku, w okresie
sprawozdawczym skierował 2 osoby niepełnosprawne poszukujące pracy na kierunki:
•
•

obsługa programu Adobe Photoshop,
prawo jazdy kat. B.

Osoby bezrobotne w okresie styczeń‐czerwiec br., były szkolone w ramach szkoleń grupowych –
127 osób, które były współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach POKL, tytuł projektu „Aktywny Płock – wyrównywanie szans bezrobotnych na
rynku pracy w Mieście Płocku”.
Kierunki uruchomionych szkoleń :
•

mała przedsiębiorczość IV edycje,

•

spawanie metodą MAG 135 (dla osób powyżej 25 roku życia),

•

kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (dla osób powyżej 25 roku życia),
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•

przewóz drogowy towarów niebezpiecznych /kurs podstawowy + cysterny/ oraz obsługa urządzeń do
napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

•

spawanie metodą MAG 135 (dla osób poniżej 25 roku życia),

•

pracownik ds. kadrowo – płacowych,

•

kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (dla osób poniżej 25 roku życia),

•

obsługa komputera 50+.

Tabela 2.
Szkolenia rozpoczęte w I półroczu 2008 przez Miejski Urząd Pracy w Płocku
Nazwa programu

Kierunek szkolenia grupowego

Liczba osób Ogółem z
skierowanyc poszczególnych
h
programów

Szkolenia w ramach Funduszu
Pracy ‐ Algorytm

Szkolenia Indywidualne ‐ pod 47
zapotrzebowanie pracodawców

Szkolenia w ramach Programu
„Aktywizacja
Zawodowa
Osób
Bezrobotnych”
MAZOWSZE 2008”

Szkolenia Indywidualne ‐ pod
zapotrzebowanie pracodawców

Mała przedsiębiorczość IV edycje
Szkolenia w ramach PO KL

17

17 osób

42

127 osób

Spawanie w metodą MAG 135 dla 15
osób powyżej 25 roku życia
Kierowca wózków jezdniowych z 10
napędem silnikowym dla osób
powyżej 25 roku życia
Przewóz
drogowy
towarów
niebezpiecznych
/kurs
podstawowy+cysterny/
oraz
obsługa urządzeń do napełniania i 10
opróżniania
zbiorników
transportowych
Spawanie w metodą MAG 135 dla 15
osób poniżej 25 roku życia
Pracownik
płacowych

ds.
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Kierowca wózków jezdniowych z 10
napędem silnikowym dla osób
poniżej 25 roku życia
Obsługa komputera 50+
Szkolenia w ramach środków
PFRON
dla
osób
niepełnosprawnych

15

Szkolenia Indywidualne
2

OGÓŁEM:

2 osoby
193 osoby

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS‐01
8.4.4.

Instrumenty rynku pracy

W okresie sprawozdawczym ‐ I półrocze 2008r. MUP podjął działania wspierające aktywność
zawodową osób bezrobotnych, które:
umożliwiają osobom młodym zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego w ramach
stażu,
umożliwiają powrót na rynek pracy osobom bezrobotnym, zwłaszcza znajdującym się w
trudnej sytuacji na rynku pracy w ramach przygotowania zawodowego oraz prac
społecznie użytecznych.
Tabela 3.
Formy aktywizacji zawodowej w I półroczu 2008r.
Formy aktywizacji zawodowej

Liczba zorganizowanych miejsc

Prace społecznie użyteczne

422

Staże

226

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

117

Podjęcie działalności gospodarczej

89

Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów
wyposażenia doposażenia stanowiska pracy

