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Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określa zadania 
samorządu powiatu z zakresu polityki rynku pracy.

W szczególności są to:

1. Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań 
w zakresie aktywizacji lokalnego rynku pracy.

2. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, 
a także udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez 
pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.

3. Rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy.
4. Ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych.
5. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy.
6. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego 

dorosłych.
7. Realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania 

bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, 
wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.

8. Realizacja zadań z KFS, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez 
finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

9. Współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji 
o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym 
dorosłych, stażach ,organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, 
realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, oraz zatrudnienia socjalnego na 
podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym.

10. Realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem 
pracowników wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i 
innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi.

11. Realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

12. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia.

Zadania te realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach jako jednostka 
organizacyjna powiatu siemiatyckiego wchodząca w skład powiatowej administracji 
zespolonej.

Przy realizacji zadań PUP współpracuje z Zarządem Powiatu, wydziałami 
i jednostkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego, Powiatową Radą 
Zatrudnienia, Urzędem Marszałkowskim, Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, 
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, pracodawcami, organami samorządu 
terytorialnego.



Zadania realizowane przez Urząd ogólnie można podzielić na obligatoryjne 
(pasywne) i fakultatywne ( aktywne).

Zadania obligatoryjne to zadania związane z łagodzeniem skutków bezrobocia, 
obejmujące przede wszystkim czynności związane z bezpośrednią obsługą osób 
bezrobotnych, a więc:

• rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy,
• przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym określonych prawem świadczeń,
• wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń,
• zgłaszanie osób uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego,
• wyłączanie z ewidencji.

W 2015r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach zarejestrowało się 
ogółem 2239 bezrobotnych, w tym:

-  po raz pierwszy 493 osób
-  po raz kolejny 1746 osób

W w/w okresie wyłączono z ewidencji 2344 bezrobotnych, z czego najwięcej 
bo 46,4% z powodu podjęcia pracy.

W ciągu 2015r. wydano 5019 decyzji administracyjnych, w tym:

337 decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu prawa do zasiłku,
153 decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa do 
zasiłku,
3 decyzje o odmowie uznania za osobę bezrobotną,
58 decyzji o przyznaniu prawa do zasiłku po 90 dniowym okresie oczekiwania, 
2 decyzje o przyznaniu prawa do zasiłku po 180 dniowym okresie oczekiwania, 
370 decyzji o przyznaniu prawa do stypendium z tytułu odbywania stażu,
307 decyzji o utracie prawa do stypendium z tytułu stażu,
35 decyzji o utracie prawa do stypendium i statusu osoby bezrobotnej,
6 decyzji o sfinansowaniu z Funduszu Pracy składek na ubezpieczenie 
społeczne rolników,
1 decyzja o upływie okresu refundacji składek na ubezpieczenie społeczne 
rolników,
2 decyzje o przyznaniu prawa do zasiłku, na okres trwania zasiłku 
macierzyńskiego,
186 decyzji o utracie prawa do zasiłku i statusu osoby bezrobotnej,
171 decyzji o utracie prawa do zasiłku z powodu maksymalnego okresu jego 
pobierania,
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24 decyzje o przyznaniu prawa do stypendium szkoleniowego,
26 decyzji o utracie prawa do stypendium szkoleniowego,
38 decyzji o wstrzymaniu wypłaty zasiłku dla bezrobotnych,
4 decyzje o wznowieniu wypłaty zasiłku dla bezrobotnych,
31 decyzji o utracie prawa do dodatku aktywizacyjnego,
33 decyzje o przyznaniu dodatku aktywizacyjnego.
1885 decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej i poszukującej pracy, w tym:

• 1088 -  ogółem z powodu podjęcia pracy, w tym:
99 -  podjęcie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych,

- 65 -  w ramach doposażenia stanowiska pracy,
18 -  w ramach bonu na zasiedlenie,
3 -  w ramach bonu na zatrudnienie,

- 853 -  podjęcie pracy niesubsydiowanej,
- 50 - podjęcie działalności gospodarczej (w tym 25 -  z 

przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej)
• 797 pozostałe, w tym:

449 -  niestawienia się w urzędzie w wyznaczonym terminie,
144 -  dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego,

- 9 -  ukończenie przez kobietę 60 lat lub 65 lat przez mężczyznę,
- 36 -  nabycie prawa do świadczenia emerytalnego,
- 23 -  nabycie prawa do renty, emerytury,
- 48 -  odmowa przyjęcia propozycji pracy lub innej formy,
- 7 -  podjęcia nauki,

10 -  rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu
zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego,
10 -  utrata statusu osoby poszukującej pracy,

- 61 -  inne przyczyny.

Od w/w decyzji w 2015r. złożono 6 odwołań.

W wyniku wniesionych odwołań:
-  5 decyzji zostało uchylone we własnym zakresie
-  1 decyzję uchylił w całości organ II instancji

W 2015 roku przyjęto 33 wnioski o dodatek aktywizacyjny w związku z 
podjęciem pracy z własnej inicjatywy oraz 1 wniosek o pokrycie składek na 
ubezpieczenia społeczne rolników, z którymi rozwiązano stosunek pracy z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy.

Duża liczba osób zgłaszała się do urzędu w celu uzyskania zaświadczeń (np. do 
celów zdrowotnych, do przedłożenia na uczelni dziecka o uzyskanych dochodach, do 
naliczenia kapitału początkowego, emerytury, renty itp.). W 2015 roku wydano 1540 
takich zaświadczeń.



Realizując określony przepisami prawa obowiązek udostępniania danych 
dotyczących osób będących w rejestrach tut. urzędu na żądanie uprawnionych 
organów (m.in. Ośrodków Pomocy Społecznej, Komorników, Sądów, Policji, ZUS, 
Centrum Pomocy Rodzinie), w ubiegłym roku udzielono 198 odpowiedzi na wniosek 
o udostępnienie danych osobowych

Po uruchomieniu Samorządowej Elektronicznej Platformy Informatycznej 
(SĘPI), która umożliwiła dwukierunkową wymianę informacji drogą elektroniczną 
pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy Siemiatyczach, a jednostkami 
organizacyjnymi pomocy społecznej i jednostkami obsługującymi świadczenia 
rodzinne, znacznie przyspieszyło się obsługę klientów, oraz zmniejszone zostały 
koszty wystawiania i wysyłania zaświadczeń w formie papierowej. W ramach SĘPI 
rozpatrzono 481 spraw.

