
UCHWAŁA Nr  135/2016 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 3 lutego 2016 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 planowanego do 

realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu. 
 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445z późn. zm.1)  art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.2), w związku z 

załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 230/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia7 sierpnia 2013 r. 

w sprawie przyjęcia procedury wewnętrznej weryfikacji wniosków aplikacyjnych 

dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł 

zagranicznych oraz ze środków budżetu Państwa z programów resortowych3 uchwala się, co 

następuje: 

 

 

§ 1. Zatwierdza się koncepcję projektu pn.” Wsparcie aktywności zawodowej osób 

bezrobotnych w powiecie toruńskim (II)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 planowanego do realizacji przez 

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu, stanowiącą załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. Udziela się pełnomocnictwa Panu Waldemarowi Bartkowiakowi Dyrektorowi 

Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli 

związanych z przygotowaniem i realizacją projektu, o którym mowa w § 1.  

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

 

Mirosław Graczyk 

 

 

 
 
 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 

911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz.1130, poz.1190 i poz. 1358, poz. 1513, poz.  

1854 oraz poz. 2150.  
3 Zmiany niniejszej uchwały zostały przyjęte Uchwałą Nr 244/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 4 września 2013 r. oraz 

Uchwałą Nr 323/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. 



Koncepcja projektu dofinansowywanego ze środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej 
 
LP Koncepcja projektów 

dofinansowywanych lub 

finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej , niepodlegających 

zwrotowi środki z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) , środków 

pochodzących z innych źródeł 

zagranicznych oraz ze środków 

budżetu Państwa z programów 

resortowych. 

Uszczegółowienie  Opis  

1 Nazwa projektu  Brak Wsparcie aktywności zawodowej osób 

bezrobotnych w powiecie toruńskim (II) 

2 Nazwa podmiotu, który będzie realizo-

wał projekt (jednostka organizacyjna 

lub wydział Starostwa Powiatowego w 

Toruniu odpowiedzialny za realizację 

projektu) 

Brak Projekt realizować będzie jednostka orga-

nizacyjna Starostwa Powiatowego w 

Toruniu, tj. Powiatowy Urząd Pracy dla 

Powiatu Toruńskiego w Toruniu. 

3 Rodzaj programu ( rodzaj źródła finan-

sowania ), z którego planowany projekt 

będzie finansowany lub współfinanso-

wany 

Brak Projekt realizowany będzie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020: 

1. Numer i nazwa Osi priorytetowej: 8. 

Aktywni na rynku pracy, 

2. Numer i nazwa Działania: 8.1 Podnie-

sienie aktywności zawodowej osób bez-

robotnych poprzez działania powiatowych 

urzędów pracy, 

3. Numer i nazwa Poddziałania: - 

Środki (w tys.): 

– EFS w dyspozycji samorządu woje-

wództwa – 1563,34,  

- krajowy wkład publiczny - środki w 

dyspozycji samorządu powiatu, w tym 

środki o których mowa w art. 9 ust. 2d 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-

cjach rynku pracy – 234,5. 

4  Cel projektu (czemu projekt ma służyć 

z uwzględnieniem zadań powiatu) 

Brak Celem projektu jest zwiększenie 

możliwości zatrudnienia osób 

bezrobotnych powyżej 29 roku życia 

(osoby, które ukończyły 30 r. ż., łącznie z 

dniem 30-tych urodzin) należące co 

najmniej do jednej z poniższych grup: 

- osoby powyżej 50 roku życia, 

- kobiety, 

- osoby z niepełnosprawnościami, 

- osoby długotrwale bezrobotne, 

- osoby o niskich kwalifikacjach.  

 

Cel projektu realizuje zadanie powiatu: 

przeciwdziałanie bezrobociu oraz 

aktywizacja lokalnego rynku pracy. 

 



5  Zakres przedmiotowy projektu (co w 

ramach projektu ma być realizowane) 

 Brak W ramach projektu zakłada się: organiza-

cję staży, prac interwencyjnych, szkoleń, 

refundację kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowisk pracy zgodnie z 

ustawą o promocji zatrudnienia i instytu-

cjach rynku pracy. 

6  Wskaźniki projektu planowane do 

osiągnięcia (wymienić ) 

Wskaźniki rezultatu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźniki produktu: 

 

 

1. Liczba osób pracujących po 

opuszczeniu projektu (łącznie z 

pracującymi  na własny rachunek) – 

wartość docelowa - 89. 

2. Liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu projektu – 

wartość docelowa – 126. 

3.  Liczba utworzonych miejsc pracy w 

ramach udzielonych z EFS środków na 

podjęcie działalności gospodarczej – 

wartość docelowa – 0. 

 

1. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z 

długotrwale bezrobotnymi) objętych 

wsparciem w projekcie – wartość 

docelowa – 229 osób. 

2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych 

objętych wsparciem w projekcie – 

wartość docelowa – 69 osoby. 

3. Liczba osób z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w projekcie – 

wartość docelowa – 7 osób. 

4. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej 

objętych wsparciem w projekcie - wartość 

docelowa – 48 osoby. 

5. Liczba osób o niskich kwalifikacjach 

objętych wsparciem w projekcie - wartość 

docelowa – 120 osób. 

 

1. Liczba osób, które po zakończeniu 

udziału w projekcie podejmą pracę – 

wartość docelowa- 89 osoby. 

 

7  Miejsce realizacji projektu Brak Województwo Kujawsko-Pomorskie, 

Powiat Toruński/ Powiatowy Urząd Pracy 

dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu. 

8  Adresaci projektu Brak Projektem objęte zostaną osoby w wieku 

powyżej 29 roku życia, zarejestrowane w 

Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu 

Toruńskiego jako bezrobotne (należące do 

I lub II profilu pomocy), należące co 

najmniej do jednej z grup: os. powyżej 

50r.ż., kobiety, os. z niepełnosprawno-

ściami, os. długotrwale bezrobotne, os. o 

niskich kwalifikacjach 

9 Planowana ilość uczestników projektu Brak  229 

10 Zdiagnozowana dostępność docelowej 

grupy uczestników (przewidywana 

liczba osób/podmiotów kwalifikujących 

się do objęcia wsparciem) 

Diagnoza dostępności doce-

lowej grupy uczestników 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyboru rodzaju oraz charakteru realizo-

wanego wsparcia w ramach projektu 

dokonano na podstawie analizy struktury 

bezrobotnych oraz barier i problemów, 

które dotykają tę grupę. Na koniec 

IX.2015 w PUP dla PT zarejestrowanych 

było 5537 osób, w tym 3208 kobiet 

(57,94% ogółu) z tego 3903os. należało 

do I i II profilu pomocy (w tym 56,34% 

K). Prawo do zasiłku posiadało 18,26%. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewidywana liczba 

osób/podmiotów kwalifikują-

cych się do objęcia wspar-

ciem 

Wśród zarejestrowanych 3669 os. należa-

ło do osób powyżej 29r.ż. (66,26% w tym 

58,27% to K), z tego 2464 należało do I i 

II profilu pomocy (58,89% to K); bezro-

botni długotrwale – 3056 ogółu (55,19% 

w tym 63,58% to K) z tego 1921 należało 

do I i II profilu pomocy (62,94% to K); 

bezrobotni o niskich kwalifikacjach - 

4872 ogółu (87,99% w tym 55,75% to K) 

z tego 3352 należało do I i II profilu po-

mocy (53,64% to K); osoby powyżej 

50r.ż. stanowią 20,81% ogółu (1152os.) 

(w tym 43,58% to K) z tego 659os. nale-

żały do I i II profilu pomocy (47,19% to 

K), a niepełnosprawni 3,05% ogółu 

(169os.) (w tym 51,48% to K) z tego 

98os. należały do I i II profilu pomocy 

(52,04% to K). 

Projektem objętych zostanie 229 osób 

młodych w wieku powyżej 29 lat pozosta-

jących bez pracy, zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu 

Toruńskiego jako bezrobotne (należące do 

I lub II profilu pomocy), należące co 

najmniej do jednej z grup: os. powyżej 

50r.ż., kobiety, os. z niepełnosprawno-

ściami, os. długotrwale bezrobotne, os. o 

niskich kwalifikacjach. Zakłada się obję-

cie pomocą 69 długotrwale bezrobotnych, 

7 osób niepełnosprawnych, 48 osoby 

powyżej 50 r.ż., 120 osoby niskowykwali-

fikowane. Grupa docelowa określona w 

projekcie zgodna jest z SzOOP oraz przy-

jętymi kryteriami wyboru projektu. 

