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I. SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY 

1. Poziom i stopa bezrobocia 

Tabela 1. Wybrane kategorie osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kielcach stan na dzień 30 czerwca 

2020 i 2021 roku 

BEZROBOTNI 

stan na 

30.06.2020 

stan na 

30.06.2021 

zmiana wobec 2020 

roku 

udział do ogółu 

bezrobotnych w % 

BEZROBOTNI 

stan na 

30.06.2020 

stan na 

30.06.2021 liczba % 2020 2021 

Ogółem w tym wg 8091 6622 -1469 -18,16 X X 

PŁCI 

kobiety 3984 3323 -661 -16,59 49,24% 50,18% 

mężczyźni 4107 3299 -808 -19,67 50,76% 49,82% 

Wg MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

miasto 768 592 -176 -22,92 9,49% 8,94% 

wieś 7323 6030 -1293 -17,66 90,51% 91,06% 

WYBRANE KATEGORIE OSÓB BEZROBOTNYCH 

Do 30 roku życia 2579 1970 -609 -23,61 31,87% 29,75% 

w tym do 25 roku życia 1204 921 -283 -23,50 14,88% 13,91% 

Długotrwale bezrobotne 3777 3300 -477 -12,63 46,68% 49,83% 

Powyżej 50 roku życia 1695 1485 -210 -12,39 20,95% 22,43% 

Posiadające co najmniej jedno 

dziecko do 6 roku życia 
1495 1217 -278 -18,60 18,48% 18,38% 

Posiadające co najmniej jedno 

dziecko niepełnosprawne do 18 

roku życia 
19 10 -9 -47,37 0,23% 0,15% 

Niepełnosprawni 336 280 -56 -16,67 4,15% 4,23% 

Osoby w okresie do 12 miesięcy od 

dnia ukończenia nauki 
126 148 +22 +17,46 1,56% 2,23% 

Bez kwalifikacji zawodowych 1624 1310 -314 -19,33 20,07% 19,78% 

Bez doświadczenia zawodowego 1614 1299 -315 -19,52 19,95% 19,62% 

Kobiety, które nie podjęły 

zatrudnienia po urodzeniu dziecka 
1049 913 -136 -12,96 12,97% 13,79% 

Jak wynika z powyższej tabeli na koniec czerwca 2021 roku w rejestrach PUP w Kielcach 

przeważały osoby zamieszkujące tereny wiejskie (91,06% ogółu). Wśród kategorii osób 

bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy największy spadek w stosunku 

do roku ubiegłego (w liczbach bezwzględnych) wystąpił wśród osób: do 30 roku życia (-609 

osób), długotrwale bezrobotnych (-477 osób). Liczba bezrobotnych mężczyzn spadła o 808 

osób, zaś kobiet o 661. Wzrost osób bezrobotnych zanotowano tylko w jednej grupie - osoby 

w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (+22 osoby). 



Porównując poziom bezrobocia z końca czerwca 2021 roku w stosunku do roku ubiegłego, 

nastąpił spadek liczby bezrobotnych o 18,16% (1.469 osób). W porównaniu do końca grudnia 

2020 roku nastąpił spadek o 429 osób. 

Wykres 1. Liczba osób bezrobotnych w powiecie kieleckim. 
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Wykres 2. Stopa bezrobocia na koniec maja 2020 i 2021 roku 

20 

Stopa bezrobocia na koniec maja 2021 roku w powiecie kieleckim wyniosła 9,5% 

i była w stosunku do roku ubiegłego niższa o 1,3 punktu procentowego. W kraju na przestrzeni 

jednego roku stopa bezrobocia wzrosła o 0,1 punktu procentowego, zaś w województwie 

świętokrzyskim spadła o 0,3 punktu procentowego. 
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2. Bezrobotni według wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy 
i czasu pozostawania bez pracy (stan na koniec czerwca 2020 i 2021 roku) 

Tabela 2. Bezrobotni wg wieku, wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy na koniec czerwca 

2020 i 2021 roku. 

BEZROBOTNI 30.06.2020 30.06.2021 

zmiana wobec 2020 

roku 

udział do ogółu 

bezrobotnych w % 

BEZROBOTNI 30.06.2020 30.06.2021 liczba % 2020 2021 

Ogółem w tym wg 8091 6622 -1469 -18,16% X X 

WYKSZTAŁCENIA 

wyższe 1450 1142 -308 -21,24% 17,92% 17,25% 

policealne i średnie zawodowe 2249 1850 -399 -17,74% 27,80% 27,94% 

średnie ogólnokształcące 908 759 -149 -16,41% 11,22% 11,46% 

zasadnicze zawodowe 2023 1621 -402 -19,87% 25,00% 24,48% 

gimnazjalne/podstawowe 

i poniżej 
1461 1250 -211 -14,44% 18,06% 18,88% 

WIEKU 

18-24 lata 1204 921 -283 -23,50% 14,88% 13,91% 

25-34 lata 2726 2072 -654 -23,99% 33,69% 31,29% 

35-44 lata 1819 1588 -231 -12,70% 22,48% 23,98% 

45-54 lata 1258 1072 -186 -14,79% 15,55% 16,19% 

55-59 lat 674 559 -115 -17,06% 8,33% 8,44% 

60 lat i więcej 410 410 0 0,00% 5,07% 6,19% 

CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY 

do 1 miesiąca 762 660 -102 -13,39% 9,42% 9,97% 

od 1 do 3 miesięcy 984 883 -101 -10,26% 12,16% 13,33% 

od 3 do 6 miesięcy 1614 1136 -478 -29,62% 19,95% 17,15% 

od 6 do 12 miesięcy 1958 1388 -570 -29,11% 24,20% 20,96% 

od 12 do 24 miesięcy 1560 1344 -216 -13,85% 19,28% 20,30% 

powyżej 24 miesięcy 1213 1211 -2 -0,16% 14,99% 18,29% 

STAŻU PRACY 

do 1 roku 1854 1464 -390 -21,04% 22,91% 22,11% 

od 1 do 5 lat 2106 1703 -403 -19,14% 26,03% 25,72% 

od 5 do 10 lat 1339 1117 -222 -16,58% 16,55% 16,87% 

od 10 do 20 lat 1073 885 -188 -17,52% 13,26% 13,36$ 

od 20 do 30 lat 526 436 -90 -17,11% 6,50% 6,58% 

30 lat i więcej 198 188 -10 -5,05% 2,45% 2,84% 

bez stażu 995 829 -166 -16,68 12,30% 12,52% 

Jak wynika z powyższej tabeli, największy spadek (w liczbach bezwzględnych) 

w porównaniu do czerwca 2020 roku wśród bezrobotnych w podziale na wykształcenie 

wystąpił wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (spadek o 402 osoby) 

i z policealnym i średnim zawodowym/branżowym (spadek o 399 osób). Wśród osób 

bezrobotnych podzielonych ze względu na wiek, największy spadek zanotowano wśród osób 
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między 25 a 34 rokiem życia (-654). Ze względu na czas pozostawania bez pracy największy 

spadek zanotowano wśród osób, które są zarejestrowane w ewidencji urzędu od 6 do 12 

miesięcy (-570) i od 3 do 6 miesięcy (-478). Ze względu na staż pracy największy spadek 

zaobserwowano wśród osób ze stażem pracy od 1 roku do 5 lat (-403) i do 1 roku (-390). 