W 2015r. rozpatrzono 467 spraw w ramach usługi ZUS U3 tj. dwukierunkowej 
wymiany informacji drogą elektroniczną pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy 
Siemiatyczach a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczącą sprawdzenia zbiegu 
tytułów ubezpieczeń i okresów składkowych.

W ubiegłym roku ogółem do ZUS sporządzonych zostało 3813 zgłoszeń 
i 4501 wyrejestrowań. Ponadto zgłoszonych zostało 93 zmian dotyczących danych 
identyfikacyjnych ubezpieczonych i 1023 zgłoszeń i wyrejestrowań członków rodziny. 
Powyższe sporządzono w ramach obsługi programu Płatnik.

Do zadań samorządu powiatu realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy 
należała także wypłata zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia osobom 
uprawnionym (stypendiów, dodatków aktywizacyjnych).

W analizowanym okresie sporządzono 436 list wypłat, z których wypłacono 
3946 świadczeń, w tym:

-  1889 -  stypendia z tytułu odbywania stażu,
-  30 -  stypendia szkoleniowe,
-  1949 - zasiłków dla bezrobotnych,
-  78 -  dodatków aktywizacyjnych.

Na wypłatę:
-  zasiłków wydatkowano 1 721 100 zł
-  dodatków aktywizacyjnych wydatkowano 24 600 zł
-  stypendiów szkoleniowych wydatkowano 27 500 zł
-  stypendiów stażowych wydatkowano 2 451 700 zł

Każda osoba, która pobierała zasiłek dla bezrobotnych czy stypendium ma 
obowiązek rozliczyć się z Urzędem Skarbowym z pobranych świadczeń. 
W 2015r. wydanych zostało 701 informacji podatkowych tzw. PIT-ów.



Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Siemiatyczach na dzień 
31.12.2015r. wynosiła 1655 osób. W stosunku do stanu na 31.12.2014r. nastąpił 
spadek o 106 osób.

Ponadto w ewidencji urzędu pozostawało 19 osób poszukujących pracy.
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W 2015r. zarejestrowało się ogółem 2239 bezrobotnych, w tym 1005 kobiet
z tego:
- po raz pierwszy -  493 osoby, w tym 205 kobiet
- po raz kolejny -  1 746 osób, w tym 800 kobiet

W okresie styczeń - grudzień 2015r. z ewidencji zostało wyłączonych 2344 
osoby, w tym pracę podjęło 1088 osób (46,4%, „odpływu”). Obok podjęć pracy 
najczęstszą przyczyną wyłączeń bezrobotnych z ewidencji urzędu było 
niepotwierdzenie gotowości do pracy -  449 osób (19,2 % „odpływu”).



Miarą poziomu bezrobocia jest jego stopa.

Na koniec grudnia 2015r. stopa bezrobocia wynosiła:
• w powiecie siemiatyckim 9,9 %;
• w województwie podlaskim 11,8%;
• w kraju 9,8 %.

Liczba bezrobotnych na terenie miast i gmin powiatu siemiatyckiego 
kształtowała się odpowiednio :
- miasto Siemiatycze 606 osób;
- gmina Siemiatycze 185 osób;
- gmina Nurzec Stacja 273 osoby; 

miasto/gmina Drohiczyn 198 osób;
- gmina Mielnik 77 osób;
- gmina Milejczyce 85 osób;
- gmina Grodzisk 96 osób,
- gmina Dziadkowice 71 osoby;
- gmina Perlejewo 64 osoby.
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Mieszkańcy wsi na terenie powiatu siemiatyckiego na koniec grudnia 2015r. 
stanowili 58,5 % ogółu bezrobotnych tj. 969 osób, w tym 444 kobiety.

Bezrobotni wg miejsca zamieszkania
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Wśród bezrobotnych zamieszkujących na terenach wiejskich 5,6 % (tj. 54 
osoby) posiadały gospodarstwa rolne -  dotyczy to bezrobotnych będących 
właścicielami lub posiadaczami nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych 
do 2 ha przeliczeniowych.

Według stanu na 31 grudnia 2015r. duży odsetek, bo 5,9 % zarejestrowanych 
bezrobotnych stanowiły osoby zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy (97 osób).

Na koniec grudnia 2015r. wśród zarejestrowanych 1655 bezrobotnych, kobiety 
stanowiły 44,2% (tj. 731 osoby), zaś prawo do zasiłku posiadało 8,5 % kobiet (tj. 62 
osoby). W woj. podlaskim kobiety stanowiły 45,3 % ogółu bezrobotnych.



W 2015 roku zarejestrowało się ogółem 1005 kobiet, co stanowiło 44,9% 
ogólnego napływu do bezrobocia. W omawianym okresie wyłączono 
z ewidencji 1024 kobiety, w tym 503 kobiety z powodu podjęcia pracy (tj. 49,1% 
podjęć pracy ogółem).

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z prawem do zasiłku na koniec grudnia 
2015r . wynosiła 145 osób. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili 8,8 % ogółu 
bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie. W woj podlaskim prawo do zasiłku 
posiadało 10,4% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.

Ogółem w 2015 roku zarejestrowało się 394 osoby uprawnione do zasiłku 
z tytułu pozostawania bez pracy, co stanowiło 17,6% ogółu rejestrowanych w tym 
okresie bezrobotnych.

Analizując strukturę bezrobotnych pod względem wykształcenia największy 
poziom bezrobocia występuje wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 

570 bezrobotnych, zasadniczym zawodowym -  382 osoby oraz policealnym
i średnim zawodowym -334 osoby (stan na 31.12.2015r).

W powiecie siemiatyckim wśród bezrobotnych dominują osoby, które 
pracowały przed nabyciem statusu bezrobotnego. W końcu grudnia 2015r. zbiorowość 
ta liczyła 1158 osób (70% ogółu bezrobotnych).

Znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
wyróżnia kilka grup osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy. Są to m.in.:

-  bezrobotni do 30 roku życia, na koniec grudnia stanowili 37,1 % ogółu 
bezrobotnych (614 osób),

-  bezrobotni długotrwale, na koniec 2015 roku stanowili 57,8 % ogółu 
zarejestrowanych bezrobotnych - 956 osób, (w woj. podlaskim 60,7 % ),

-  bezrobotni powyżej 50 roku życia, na koniec roku stanowili 26,5 % ogółu 
bezrobotnych - 439 osób (w woj. podlaskim 27,0 % ),

-  bezrobotni niepełnosprawni, na 31 grudnia 2015 roku stanowili 5,5 % ogółu
zarejestrowanych bezrobotnych - 91 osób, (w woj. podlaskim
6,2 %).

Pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy udzielana była 
poprzez świadczenie podstawowych usług rynku pracy takich jak: pośrednictwo pracy, 
poradnictwo zawodowe i organizowanie szkoleń oraz pomoc w aktywnym 
poszukiwaniu pracy.

*



Powiatowy Urząd Pracy realizując swoje zadania w zakresie pośrednictwa 
pracy koncentrował się przede wszystkim na rzetelnej informacji i pomocy osobom 
bezrobotnym, poszukującym pracy oraz pomocy pracodawcom 
w doborze odpowiedniej osoby do oferty pracy.

W 2015r. profilowaniu poddano 1985 osób bezrobotnych.

Do profilu pomocy dostosowany jest Indywidualny Plan Działania. W 2015r. 
Indywidualny Plan Działania przygotowano dla 2098 osób bezrobotnych, w tym dla 
957 kobiet. Realizację IPD w 2015 roku zakończyły 1190 osób, w tym 559 kobiet.

W 2015r. przyjęto 1072 oferty zatrudnienia oraz miejsc aktywizacji zawodowej, 
(w tym 478 ofert zatrudnienia niesubsydiowanego), na które skierowano łącznie 1619 
osób.

Jedną z form prowadzenia pośrednictwa pracy są giełdy pracy. W 2015 roku 
zorganizowano 4 giełdy pracy pod potrzeby kadrowe firm:

-  „Polko Tech” w Bacikach Średnich -  udział wzięło 28 osób na stanowisko 
szwacz,

-  „Manpowergroup” Spółka z o. o. - udział wzięło 32 osoby na stanowisko 
robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym,

-  Oerlemans Foods w Siemiatyczach - udział wzięło 13 osób na stanowisko 
młodszy referent ds. logistyki i marketingu,

-  „TOMEX” Sp. J. J.T. Miliszkiewicz, Zadobrze, Stacja Paliw w Drohiczynie -  
udział wzięło 6 osób na stanowisko sprzedawca na stacji paliw.

oraz spotkanie informacyjne nt. podjęcia pracy jako opiekunki osoby starszej w 
Niemczach zorganizowane przez Firmę GoWork w dniu 11.09.2015r. w którym udział 
wzięło 5 osób.

W roku 2015 zrealizowano łącznie 91 wizyt u pracodawców z terenu działania 
Powiatowego Urzędu Pracy. Celem niniejszych wizyt było przekazywanie 
pracodawcom informacji o możliwości korzystania z usług i instrumentów rynku 
pracy wspierających zatrudnienie, aktualnie realizowanych projektach i programach 
oraz zasadach korzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W 
trakcie wizyt omawiano z pracodawcami zapotrzebowanie na pracowników, 
pozyskiwano również oferty pracy. Jednocześnie prowadzone było doradztwo w 
zakresie doboru odpowiedniej formy wsparcia do aktualnych potrzeb pracodawcy.

W ramach pośrednictwa pracy, we współpracy z przedstawicielem 
wojewódzkiego urzędu pracy, pracownicy powiatowego urzędu pracy przeprowadzili 
badania określające zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie. Na 
podstawie tych badań został wydany raport podsumowujący badanie -  „Barometr 
zawodów”. Przeprowadzono również badanie kwestionariuszowe przedsiębiorstw, 
którego analiza wyników będzie integralną częścią rocznych raportów z monitoringu



zawodów deficytowych i nadwyżkowych, sporządzanych przez powiatowe urzędy 
pracy. Wyniki badania, w ujęciu terytorialnym, będą również prezentowane w 
rocznych raportach publikowanych przez wojewódzkie urzędy pracy. Przebadano i 
uzyskano 72 wypełnione ankiety od przedsiębiorców.

W analizowanym okresie gotowość do podjęcia zatrudnienia potwierdziło 
19 759 osób (każda zarejestrowana osoba bezrobotna zobowiązana jest do jej 
potwierdzania co pewien okres, ponadto bezrobotni zgłaszali się na wezwanie urzędu 
w celu przedłożenia propozycji zatrudnienia lub aktywizacji zawodowej).

W 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy współpracował z 274 pracodawcami. 
Pozyskano 67 nowych pracodawców, którzy dotychczas nie korzystali z usług urzędu.

Realizowano również pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES. 
Od początku roku do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęły 831 oferty zatrudnienia w 
ramach sieci EURES.

Najwięcej propozycji pracy w 2015 roku uzyskano z : Niemiec, Czech, Anglii i 
Wielkiej Brytanii, w zawodach: dekarz, operator CNC, frezer CNC, pomocnik w 
fabryce obuwia, opiekun osób starszych, spawacz, pracownik do zbioru warzyw, 
operator wózka widłowego, pracownik magazynowy, szwaczka, mechanik, opiekunka.

Uniwersalnymi wymaganiami oczekiwanymi wobec osoby wyrażającej chęć 
podjęcia pracy w ramach EURES jest głównie znajomość języka obcego, 
wykształcenie oraz doświadczenie w danym zawodzie. W związku
z powyższym w ubiegłym roku:

-  273 osobom udzielono informacji na temat warunków życia i pracy 
w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

-  45 osobom udzielono ogólnych informacji na temat usług sieci EURES.

