
SPOTKANIE INFORMACYJNE 

DLA 

PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW 

Z MIEJSKICH SZKÓŁ 

I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY



Łomżyński rynek pracy i jego specyfika

 Powiat Łomżyński jest regionem typowo rolniczym. Z pracy w gospodarstwach 

rolnych utrzymuje się aż 65% mieszkańców. 

 Rozkład łomżyński informuje o stricte usługowo-przemysłowym charakterze 

miasta w lokalnej gospodarce. 

 W ujęciu statystycznym przedsiębiorstw funkcjonujących w Łomży, spośród 

6,1 tys. firm zarejestrowanych w badanym powiecie, najwięcej podmiotów 

gospodarczych operuje w następujących działach: handel detaliczny, roboty 

budowlane specjalistyczne (0,5 tys.), transport lądowy oraz transport 

rurociągowy (0,5 tys.), handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami 

samochodowymi (0,4 tys.), opieka zdrowotna (0,4 tys.). Łącznie w tych pięciu 

dominujących działach PKD koncentruje się 49,6% wszystkich lokalnych 

przedsiębiorstw. 



Oferty pracy 

Firmy poszukują kandydatów do pracy w zawodach polegających na wykonywaniu
prac prostych tj. pomoc kuchenna, pracownik pomocniczy /np. w drukarni/,
pakowacz ręczny, sprzątaczka /głównie ZPCH/.

Przedsiębiorstwa poszukują również magazynierów, kierowców samochodów
ciężarowych, autobusów, pracowników ochrony, spawaczy, operatorów maszyn
do produkcji wyrobów stolarskich /obsługa CNC, lakiernicy meblowi/.

W przypadku prac biurowych zdecydowanie brakuje doradców klienta,
przedstawicieli handlowych, telemarketerów, doradców finansowych.

Na rynku pracy aktualnie jest dużo sprzedawców, pracowników obsługi biurowej,
kucharzy, kelnerów, murarzy, fryzjerów, mechaników pojazdów samochodowych,
stolarzy, operatorów maszyn;



ZAWODY PRZYSZŁOŚCI I ICH OBSZARY

 Weterynaria;

 Biologia, ochrona środowiska/dążenie do lepszego i  tańszego wykorzystania 
zasobów naturalnych;

 Nanotechnologia, biomedycyna, dietetyka, kosmetologia;

 Inżynieria komputerowa;

 Informatyka: druk 3D, programowanie baz danych, możliwość gromadzenia, 
przetwarzania i wykorzystywania danych;

 Opieka zdrowotna /popyt na specjalistów i opiekunów/;

 Zarządzanie /menadżerowie, którzy potrafią poprawić wydajność produkcji i 
obniżyć jej koszty, posiadają umiejętność wywierania wpływu na relacje 
międzyludzkie, czy też planowania/

 Terapeuci /zdrowie psychiczne, depresje, fobie, uzależnienia, itp. Przewiduje 
się wzrost zapotrzebowania o 40 % do 2020 roku/



Wśród najbardziej pożądanych przez 

pracodawców umiejętności na rynku pracy 

wyróżnić można:
 Umiejętność pracy w zmieniającym się otoczeniu zawodowym;

 Komunikatywność;

 Multizadaniowość;

 Myślenie analityczne;

 Umiejętność pracy w zespole;

 Orientacja na cel;

 Znajomość języków obcych;

 Zrozumienie biznesowych potrzeb firmy;

 Dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe;

 Umiejętność pracy pod presją czasu



Możliwości zatrudnienia absolwentów

w ramach wsparcia oferowanego przez PUP

Instrumenty dla osób przed 30 rokiem życia.