3. Liczba osób bezrobotnych w gminach powiatu kieleckiego zarejestrowanych 

w PUP w Kielcach 

Tabela 3. Liczba osób bezrobotnych z gmin Powiatu Kieleckiego, zarejestrowanych w PUP w Kielcach stan na 

koniec czerwca 2020 i 2021 roku 

wyszczególnienie 30.06.2020 30.06.2021 wzrost/spadek w osobach 

Bieliny 398 287 Spadek o 111 osób 

Bodzentyn 667 460 Spadek o 207 osób 

Chęciny 500 346 Spadek o 154 osoby 

Chmielnik 429 371 Spadek o 58 osób 

Daleszyce 739 646 Spadek o 93 osoby 

Górno 411 355 Spadek o 56 osób 

Łagów 273 226 Spadek o 47 osób 

Łopuszno 431 415 Spadek o 16 osób 

Masłów 418 319 Spadek o 99 osób 

Miedziana Góra 396 318 Spadek o 78 osób 

Mniów 474 451 Spadek o 23 osoby 

Morawica 388 352 Spadek o 36 osób 

Nowa Słupia 475 371 Spadek o 104 osoby 

Piekoszów 544 421 Spadek o 123 osoby 

Pierzchnica 205 187 Spadek o 18 osób 

Raków 210 186 Spadek o 24 osoby 

Nowiny 226 177 Spadek o 49 osób 

Strawczyn 473 375 Spadek o 98 osób 

Zagnańsk 434 359 Spadek o 75 osób 

Powiat kielecki 8091 6622 Spadek o 1469 osób 

Na koniec czerwca 2021 roku zanotowano spadek liczby bezrobotnych 

(w stosunku do roku 2020) we wszystkich gminach powiatu kieleckiego. Największy spadek 

wystąpił w gminach: Bodzentyn (-207 osób), Chęciny (-154 osoby), Piekoszów (-123 osoby). 



Wykres 3. Liczba osób bezrobotnych z gmin Powiatu Kieleckiego, zarejestrowanych w PUP w Kielcach stan na 

dzień 30 czerwca 2020 i 2021 roku. 

fei 
i i  n i  i m  I I I  m  
i  i  n  i  n  1 1 1  i  i  i  wmm i  i  i  i  i  i i i  i  i  i  i  i  i  i m  i  
i  i  I I I  l i i i  1 1  1 1  1 1  I I I  i  

| E | 
1 I I 

* I 

130.06.2020 130.06.2021 

4. Analiza ofert pracy według zawodów 

W okresie 6 miesięcy 2021 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach wpłynęło łącznie 

1.860 ofert pracy. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost ofert pracy o 48,56%. 

Wykres 4. Oferty pracy zgłoszone i pozyskane w PUP Kielce w latach 2019r. - 2021r. 

Najwięcej ofert pracy (w tym również wniosków stażowych) w 2021 roku dotyczyło 

następujących zawodów: robotnik gospodarczy (129 ofert), sprzedawca (80), magazynier (71), 

pozostali magazynierzy i pokrewni (63), kucharz (60), technik prac biurowych (58), pozostali 

pracownicy obsługi biurowej (49), pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej 

niesklasyfikowani (42), mechanik pojazdów samochodowych (36), pomocniczy robotnik 

budowlany (35), pozostali ślusarze i pokrewni (30), spawacz (29), pracownik kancelaryjny (27), 

pakowacz ręczny (26), brukarz (25), kelner (22 oferty). 



Tabela 4. Oferty zgłoszone do PUP w Kielcach w okresie od 01.01.2020 - 30.06.2020 roku i 01.01.2021 -

30.06.2021 roku. 

Lp. Wyszczególnienie Zgłoszone w okresie 
od 01.01.2020 do 

30.06.2020 

Zgłoszone w okresie 
od 01.01.2021 do 

30.06.2021 

1. Oferty zwykłe 647 748 

2. Prace interwencyjne 94 195 

3. Roboty publiczne 21 30 

4. Oferty pracy z grupą inwalidzką 25 24 

5. Oferty z refundacją 21 59 

6. Staże 323 712 

7. Prace społecznie użyteczne 108 91 

8. Refundacja części kosztów poniesionych na 
wynagrodzenie, nagrody oraz składki ZUS 
bezrobotnych do 30 roku życia 

13 1 

RAZEM 1.252 1.860 (wzrost 
w porównaniu do 2020r. 

o 608 ofert pracy) 

Tabela 5. Liczba osób bezrobotnych z gmin Powiatu Kieleckiego, skierowanych na poszczególne formy wsparcia 

w okresie: 01.01.2021 - 30.06.2021 roku. 
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Bieliny 7 5 0 3 0 20 22 0 

Bodzentyn 10 1 0 1 0 25 36 0 

Chęciny 5 0 1 3 4 22 23 0 

Chmielnik 4 7 0 2 1 5 23 11 

Daleszyce 10 2 0 6 3 26 34 0 

Górno 13 0 0 2 1 34 32 5 

Łagów 4 0 0 1 2 14 31 5 

Łopuszno 13 0 0 4 5 22 27 14 

Masłów 5 0 1 4 4 27 23 8 

Miedziana 12 0 0 4 5 34 28 0 

Góra 
Mniów 13 0 2 1 2 17 43 0 

Morawica 7 0 0 3 3 27 25 5 

Nowa Słupia 7 4 0 5 1 17 31 11 

Piekoszów 5 1 0 2 4 33 46 8 

Pierzchnica 2 0 0 1 1 2 10 5 

Raków 3 3 0 0 3 5 31 0 

Nowiny 2 0 0 2 1 15 19 0 

Strawczyn 8 2 0 4 2 12 31 0 

Zagnańsk 19 0 1 1 4 20 29 10 

Razem 149 25 5 49 46 377 544 82 
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6. Zmiany w wysokości bezrobocia 

Zmiany w wysokości bezrobocia obrazuje między innymi rotacja związana z rejestrowaniem 

i wyrejestrowaniem osób z ewidencji PUP. W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku liczba 

ta wyniosła 9.631 osób. 

Od stycznia do końca czerwca 2021 roku włączono do ewidencji 4.601 osób, natomiast 

wyłączono z ewidencji 5.030 osób. 

Różnica między napływem i odpływem w PUP w Kielcach w pierwszym półroczu 2021 roku 

wyniosła 429 osób. 