W 2015 roku zarejestrowano 227 oświadczeń od pracodawców
0 zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. Oświadczenia dotyczyły 
zatrudnienia obywateli Ukrainy, Białorusi w zawodach związanych z:
-  transportem,
-  gospodarstwem domowym,
-  rolnictwem.

Głównym zadaniem poradnictwa zawodowego jest pomoc bezrobotnym
1 poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz 
w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego 
radzenia sobie w poszukiwaniu pracy. Usługa poradnictwa zawodowego realizowana 
przez doradcę zawodowego w głównej mierze polegała na:
-  udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia 

i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy,
-  udzielaniu porad dotyczących wyboru zawodu, zmiany kwalifikacji, podjęcia lub 

zmiany pracy i samozatrudnieniu,



-  inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla 
bezrobotnych i poszukujących pracy,

-  kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające 
wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku 
szkolenia,

-  udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy spośród 
bezrobotnych i poszukujących pracy oraz we wspieraniu rozwoju zawodowego 
pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

W 2015r. świadczone były różnego rodzaju usługi z zakresu doradztwa 
zawodowego adresowane zarówno do klienta indywidualnego, jak 
i o charakterze zorganizowanych zajęć grupowych o różnorodnej tematyce.

W 2015r. doradca zawodowy udzielił dla 366 osób bezrobotnych porad 
indywidualnych dotyczących :

-  wyboru lub zmiany zawodu
-  uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych
-  wyboru kierunku kształcenia lub szkolenia
-  planowania rozwoju zawodowego
-  wyboru miejsca pracy
-  wyboru formy pomocy określonej w ustawie

Informacji zawodowej indywidualnej udzielono dla 199 osób

W ramach zajęć w formie grupowej doradca zawodowy przeprowadził:

-  porady grupowe - z tej formy zajęć skorzystało 71 osób,
-  grupowe informacje zawodowe dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy 

- z tej formy zajęć skorzystało 120 osób

W 2015r. wydano 4 skierowania na wstępne badania lekarskie do lekarza 
medycyny pracy umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do 
odbywania stażu na wskazanym stanowisku pracy.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (19.10.2015 - 25.10.2015) 
przeprowadzono:

1. Dni otwarte poradnictwa zawodowego (19 i 21.10.2015r.) -  uczestniczyło 26 
osób

2. Spotkanie informacyjne „Pokieruj świadomie swoją drogą zawodową” -  
uczestniczyło 9 osób bezrobotnych
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W dniu 27.01.2015r. w ramach Dnia Otwartego Podlaskich Urzędów Pracy 
2015r. zorganizowano spotkanie pt. „Z zasadami za pan brat od najmłodszych lat”, w 
którym uczestniczyły dzieci z przedszkola nr. 3 i nr. 5 w Siemiatyczach. Dzieci 
zaangażowane zostały w zadania i zabawy związane ze światem zawodów, obejrzały 
fdm o zawodach, a także poprzez prezentację multimedialną i rymowanki odgadywały 
zawody, poznały również funkcjonowanie urzędu.

Od początku 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach zorganizował 
bądź uczestniczył w licznych spotkaniach, konferencjach i seminariach związanych z 
rynkiem pracy m. in.:

• konferencja „Młodzi na rynku pracy -  wyzwania i instrumenty wsparcia”, 
organizowana przez WUP i Powiatowe Urzędy Pracy województwa 
podlaskiego -  Białystok 26.01.2015r.,

• „Dzień otwarty” w Podlaskich Urzędach Pracy zorganizowany przez PUP 
Siemiatycze w dniu 27.01.2015 z myślą o najmłodszych uczestnikach rynku 
pracy aby przybliżyć im środowisko pracy i świat zawodów -  uczestnicy dzieci 
z dwóch przedszkoli,

• konferencja „Partnerska współpraca - nowe perspektywy” zorganizowana przez 
PUP Siemiatycze w ramach partnerstwa lokalnego w dniu 13.02.2015r„

• konferencja „Postaw na pracę -  korzyści z zatrudniania osób 
niepełnosprawnych”; udział pracowników PUP Siemiatycze w formie 
prezentacji „Wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne 
niepełnosprawne oraz poszukujące pracy” organizowanej przez Centrum 
Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział 
Fundacja Aktywizacja w Białymstoku w dniu 24.02.2015r.,

• Spotkanie informacyjne organizowane przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej -  
wykład pracownika PUP nt. Rola i zadania Powiatowego Urzędu Pracy 
w Siemiatyczach w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w dniu 
25.06.2015r„

• Seminarium „Rozwój turystyki na obszarze Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu 
Ostoja Nadbużańska” - prezentacja pracownika PUP Siemiatycze nt. „Formy 
aktywizacji osób bezrobotnych -  dotacje na otwarcie działalności 
gospodarczej” organizowanej przez Towarzystwo Ochrony Siedlisk ProHabitat 
w dniu 23.07.2015r„

• przystąpienie do koalicji na rzecz wdrożenia modelu współpracy w zakresie 
rekrutacji osób bezrobotnych w ramach projektu współfinansowanego z EFS 
„PI PWP -  Nowy model rekrutacji -  partnerstwo na rynku pracy” -  
organizowane przez Narodowe Forum doradztwa Kariery Oddział Podlaski 
w Białymstoku,



Ułatwienie powrotu do czynnego życia zawodowego oraz zwiększenie szans 
bezrobotnych na rynku pracy jest głównym celem szkoleń organizowanych przez 
urząd pracy

W 2015r. do odbycia szkolenia skierowano 23 osoby bezrobotne 
i 1 osobę poszukującą pracy. Wśród uczestników szkoleń była 1 osoba odbywająca 

dwa szkolenia w ramach przyznanego bonu szkoleniowego.

