Sprawozdanie z realizacji celów przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach w roku 2013

Zadanie

Miernik
Wartość

Nr

Nazwa funkcji

Nr

Rodzaj

Nazwa

Rok
poprzedni

Rok
bazowy

Przyczyny nieosiągnięcia
celu/zadania
Rzeczywista

(zakładany)
I-IV kw.

1

Pozyskiwanie i
gospodarowanie środkami
publicznymi

1

Inicjowanie, realizacja i
rozliczenie projektów
utworzonych w ramach środków
Funduszu Pracy

Wniosek o dodatkowe środki z
rezerwy Ministra na aktywizację
zawodową osób bezrobotnych do
30 roku życia – ilość osób do
objęcia projektem

Wniosek o dodatkowe środki z
rezerwy Ministra na aktywizację
zawodową osób bezrobotnych
powyżej 50 roku życia – ilość osób
do objęcia projektem

Wniosek o dodatkowe środki z
rezerwy Ministra na aktywizację
zawodową osób bezrobotnych
zwolnionych z pracy z przyczyn
niedotyczacych pracowników–
ilość osób do objęcia projektem

Sporządził na podstawie zebranych informacji z poszczególnych komórek merytorycznych: Robert Martyn

44

64

18

160

67

20

0

22.01.2013 roku złożono wniosek o
dodatkowe środki z RM dla
przedmiotowej grupy osób na łączną
liczbę 170 osób, decyzją z dnia
22.02.2013 r. PUP Słubice nie otrzymał
wnioskowanych środków. Ponownie w
dniu 14.03.2013 r. złożóno wniosek o
dodatkowe środki dla wskazanej grupy
osób na łączną liczbę 160 osób. PUP
Słubice także nie otrzymał
wnioskowanych środków.

53

PUP Słubice złożył wniosek na
dodatkowe środki z RM dla wskazanej
grupy osób na łączną liczbę 67 osób.
Decyzją z dnia 13.05.2013 r. zostały
przyznane środki w znacznie mniejszej
kwocie niż wnioskowana, wobec czego
liczba osób mająca zostać objęta
programem została zmniejszona o 14
osób.

12

PUP Słubice złożył wniosek na
dodatkowe środki z RM dla wskazanej
grupy osób na łączną liczbę 20 osób.
Decyzją z dnia 06.08.2013 r. zostały
przyznane środki w znacznie mniejszej
kwocie niż wnioskowana, wobec czego
liczba osób mająca zostać objęta
programem została zmniejszona o 5 osób.
Dodatkowo wniesiono zmiany w
październiku do programu w związku z
potrzebami i zmniejszeniem ilości osób
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odbywajacych staż (z 12 n 8 ośób) na
rzecz dofinansowania podjęcia
działalnosci gospodarczej.

Wniosek o dodatkowe środki z
rezerwy Ministra na aktywizację
zawodową osób bezrobotnych
bedących w szczególnej sytuacji
na lokalnym rynku pracy – ilość
osób do objęcia projektem

9

Ilość osób bezrobotnych powyżej
50 roku życia objęta aktywnymi
formami w ramach rezerwy
Ministra w 2013 r.

Odsetek wydatkowanych środków
w ramach rezerwy Ministra

2

Inicjowanie, realizacja i
rozliczenie projektów
utworzonych w ramach środków
Unii Europejskiej

Wniosek o dofinansowanie
projektu– ilość osób
proponowanych do objęcia
projektem

64

67

26

57

Powodem nieosiągnięcia
przedmiotowego wskaźnika jest
otrzymanie mniejszej ilości środków dla
wskazanej grupy niż ta o którą PUP
Słubice wnioskował.

99,1 %

99,3%

158

202

212

15

61

64

Brak
miernika

101

117

48

31

60

Udział osób powyżej 50 roku życia
w stosunku do ogółem ilości
uczestników w ramach
poddziałania 6.1.3.
Udział osób do 30 roku życia w
stosunku do ogółem ilości
uczestników w ramach
poddziałania 6.1.3.