Tabela 6. Liczba osób bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach 

w okresie: 01.01.2020 - 30.06.2020 i 01.01.2021 - 30.06.2021 

W okresie od W okresie od 
01.01.2020r. do 01.01.2021r. do 

30.06.2020r. 30.06.2021r. 
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych 4.318 5.030 
Podjęcie pracy 2.206 2.573 

E >- niesubsydiowanej 1.360 2.293 

$ subsydiowanej 112 280 

Odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia 59 112 
propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy 
pomocy, w tym w ramach PAI 
Niepotwierdzenie gotowości do pracy 574 407 
Dobrowolna rezygnacja ze statusu 500 518 
bezrobotnego 
Podjęcie nauki 4 4 
Osiągnięcie wieku emerytalnego 80 69 

Nabycie praw emerytalnych lub rentowych 25 18 
Nabycie praw do świadczenia 36 33 
przedemerytalnego 
Inne 299 293 

Tabela 7. Liczba osób bezrobotnych rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach, które straciły 

pracę z określonych powodów w okresie: 01.01.2020 - 30.06.2020 i 01.01.2021 - 30.06.2021 

W okresie od 
01.01.2020r. 

do 
30.06.2020r. 

W okresie od 
01.01.2021r. 

do 
30.06.2021r. 

Różnica względem 
2020 roku 

Z dniem ukończenia pracy/z upływem 
czasu 

632 466 Spadek o 166 osób 

Porozumienie stron 434 382 Spadek o 52 osoby 

Wypowiedzenie ze strony pracodawcy 240 92 Spadek o 148 osób 

Wypowiedzenie ze strony pracownika 68 63 Spadek o 5 osób 



Wypowiedzenie ze strony pracodawcy 
z przyczyn nie dotyczących pracownika 

117 42 Spadek o 75 osób 

Bez wypowiedzenia ze strony 
pracodawcy z winy pracownika 

20 21 Wzrost o 1 osobę 

Porozumienie stron z przyczyn nie 
dotyczących pracownika 

18 12 Spadek o 6 osób 

Bez wypowiedzenia ze strony 
pracodawcy z przyczyn niezawinionych 

9 3 Spadek o 6 osób 

Likwidacja zakładu 10 1 Spadek o 9 osób 

Bez wypowiedzenia ze strony 
pracownika (uzasadnione) 

21 3 Spadek o 18 osób 

Porozumienie stron z przyczyn zakładu 
pracy 

4 4 Bez zmian 

Przyczyny ekonomiczne 11 1 Spadek o 10 osób 
Zwolnienie grupowe 4 0 Spadek o 4 osoby 

Porozumienie stron z powodu zmiany 
miejsca zamieszkania 

0 2 Wzrost o 2 osoby 

Redukcja etatów 3 0 Spadek o 3 osoby 

Niewypłacalność pracodawcy 4 0 Spadek o 4 osoby 

Jak wynika z powyższej tabeli, największy spadek względem ubiegłego roku zanotowano 

w kategorii: z dniem ukończenia pracy/z upływem czasu pracy (spadek o 166 osób) oraz 

z powodu wypowiedzenia ze strony pracodawcy (spadek o 148 osób). 

II. Tarcza Anty kryzysowa 

Anty kryzysowa 

W związku z ogłoszeniem na obszarze naszego kraju stanu epidemii i związanych 

z tym czasowych ograniczeń funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, 

w celu złagodzenia negatywnych skutków jakie stan ten wywołuje w działalności 

przedsiębiorstw zostały wprowadzone instrumenty, które są realizowane przez Powiatowe 

Urzędy Pracy: 

1. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców: 

• maksymalna kwota pożyczki wynosi 5 tys. zł.; 

• oprocentowanie jest stałe (wynosi 0,05% w skali roku); 
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• okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy; 

• pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod 

warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 

3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki; 

• o pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie 

zatrudniali pracowników. 

Do dnia 30.06.2021 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach wpłynęło łącznie 11.325 

wniosków o udzielenie pożyczki na kwotę 56.286.033,26 zł. Liczba mikroprzedsiębiorców, 

którym udzielono pożyczki - 9.059 na kwotę 44.980.225,22 zł. Liczba mikroprzedsiębiorców, 

którym umorzono pożyczkę - 9.010 na kwotę 44.738.759,22 zł. 

2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy 
będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników: 

• warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany 

jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym; 

• wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące; 

• wysokość wsparcia uzależniona jest od spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 30%, 

50% lub 80%; 

• przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na 

który przyznane zostało dofinansowanie; 

• przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia 

działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków 

publicznych; 

• dofinansowanie powinno być przeznaczone na koszty prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

Do dnia 30.06.2021 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach wpłynęło 2.613 wniosków 

na łączną kwotę 13.969.882,01 zł. Liczba samozatrudnionych, którym wypłacono 

dofinansowanie - 2.141 na kwotę 11.521.140,00 zł. 
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3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek 
na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców: 

• podmiotem uprawnionym są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Niniejsze wsparcie 

przysługuje w przypadku spadku obrotów gospodarczych, rozumianego jako zmniejszenie 

sprzedaży, towarów lub usług w ujęciu ilościowym i wartościowym w następstwie 

wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%; 

• wsparcie przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 miesiące; 

• po zakończeniu wsparcia przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić działalność 

gospodarczą przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie; 

• wysokość wsparcia uzależniona jest od spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 30%, 

50% lub 80%; 

• dofinansowanie wypłacane jest w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę 

oświadczenia o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz 

kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników; 

• pracodawcy którzy korzystają z instrumentów wsparcia w postaci umorzenia składek ZUS, 

nie mogą otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenie 

społeczne dotyczącego pracownika wskazanego we wniosku. W związku z tym mogą 

ubiegać się wyłącznie o refundację części kosztów wynagrodzenia. 

Do dnia 30.06.2021 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach wpłynęło 1.168 wniosków 

na łączną kwotę 31.567.181,32 zł. Liczba pracowników ujęta w złożonych wnioskach - 7.346 

osób. Liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie - 909 na kwotę 20.757.706,71 

zł. Liczba pracowników ujęta we wnioskach podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie-

5.255 osób. 

4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek 
na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych: 

• warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku przychodów z działalności 

statutowej; 

• wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące; 



• wysokość wsparcia uzależniona jest od spadku przychodów z działalności statutowej 

o co najmniej 30%, 50% lub 80%; 

• organizacja pozarządowa nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same 

koszty prowadzenia działalności statutowej zostały albo zostaną sfinansowane z innych 

środków publicznych. 

Do dnia 30.06.2021 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach wpłynęło 19 wniosków na 

łączną kwotę 163.004,94 zł. Liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie - 7 na 

kwotę 69.322,15 zł. 

5. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż: 

• o dotację mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy: 

- którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według 

Polskiej Klasyfikacji działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności 

określonych branż; 

- których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany 

w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do 

przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.; 

- którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców nie mieli 

zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 

września 2020 r. 

Do dnia 30.06.2021 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach wpłynęło 2.517 wniosków. 

Kwota wydatkowana 10.449.583,26 zł. 

III. PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY 

W KIELCACH 

1. Projekty systemowe 

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I „Rynek pracy 

otwarty dla wszystkich", Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 

regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1-Wsparcie udzielane 

a Fundusze 
Europejskie 
Wiedza Edukacja Rozwój 

Rzeczpospolita 
Polska 

WOJEWÓDZKI 
URZĄD PRACY 
w KIELCACH 

UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI 

FUNDUSZ SPOŁECZNY 
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z Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy od 01.01.2021 roku realizuje 

projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kieleckim 

(VII)"skierowany do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy zarejestrowanych w PUP 

w Kielcach jako osoby bezrobotne, które nie kształcą się i nie szkolą (tzw. młodzież NEET) 

ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. 