W analizowanym okresie zorganizowano następujące szkolenia indywidualne:
1. „Szkolenie kandydatów na maszynistów, ubiegających się o licencję 

maszynisty” -  los.
2. Operator koparki jednonaczyniowej kl. III -  los.
3. Prawo jazdy kat C- los
4. Prawo jazdy kat C z przewozem rzeczy (kwalifikacja wstępna przyspieszona)- 

8 os.
5. Prawo jazdy kat CE -  2os.
6. Operator zespołu maszyn do produkcji mieszanki betonowej -2os
7. Spawanie metodą MAG 135- 3os
8. Prawo jazdy kat CE z przewozem rzeczy (kwalifikacja wstępna przyspieszona)-

W 2015r. nie organizowano szkoleń grupowych. Finansowano jedynie 
szkolenia indywidualne pod uprawdopodobnienie zatrudnienia oraz szkolenie 
związane z przekwalifikowaniem zawodowym osoby poszukującej pracy 
w związku z przyznaną przez ZUS rentą szkoleniową. Z pośród 23 osób, które 
zakończyły w 2015r szkolenie, 18 osób podjęło zatrudnienie w okresie do 3 miesięcy 
od ukończenia kursu.

Organizowane były także staże, które cieszyły się największym 
zainteresowaniem wśród pracodawców. Istotą stażu jest nabywanie przez osoby 
bezrobotne praktycznych umiejętności do wykonywania zawodu bez nawiązania 
stosunku pracy z pracodawcą.

W roku ubiegłym podpisano 330 umowy o zorganizowanie stażu z 164 
pracodawcami, a do odbycia stażu w roku 2015 skierowano 369 osób bezrobotnych i 2 
poszukujące pracy.

los
9. Intensywne 6-cio dniowe szkolenie FDM -  los.
10. Operator koparko -  ładowarki kl. III -  1 os.
11. Kurs florystyczny -  1 os
12. Spawanie metodą MAG 135
13. Operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym

Bon szkoleniowy 
1 os.



Strukturę zrealizowanych staży w podziale na stanowiska przedstawia rysunek 1

12,47% 1,44% 2,16%

6,71%

44,36%

* pracownik administracyjny, biurowy, kancelaryjny

■  animator kultury, organizator imprez

■  księgowość, bankowość

■  asystent nauczyciela ( w przedszkolu i szkole)

■  barman, kelner, kucharz

■  pracownik obsługi hotelowej

■  opiek medyczna i pokrewne (laborant, sanitariusz, fizjoterapeuta, lekarz itp..)

■  opiekunka dziecięca

■  handel ( sprzedawca, doradca klienta, handlowiec, kasjer)

■  prace proste (konserwator, robotnik gospodarczy, sprzątaczka, pakowacz)

■  magazynier 

mechanik, wulkanizator 

spawacz, ślusarz, lakiernik

informatyk, w tym serwisant sprzętu komputerowego

inne (szlifierz kamienia ,asystent os. Niepełnosprawnej, wizażystka,elektryk, florysta, automatyk, grafik komputerowy, hodowca 
drobiu, inżynier rolnictwa, bibliotekarz, księgarz, kosztorysant budowlany, monter, operator maszyn, piekarz, pośrednik pracy, s

W 2015 roku wpłynęło 31 wniosków o dofinansowanie działań kształcenia 
ustawicznego na łączną kwotę 177 061,84 zł. Podpisano 22 umowy w ramach KFS z 
17 pracodawcami na łączną kwotę 99 575,84zł. Sfinansowano również promocję KFS 
na kwotę 3 828,99zł. W analizowanym okresie ze szkoleń w ramach KFS skorzystało 
175 pracowników, a w studiach podyplomowych uczestniczyło 10 osób. Nikt nie 
wnioskował o finansowanie egzaminów, badań lekarskich lub psychologicznych oraz 
ubezpieczenia NNW. Wśród wnioskodawców 39% to mikroprzedsiębiorstwa, którym 
zgodnie z ustawą sfinansowano 100% działań kształcenia ustawicznego. Ponad 1/5 
wnioskodawców to małe przedsiębiorstwa, a przedsiębiorstwa duże, zatrudniające 
ponad 250 pracowników stanowiły 13% pracodawców wnioskujących o sfinansowanie 
działań w ramach KFS.



Strukturę wnioskodawców w odniesieniu do wielkości zatrudnienia 
przedstawiono na rysunku 2.

26%

■  m ikroprzedsiębiorstwo

■  mateprzedsiębiorstwo

■  średnieprzedsiębiorstw o

■  dużeprzedsiębiorstwo

Realizacja podstawowych usług rynku pracy wspierana jest poprzez organizację 
instrumentów rynku pracy takich jak: prace interwencyjne, staże, prace społecznie 
użyteczne, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 
jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ponadto bezrobotni do 
30 roku życia mogą korzystać z różnych form wsparcia jakimi są m.in.:

-  bon stażowy
-  bon zatrudnieniowy
-  bon na zasiedlenie
-  bon szkoleniowy

W 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach zawarł 96 umów na 
organizację prac interwencyjnych z 50 pracodawcami na zatrudnienie 99 osób.

W analizowanym okresie wpłynęło 618 wniosków dotyczących refundacji 
części wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych 
w ramach prac interwencyjnych.

Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania młodego bezrobotnego na staż do 
wskazanego przez samego bezrobotnego pracodawcy. W 2015r. przyznano dwa bony 
stażowe, a zrealizowano jedynie jeden.

Dla 3 osób bezrobotnych przyznany został bon zatrudnieniowy stanowiący dla 
pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na 
ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu 
przyznano ten bon.

20 osób bezrobotnych otrzymało bon na zasiedlenie, który pozwala na 
pokrycie kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub 
działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.



1 osobie bezrobotnej przyznano bon szkoleniowy, będący gwarancją 
skierowania bezrobotnego na wskazane szkolenie.

Instrumentem rynku pracy, skierowanym do osób bezrobotnych bez prawa do 
zasiłku, jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej były prace 
społecznie użyteczne, które zorganizowane zostały w gminach: Milejczyce, Mielnik, 
Nurzec Stacja oraz w Mieście Siemiatycze W 2015 roku z tej formy wsparcia 
skorzystało 44 osób bezrobotnych.