25

Prace interwencyjne

9

Roboty publiczne

0

Razem

888

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS‐01
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W ramach działań podejmowanych na rzecz młodzieży realizowano program stażu. Na
przestrzeni
I półrocza 2008r. MUP w Płocku zorganizował 226 miejsc odbywania stażu, z
tego 91 miejsc współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Pracy, 25 w ramach programu
MAZOWSZE 2008 oraz 110 w ramach algorytmu.
W okresie styczeń‐czerwiec 2008r. 117 osób bezrobotnych rozpoczęło udział w programie
przygotowania zawodowego, z tego 54 miejsc współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Pracy, 17 w ramach programu MAZOWSZE 2008 oraz 46 w ramach algorytmu.
Do końca czerwca br. 422 osoby bezrobotne podjęły wykonywanie prac społecznie użytecznych.
Jest to instrument aktywizacji społeczno‐zawodowej, stanowiący istotny element aktywnych form
pomocy na rzecz osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Celem prac społecznie
użytecznych jest aktywizacja społeczno‐zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla
bezrobotnych
i korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Osoba
wykonująca tego rodzaju prace zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie ich wykonywania.
Bezrobotni, skierowani do prac społecznie użytecznych otrzymują świadczenie pieniężne, w
wysokości ustalonej przez gminę, którego minimalna wysokość jest określona w art. 73a ust. 3
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wynosi 6,50 zł za godzinę.
W okresie sprawozdawczym Miejski Urząd Pracy w Płocku zorganizował 9 miejsc pracy w
ramach programu prac interwencyjnych. Wynikiem realizacji trwających umów 10 osób podjęło
zatrudnienie łącznie z uzupełnieniami.
W omawianym okresie MUP udzielił 89 osobom bezrobotnym jednorazowo środki na podjęcie
działalności gospodarczej. Z ogólnej liczby udzielonych środków 30 było współfinansowanych z
Europejskiego Funduszu Pracy, 5 w ramach programu MAZOWSZE 2008, 1 ‐ w ramach algorytmu
oraz 53 ‐ w ramach realizacji programu „Płock dla Przedsiębiorczych”. W ramach środków PFRON
udzielono 3 osobom niepełnosprawnym jednorazowo środki na podjęcie działalności
gospodarczej.
Do 30 czerwca 2008r. zorganizowano 25 miejsc pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia
doposażenia stanowiska pracy, z tego 7 w ramach programu MAZOWSZE 2008 oraz 18 w ramach
algorytmu.
8.4.5.

Projekty i program

W I półroczu 2008r. Miejski Urząd Pracy w Płocku rozpoczął realizację projektów
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie:
1) Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Tytuł projektu: „Aktywny Płock – wyrównywanie
szans bezrobotnych na rynku pracy w Mieście Płocku” ,
2) Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji
zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Tytuł projektu:
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„Bezrobotny pośrednikiem, doradcą – pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku”.

Umowa na realizację Projektu „Aktywny Płock – wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku pracy w
Mieście Płocku” zawarta została na okres: od 01.01.2008 r. do 31.12.2013r. Głównym celem projektu
jest tworzenie warunków do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej u
osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku. Projekt zakłada
zaktywizowanie 540 osób bezrobotnych, które doświadczają trudności związanych z wejściem i
utrzymaniem się na rynku pracy. W grupie tej znajdują się zarówno osoby do 25 roku życia,
powyżej 50 roku życia, niepełnosprawne oraz osoby bez kwalifikacji. W ramach projektu
realizowane są następujące programy:
•

staż u pracodawcy (zaplanowano 292 miejsca),

•

przygotowanie zawodowe w miejscu pracy (zaplanowano 121 miejsc),

•

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – do końca 30 czerwca br.
podpisano umowy z 30 osobami bezrobotnymi,

•

szkolenia – w okresie sprawozdawczym zorganizowano 8 szkoleń dla 127 osób:
„Spawanie metodą MAG 135”,
„Obsługa komputera 50+”,
„Pracownik ds. kadrowo – płacowych”,
„Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (kurs podstawowy + cysterny) oraz obsługa urządzeń
do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych ”,
„Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”,
„Mała przedsiębiorczość” ‐ dla osób ubiegających się o dofinansowanie na podjęcie własnej
działalności gospodarczej.

