
FUNDUSZ PRACY 
 
W roku 2009 Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gdyni na aktywizację zawodową bezrobotnych 
przyznane zostały niżej wymienione kwoty środków Funduszu Pracy: 
 
 

 na podstawie decyzji MPiPS z 20.02.2009r. nr DP.I.-4021/11a/MK/08 – zgodnie 
z obowiązującym algorytmem podziału – 1.628.000,00 zł 

 
Środki te wydatkowane są wg poniższego planu: 

 

Lp. Program Plan wydatków 
w 2009 roku 

1. Szkolenia 273.000,00 zł 
2. Staż i przygotowanie zawodowe 620.000,00 zł 
3. Prace interwencyjne 300.000,00 zł 
4. Prace społecznie użyteczne 80.000,00 zł 
5. Programy specjalne 100.000,00 zł 
6. Przygotowanie zawodowe dorosłych 50.000,00 zł 
7. Środki na działalność gospodarczą 185.000,00 zł 
8. Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia - 

9. 
Inne (w tym: zwrot kosztów przejazdu, opieki, 
stypendium za kontynuację nauki, badania 
lekarskie dla pośrednictwa) 

20.000,00 zł 

Razem 1.628.000,00 zł 
 
 

 na podstawie decyzji MPiPS z 23.03.2009r. nr DF.I.-4021/11pr2/MK/09 –
z przeznaczeniem na realizację Programu Regionalnego „Przedsiębiorczy Pomorzanin” – 
282.500,00 zł 

 
 

Środki te wydatkowane są wg poniższego planu: 
  

Lp. Program Plan wydatków 
w 2009 roku 

1. Środki na działalność gospodarczą 267.500,00 zł 
2. Szkolenia 15.000,00 zł 

Razem 282.500,00 zł 
 
 

 na podstawie decyzji MPiPS z 10.04.2009r. nr DF.I.-4021/11pokl/MK/09 – 
z przeznaczeniem na realizację projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Poddziałanie 6.1.3, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – 
1.254.200,00 zł 

 
 
 
 
 
 
 



Środki te wydatkowane są wg poniższego planu: 
  

Lp. Nazwa projektu Program Plan wydatków 
w 2009 roku 

Szkolenia 35.317,05 zł 1. Od dzisiaj mów do mnie szefie 
Środki na działalność gospodarczą 693.085,80 zł 

2. Nie przegap Szkolenia 256.958,45 zł 
Szkolenia 75.286,30 zł 3. Wyjdź z cienia 
Staż i przygotowanie zawodowe 193.552,40 zł 

Razem 1.254.200,00 zł 
 
 

 na podstawie decyzji MPiPS z 30.04.2009r. nr DF.I.-4021/11pr1/MK/09 – 
z przeznaczeniem na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – 298.000,00 zł  

 
 

Środki te wydatkowane są wg poniższego planu: 
 

Lp. Program Plan wydatków 
w 2009 roku 

1. Środki na działalność gospodarczą 203.000,00 zł 
2. Staż 95.000,00 zł 

Razem 298.000,00 zł 
 
 
 
 

 na podstawie decyzji: 
 

I. DF.I.4021/11rm/MK/09 z dnia 11.05.2009 
II. DF.I.4021/11rm/MK/09 z dnia 07.07.2009 
III. DF.I.4021/11rm/MK/09 z dnia 23.07.2009 

 
 

 
Programy 

 

 
Decyzja z 
11.05.09 

 
Decyzja z 

7.07.09 
Decyzja z 
23.07.09 

 
Razem 

 
 Programy na rzecz 

osób bezrobotnych, 
zwolnionych z 
przyczyn 
niedotyczących 
pracowników 

 
0,00 

 
0,00 

 

  
0,00 

 
 Programy 

zwiększające 
aktywność 
zawodową osób w 
wieku do 30l. l 

 
280.500,00 

w tym: 
-staż – 
280.500,00 

 
 
- 

  
280.500,00 

w tym: 
-staż – 280.500,00 



 
 Programy 

zwiększające 
aktywność 
zawodową osób w 
wieku 45/50plus 

 
89.600,00 

w tym: 
-staż - 
89.600,00 

 
- 

  
89.600,00 

w tym: 
-staż - 89.600,00 

 
 Programy zw. z 

rozwojem msp 

 
1.009.900,00 

w tym: 
-dotacje- 
- 934.900,00 
 
-prace 
interwencyjne- 
 -75.000,00 

 
- 

 
294.700,00 

w tym: 
-dotacje – 
- 240.700,00 

 
1.304.600,00 

w tym: 
-dotacje –  
- 1.229.600,00 
 
-prace 
interwencyjne - 
75.000,00 

 
 Programy zw. z 

aktywizacją 
bezrobotnych na 
terenach, na których 
miały miejsce(…) 
inne zdarzenia 
nieprzewidywalne. 

 
 
1.895.000,00 

w tym: 
-szkolenia -  
970.000,00 
-dotacje - 
 925.000,00 

 
 
1.850.700,00 

w tym: 
-dotacje -  
910.700,00 
-wyp.i 
doposażenie- 
 -380.000,0 
-staż –  
- 560.000,0 

  
 
3.745.700,00 
w tym: 
- szkolenia - 

- 970.000,00 
- dotacje - 

- 1.835.700,00  
- staż –  

- 560.000,00 
- wyp.i 
doposażenie – 

- 380.000,00 

RAZEM ŚRODKI 
PRZYZNANE 
DECYZJAMI 

 
3.275.000,00 

 
1.850.000,00 

 
 

294.700,00 
 

5.420.400,00 

 