W 2015r. w ramach działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Siemiatyczach 25 osób bezrobotnych otrzymało wsparcie w formie przyznania 
jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z tego:

-  z Funduszu Pracy - 12 osób
-  ze wsparciem środków z EFS - 13 osób

Działalność uruchamiana była min. w następujących branżach: handel 
detaliczny, działalność usługowa w zakresie utrzymania porządku, produkcja 
wyrobów tekstylnych, budownictwo, działalność fizjoterapeutyczna, konserwacja i 
naprawa pojazdów samochodowych, działalność prawnicza, badania i analizy 
techniczne, produkcja wyrobów z papieru i tektury, działalność związana z 
wystawianiem przedstawień artystycznych, przygotowywanie i podawanie napojów, 
reklama, produkcja wyrobów tartacznych.

W 2015 roku utworzono 48 stanowisk pracy w ramach refundacji kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy:

-  z Funduszu Pracy utworzono 38 stanowisk pracy
-  ze wsparciem środków EFS 10 stanowisk pracy

W tym celu zawarto 40 umów z 29 pracodawcami.

Utworzono stanowiska pracy dla: robotnika budowlanego, sprzedawcy stacji 
paliw, operatora urządzeń wytwórczych mieszanek betonowych, operatora 
zautomatyzowanej linii produkcyjnej, mechanika pojazdów samochodowych, stolarza 
meblowego, pomocy kuchennej, operatora urządzeń pakujących, pracownika obsługi 
monitoringu, operatora maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kierowcy 
autobusu, kierowcy samochodu dostawczego, kierowcy operatora wózków 
jezdniowych, kontrolera jakości produktów spożywczych, robotnika w przemyśle 
spożywczym, piekarza, kierownika produkcji w przemyśle, blacharza budowlanego, 
inżyniera geodety, wulkanizatora, technika prac biurowych, elektryka, technika 
geodety, sprzedawcy, robotników przetwórstwa surowców roślinnych, asystenta do 
spraw księgowości, specjalisty do spraw sprzedaży i komputerowego składacza tekstu.



gospodarczej refundacji kosztów
wyposażenia lub 

doposażenia

■  2015

■  2014

Realizując podobnie jak w latach ubiegłych obowiązek ustawowy, w 2015 roku 
sporządzane były m.in.;

a) sprawozdania o rynku pracy - MPiPS-01 - miesięcznie wraz z załącznikami:

• MPiPS-01 Załącznik 1 - Bezrobotni według, wieku, wykształcenia, stażu 
pracy
i czasu pozostawania bez pracy - kwartalnie;

• MPiPS-01 Załącznik 2 - Bezrobotni według działalności ostatniego 
miejsca prac oraz ofert pracy - półrocznie;

• MPiPS-01 Załącznik 3 - Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów 
i specjalności - półrocznie;

• MPiPS-01 Załącznik 4 - Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, 
pomoc
w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenia bezrobotnych i 
poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe - rocznie;

• MPiPS-01 Załącznik 5 - Bezrobotni oraz poszukujący pracy zamieszkali 
na wsi - rocznie;

• MPiPS-01 Załącznik 6 - Aktywne programy rynku pracy;
• MPiPS-01 Załącznik 7 - Bezrobotni według gmin -  półrocznie;
• MPiPS-01 Załącznik 8 - Umowy z agencjami zatrudnienia i programy 

specjalne.

b) sprawozdania o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy MPiPS-02 - miesięcznie,
c) sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy - MPiPS-06 - rocznie,
d) sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy 

niepozostających w zatrudnieniu - MPiPS-07 - półrocznie.



Powiatowy Urząd Pracy finansował zadania związane z przywracaniem osób 
bezrobotnych na rynek pracy, zarówno ze środków Funduszu Pracy, jak też ze 
współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
projektów pozakonkursowych. Ogółem wydatkowano kwotę 4 859 200 zł. W 2014 
roku kwota ta wynosiła 4 623 500 zł, w 2013 roku - 3 716 800 zł, w 2012 roku -  
3 256 500 zł.
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1 000 000

4 623 500 4 859 200

3 256 500
3 716 800

2012 2013 2014

Wydatkowe Środki

2015

W 2015r. zgodnie z algorytmem otrzymano środki Funduszu Pracy 
w kwocie 2 467 200 zł na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (w roku 2014r. kwotę 
1 084 100 zł, w roku 2013r kwotę 1 898 700 zł, zaś w 2012 r kwotę 1 542 300).

Środki Funduszu Pracy przyznane według, algorytmu.

0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000



Ważne odnotowania jest to, iż w 2015 roku PUP Siemiatycze dodatkowo 
pozyskał środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy ministra na realizację 
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 
aktywizacji zawodowej. Była to kwota w wysokości 965 400 zł.

Środki przeznaczone na realizację 
programów Aktywizacji Zawodowej 

w 2015 roku
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Razem ze środkami otrzymanymi w ramach projektów z EFS (w tym 
konkursowych) urząd dysponował łączną kwotą 5 114 000 zł przeznaczoną na 
aktywizację osób bezrobotnych.



Programy realizowane w ramach Funduszu Pracy z rezerwy ministra:

I) Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
i aktywizacji zawodowej osób do 25 roku życia.

Okres realizacji:

01.02.2015r. - 30.06.2016r.

W ramach programu wsparciem objęto 20 osób bezrobotnych, w tym:

• 10 osób zostało skierowanych do odbycia stażu,
• utworzono 2 stanowiska pracy w ramach wyposażenia stanowiska pracy,
• 4 osoby zostały skierowane do odbycia prac interwencyjnych,
• dla 1 osoby zostały przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności 

gospodarczej,
• 1 osoba otrzymała bon zatrudnieniowy,
• 1 osoba otrzymała bon na zasiedlenie,
• 1 osoba otrzymała bon szkoleniowy.

Dofinansowanie programu na 2015r wyniosło: 147 500,00 zł.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla programu skierowanego do młodych 
bezrobotnych wynosi co najmniej 90%.

2) Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
i aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
określonych w art. 49 ustawy.

Okres realizacji:

15.04.2015r. - 30.09.2016r.

