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W czerwcu 2019 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 6863
nowych bezrobotnych (o 8,7% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 20,7% mniej niż
w czerwcu 2018 roku). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły
15,9% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie
kujawsko-pomorskim wyłączono 9086 bezrobotnych (9,8% mniej niż w poprzednim
miesiącu i o 18,8% mniej niż w czerwcu 2018 roku).
Podjęcia pracy – 4195 osób stanowiło 46,2% ogółu wyłączeń (w maju były to
odpowiednio: 4633 osoby i 46,0%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 3201
bezrobotnych (o 10,0% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 19,0% mniej niż w
czerwcu 2018 roku).
Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęły 994 osoby (o 7,7% mniej niż w poprzednim
miesiącu i o 22,9% mniej niż w czerwcu 2018 r.):
• 288 osób rozpoczęło roboty publiczne,
• 214 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
• 202 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia
bezrobotnego,
• 201 osób podjęło działalność gospodarczą,
• 49 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (w tym 34 osoby bezrobotnych
do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
• 36 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na
zasiedlenie,
• 2 osoby podjęły pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie
skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
• 2 osoby podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
• nie było osób, które podjęły pracę w ramach świadczenia aktywizacyjnego,
grantu na telepracę i w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.
Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 304 osoby bezrobotne (o
40,0% mniej niż w maju 2019 roku i o 49,4% mniej niż w czerwcu 2018 roku). W
czerwcu 2019 roku 5 osób skorzystało z bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu
było 16 osób, przed rokiem – 4 osoby).
Staże rozpoczęło 825 bezrobotnych (o 11,5% mniej niż w poprzednim miesiącu i o
22,5% mniej niż w czerwcu 2018 roku). Nie było osób, które skorzystały z bonu
stażowego (przed miesiącem była 1 osoba, przed rokiem 2 osoby).
Prace społecznie użyteczne podjęło 126 bezrobotnych (o 32,3% mniej niż w maju
2019 roku i o 4,5% mniej niż w czerwcu 2018 roku). Z tej formy pomocy w ramach
Programu Aktywizacja i Integracja nie skorzystała żadna osoba (tak samo jak w
poprzednim miesiącu, przed rokiem – 1 osoba).
Według stanu w dniu 30 czerwca 2019 roku w województwie kujawsko-pomorskim
w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 13 346
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bezrobotnych (wobec 13 063 osób przed miesiącem i 17 088 osób przed rokiem), w
tym:
• 4991 bezrobotnych odbywało staże (w maju 2019 roku – 4561 osób), w tym 4
osoby w ramach bonu stażowego (tyle samo co w poprzednim miesiącu),
• 3771 osób do 30 roku życia było zatrudnionych w ramach refundacji kosztów
zatrudnienia (w maju 2019 roku – 3885 osób),
• 1750 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w maju 2019 roku – 1764
osoby),
• 1483 osoby odbywały prace społecznie użyteczne (w maju 2019 roku – 1475
osób), nie było osób, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (tak jak
w poprzednim miesiącu),
• 1118 osób pracowało w ramach robót publicznych (w maju 2019 roku – 1021
osób),
• 140 bezrobotnych odbywało szkolenia (w maju 2019 roku – 265 osób). 6 osób
skorzystało ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu
– 16 osób),
• 90 osób było zatrudnionych w ramach dofinansowania wynagrodzenia za
zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w poprzednim
miesiącu – 89 osób), w tym 17 osób powyżej 60 roku życia (tyle samo co w
poprzednim miesiącu),
• 3 osoby bezrobotne odbywały przygotowanie zawodowe dorosłych (tyle samo co
w poprzednim miesiącu),
• nie było osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach refundacji składek na
ubezpieczenie społeczne, w ramach grantu na telepracę ani w ramach
świadczenia aktywizacyjnego (tak jak w poprzednim miesiącu).
W czerwcu 2019 roku w województwie kujawsko-pomorskim 972 bezrobotnych
rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów
współfinansowanych z EFS (w maju 2019 roku – 1389 osób). W projektach
pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy udział wzięło 961
osób, 11 osób – w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy
pracy.
Według stanu w końcu czerwca 2019 roku w ramach Osi I Osoby młode na rynku
pracy PO WER realizowanych było 20 projektów, w ramach których wsparciem
zostaną objęte łącznie 11 233 osoby pozostające bez pracy (do 29 roku życia z
kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 "Aktywni na rynku pracy"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób,
realizowanych było 51 projektów, w ramach których wsparciem objęto łącznie 11 623
osoby pozostające bez zatrudnienia, powyżej 29 roku życia. Ponadto, w czerwcu
realizowanych było 12 projektów, w ramach których wsparciem zostało objętych 281
osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy z przyczyn dotyczących
zakładu pracy, 534 osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z
przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz 151 osób odchodzących z rolnictwa,
posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub
członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS, planujących podjąć zatrudnienie poza
rolnictwem.
WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
W czerwcu 2019 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie
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kujawsko-pomorskim 5581 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej
(o 23,8% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 36,4% mniej niż w czerwcu 2018 roku).
W czerwcu zmniejszyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca liczba ofert na
pracę niesubsydiowaną do 4104 miejsc (o 27,3% mniej), liczba ofert na
zatrudnienie subsydiowane – do 596 miejsc (o 2,0% mniej) oraz liczba wolnych
miejsc aktywizacji zawodowej do 881 miejsc (o 17,7% mniej). Spośród zgłoszonych
miejsc aktywizacji zawodowej, 757 dotyczyło odbywania stażu, a 124 – prac społecznie
użytecznych.
Dla niepełnosprawnych zgłoszono 325 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc
aktywizacji zawodowej (w tym 22 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12
miesięcy od dnia ukończenia nauki nie było takich propozycji (przed miesiącem – 15
osób).
W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało
4460 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję
przypadało 14 bezrobotnych.
Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w czerwcu 2019 r. znajduje się
w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa
kujawsko-pomorskiego" nr 6/2019 w zakładce Rynek Pracy->Publikacje
urzędu->Biuletyny Informacyjne->2019
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