Umowa na realizację projektu „Bezrobotny pośrednikiem, doradcą – pracownikiem Miejskiego Urzędu
Pracy w Płocku” została zawarta na okres od 01.02.2008r. do 31.12.2008r. Jest on skierowany do osób
bezrobotnych posiadających wykształcenie wyższe (m.in. pedagogika, filologia językowa,
administracja, ekonomia, zarządzanie i marketing, psychologia i socjologia) zarejestrowanych w
Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001, z późn. zm.). Głównym celem projektu jest wzmocnienie i
rozwój tut. urzędu pracy poprzez dofinansowanie zatrudnienia 5 pośredników pracy ‐ stażystów i
5 doradców zawodowych ‐ stażystów, co przyczyni się do zwiększenia jakości i skuteczności
działań w zakresie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego. W wyniku rekrutacji do projektu,
zatrudnienie uzyskało 10 osób.
W ramach realizacji w/w projektów Miejski Urząd Pracy prowadzi działania informacyjno–
promocyjne. Spełniając obowiązek informowania o fakcie współfinansowania projektów ze
środków unijnych urząd podejmuje szereg działań mających na celu podniesienie świadomości
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społeczeństwa odnośnie założeń projektów, jak i docelowych grup spełniających warunki
programów. W tym celu zostały przygotowane, rozpropagowane ulotki, plakaty informacyjno –
promocyjne i informacje o realizacji w/w projektów.

8.5.

Liczba wydanych decyzji

Tabela 4 prezentuje dane liczbowe dotyczące ilości wydanych decyzji przez MUP w Płocku – w
okresie styczeń‐czerwiec 2008r., na podstawie których przyznano status osoby bezrobotnej lub
orzeczono o jego utracie oraz przyznano prawo do świadczenia, w tym zasiłków dla osób
bezrobotnych, stypendiów lub dodatków i o ich utracie.

Tabela 3.
Ilość wydanych decyzji
RODZAJ DECYZJI

ILOŚĆ WYDANYCH DECYZJI

O uznaniu za osobę bezrobotną

3 584

Przyznające prawo
bezrobotnych

do

zasiłku

dla

1 284

O utracie statusu osoby bezrobotnej

3 344

O utracie prawa do zasiłku lub statusu
osoby bezrobotnej

1 248

Przyznające prawo do stypendiów lub
dodatków

535

O utracie stypendiów lub dodatków

664

RAZEM

10 659

Źródło: opracowanie własne
W okresie od 1 stycznia 2008r. do dnia 30 czerwca 2008r., Miejski Urząd Pracy w Płocku, wydał:
4 642 zaświadczenia,
845 legitymacji ubezpieczeniowych, w tym 583 indywidualne legitymacje i 262
legitymacje dla członków rodziny.
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8.6.

Finansowanie programów aktywizacji zawodowej w I półroczu
2008 roku

Finansowanie zadań z zakresu organizacji programów, usług i instrumentów rynku pracy z
różnych źródeł finansowania ‐ w okresie od stycznia do czerwca 2008r. charakteryzuje tabela nr 4.
Tabela 4. Wydatki na programy aktywizacji zawodowej – stan na dzień 30 czerwca 2008r.
Nazwa instrumentu/usługi rynku pracy

Wydatki ogółem

Szkolenia

169 851,00

Prace interwencyjne

100 877,00

Prace społecznie użyteczne

122 933,00

Staże u pracodawcy

1 302 852,00

Przygotowanie zawodowe

256 517,00

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

483 129,00

Inne wydatki, w tym: pozostał koszty
przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia,
refundacja kosztów opieki