W ramach programu wsparciem objęto 19 osób bezrobotnych, w tym:
• 6 osób zostało skierowanych do odbycia stażu,
• utworzono 4 stanowiska pracy w ramach wyposażenia stanowiska pracy,
• 3 osoby zostały skierowane do odbycia prac interwencyjnych,
• dla 1 osoby zostały przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności 

gospodarczej,
• 1 osoba otrzymała bon zatrudnieniowy,
• 3 osoby otrzymały bon na zasiedlenie,
• 1 osoba została skierowana na szkolenie 

Dofinansowanie programu na 2015r wyniosło: 173 500,00 zł.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla programu skierowanego do bezrobotnych 
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy wynosi co najmniej 89,47%.
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3) Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
i aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia.

Okres realizacji:

15.04.2015r. - 31.03.2016r.

W ramach programu wsparciem objęto 19 osób bezrobotnych, w tym:

• 12 osób zostało skierowanych do odbycia stażu,
• utworzono 1 stanowisko pracy w ramach wyposażenia stanowiska pracy,
• 6 osób zostało skierowanych do odbycia prac interwencyjnych.

Dofinansowanie programu na 2015r wyniosło: 104300,00 zł.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla programu skierowanego do powyższej 
grupy bezrobotnych wynosi co najmniej 83,33%.

4) Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
i aktywizacji zawodowej osób w wieku 30-50 lut.

Okres realizacji:

15.06.2015r. - 30.04.2016r.

W ramach programu wsparciem objęto 25 osób bezrobotnych, w tym:

• 15 osób zostało skierowanych do odbycia stażu,
• utworzono 2 stanowiska pracy w ramach wyposażenia stanowiska pracy,
• 7 osób zostało skierowanych do odbycia prac interwencyjnych,
• dla 1 osoby zostały przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności 

gospodarczej.
Dofinansowanie programu na 2015r wyniosło: 134 376,00 zł.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla programu skierowanego do powyższej 
grupy bezrobotnych wynosi co najmniej 86,67%.

5) Program na rzecz promocji zatrudnieniu, łagodzenia skutków bezrobocia 
i aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
określonych w art. 49 ustawy (2).

Okres realizacji:

01.08.2015r. - 30.09.2016r.

W ramach programu wsparciem objęto 59 osób bezrobotnych, w tym:

• 37 osób zostało skierowanych do odbycia stażu,
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• utworzono 5 stanowisk pracy w ramach wyposażenia stanowiska pracy,
• 7 osób zostało skierowanych do odbycia prac interwencyjnych,
• dla 2 osób zostały przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności 

gospodarczej,
• 4 osoby otrzymały bon na zasiedlenie,
• 4 osób zostały skierowane na szkolenie.

Dofinansowanie programu na 20ł5r wyniosło: 306 200,00 zł.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla programu skierowanego do bezrobotnych 
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy wynosi co najmniej 90,24%.

6) Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
i aktywizacji zawodowej osób w wieku 30-50 lat (2).

Okres realizacji:

01.11.2015r.- 31.12.2015r.

W ramach programu wsparciem objęto 2 osoby bezrobotne, w tym:

• dla 2 osób zostały przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności 
gospodarczej.

Dofinansowanie programu na 2015r wyniosło: 38 824,00 zł.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla programu skierowanego do powyższej 
grupy bezrobotnych wynosi 100%.

7) Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
i aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
określonych w art. 49 ustawy (3).

Okres realizacji:

01.11.2015r. - 31.12.2015r.

W ramach programu wsparciem objęto 2 osoby bezrobotne, w tym:

• utworzono 2 stanowiska pracy w ramach wyposażenia stanowiska pracy,

Dofinansowanie programu na 2015r wyniosło: 46 000,00 zł.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla programu skierowanego do bezrobotnych 
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy wynosi 100%.
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Po 31 grudnia 2015 roku programy finansowane z rezerwy ministra, których 
okres realizacji przedłużył się na rok 2016 będą finansowane są ze środków 
przyznanych urzędowi w ramach algorytmu na 2016 rok.

Programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do 30 czerwca 2015r nadal realizowany był projekt w partnerstwie 
z Powiatowym Urzędem Pracy w Wysokiem Mazowieckim, Powiatowym Urzędem 
Pracy w Hajnówce i z Powiatowym Urzędem Pracy w Bielsku Podlaskim 
„Aktywność szansą młodych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym 
rynku pracy.

W ramach powyższego projektu wsparciem objęto 132 osoby bezrobotne do 30 
roku życia, w tym 33 osoby z powiatu siemiatyckiego. Założono efektywność 
zatrudnieniową na poziomie co najmniej 48% (osiągnięto 72%).

Dla uczestników projektu organizowane były staże, szkolenia zawodowe oraz 
indywidualne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.

W 2015 roku w ramach projektu:

- 31 uczestników projektu objętych zostało stażami;

- dofinansowanie projektu wyniosło 252 842,09 zł (środki z Europejskiego Funduszu 
Społecznego)

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach w związku z zawarciem w dniu 
29 maja 2015 r. Umowy z Instytucją Pośredniczącą tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy 
w Białymstoku, realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez 
pracy w powiecie siemiatyckim (I)”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020.
Oś Priorytetowa 1: Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku 
pracy
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 
roku życia pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim
Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w 
PUP Siemiatycze jako osoby bezrobotne (I lub II profil pomocy), należących



do kategorii NEET, w tym do osób niepełnosprawnych, długotrwale 
bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach.

Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020 za osobę należącą do 
grupy NEET uznaje się osobę, która:

• nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
• nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie 

stacjonarnym)
• nie szkoli się i nie szkoliła się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni 

przed rozpoczęciem udziału w projekcie

Wsparciem w ramach projektu objęto 128 młodych osób poniżej 30 roku życia.

Formy wsparcia zorganizowane w ramach projektu:
> pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe (128 osób),
> staże dla 96 osób,
> szkolenia indywidualne dla 8 osób,
> jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 7 osób,
> bon na zasiedlenie dla 5 osób,
> prace interwencyjne dla 12 osób.