Proje kt systemowy jest realizowany przez 2 ata: 
Lp. Forma aktywizacji Liczba 

uczestników 
w 2021 roku 

Podział 
środków na 

2021 rok 

Liczba 
uczestników 
w 2022 roku 

Podział 
środków na 

2022 rok 

1. Staż 180 2.190.952,30 zł 145 1.607.789,22 zł 

2. Szkolenia 150 990.000,00 zł 115 780.000,00 zł 

3. Prace interwencyjne 30 250.000,00 zł 35 250.000,00 zł 

4. Jednorazowe środki na 
podjęcie działalności 
gospodarczej 

80 1.920.000,00 zł 80 1.920.000,00 zł 

5. Bon na zasiedlenie 20 148.000,00 zł 50 370.000,00 zł 

RAZEM 460 5.498.952,30 zł 425 4.927.789,22 zł 

Do 30.06.2021 roku: 

1. Na staż zostało skierowanych 186 osób bezrobotnych. 

2. Na szkolenia zostało skierowanych 107 osób bezrobotnych. 

3. Pracę w ramach prac interwencyjnych podjęło 5 osób. 

4. 10 osób podjęło pracę w ramach przyznanego bonu na zasiedlenie. 

Wydatki poniesione na dzień 30.06.2021 roku: 1.318.560,98 w tym 217.900,76 - zobowiązania 

za 2020 rok. 

aFumnpf<fkip Rzeczpospolita SU WOJEWÓDZTWO UMA EUROPEJSKA 1 
•• POlSk3 W FUNDUSZ SP^ECNY W 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego, Oś 

Priorytetowa 10 „Otwarty rynek pracy", Działanie 10.1 - Działania publicznych służb 

zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia 

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach od 01.01.2021 roku realizuje projekt pn. „Aktywizacja 
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zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kieleckim (VII)". 

Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia, które znajdują się w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy, tj. należą do przynajmniej jednej z poniższych kategorii: 

- osoby po 50 roku życia; 

- kobiety; 

- osoby z niepełnosprawnościami; 

- osoby długotrwale bezrobotne, tj. bezrobotne nieprzerwalnie przez okres co najmniej 12 

miesięcy; 

- osoby z niskimi kwalifikacjami, tj. osoby posiadające wykształcenia na poziomie ISCED 3 

(niższe niż podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, średnie). 

Proje kt systemowy jest realizowany przez 2 lata: 
Lp. Forma aktywizacji Liczba 

uczestników 
w 2021 roku 

Podział 
środków na 

2021 rok 

Liczba 
uczestników 
w 2022 roku 

Podział 
środków na 

2022 rok 

1. Staż 193 2.146.670,90 zł 173 1.919.307,61 zł 

2. Szkolenia 150 980.000,00 zł 150 980.000,00 zł 

3. Prace interwencyjne 48 377.690,00 zł 40 312.000,00 zł 

4. Jednorazowe środki na 
podjęcie działalności 
gospodarczej 

58 1.400.000,00 zł 50 1.200.000,00 zł 

5. Doposażenie stanowiska 
pracy 

50 1.400.000,00 zł 50 1.400.000,00 zł 

RAZEM 499 6.304.360,90 zł 463 5.811.307,61 zł 

Do 30.06.2021 roku: 

1. Na staż zostały skierowane 134 osoby bezrobotne. 

2. Na szkolenia zostało skierowanych 128 osób bezrobotnych. 

3. Pracę w ramach prac interwencyjnych podjęło 40 osób. 

4. W ramach doposażenia stanowiska pracy pracę podjęło 19 osób bezrobotnych 

Wydatki poniesione na dzień 30.06.2021 roku: 1.432.075,60 zł w tym 166.408,00 zł -

zobowiązania za 2020 rok. 
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2. Projekty konkursowe 

a Europejskie —- ̂ £ap0Sp0lita 9 S5SS1SSE °N'AEUERu™ HH 
Program Regionalny BHK1 P°lSk3 ŚWIĘTOKRZYSKIE FUNDUSZ SPOŁECZNY Q 

Od 01.01.2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach wraz z Powiatowym Centrum Usług 

Medycznych w Kielcach (partner) realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego - Poddziałanie 08.02.03 Wsparcie profilaktyki 

zdrowotnej - ZIT pt. „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników Powiatowego 

Urzędu Pracy w Kielcach". Planowany termin zakończenia projektu - 31.10.2021 rok. 

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału zdrowotnego i w związku z nim jakości życia 

u 50 (40K/10M) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach zamieszkałych lub 

pracujących na terenie ZIT KOF oraz wydłużenie aktywności zawodowej u co najmniej 50% 

uczestników w wieku produkcyjnym (20K/5M). 

Zadania: 

1. Pakiet „Zadbaj o zdrowie" - to zbiór działań o charakterze medycznym i profilaktycznym 

skierowany do wszystkich uczestników projektu, w ramach którego każdy może skonsultować 

się z lekarzem specjalistą w godzinach popołudniowych w zależności od 

dolegliwości/potrzeb/zaleceń lekarza ogólnego/rodzinnego/medycyny pracy by ustrzec się 

lub odpowiednio szybko reagować w przypadku zdiagnozowanych chorób zawodowych bądź 

cywilizacyjnych. 

Zaplanowane na marzec 2020 roku rozpoczęcie badań laboratoryjnych, obrazowych i innych 

dla uczestników projektu nie zostało zrealizowane ze względu na zagrożenie 

rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem COVID-19. Centrala NFZ zaleciła ograniczenie 

do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych 

planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego. 18 maja 2020 roku 

rozpoczęto realizację zadania. Do końca czerwca 2021 roku pracownicy skorzystali z zestawu 

badań: 

• okulistycznych (badanie dna oka i w kierunku zaćmy, pole widzenia); 

• diabetologicznych; 

• układu krążenia - serce (badanie obrazowe EKG, echo serca); 

• układu krążenia obwodowego (badania laboratoryjne, badania obrazowe, doppler, 

konsultacje chirurgiczne); 
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• układu ruchu (RTG kręgosłupa lędźwiowego, USG stawów, desynometria, badania 

laboratoryjne, konsultacje neurologiczne i reumatologiczne); 

• neurologicznych (badanie EEG); 

• rehabilitacja; 

• od kwietnia rozpoczęły się konsultacje z dietetykiem pn. „zdrowe żywienie" dla wszystkich 

uczestników projektu (zaplanowane 3 wizyty). 

2. Punkt Konsultacji Indywidualnych z psychologiem wraz z warsztatami psychologicznymi dla 

uczestników projektu z modułem radzenia sobie ze stresem, diagnozą chorób 

psychosomatycznych, profilaktyką chorób nowotworowych. 

Od 25.04.2020 roku na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach psycholog zatrudniony 

w ramach projektu prowadzi zajęcia/spotkania indywidualne z uczestnikami projektu. W lipcu 

2020 roku rozpoczęły się warsztaty grupowe (podział na 5 grup po 10 uczestników projektu). 

