
Informacja  

Powiatowego Urzędu Pracy 

w Nowym Mieście Lubawskim  

na temat projektu 

Twoja Kariera - 

- Twój Wybór 
 
 



Powiat Nowomiejski znajduje się w południowo – zachodniej 

części województwa warmińsko – mazurskiego.  

W skład powiatu nowomiejskiego wchodzi pięć jednostek 

administracyjnych:  

Miasto Nowe Miasto Lubawskie,  

Gmina Biskupiec,  

Gmina Grodziczno,  

Gmina Kurzętnik,  

Gmina Nowe Miasto Lubawskie. 



Informacje ogólne dotyczące projektu: 

• realizowany w ramach Programu Młodzi Aktywni Na Rynku Pracy 

• rozpoczął się naborem uczestników dnia 1 lipca 2012 roku, a jego 

realizacja potrwa do 31 sierpnia 2014 roku 

• w całym kraju do jego realizacji przystąpiły 23 powiaty 

• powiat nowomiejski jest jedynym powiatem w województwie 

Warmińsko-Mazurskim biorącym udział w realizacji tegoż projektu 

• 29 czerwca 2012 roku została zawarta umowa pomiędzy Ministrem 

Pracy i Polityki Społecznej a Starostą powiatu nowomiejskiego na 

realizację projektu pilotażowego „Twoja Kariera – Twój Wybór” 



• osoby do 30-tego roku życia 

• zarejestrowane po raz pierwszy w urzędzie pracy  

• zakwalifikowano 60 osób do udziału w projekcie i dokonano 

podziału na grupę główną oraz kontrolną, w każdej z nich znalazło 

się po 30 osób, w tym po 15 kobiet 

• struktura uczestników pilotażu pod względem wykształcenia 

odzwierciedlała strukturę osób bezrobotnych zarejestrowanych w 

urzędzie 

 

Charakterystyka uczestników projektu cz. 1:  



Charakterystyka uczestników projektu cz. 2:  

• grupa główna miała możliwość otrzymania wsparcia korzystając z 

form wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia oraz pakietu 

nowych instrumentów wdrażanych w drodze pilotażu, wykluczono 

możliwość objęcia uczestników grupy głównej takimi formami 

wsparcia jak: roboty publiczne, prace interwencyjne, prace 

społecznie użyteczne, refundacja kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 

oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności 

gospodarczej. Ponadto, na potrzeby pilotażu ograniczono czas 

trwania przygotowania zawodowego dorosłych do 12 miesięcy. 

Uczestnicy grupy głównej wyrazili zgodę na udział w pilotażu w 

formie oświadczenia oraz w badaniach ewaluacyjnych  

 



Charakterystyka uczestników projektu cz. 3:  

• grupa kontrolna objęta była tylko formami wsparcia wynikającymi 

z ustawy o promocji zatrudnienia, od osób z tej grupy pozyskano 

zgodę na udostępnienie numeru telefonu oraz adresu e-mail w 

celu ułatwienia kontaktu z urzędem. Uczestnicy złożyli także 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w badaniu rynku pracy. 

Osoby bezrobotne nie wiedziały, iż są uczestnikami pilotażu. 

  

 



Główne założenia projektu cz. 1: 

1. Indywidualne wsparcie opiekuna 

2. Pakiet nowych instrumentów  nazywany promesą  aktywizacji 

młodych bezrobotnych (do 30 roku życia): 

• Bon stażowy (953,00 zł x 6 miesięcy oraz 1.500,00 złotych premii 

dla pracodawcy, który zatrudni stażystę przez okres 6 miesięcy) 

• Bon szkoleniowy (3.646,09 zł na podniesienie lub zmianę 

kwalifikacji) 

• Bon na kształcenie zawodowe lub policealne (7.292,18 zł na 

dalsze kształcenie w przypadku konieczności zmiany lub 

uzupełnienia kwalifikacji zawodowych) 

 



• Bon na kształcenie podyplomowe (7 292,18 zł dla uczestników 

projektu z wykształceniem wyższym w celu uzupełnienia lub 

zmiany kwalifikacji) 

• Bon dla pracodawcy za zatrudnienie absolwenta szkoły wyższej 

(pracodawca otrzymywał przez okres do 12 miesięcy 

comiesięczną refundację wynagrodzenia i składek na 

ubezpieczenie społeczne zatrudnionego absolwenta pod 

warunkiem, że zatrudni tego absolwenta przez co najmniej 18 

miesięcy)  

 

 

Główne założenia projektu cz. 2: 



3. Dotacja na zasiedlenie (wsparcie mobilności zawodowej i 

przestrzennej poprzez dotację w wysokości 5 000 zł na pokrycie 

kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia w nowym miejscu 

pracy, w szczególności na pokrycie kosztów wynajmu 

mieszkania).  

 

 

Główne założenia projektu cz. 3: 



Realizacja projektu cz. 1: 

1. Największym zainteresowaniem cieszył się: 

• Bon stażowy, z którego skorzystało 13 osób w tym 6 kobiet 

• Bon szkoleniowy, który został zastosowany wobec 11 osób, w 

tym 3 kobiet 

• Bon na kształcenie podyplomowe, z którego realizacji 

skorzystały 3 osoby, w tym 2 kobiety 

• Bon na kształcenie zawodowe lub policealne, z którego 

skorzystała 1 kobieta 



Realizacja projektu cz. 2: 

2. Formy, które w ogóle nie były realizowane, gdyż żaden z 

uczestników pilotażu nie był zainteresowany ich realizacją: 

• Bon dla pracodawcy za zatrudnienie absolwenta szkoły wyższej 

• Dotacja na zasiedlenie 

 



Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia  

a projekt pilotażowy  

„Twoja Kariera – Twój Wybór” cz. 1: 

 Projekt miał na celu przede wszystkim poprawę sytuacji młodych 

ludzi na rynku pracy, a także przetestowanie nowych narzędzi 

służących zwiększeniu aktywności, samodzielności oraz mobilności 

młodych osób oraz zbadanie ich efektywności.  

 

 Rozpoczynając realizację projektu uwzględniono, że jeżeli 

przyniesie ona pozytywne rezultaty, podjęte zostaną w dalszej 

kolejności działania zmierzające do wprowadzenia nowych 

rozwiązań systemowych w zakresie aktywizacji osób do 30 roku 

życia na stałe do porządku prawnego i działań urzędów pracy.  

 



 W ramach projektu założeń do ustawy o promocji zatrudnienia 

planowane jest wprowadzenie rozwiązań aktualnie testowanych 

poprzez projekt pilotażowy „Twoja Kariera – Twój Wybór”. Poza 

intensywną, indywidualną pomocą PUP od pierwszego dnia 

rejestracji, proponuje się także wprowadzenie następujących 

pakietów rozwiązań w: 

Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia  

a projekt pilotażowy  

„Twoja Kariera – Twój Wybór” cz. 2: 



• sferze kształcenia i szkolenia zawodowego - rozszerzenie 

dostępnego obecnie katalogu instrumentów wsparcia 

oferowanych przez urzędy pracy, 

• sferze zatrudnienia - ułatwianiu młodym bezrobotnym podjęcia 

zatrudnienia, bazując na pomocy finansowej dla pracodawcy, 

• sferze mobilności - wprowadzenie instrumentu ułatwiającego 

podjęcie pracy poza miejscem stałego zamieszkania. 

 
 

Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia  

a projekt pilotażowy  

„Twoja Kariera – Twój Wybór” cz. 3: 



Dziękuję za uwagę 

 

Tadeusz Ławicki 
 

56 4724 280 
 

Olsztyn 14.11.2013 r. 