52

PUP Słubice złożył wniosek na
dodatkowe środki z RM dla wskazanej
grupy osób na łączną liczbę 52 osób.
Decyzją z dnia 05.07.2013 r. zostały
przyznane środki w znacznie mniejszej
kwocie niż wnioskowana, wobec czego
liczba osób mająca zostać objęta
programem została zmniejszona i
wynosiła 23 osoby. Dodatkowo w dniu 4
grudnia pozyskano dodatkowe srodki dla
3 osób bezrobotnych.

Udział osób długotrwale

Sporządził na podstawie zebranych informacji z poszczególnych komórek merytorycznych: Robert Martyn

93,0 %

Powstałe oszczędności wynikajaće z
przerwań odbywania form aktywizacji
oraz wycofania woli aktywizacji ze
strony pracodawców i braku możliwości
przeznaczenia środków na inne zadania w
zwiazku z ograniczeniem czasowym i
organizacyjnym programów.
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bezrobotnych w stosunku do
ogółem ilości uczestników w
ramach poddziałania 6.1.3.

2

Rejestracja i
wyrejestrowanie
bezrobotnych i
poszukujacych pracy

1

Wydawanie decyzji
administracyjnych

Udział osób niepełnopsrawnych w
stosunku do ogółem ilości
uczestników w ramach
poddziałania 6.1.3.

14

14

Odsetek wydatkowanych środków
w ramach projektu 6.1.3.

99,8 %

99,9 %

100 %

0,927

0,940

0,996

Ilość dokonanych zarejestrowań
bezrobotnych i poszukujacych
pracy/Ilość osób, która zgłosiła się
celem dokonania rejestracji (Cel:
zapewnienie rejestracji osób
bezrobotnych i poszukujących
pracy)
Ilość dokonanych rejestracji
internetowych/ ilośc ogółem
dokonanych rejestracji (Cel:
zwiększenie udziału rejestracji
internetowych, w tym wstępnych)

0,164

Sporządził na podstawie zebranych informacji z poszczególnych komórek merytorycznych: Robert Martyn

0,230

16

0,133

Po 27.05.2013r., kiedy to rejestracje
internetowe przestały być obsługiwane
przez portal CRM i wprowadzony został
portal praca.gov.pl., liczne negatywne
opinie osób rejestrujących się na temat
formularza internetowego (za wolno
loguję się, strona internetowa "zawiesza
się" i "wyrzuca użytkownika", jest mało
czytelny) ponadto "nowa" rejestracja
internetowa jest bardziej czasochłonna,
co zniechęcało osoby do kolejnych prób
czy zakończenia tej rejestracji. Ponadto w
ostatnim okresie odnotowano napływ
osób, które pracowały przez długi okres i
nie były nigdy dotąd rejestrowane bądź
poprzednią rejestrację datowało się przed
wprowadzeniem tego typu udogodnień,
wobec czego osoby rejestrujące się nie
posiadały wiedzy o takiej możliwości.
Podjętyo działania promocyjne rejestrację
internetową. W porównaniu z III kw. w
IV kw. nastapił wzrost rejestracji
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interentowych o 100 %.

2

3

Realizacja usług rynku pracy 1

Rozpatrywanie odwołań od
wydanych decyzji

Pośrednictwo pracy

Średni czas dokonania rejestracji
w minutach (cel: skrócenie
średniego czasu dokonywania
jednej rejestracji)
Ilośc decyzji administracyjnych
uchylonych z przyczyny
zawinionej przez powiatowy urząd
pracy/ilośc wydanych decyzji
administracyjnych * 100 %(Cel:
zmniejszenie udziału uchylonych
decyzji admiistracyjnych w
stosunku do ogółu wydanych
decyzji)
Ilość stwierdzeń nieważności
wydanej decyzji (Cel:
zmniejszenie ilości stwierdzeń
nieważności decyzji
admiistracynych )
Ilość terminowo rozpatrzonych i
przekazanych odwołań /ilość
ogółem odwołań (Cel: terminowe
rozpatrywanie odwołań i
terminowe przekazywanie ich do
organu wyższego stopnia)
Ilość kontaktów osobistych z
pracodawcami w ramach
aktywnego pośrednictwa pracy

Odsetek skierowań do pracy
zakończonych przyjęciem do pracy
w stosunku do ogółu

17 min

16 min

18 min.