Planuje się, że 49 osób po zakończeniu projektu podejmie zatrudnienie na okres 
co najmniej 3 miesięcy w proporcjach:

• uczestnicy niekwalifikujący się do żadnej z poniższych grup -  43%,
• osoby niepełnosprawne -  17%,
• osoby długotrwale bezrobotne -  35%,
• osoby o niskich kwalifikacjach - 36%

Okres realizacji projektu: 01.04.2015-31.12.2015

Dofinansowanie projektu wyniosło: 842 200,00 zł (709 800,00 zł ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i 132 400,00 zł z wkładu krajowego).

Ponadto we wrześniu 2015 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w 
Białymstoku została również podpisana umowa o dofinansowanie projektu: 
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych od 30 roku życia pozostających bez 
pracy w powiecie siemiatyckim (I)” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na łata 2014-2020

Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa



Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez 
zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki 
rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy -  projekty pozakonkursowe

Priorytet inwestycyjny 8.1. Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i 
osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku 
pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 
mobilności pracowników.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30 roku 
życia pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim.

W ramach projektu wsparciem objęto 71 osób po 30 roku życia, 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach,
zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy 
II (tzw. wymagający wsparcia), należących co najmniej do jednej z grup: osoby 
powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale 
bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Osoby długotrwale bezrobotne stanowić będą 50% grupy docelowej, tj. 35 osób,

Osoby powyżej 50 roku życia -  25% grupy docelowej, tj. 18 osób,

Osoby niepełnosprawne -  3 osoby.

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników 
i uczestniczki przedsięwzięcia odpowiednio w proporcjach:

• uczestnicy niekwalifikujący się do żadnej z poniższych grup -  43%,
• osoby niepełnosprawne -  17%,
• osoby długotrwale bezrobotne -  35%,
• osoby po 50 roku życia -  35%,
• osoby o niskich kwalifikacjach - 36%.

Za osoby długotrwale bezrobotne w projekcie uznaje się osoby pozostające bez 
zatrudnienia nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy.

Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby, które posiadają wykształcenie do 
ISCED3 włącznie (średnie/zawodowe lub niższe).

W ramach zaplanowanych działań w projekcie:

1. Zorganizowano prace interwencyjne dla 18 osób,
2. Zorganizowano staże dla bezrobotnych dla 37 osób,
3. Środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 6 osób,
4. 10 osób skierowano w ramach refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia 

stanowiska pracy.
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Wszyscy uczestnicy projektu objęci zostaną wsparciem pośrednictwa pracy (w 
tym Indywidualnym Planem Działania) oraz poradnictwem zawodowym.

Okres realizacji projektu: 01.05.2015 -  31.03.2016 r.

Dofinansowanie projektu w 2015 roku wyniosło: 586 400,00 zł (498 400,00 zł 
środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i 88 000,00 zł z wkładu krajowego).

W miesiącu wrzesień b.r. Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach po raz 
kolejny w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wysokiem Mazowieckim, 
Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce i z Powiatowym Urzędem Pracy w Bielsku 
Podlaskim w ramach ogłoszonego konkursu złożył wniosek o dofinansowanie projektu 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020 Działanie 2.1.

W przypadku otrzymania dofinansowania w projekcie uczestniczyło będzie 168 
osób powyżej 30 roku życia, w tym 42 osoby z terenu powiatu siemiatyckiego. 
W ramach projektu przewidziano skierowanie wszystkich uczestników do odbycia 
stażu oraz objęcie ich specjalistycznym doradztwem zawodowym oraz pośrednictwem 
pracy.

Wnioskowane dofinansowanie:

- 1 538 760,00 zł (w tym 384 690,00 zł PUP Siemiatycze).

W dniu 18 stycznia 2016 roku została opublikowana przez Wojewódzki Urząd 
Pracy lista projektów wybranych do dofinansowania. Powyższy projekt zajął 1 miejsce 
na liście oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Program Aktywizacja i Integracja.

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Siemiatyczach i Fundacją Aktywizacja z siedzibą w Warszawie, 
w okresie sierpień 2015 -  październik 2015 realizował Program Aktywizacja 
i Integracja.

Celem Programu Aktywizacja i Integracja, w skrócie „PAI”, była pomoc 
osobom bezrobotnym znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy, oddalonych 
od rynku pracy, z powodu m.in. braku kwalifikacji, odpowiednich kompetencji i 
innych barier utrudniających funkcjonowanie w środowisku. Program zakładał 
przywrócenie w/w osób bezrobotnych na rynek pracy, poprzez przygotowanie ich do 
lepszego radzenia sobie na rynku pracy, utrwalenia pożądanych i potrzebnych na 
rynku pracy nawyków w celu podjęcia pracy na otwartym rynku pracy.



Program miał za zadanie:

a/ aktywizację zawodową osób bezrobotnych, w formie prac społecznie użytecznych, 
zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach;

b/ integrację społeczną osób bezrobotnych, realizowaną w formie działań takich jak: 
grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie w formie indywidualnej, 
grupy wsparcia, zorganizowaną przez organizację pożytku publicznego, wyłonioną 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach, w otwartym konkursie ofert. 
Najlepszą ofertę złożyła Fundacja Aktywizacja z siedzibą w Warszawie.

Wsparciem objętych zostało 10 osób bezrobotnych, w szczególności 
spełniających łącznie następujące warunki:

-  korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,
- posiadają III profil pomocy ustalony przez Powiatowy Urząd Pracy, 

są w wieku powyżej 50 roku życia lub długotrwale bezrobotne.

Koszt bloku aktywizacja, realizowany poprzez prace społecznie użyteczne:

- 4 060,00 zł.

Koszt bloku integracja, realizowany w formie grupowego poradnictwa 
specjalistycznego, warsztatów trenerskich, grupie wsparcia:

- 10 640,00 zł

Projekt został dofinansowany w 100% ze środków Funduszu Pracy z rezerwy 
ministra

Dodatkowe środki na realizację programów aktywizacji osób bezrobotnych pozyskane 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach w 2015 roku :

R e zerw a  F u n d u sz u  P r a cy Ś ro d k i w sp ó ln o to w e

965 400,00 zł 1 681 442,09 zł

Opracował:
Robert Maksimiuk

DYREKTOR
Pow iatow ego  Urxędu Pracy  

w Siem iatyczach

m gr Leokadm