W okresie od 08.05.2020r. do 30.06.2021r. odbyło się 252 godzin konsultacji indywidualnych 

oraz 230 godzin warsztatów z tematyki: radzenie sobie ze stresem i diagnoza chorób 

psychosomatycznych. W okresie od października do grudnia 2020 roku przeprowadzone 

zostały przez lekarza psychiatrę warsztaty z modułem „Diagnoza chorób 

psychosomatycznych". 

3. Jednorazowy rajd pieszy (odbył się w dniu 19.06.2021 roku) i happening edukacyjno 

zdrowotny (planowany termin 07.2021r.). 

4. Pakiet „Rusz się z miejsca" - to zestaw wyselekcjonowanych pod kątem potrzeb 

i oczekiwań uczestników projektu usług z zakresu aktywności ruchowej zapewniający 

elastyczny dostęp do obiektów sportowych na podstawie wyłonionej oferty. 

W związku z zawieszeniem działalności branży fitness wprowadzonej od 17.10.2020 roku 

został podpisany aneks do umowy zawieszający aktywność kart uczestników projektu do dnia 

złagodzenia lub zniesienia ograniczeń, nakazów i zakazów dotyczących działalności obiektów 

sportowych. Od 01.06.2021 karnety dla uczestników projektu zostały odwieszone. 

5. Środki ochrony osobistej - z uwagi na konieczność używania środków ochrony osobistej 

wynikającej ze stanu epidemii wywołanego COVID-19 w ramach projektu zostały zakupione 

dla uczestników projektu środki ochrony - maseczki, żele/płyny antybakteryjne, rękawiczki 

jednorazowe. 

Wartość projektu: 834.395,48 zł 
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a Europejskie , , (gospolita 18 """"SSK I 
Program Regionalny •• P°'Ska W ^ FUNDUSZ SPOŁECZNY ^CSfl 

Od 1 marca 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś 

priorytetowa 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.02 Działania na rzecz podniesienia 

aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie 

aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty 

konkursowe) pn. „ZATRUDNIENIE kierunkiem dla Ciebie". 

Projekt skierowany jest do 124 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach (w szczególności do osób powyżej 50 roku życia, 

kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych i osób z niskimi 

kwalifikacjami). Co najmniej 30% uczestników mają stanowić osoby bezrobotne, które utraciły 

zatrudnienie po 1 marca 2020 roku wskutek pandemii COVID - 19. 

Do 30.06.2021 roku zrealizowano: 

1. Zrekrutowanie 50 uczestników projektu. 

2. Na staż zostało skierowanych 20 osób bezrobotnych. 

3. 10 osób rozpoczęło szkolenie „Kurs przygotowujący na prawo jazdy kat. C + kwalifikacja 

wstępna przyspieszona". 

4. W ramach doposażenia stanowiska pracy pracę podjęły 4 osoby. 

Okres realizacji: 01.03.2021r. - 28.02.2023r. 

Wartość całkowita projektu: 2.822.907,78 zł (w tym: kwota dofinansowania - 2.438.051,98 zł, 

wkład własny - 384.855,80 zł). Wydatki poniesione na dzień 30.06.2021 roku - 143.283,79 zł. 

aKKSŁ. Rzeczpospolita ES3 wo1Ewooztwo """BKS MM SSŁ •• "o'"* WSWOK,z™ —2KS BSfl 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego - Działanie 

09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie firma szkoleniowo-doradcza 
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FORMAC (lider projektu) wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach (partner) realizują 

projekt pn. „Integracja szansą na zatrudnienie". 

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej rodzin, grup wykluczonych 

i zagrożonych wykluczeniem społecznym z gmin: Chęciny, Masłów, Piekoszów, Nowiny, 

Miedziana Góra, Morawica i Nowa Słupia poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji. 

Projekt jest skierowany do 50 osób (w tym 30 kobiet). 

Zadania realizowane w projekcie (stan na dzień 30.06.2021 roku): 

1. Diagnoza potrzeb uczestników projektu - stworzenie ścieżki reintegracji (usługi aktywnej 

integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym) - 43 osoby 

rozpoczęły udział w tym zadaniu. 

2. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym - poradnictwo specjalistyczne 

i trening umiejętności społecznych - 40 uczestników odbyło zajęcia z trenerem społecznym. 

3. Zajęcia z trenerem aktywności - 43 osoby rozpoczęły udział w tym zadaniu. 

4. Pośrednictwo pracy - 43 osoby. 

Szkolenia podnoszące lub/i uzupełniające kwalifikacje: „Kurs na specjalistę ds. kadr 

i wynagrodzeń" - 2 osoby, „Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym", „Kurs pośredników 

i zarządców nieruchomości", „Prowadzenie produkcji rolniczej w zawodzie technik rolnik", 

„Rejestratorka medyczna", „Projektowanie wnętrz i ogrodów", „Intensywny kurs grafiki 

komputerowej". Zakończone szkolenia grupowe: „Rejestratorka medyczna" (10 osób), 

„Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym" (10 osób). 10 uczestników projektu rozpoczęło 

szkolenie „Spawacz TIG+MAG + cięcie termiczne, tlenowe i plazmowe". W przyszłym kwartale 

rozpocznie się szkolenie „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie"; 

5. Staże - 5 osób rozpoczęło staż. 

Wartość projektu: 1.027.523,00 zł 
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Od 01.01.2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, 

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Młodzi 

z POWEREM - Szansa na pracę". 

Projekt skierowany jest do 160 osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatu 

kieleckiego i zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach w wieku 18-29 lat. 

Zadania wykonane do 30.06.2021 roku: 

1. Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe wraz z obligatoryjnym Indywidualnym Planem 

Działania oraz ze zwrotem kosztów dojazdu na wizyty. 

2. Prace interwencyjne na okres 6 miesięcy. Liczba osób skierowanych na prace interwencyjne 

do 30.06.2021 r. : 77 uczestników. 

Okres realizacji: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r. 

Wartość całkowita projektu (kwota dofinansowania projektu): 1.554.089,76 zł 

Wydatki poniesione na dzień 30.06.2021 roku: 96.019,00 zł 

3. Projekty zakończone w 2021 roku 

a Fundusze 
Europejskie 
Wiedza Edukacja Rozwój 

Rzeczpospolita 
Polska 

WOJEWÓDZKI 
URZĄO PRACY 
w KIELCACH 

UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI 

FUNDUSZ SPOŁECZNY 

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode 

na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 

rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielane 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach od 01.01.2020 

roku do 31.03.2021 roku realizował projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie kieleckim (VI)". 

Projekt zakładał objęcie wsparciem 719 osób bezrobotnych w wieku od 18 do 29 roku życia, 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach, w tym co najmniej 10 osób 

niepełnosprawnych i 144 osoby długotrwale bezrobotne, należących do tzw. kategorii NEET. 
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W trakcie realizacji projektu: 

1. Na staż zostały skierowane 243 osoby bezrobotne. 

2. 181 osób bezrobotnych uzyskało kwalifikacje po zakończeniu szkolenia. 

