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MIEJSKI URZĄD PRACY
1.

Realizacja zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

01/MUP/P

plan

71,28

0,00

5.296.804,61

5.296.804,61

wykonanie
% wykonania

68,81

0,00
-

5.294.686,13
99,96%

5.294.686,13
99,96%

Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jednostka realizowała zadania statutowe polegające w
szczególności na: prowadzeniu rejestru osób bezrobotnych, określaniu ich uprawnień do świadczeń, udzielaniu wsparcia w postaci
usług rynku pracy takich jak: pośrednictwo pracy, usługi EURES (międzynarodowe pośrednictwo pracy), poradnictwo zawodowe i
informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Powyższe zadania obejmowały także stosowanie podstawowych
instrumentów rynku pracy, w szczególności dofinansowanie: wyposażenia miejsc pracy, podjęcia działalności gospodarczej,
kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. W 2020 roku zarejestrowano ogółem 4.843 osób bezrobotnych i 84 osób
poszukujących pracy. Pracownicy MUP wydali 4.843 decyzji przyznających status osoby bezrobotnej, 4.309 decyzji o utracie
statusu osoby bezrobotnej, 84 decyzji przyznających status osoby poszukującej pracy. Ponadto wydano 1.219 decyzje przyznające
prawo do zasiłku dla bezrobotnych, 1.210 decyzje o utracie prawa do zasiłku i statusu osoby bezrobotnej, 231 decyzji
przyznających prawo do stypendiów, 237 decyzji o utracie prawa do stypendiów, 351 decyzji o przyznaniu dodatków
aktywizacyjnych i 356 decyzji o ich utracie. Ponadto rozpatrzono 71 odwołań od decyzji oraz wystawiono 13 upomnień związanych
ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń, 9 tytułów wykonawczych celem podjęcia czynności egzekucyjnych i 4 wnioski
egzekucyjne. Pracownicy jednostki przeprowadzili również 307 kontroli podmiotów zewnętrznych korzystających z dofinansowania
z urzędu pracy. W 2020 roku Miejski Urząd Pracy zorganizował 225 miejsc odbywania stażu pracy, 63 miejsca wykonywania prac
społecznie użytecznych, a także zawarł 96 umów z osobami bezrobotnymi o przyznanie jednorazowej pomocy finansowej na
podjęcie działalności gospodarczej. Ponadto w ramach umów o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy zatrudnienie
podjęło 26 osób. Pracownicy jednostki podejmowali działania w zakresie udzielania pomocy bezrobotnym w znalezieniu
zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. W wyniku prowadzonych
działań pośrednicy pracy pozyskali do realizacji 1.945 wolnych miejsc pracy w kraju; nawiązali współpracę z 273 nowymi
pracodawcami oraz utrzymywali kontakty z pracodawcami dotychczas współpracującymi. W 2020 roku pracownicy działu
poradnictwa i szkoleń brali udział w: spotkaniach informacyjnych z pracodawcami dotyczącymi zasad korzystania ze środków z
Krajowego Funduszu Szkoleniowego; kolejnej edycji badania „Barometr zawodów”; spotkaniu informacyjno – dydaktycznym
doradców zawodowych z młodzieżą ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Płocku; warsztatach
dydaktycznych dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku w ramach projektu „Zawody
Przyszłości”. Ponadto w okresie sprawozdawczym skierowano 39 osoby na szkolenia przekwalifikowania – przyuczenia do
zawodu. W 2020 roku zawarto 104 umowy z 88 pracodawcami na dofinansowanie kosztów szkoleń, egzaminów lub studiów
podyplomowych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dla 1.090 osób Miejski Urząd Pracy realizował także projekty
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Płocku
(IV)”, „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Płocku (III)”.
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2.

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych

02/MUP/P

plan
wykonanie

1,50
1,35

% wykonania

2.975.000,00
2.935.303,11

111.464,74
103.877,73

3.086.464,74
3.039.180,84

98,67%

93,19%

98,47%

W 2020 roku w ramach realizacji zadania opłacono ogółem 43.169 składki na ubezpieczenie zdrowotne, tj. średnio miesięcznie za
3.924 osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.
3.

Realizacja projektu pn. „Współpraca między sektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka”
03/MUP/P

plan

0,00

18.562,50

0,00

18.562,50

wykonanie
% wykonania

0,00

18.505,97
99,70%

0,00
-

18.505,97
99,70%

0,00
0,00

260.200,00
252.711,51

0,00
0,00

260.200,00
252.711,51

97,12%

-

97,12%

W 2020 roku w ramach realizacji zadania zrealizowano doradztwo zawodowe – etap indywidualny, dzięki któremu stworzono Profile
Kompetencyjne (określenie wiedzy, umiejętności oraz zachowań i predyspozycji uczestnika projektu, które mogą mu pomóc w
aktywizacji zawodowej) oraz Indywidualne Plany Działania (określenie kierunku ścieżki rozwoju zawodowego uczestnika projektu
poprzez nabycie/podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie efektywnych metod poszukiwania zatrudnienia) dla 45 uczestników.
Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla 6 doradców zawodowych, księgowej oraz koordynatora
projektu.
4.

Działania związane ze stanem epidemicznym
99/MUP/P

plan
wykonanie
% wykonania
W 2020 roku zostały zakupione środki ochronne, które zostały udostępnione pracownikom MUP w sposób nieograniczony m.in.
żele antybakteryjne do dezynfekcji rąk, rękawice ochronne, osłony twarzy. Zakupiony został elektroniczny termometr bezdotykowy.
W związku z zakażeniami pracowników koronawirusem wykonane zostały usługi ozonowania, niektórych pomieszczeń biurowych.
Miejski Urząd Pracy realizując zadanie określone w art. 15zzb-15zze i art. 15zze 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dokonał wypłaty nagród i dodatków do wynagrodzenia dla pracowników w ramach
otrzymanych środków z Funduszu Pracy.
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Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Urzędu Pracy w łącznej wysokości 8.605.084,45 zł. sfinansowano środkami z budżetu
miasta w wysokości 4.984.463,86 zł., środkami z Funduszu Pracy w wysokości 666.811,51 zł. oraz środkami stanowiącymi dotację
celową z budżetu państwa w wysokości 2.935.303,11 zł. i środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości
18.505,97 zł.
OGÓŁEM:
plan
wykonanie
% wykonania
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72,78

3.253.762,50

5.408.269,35

8.662.031,85

70,16

3.206.520,59
98,55%

5.398.563,86
99,82%

8.605.084,45
99,34%