15 596,00

Ogółem

2 451 755,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS‐02

9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
Od stycznia do czerwca bieżącego roku podjęto i kontynuowano działania na rzecz osób
korzystających ze wsparcia tutejszego ośrodka w ramach następujących programów i projektów
socjalnych:
Klub Aktywnego Poszukiwania Pracy funkcjonuje od października 2005r., celem klubu jest
aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych. Zajęcia grupowe odbywały się raz w
tygodniu na 4 godzinnych sesjach. Ogółem odbyło się 16 spotkań, w których uczestniczyło 7 osób.
Od 18.09.2007r. do 02.04.2008r. trwała realizacja projektu – grupa terapeutyczna dla absolwentów
Klubów Pracy „ROZWIŃ SKRZYDŁA”. Celem grupy było poszukiwanie i poszerzanie własnych
zasobów, dokonywanie zmian dotyczących samooceny, wzmocnienie aspektów własnego „ja”,
formułowanie celów i tworzenie spójnego projektu zawodowego, poznanie technik radzenia sobie
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ze stresem. W okresie sprawozdawczym, odbyło się 7 warsztatów terapeutycznych. Grupa liczyła
5 osób. Udzielono również 12 indywidualnych konsultacji psychoterapeutycznych.
Zasadnicze cele Klubu Pracy oraz Grupy Terapeutycznej „ROZWIŃ SKRZYDŁA” zostały
zrealizowane. Uczestnicy obydwu grup zostali zaktywizowani – zawiązały Stowarzyszenie
Bezrobotnych i Osób Działających Na Rzecz Bezrobotnych „Concordia”, które zostało wpisane do
Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń 14.05.2008r. Celem działania
Stowarzyszenia będzie m.in. podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia negatywnych
skutków zjawiska bezrobocia oraz służących rozwojowi zasobów ludzkich i wzmacniania
równych szans na rynku pracy.
Od 10.04.2008r. do 13.06.2008r. był realizowany projekt warsztatów motywacyjno‐
aktywizacyjnych dla klientów MOPS zgłoszonych przez pracowników socjalnych do uczestnictwa
w projekcie systemowym. Głównym celem projektu było zidentyfikowanie trudności w realizacji
celów życiowych oraz znalezienie sposobu ich pokonania, a także ich wzmocnienia i
zmotywowania do podjęcia dalszych działań, a co za tym idzie aktywnego uczestnictwa w
programie projektu systemowego. Wsparciem objęto 32 osoby. Zajęcia odbywały w 4 grupach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku przystąpił do realizacji projektu EFS „Droga do
aktywności”. Zespoły Pracy Socjalnej dokonały naboru 100 osób bezrobotnych pozostających bez
zatrudnienia, korzystających z pomocy. Z osobami wyrażającymi chęć uczestnictwa w projekcie 23
pracowników socjalnych zawarło 100 kontraktów socjalnych. Przewidywany czas realizacji
projektu przypada na okres VI‐XII 2008r.

W ramach współpracy z organizacjami rządowymi i samorządowymi realizowano następujące
programy:
•

na podstawie Uchwały Rady Miasta Płocka nr 194/XIII/2007r. z dnia 25 września 2007r.
w sprawie ustalenia uprawnionych do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami
komunikacji miejskiej w Płocku wydano 54 karty aktywnego poszukiwania pracy osobom
uprawnionym,

•

w ramach współpracy z płocką filią Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie ‐
skierowano 38 osób – klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku–
na szkolenia pt. „Zaczynam od nowa‐ szukam pracy”,

•

w ramach współpracy z płocką filią Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie ‐
skierowano 6 osób bezrobotnych i niepełnosprawnych – klientów Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Płocku – na warsztaty aktywizacyjne dla bezrobotnych i aktywnie
poszukujących pracy.

9.1.

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.