3. W ramach przyznanego bonu na zasiedlenie umowę o pracę podjęły 53 osoby. 

4. Do pracy w ramach prac interwencyjnych zostały skierowane 43 osoby bezrobotne. 

5. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej zostały przyznane 140 osobom 

bezrobotnym. 

Przyjęta 31 marca 2020 roku ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV!D-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw stanowiła podstawę do 

uruchomienia dofinansowania wynagrodzeń i części kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej ze środków Funduszu Pracy z wykorzystaniem środków EFS. 

Na podstawie uchwały nr 303 Komitetu Monitorującego PO WER w sprawie zastosowania 

odstępstwa od obowiązku spełnienia przez beneficjentów kryteriów wyboru projektów 

w ramach PO WER w celu złagodzenia negatywnego wpływu pandemii koronawirusa SARS-

COV-2 została wprowadzona nowa grupa docelowa i typ operacji - pracownicy danego 

podmiotu lub osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą 

(niezatrudniające pracowników) dla których jedyną formą wsparcia jest dofinansowania do 

wynagrodzenia lub kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Do końca 2020 roku 

w ramach realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach projektu systemowego 

zostały objęte w/w wsparciem 1.002 osoby. 

Wydatki poniesione: 11.229.377,07 zł 

S = Ł  —  —  1 =  

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś 

Priorytetowa 10 „Otwarty rynek pracy", Działanie 10.1 - Działania publicznych służb 

zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, 

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach realizował od 01.01.2020 roku do 31.03.2021 roku projekt 

pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie 

kieleckim (VI)". Z projektu mogły skorzystać osoby bezrobotne, które ukończyły 30 rok życia 
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i znajdowały się w szczególnej sytuacji na rynku pracy: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, 

osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne nieprzerwalnie 

przez okres co najmniej 12 miesięcy), osoby z niskimi kwalifikacjami. Projekt zakładał objęcie 

wsparciem 479 osób bezrobotnych. 

W trakcie realizacji projektu: 

1. Na staż zostało skierowanych 121 osób bezrobotnych. 

2. Na szkolenia zostały skierowane 142 osoby bezrobotne. 

3. Do pracy w ramach prac interwencyjnych zostało skierowanych 65 osób bezrobotnych. 

4. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej zostały wypłacone 90 osobom. 

5. W ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy pracę podjęło 55 osób. 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom 

pandemii COVID-19 - 2.681 osób (w celu złagodzenia negatywnego wpływu pandemii 

koronawirusa SARS-COV-2 została wprowadzona nowa grupa docelowa i typ operacji -

pracownicy danego podmiotu lub osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność 

gospodarczą - niezatrudniające pracowników - dla których jedyną formą wsparcia było 

dofinansowanie do wynagrodzenia lub kosztów prowadzenia działalności gospodarczej). 

ap™F<̂  Rzeczpospolita W WOJEWÓDZTWO un™r^ I 

SS2SSŁ mm p°*ka W svwtokrzvsk,e RiNDuszaSaw HBI 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś 

priorytetowa 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem", Działanie 9.1-Aktywna integracja 

zwiększająca szanse na zatrudnienie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Mniowie (lider projektu) wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach (partner) 

realizowali projekt pn. „KAŻDY MOŻE BYĆ AKTYWNY - kompleksowy program wsparcia dla 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów". Głównym celem projektu było 

wzmocnienie szans na zatrudnienie dla 20 osób z terenów wiejskich gminy Mniów, tzw. 

lokalnych społeczności wśród osób/rodzin zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem 

społecznym, poprzez ich kompleksową aktywizację. W ramach projektu były przewidziane 

działania skierowane do dwóch grup docelowych: 



1. Aktywizacja społeczno-zawodowa, terapia, poradnictwo zawodowe, kursy podnoszące 

kwalifikacje/kompetencje zawodowe, organizacja staży - skierowana do 20 osób zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

2. Organizacja Mikołajek i kolonii dla dzieci skierowana do 40 dzieci pochodzących 

z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem. 

3. Organizacja 2 spotkań integrujących lokalne społeczeństwo gminy. 

Termin realizacji projektu: 01.04.2019 r. - 31.03.2021 r. 

Całkowita wartość projektu: 649.973,31 zł, kwota dofinansowania: 552.453,31 zł, środki 

wydatkowane przez PUP w Kielcach: 23.904,70 zł. 

Do końca marca 2021 roku doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach 

w ramach spotkań w Gminie Mniów z uczestnikami projektu przeprowadził zajęcia z zakresu 

opracowywania indywidualnej ścieżki w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej. 

Podczas spotkań dokonana była analiza sytuacji zawodowej klienta, ocena jego predyspozycji 

zawodowych i umiejętności oraz badanie poziomu motywacji. Rozmowa na temat planów 

zawodowych po uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych. W ramach spotkań 

indywidualnych omówione zostało tworzenie dokumentów aplikacyjnych, CV i listu 

motywacyjnego oraz pomoc w opracowaniu własnych dokumentów aplikacyjnych. 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną uczestnicy projektu zostali poinformowani 

o możliwości porady telefonicznej. Wszyscy uczestnicy z takiej formy skorzystali. 

Przygotowano opinie doradcze uczestników projektu, którzy ukończyli szkolenie a następnie 

odbywali staż. 

4. Programy specjalne realizowane w ramach 10% algorytmu 

Ze środków Funduszu Pracy, w ramach ustalonej dla powiatu wysokości środków na 

finansowanie zadań realizowanych przez samorząd powiatu (w ramach 10%), Powiatowy 

Urząd Pracy w Kielcach realizuje 6 programów specjalnych: 

1 Dane podstawowe 

Nazwa programu Krok do przodu 

Osoby obejmowane programem 
13 osób bezrobotnych nie posiadających 
kwalifikacji zawodowych 

Okres realizacji 02.03.2020 r.-31.05.2021 r. 

Wartość programu 142.656,80 zł 

Zadania zakończone Realizacja stan na dzień 30.06.2021 roku 
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1. 
Szkolenie „Pielęgnacja i zagospodarowanie terenów 
zielonych z obsługą pił spalinowych" 13 osób 

2. 
Element specyficzny - premia finansowa w postaci 
refundacji kosztów za zakup odzieży roboczej 13 osób 

Zadania w trakcie realizacji 

1. Prace interwencyjne 
13 osób podjęło pracę w ramach prac 
interwencyjnych 

2 Dane podstawowe 

Nazwa programu Nowa droga 

Osoby obejmowane programem 

10 osób bezrobotnych, które po odbyciu 
kary pozbawienia wolności nie podjęły 
zatrudnienia 

Okres realizacji 02.03.2020 r.-31.08.2021 r. 