11 Czas realizacji projektu (od – do) Brak   01.01.2016r. – 31.12.2016r. 

12 Termin złożenia wniosku o dofinanso-

wanie 

Brak   15.01.2016r. 

13 Dokumenty niezbędne do złożenia 

wniosku lub potrzebne przed podpisa-

niem umowy o dofinansowanie projektu 

( różne oświadczenia , zaświadczenia , 

pozwolenia , decyzje itp. ) 

Brak Uchwała właściwego organu jednostki 

samorządu terytorialnego lub inny wła-

ściwy dokument organu, który: dysponuje 

budżetem Beneficjenta (zgodnie z przepi-

sami o finansach publicznych), zatwier-

dza projekt lub udziela pełnomocnictwa 

do zatwierdzenia projektów współfinan-

sowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

14 Wartość całkowita projektu  Brak  1563,34 tys. 

15 Planowana wartość wsparcia ze środ-

ków zagranicznych  

Brak Środki (w tys.) – EFS w dyspozycji samo-

rządu województwa – 1328,84. 

16  Wymagany wkład własny  Brak 0,0 tys. 

17 Planowany zakres rzeczowo – finanso-

wy planowanych nakładów na realizację 

projektu  

Planowane zakupy i wydatki 

inwestycyjne 

Brak  

Planowane zakupy pozostałe  Brak  

18 Dane uzupełniające  Sposób zarządzania projek-

tem ( ilość osób , forma za-

trudnienia ) 

Osobą uprawnioną do podejmowania 

wiążących decyzji dotyczących projektu 

jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

dla Powiatu Toruńskiego. Za przygoto-

wanie, realizację oraz monitorowanie 

projektu odpowiedzialny będzie koordy-

nator projektu. Nad finansową częścią 



realizacji projektu czuwać będzie księgo-

wa. Nadzór nad prawidłowym przebie-

giem realizacji szkoleń sprawować będzie 

specjalista ds. rozwoju zawodowego, a za 

zwrot kosztu przejazdu specjalista ds. 

aktywizacji. Nadzór nad prawidłową 

realizacją staży, prac interwencyjnych, 

wyposażeni lub doposażeni stanowisk 

pracy prowadzi Kierownik Referatu In-

strumentów Rynku Pracy. Za realizację 

prac interwencyjnych odpowiedzialny 

będzie specjalista ds. aktywizacji. Za 

realizację staży odpowiedzialny będzie 

specjalista ds. projektów. Za realizację 

wyposażenia lub doposażenia stanowisk 

pracy odpowiedzialny będzie specjalista 

ds. aktywizacji. Osoby te posiadają do-

świadczenie w zakresie zarządzania i 

realizacji projektów współfinansowanych 

z EFS, w tym doświadczenie przy realiza-

cji projektów w ramach PO KL Poddzia-

łania 6.1.2, Poddziałania 6.1.3 w latach 

2008-2013, projektów w ramach POWER 

i RPO 2015. Osoby te realizować będą 

zadania w projekcie w ramach zakresu 

obowiązków wynikających z zajmowa-

nych stanowisk i zatrudnienia w Powia-

towym Urzędzie Pracy dla Powiatu To-

ruńskiego. 

19 Zamówienia publiczne Powyżej 30 tys. euro  

( ilość ) 

Brak 

Do 30 tys. euro  

( Tak /Nie ) 

Brak 

20 Obowiązek przeprowadzenia zewnętrz-

nego audytu projektu (TAK lub NIE): 

 Brak NIE 

 

 

 

 

 

 

21 Sposób zabezpieczenia dokumentacji, 

po zamknięciu projektu (osoba odpo-

wiedzialna za skompletowanie doku-

mentów, nadzór nad przekazaniem 

dokumentów) 

Brak Miejscem przechowywania dokumentacji 

po zamknięciu projektu będzie archiwum 

Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu 

Toruńskiego w Toruniu, osobą odpowie-

dzialną za skompletowanie dokumentów, 

nadzór nad przekazaniem dokumentów 

będzie koordynator projektu, pracownik 

odpowiedzialny za realizację danej formy 

aktywizacji wraz z pracownikiem Urzędu 

odpowiedzialnym za archiwum Powiato-

wego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruń-

skiego w Toruniu. 

 