W okresie sprawozdawczym obsługa funduszy unijnych polegała na realizacji zadań związanych
z ubieganiem się Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku o fundusze pomocowe Unii
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Europejskiej według zasad określonych we właściwych dokumentach programowych oraz
proceduralnych, dotyczących programów współfinansowanych ze środków pomocowych Unii
Europejskiej:
Nadzór, koordynowanie oraz monitorowanie działań dotyczących realizacji projektu
„Od bierności do aktywności” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna,
Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy
(Uchwała Nr 705/XL/05 – dotyczy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich, Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, Schemat a)
Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku
pracy, Projekt „Od bierności do aktywności”).
W okresie od 01.01.2008r. do 31.03.2008r. w ramach realizacji projektu „Od bierności do
aktywności” realizowane były następujące działania:
‐ w ramach IV edycji projektu, prowadzono w styczniu br. zajęcia
z zakresu doradztwa/poradnictwa zawodowego, psychologicznego oraz porad w zakresie obsługi
komputera/korzystania z Internetu. Czwarta edycja projektu trwała od sierpnia 2007r. do stycznia
2008r., którą ukończyły dwie grupy Beneficjentów Ostatecznych. Zrekrutowanych zostało 25 osób,
jednakże zajęcia rozpoczęła grupa 24 osobowa (1 osoba nie rozpoczęła zajęć), a ukończyło je 15
osób. Spośród czwartej edycji w trakcie trwania projektu dwie osoby podjęły zatrudnienie, a jedna
osoba podjęła pracę wolontarystyczną.
Osoby zaangażowane w realizację projektu podejmowały działania mające na celu rozwój
uczestników, 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 doskonalili swoje umiejętności interpersonalne związane z kontaktem z
pracodawcą, świadomością mocnych stron niezbędną do autoprezentacji, uczyli się sporządzać
dokumenty aplikacyjne.
‐ w ramach podejmowanych działań, w trakcie realizacji projektu dokonano ewaluacji końcowej
wśród uczestników IV edycji. W styczniu 2008r. odbyło się uroczyste zakończenie IV edycji
projektu. Wszystkim Beneficjentom Ostatecznym, którzy ukończyli udział w projekcie zostały
wręczone dyplomy uczestnictwa w projekcie;
‐ zgodnie z harmonogramem projektu, została zorganizowana konferencja kończąca realizację
projektu;
‐ rozwiązano umowę na użytkowanie mediów: telefon, INTERNET;
‐ w związku z wygaśnięciem umowy najmu lokalu, będącego siedzibą Biura Projektu,
mieszczącego się w centrum Miasta Płock tj. przy ul. Królewieckiej 14, protokołem zdawczo –
odbiorczym nastąpiło przekazanie wynajmowanych pomieszczeń Właścicielowi lokalu;
‐ w związku z powstałymi w trakcie realizacji projektu oszczędnościami, Zespół Zarządzający
pismem z dnia 29 stycznia 2008r. zwrócił się do IW o zmianę zapisów umowy dofinansowania
oraz zmianę harmonogramu płatności. Za zgodą IW dnia 14.04.2008r. został podpisany przez
upoważnione osoby aneks do umowy dofinansowania, w którym została zmniejszona wartość
projektu. Pismem z dnia 10.04.2008r. Zespół Zarządzający projektem, zgodnie z wytycznymi
dotyczącymi realizacji projektu, przesłał wypełnione formularze PEFS za I kwartał 2008r.;
‐ zgodnie z założeniami projektu, podejmowane działania w ramach kampanii informacyjno –
promocyjnej ukierunkowane były na informowanie uczestników projektu oraz społeczeństwa o
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realizacji projektu i jego współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON.
Wszelkie działania podejmowane w ramach realizowanej kampanii informacyjno – promocyjnej
były zgodne z rozporządzeniem KE Nr 1159/2000. Informowanie uczestników projektu i
społeczeństwa o realizacji projektu i jego współfinansowaniu z EFS zostało zapewnione przez
ogłoszenia w lokalnych mediach, na tablicach informacyjnych, stronie internetowej MOPS w
Płocku i UM. Materiały, ulotki, plakaty, broszury były opatrzone w logo EFS, emblemat wspólnoty
oraz logo PFRON.
Poniżej przedstawiono szczegółowy opis działania podjętych w ramach realizacji kampanii
informacyjno – promocyjnej:
‐ od stycznia do marca 2008r. na bieżąco aktualizowana była strona internetowa projektu, ponadto
zgodnie z założeniami projektu, na bieżąco, informacje dotyczące założeń oraz celu projektu,