Wartość programu 111.071,03 zł 

Zadania zakończone Realizacja stan na dzień 30.06.2021 roku 

1. Szkolenie „Operator wózka jezdniowego" 3 osoby zakończyły, 1 osoba przerwała 

2. Szkolenie „Operator koparko-ładowarki" 3 osoby 

3. Szkolenie „Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B" 2 osoby 

4. Kurs „Prawo jazdy kat. C, C+E + kwalifikacja" 1 osoba 

5. 
Element specyficzny - dodatek motywacyjny zależny od 
liczby godzin szkolenia 1 osoba 

Zadania w trakcie realizacji i/lub do realizacji 

1. Staż zawodowy 
4 osoby zakończyły staż, 1 osoba 
przerwała odbywanie stażu 

2. 
Element specyficzny - dodatek motywacyjny od min. 95% 
frekwencji na stażu 1 osoba skorzystała 

3. 
Element specyficzny-jednorazowa premia dla uczestnika 
za podjęcie zatrudnienia na co najmniej 3 m-ce do realizacji 

3 Dane podstawowe 

Nazwa programu Wiosna dla aktywnych 

Osoby obejmowane programem 

10 osób bezrobotnych (kobiet), w wieku 
od 35 do 50 lat posiadających niskie 
kwalifikacje 

Okres realizacji 01.03.2021 r.-31.12.2021 r. 

Wartość programu 46.030,00 zł 

Wydatki poniesione na dzień 30.06.2021 r. 0,00 zł 

Zadania 
1. Rekrutacja uczestników zrekrutowano 10 osób bezrobotnych 

2. 
Diagnoza określająca predyspozycje do udziału 
w programie zrealizowano 

3. Szkolenie „Profesjonalna opiekunka osoby starszej" rozpoczęcie szkolenia - lipiec 2021 

4. 

Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego wraz 
z opracowaniem dokumentów aplikacyjnych oraz 
mentoring w kontaktach z pracodawcami do realizacji 

5. 
Element specyficzny: grant na zakup środków ochrony 
osobistej do realizacji 

6. 
Element specyficzny: premia motywacyjna za znalezienie 
pracy wypłacona po podjęciu zatrudnienia do realizacji 
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4 Dane podstawowe 

Nazwa programu Stawiam na siebie 

Osoby obejmowane programem 

5 osób bezrobotnych (kobiet), w wieku 
od 35 do 50 lat posiadających niskie 
kwalifikacje oraz prawo jazdy kat. B 

Okres realizacji 01.03.2021 r.-31.12.2021 r. 

Wartość programu 150.365,00 zł 
Wydatki poniesione na dzień 30.06.2021 r. 0,00 zł 

Zadania 
1. Rekrutacja uczestników zrekrutowano 5 osób bezrobotnych 

2. 
Diagnoza określająca predyspozycje do udziału 
w programie zrealizowane 

3. Szkolenie „Profesjonalna opiekunka osoby starszej" w trakcie realizacji - 5 osób 

4. 

Konsultacje indywidualne z pracownikiem CAZ -
omówienie biznes planu wniosku na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, sprawdzenie wniosku przed 
złożeniem go do PUP w Kielcach do realizacji 

5. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej do realizacji 

6. 

Element specyficzny: premia finansowa z możliwością 
przeznaczenia jej na reklamę lub/i zakup środków ochrony 
osobistej do realizacji 

5 Dane podstawowe 

Nazwa programu Aktywni to MY! 

Osoby obejmowane programem 

5 osób bezrobotnych, powyżej 25 roku 
życia, posiadających wykształcenie 
o kierunku fizjoterapia 

Okres realizacji 01.03.2021 r.-31.12.2021 r. 

Wartość programu 169.950,00 zł 

Wydatki poniesione na dzień 30.06.2021 r. 0,00 zł 

Zadania 
1. Rekrutacja uczestników zrekrutowano 3 osoby bezrobotne 

2. 
Diagnoza określająca predyspozycje do udziału 
w programie zrealizowane 

3. Szkolenia indywidulane w trakcie realizacji 

4. 

Konsultacje indywidualne z pracownikiem CAZ -
omówienie biznes planu wniosku na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, sprawdzenie wniosku przed 
złożeniem go do PUP w Kielcach do realizacji 

5. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej do realizacji 

6. 

Element specyficzny: premia finansowa z możliwością 
przeznaczenia jej na reklamę lub/i zakup środków ochrony 
osobistej do realizacji 

6 Dane podstawowe 

Nazwa programu Otwórz się na zmiany 

Osoby obejmowane programem 

5 osób bezrobotnych, które na skutek 
pandemii COVID-19 utraciły pracę 
w gastronomii po 01.03.2020 roku 

Okres realizacji 01.03.2021 r.-31.12.2021 r. 



Wartość programu 157.450,00 zł 

Wydatki poniesione na dzień 30.06.2021 r. 0,00 zł 

Zadania 
1. Rekrutacja uczestników zrealizowano 

2. 
Diagnoza określająca predyspozycje do udziału 
w programie zrealizowano 

3. Szkolenia indywidulane w trakcie realizacji 

4. 

Konsultacje indywidualne z pracownikiem CAZ -
omówienie biznes planu wniosku na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, sprawdzenie wniosku przed 
złożeniem go do PUP w Kielcach do realizacji 

5. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej do realizacji 

6. 
Element specyficzny: premia finansowa z możliwością 
przeznaczenia jej na reklamę do realizacji 

IV. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy ;  przeznaczoną na 

dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego 

z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów 

kształcenia ustawicznego, zatrudniający powyżej 9 pracowników, musi wnieść wkład własny 

w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów zostanie sfinansowanych przez KFS. Pracodawca 

zatrudniający do 9 pracowników ma finansowane szkolenia ze środków KFS w 100%. Środki 

z KFS w roku 2021 mogą być przeznaczone na: 

> Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek 

obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć 

swoją działalność; 

> Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb 

socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów 

opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla 

seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami 

chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby; 

> Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub 

województwie zawodach deficytowych; 

> Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia; 

> Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie 

związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem; 



> Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych 

technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych; 

> Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia 

szkoły lub świadectwa dojrzałości; 

> Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających 

zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu 

uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego. 

W bieżącym roku (do końca czerwca) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach zostało 

zawartych 157 umów ze 149 pracodawcami. Liczba osób przeszkolonych -426 pracowników 

i pracodawców. 

V. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY 
W KIELCACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU 

1. Budżet 

30 grudnia 2020 roku, na mocy Uchwały Budżetowej Nr XXVI/123/2020 Rady Powiatu 

w Kielcach w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021 rok, Powiatowy Urząd 

Pracy w Kielcach otrzymał dotacje w wysokości: 

> W Dziale 851, Rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwotę 5.160.330 zł. 

> W Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdziale 85333 Powiatowe 

Urzędy Pracy - kwotę 11.112.406 zł, w tym: 

• Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -10.264.322 zł, 

• Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 818.084 zł, 

• Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 30.000 zł. 

Plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach został zwiększony o kwotę środków 

Funduszu Pracy (pismo MRPiT, znak: DF.1.9020.39.1.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku) 

przeznaczonych na dofinansowanie w 2021 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, 

o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia 

społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników 

realizujących zadania określone ustawą, wynoszącą 1.085.339,16 zł., oraz o kwotę 39.000 zł. 
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stanowiącej dodatkowe środki Funduszu Pracy na finansowanie w 2021 roku kosztów obsługi 

zadań określonych w art. 15zzb-15zze i art.l5zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku 

0 szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 

1842, z późn. zm). 

Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi: 

> W Dziale 851, Rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 5.160.330 zł. 

> W Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdziale 85333 Powiatowe 

Urzędy Pracy - 12.199.245,16 zł, w tym: 

• Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -11.346.161,16zł. 

• Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 823.084 zł. 

• Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 30.000 zł. 

Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi: 

> W Dziale 851, Rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 

osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 2.926.365,43 zł, co stanowi 

56,71%. 

> W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdziale 85333 Powiatowe 

Urzędy Pracy - 6.053.915,40 zł, co stanowi 49,63%. 

2. Fundusz Pracy 

Decyzją znak: DF.1.4020.13.10.2020.AŁ z dnia 23 grudnia 2020 roku Minister Rozwoju, Pracy 

1 Technologii ustalił na 2021 rok następujące kwoty środków Funduszu Pracy na realizację 

zadań samorządu powiatu: 

• 22.268.244,71 zł- na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, 

• 1.512.905,38 zł - na finansowanie innych fakultatywnych zadań, 
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przy czym w ramach powyższych limitów ustalone zostały następujące kwoty środków na 

realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 

priorytetów inwestycyjnych: 

a) 8.i 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 -

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) 2014 - 2020: 6.474.670,90 zł; 

b) 8.ii trwała integracja na rynku ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie 

kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym 

i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla 

młodzieży - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 -

2020: 5.498.952,30 zł. 

Na wniosek Starosty Powiatu Kieleckiego, zaopiniowany przez Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ustalił kwotę środków Funduszu Pracy 

na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w 2021 roku zadań określonych 

w art. 15zzb - 15zze i art. 15 zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) 

w wysokości 3.800.000 zł., oraz zadań określonych w art. 15 zze4 tejże ustawy - w wysokości 

4.000.000,00 zł. 

Plan Funduszu Pracy po zmianach, według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku, wynosi 

41.171.259,93 zł., z czego: 

• 39.675.093,88 zł- na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, 

• 1.496.166,05 zł - na finansowanie innych fakultatywnych zadań, 

przy czym w ramach limitu na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ustalone zostały następujące kwoty 

środków: 

• 26.601.470,68 zł-Algorytm, 

• 5.498.952,30 zł-POWER, 

• 6.474.670,90 zł - RPOWŚ, 
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• 1.100.000,00 zł - Krajowy Fundusz Szkoleniowy, 

Wykonanie planu wydatków Funduszu Pracy na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi: 

• 15.757.909,40 zł - Algorytm (59,24%), 

• 1.318.560,98 zł - POWER (23,98%), 

• 1.432.075,60 zł-RPOWŚ (22,12%), 

• 768.908,10 zł - Krajowy fundusz Szkoleniowy (69,90%). 

Wydatki poniesione na dzień 30 czerwca 2021 roku na poszczególne formy aktywizacji 

zawierają poniższe tabele: 

1. FUNDUSZ PRACY 
Lp. Wyszczególnienie Limit środków na 

2021 rok 
Wykonanie na 

dzień 30.06.2021 
roku 

Pozostało do 
zagospodarowania 
z limitu na 2021 rok 

1. Szkolenia, stypendia szkoleniowe 570 000,00 334 013,92 235 986,08 

2. Prace interwencyjne 800 000,00 136 934,92 663 065,08 

3. Roboty publiczne 1 130 000,00 121 672,58 1 008 327,42 

4. Dotacje 1 200 000,00 - 1 200 000,00 

5. Doposażenie stanowiska pracy 1 680 000,00 448 000,00 1 232 000,00 

6. Opieka nad dzieckiem 10 000,00 5 799,90 4 200,10 

7. COVID-19 dofinansowanie 4 000 000,00 3 906 771,76 93 228,24 

8. Stypendia stażowe 3 572 019,68 1 965 018,93 1 607 000,75 

9. Badania lekarskie 2 000,00 - 2 000,00 

10. Prace społecznie użyteczne 200 000,00 39 301,38 160 698,62 

11. Stypendia za okres nauki 10 000,00 - 10 000,00 

12. Stypendia i studia podyplomowe 100 000,00 57 282,42 42 717,58 

13. Bony zasiedleniowe 370 000,00 273 800,00 96 200,00 

14. Program specjalny Nowa Droga 70 906,00 33 491,92 37 414,08 

15. Dotacje COVID-19 12 000 000,00 8 120 000,00 3 880 000,00 

16. Program specjalny Krok do przodu 62 750,00 58 355,67 4 394,33 

17. COVID-19 pożyczki 300 000,00 257 466,00 42 534,00 

18. Program specjalny Otwórz się na 
zmianv 

157 450,00 - 157 450,00 

19. Program specjalny Wiosna dla 
aktywnych 

46 030,00 • 46 030,00 

20. Program specjalny Stawiam na 
siebie 

150 365,00 • 150 365,00 

21. Program specjalny Aktywni to MY! 169 950,00 - 169 950,00 

Ogółem Algorytm 26 601 470,68 15 757 909,40 10 843 561,28 

1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy 1 100 000,00 768 908,10 331091,90 

Ogółem rezerwa 1100 000,00 768 908,10 331 091,90 

Zbiorczo FP 27 701 470,68 16 526 817,50 11174 653,18 



2. PO WER I RPO WŚ - SYSTEMOWE 

Lp. Wyszczególnienie Limit środków na Wykonanie na Pozostało do 
2021 rok dzień 30.06.2021 zagospodarowania 

roku z limitu na 2021 rok 
PO WER 

1. Staże 2 010 952,30 744 037,98 1 266 914,32 

2. Szkolenia 990 000,00 160 943,95 829 056,05 

3. Prace interwencyjne 212 000,00 1 678,29 210 321,71 

4. Środki rozliczone 1 560 976,00 99 804,90 1461 171,10 

5. Jednorazowe środki VAT 359 024,00 20 195,10 338 828,90 

6. Bony zasiedleniowe 148 000,00 74 000,00 74 000,00 

7. Zobowiązania za 2020 rok 218 000,00 217 900,76 99,24 

Ogółem PO WER 5 498 952,30 1 318 560,98 4 180 391,32 

RPO WS 

1. Staże 2 146 670,90 448 295,85 1 698 375,05 

2. Szkolenia 980 000,00 266 009,16 713 990,84 

3. Prace interwencyjne 377 690,00 47 362,59 330 327,41 

4. Środki na działalność 1 138 200,00 - 1 138 200,00 

5. Doposażenie stanowiska 1 138 200,00 420 246,33 717 953,67 

6. Środki na działalność - VAT 261 800,00 - 261 800,00 

7. Doposażenie - VAT 261 800,00 83 753,67 178 046,33 

8. Zobowiązania za 2020 rok 170 310,00 166 408,00 3 902,00 

Ogółem RPO WŚ 6 474 670,90 1432 075,60 5 042 595,30 

Zbiorczo 39 675 093,88 19 277 454,08 20 397 639,80 

OPRACOWANO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY 
W KIELCACH 

W ZESPOLE DS. PROMOCJI, PROGRAMOWANIA 
I MONITORINGU 