BONY

 Szkoleniowy

 Stażowy

 Zatrudnieniowy

 Na zasiedlenie



Bon szkoleniowy- art. 66 k

Gwarancja skierowania bezrobotnego na wskazane 

przez niego szkolenie

Bezrobotny musi uprawdopodobnić podjęcie 

zatrudnienia dzięki szkoleniu

Wartość bonu to maksymalnie wysokość przeciętnego 

wynagrodzenia i obejmuje:

•koszt jednego lub kilku szkoleń (wpłata na konto 

instytucji szkoleniowej)

•koszt niezbędnych badań lekarskich lub 

psychologicznych (wpłata na konto wykonawcy)

•koszt przejazdu (ryczałt do 200 zł)

•koszt zakwaterowania (ryczałt do 1 500 zł)



Bon stażowy – art. 66l.
Gwarancja skierowania do odbycia stażu u pracodawcy 

wskazanego przez bezrobotnego na 6 miesięcy, o ile 

pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego 

po zakończeniu stażu przez kolejne 6 miesięcy

Za zrealizowanie zatrudnienia przez pół roku 

pracodawca otrzymuje premię 1,5 tysiąca zł

Bon stażowy pokrywa:

•koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu w formie 

ryczałtu do 100 zł miesięcznie (dodatkowo do stypendium)

•koszty niezbędnych badań lekarskich lub 

psychologicznych (wpłaty na konto wykonawcy)

•stypendium stażowe w wys. 120% zasiłku dla bezrobotnych



Bon zatrudnieniowy – art. 66 m.

Gwarancja refundacji pracodawcy przez 12 miesięcy części 

kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia 

społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego

Utrzymanie zatrudnienia przez dalsze 6 miesięcy po 

zakończeniu okresu refundacji

Realizacja bonu następuje na podstawie umowy pomiędzy 

starostą a pracodawcą

Refundacja w wysokości zasiłku dla bezrobotnych tj. 

831,10 zł co miesiąc  / z uwzględnieniem waloryzacji / 



Bon na zasiedlenie – art. 66 n.

Środki przyznane w ramach bonu przeznacza się na 

pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem 

pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza 

miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli:

1. Z tytułu ich wykonywania bezrobotny będzie osiągał 

wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej 

minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie 

oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym.

2. Odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do 

miejscowości, w której bezrobotny zamieszka to co 

najmniej 80 km lub czas dojazdu przekracza 3 godziny.

3. Będzie pozostawał w zatrudnieniu lub prowadził 

działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy.



Bon na zasiedlenie – art. 66 n.

Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu –

maksymalnie dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia

Obowiązki bezrobotnego:

1. Bezrobotny ma 30 dni od otrzymania bonu na dostarczenie 

dokumentu potwierdzającego zatrudnienie

2. W ciągu 7 dni od utraty zatrudnienia i podjęcia nowego 

zatrudnienia powiadomić urząd pracy.

3. Do 8 m-cy od dnia otrzymania bonu należy udokumentować 

pozostawanie w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności 

gospodarczej przez łączny okres 6 miesięcy.



Refundacja składek dla osób do 30 roku życia

Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki 

na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za 

skierowanych do pracy bezrobotnych  do 30. roku życia, 

którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu

Refundacja przysługuje do 6 miesięcy w kwocie nie wyższej 

niż połowa minimalnego wynagrodzenia

Zatrudnienie musi być kontynuowane przez kolejne 6 

miesięcy



Jakie wsparcie jest w planach?

 Wśród informacji dotyczących wsparcia osób do 30 roku życia na podpis 

Prezydenta RP oczekuje nowelizacja prawa pozwalająca na refundację 

kosztów zatrudnienia w/w grupy osób;

 ,,Według uchwalonych zmian pracodawca za zatrudnienie młodych ludzi przez 

rok będzie otrzymywał comiesięczny zwrot w wysokości najniższego 

wynagrodzenia. Przez kolejne 12 miesięcy będzie miał obowiązek nadal 

zatrudniać takiego pracownika, ale już w ramach własnych środków. Będzie 

miał jednak dostęp do Krajowego Funduszu Szkoleniowego i pieniędzy na 

podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych.” 