przekazywane były do wiadomości Urzędu Miasta Płocka;
‐ zgodnie z harmonogramem, w miesiącu marcu (dn. 27.03.2008r.) została zorganizowana
konferencja kończąca realizację projektu, która odbyła się w Auli Miejskim Centrum
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Płocku. Na konferencję zaproszono 200 gości w tym
decydentów, pracodawców, przedstawicieli różnych instytucji zajmujących się wspieraniem osób
niepełnosprawnych oraz beneficjentów ostatecznych. Zaprojektowano i wydrukowano
zaproszenia, program konferencji, a także materiały informacyjno – promocyjne o działaniach
podejmowanych w ramach projektu. Podczas konferencji zrealizowana została usługa
gastronomiczna. Temat konferencji: „Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na
otwartym rynku pracy”. Jako prelegenci wystąpili: Mariusz Krzyżaniak – Kierownik Projektu
Projekt „Od bierności do aktywności” EFS i PFRON – założenia i cele projektu, podsumowanie realizacji
projektu, Katarzyna Kęsicka – Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku Rynek pracy osób
niepełnosprawnych w Płocku, Dawid Drozd Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska
EKON” oraz Urszula Wojtalewicz – Doradca zawodowy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia w
Płocku Rola doradcy zawodowego w procesie rozpoznawania potrzeb i ukierunkowania rozwoju
zawodowego osoby niepełnosprawnej, Dominika Moderacka – Beneficjent Ostateczny projektu. W
trakcie trwania konferencji rozdawane były m.in. ulotki, broszury, informacje o realizacji i
rezultatach projektu, natomiast w Auli prelekcyjnej rozwieszono plakaty promujące projekt;
‐ w okresie sprawozdawczym realizowana była kampania informacyjno – promocyjna –
ogłoszenia w prasie. W lokalnym dodatku Gazety Wyborczej ogłoszenia prasowe umieszczane
były do końca lutego br. Od stycznia do marca 2008r. łącznie ukazały się dwa ogłoszenia płatne,
jeden raz w miesiącu każde (zgodnie z harmonogramem projektu do końca lutego br.) oraz dwa
ogłoszenia bezpłatne w lokalnej prasie. Zgodnie z harmonogramem projektu udzielane było
poradnictwo zawodowe, psychologiczne oraz porady w zakresie obsługi komputera/korzystania z
Internetu. Wszelkie podejmowane w ramach projektu działania ukierunkowane były na
zwiększenie potencjału zawodowego beneficjentów projektu. Uczestnicy projektu nabywali
umiejętności korzystania z technik ICT poprzez zagwarantowanie im dostępu do Internetu oraz
specjalnie utworzonej witryny (forum) na stronie projektu. Działania prowadzone w ramach
kampanii informacyjno – promocyjnej ukierunkowane były na przełamywanie negatywnego
stereotypu osoby niepełnosprawnej. W związku z powyższym główne cele i założenia projektu
były realizowane. Ponadto Zespół Zarządzający projektem dokładał wszelkich starań, aby
dotychczasowe działania oraz postęp realizacji projektu gwarantowały zrealizowanie celów
projektu. W ramach realizacji projektu w okresie sprawozdawczym, w ramach IV edycji, zajęcia
ukończyły dwie grupy beneficjentów ostatecznych. Czwarta edycja projektu trwała od sierpnia
2007r. do stycznia 2008r. Zajęcia rozpoczęła grupa 24 osobowa, a ukończyło je 15 osób. Spośród IV
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edycji w trakcie trwania projektu 2 osoby podjęły zatrudnienie, jedna osoba podjęła pracę
woluntarystyczną. Dokumenty aplikacyjne w wielu instytucjach złożyli również inni uczestnicy
edycji. Dla biorących udział w projekcie beneficjentów ostatecznych założono 24 skrzynki
pocztowe e‐mail oraz stworzono 15 multimedialnych CV. Zgodnie z harmonogramem projektu, w
prasie ukazały się 2 ogłoszenia płatne, jeden raz w miesiącu, a także 2 bezpłatne ogłoszenia w
lokalnej prasie, na bieżąco kolportowane były materiały informacyjno – promocyjne, tj. ulotki,
broszury przez osoby zaangażowane w realizacje projektu.
Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i wykluczenia społecznego
bezrobotnych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym. Osoby
niepełnosprawne objęte są doradztwem/poradnictwem zawodowym oraz psychologicznym,
dostosowanym do zróżnicowanych potrzeb, mającym na celu zwiększenie potencjału
zawodowego oraz możliwości znalezienia zatrudnienia na „otwartym rynku pracy”. Uczestnicy
projektu nabywają także umiejętności korzystania z internetu, obsługi komputera.
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