Usługi i instrumenty 

rynku pracy

Usługi rynku pracy

-Pośrednictwo pracy

-Poradnictwo Zawodowe

-Pomoc w aktywnym poszukiwaniu 
pracy

-Organizacja szkoleń

Instrumenty rynku pracy
-Prace interwencyjne

-Roboty publiczne

-Staże

-Prace społecznie użyteczne

-Refundacje kosztów wyposażenia

lub doposażenia stanowiska pracy

-Jednorazowe środki na podjęcie

działalności gospodarczej



WSPARCIE 

OFEROWANE PRACODAWCOM

POŚREDNICTWO PRACY

PORADNICTWO ZAWODOWE

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY



Krajowy Fundusz Szkoleniowy

1. KFS to wydzielona część Funduszu Pracy, 

2. Przeznaczona na dofinansowanie kształcenie ustawiczne pracowników i 
pracodawców, podejmowane z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy 
(ograniczenie wiekowe 45+). 

3. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia 
ustawicznego może pozyskać środki do 300% przeciętnego 
wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, przy czym:

 wnosi wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów 
kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS w przypadku zatrudniania 
więcej niż 9 osób;

 może pozyskać 100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku 
mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób.

4. W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, 
pracodawca musi złożyć wniosek   do powiatowego urzędu pracy 
właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce 
prowadzenia działalności.                 



Budżet, zasady i beneficjenci KFS                  

w latach 2014 – 2015

1. W latach 2014-2015 ze środków KFS można finansować szkolenia osób 

powyżej 45 roku życia. 

2. Powiatowy Urząd Pracy w Łomży w 2015 roku na szkolenia z KFS otrzymał 

kwotę 862.500,00 zł. 

3. Na dzień 6 października 2015r. wydatkowano kwotę 754.591,53 zł, w tym na 

promocję 2.361,60 zł.

4. W 2015 roku ze środków KFS przeszkolono łącznie 467 osób zatrudnionych u 

63 pracodawców. 



Ranking popularności szkoleń w 2015 r.

1. Szkolenie okresowe kierowców – 65 osób.

2. Zabiegi ratujące życie u osób dorosłych i dzieci - 54 osoby.

3. Kurs kwalifikowany pracownik ochrony – 19 osób.

4. Aktywna sprzedaż produktów bankowych 2015 - 16 osób.

5. Zaawansowane zabiegi ratujące życie osób dorosłych- 14 osób.

6. Rachunki bankowe i depozyty terminowe – przegląd pod kątem

nowelizacji przepisów prawnych i uregulowań regulatorów -

warsztaty - 13 osób.

7. Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych

prowadzonych rachunkowość pełną i uproszczoną – warsztaty

praktyczne – 12 osób.



Ranking popularności szkoleń w 2015 r.

8. Ocena projektów inwestycyjnych i deweloperskich – warsztaty
praktyczne - 12 osób.

9. Realizacja zadań egzekucyjnych na rachunkach bankowych w
świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego - 12
osób.

10. Zasady kwalifikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw
celowych – warsztaty praktyczne – 12 osób.

11. Techniki prezentacji i negocjacje handlowe cz. 1 i 2 – 12 osób.

12. Techniki Sprzedaży i Obsługi Klienta cz. 1 i 2 - 12 osób.

13. Akademia dobrego sklepu: Zarządzanie zespołem sprzedaży.
Budowanie efektywnego zespołu pracowniczego. Profesjonalna
obsługa klienta - 12 osób.

14. Merchandising w sprzedaży detalicznej - 11 osób.



Dziękuję za uwagę

Anna Dobrowolska

Doradca zawodowy

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

Ul. Nowogrodzka 1

18-400 Łomża

Telefon: 86 215 80 38

E-mail: anna.dobrowolska@pup.lomza.pl

mailto:anna.dobrowolska@pup.lomza.pl