0,09 %

0,08 %

0,06 %

1

0

1,0

1,0

1,0

759

500

786

0

18,6 %

18,3%

19,0%

Ilość kontaktów telefonicznych z
pracodawcami w ramach
aktywnego pośrednictwa pracy

bd.

500

555

Ilość zorganizowanych giełd pracy

30

40

19

Sporządził na podstawie zebranych informacji z poszczególnych komórek merytorycznych: Robert Martyn

Każda rejestracja ma indywidualny
charakter i czas jej dokonania jest różny
w zaleznosci od trudności postępowania.

Brak wpływu na podjęte przez
pracodawców decyzje co do zatrudnienia.
Wystawiając skierowania do pracy
wyznacznikiem są wymagania zawarte w
ofercie, natomiast w trakcie procesu
rekrutacyjnego okazuje się ,że
pracodawca zawyża wymagania
względem kierowanych osób, co
spowodowało nieosiągnięcia celu.

brak zainteresowania ze strony
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praocdawców

2

3

Poradnictwo zawodowe i
informacja zawodowa

Pomoc w aktywnym
poszukiwaniu pracy

Ilość wezwań celem przedłożenia
propozycji aktywizacji lub pracy

1486

1600

1531

Ilość wezwań celem przedłożenia
propozycji aktywizacji lub pracy
dla osób powyżej 50 roku życia

Bd.

400

652

Liczba osób objęta indywidualną
poradą zawodową

1392

500

1279

Liczba opracowanych IPD

1596

1600

1458

Ilość wezwanych osób jest uzależniane
od ilości złożonych ofert pracy.

Jak niżej

Liczba grupowych spotkań z
zakresu informacji zawodowej

80

90

58

W związku z absencją chorobową i
urlopem macierzyńskim jednego z
doradców oraz przyjęciem na czas
zastępstwa nowego pracownika, który nie
podejmował samodzielnych działań na
rzecz poradnictwa grupowego, miernik
dotyczący grupowych spotkań z zakresu
informacji zawodowej oraz grupowych
zajęć warsztatowych z zakresu
poradnictwa zawodowego realizowany
był przez dwóch doradców, w związku z
tym jest na niższym poziomie.

Liczba grupowych zajęć
warsztatowych z zakresu
poradnictwa zawodowego

29

30

22

Wyjaśnienia jak wyżej
Spadek zainteresowania informacją
zawodową ze względu na pozyskiwanie
informacji w inny sposób m.in. poprzez
stronę internetową.

Liczba wizyt osób korzystających
z informacji indywidualnej

250

300

300

Ilość osób bezroobtnych powyżej
50 roku życia objęta usługą
poradnictwa zawodowego i
informacji zawodowej

Bd.

200

910

36

40

19

Ilość przperowadzonych zajeć
aktywizacyjnych

Sporządził na podstawie zebranych informacji z poszczególnych komórek merytorycznych: Robert Martyn

Długotrwała nieobecność lidera klubu
pracy
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Ilość przeprowadzonych zajęć z
zakresu umiejętności
poszukiwania pracy
4

1

50

Ilość osób bezrobotnych powyżej
50 roku życia objęta usługą
organizacji szkoleń
Realizacja instrumentów
rynku pracy

1

28

4

32

18

26

Rezygnacje kandydatów na szkolenia,
podejmowanie zatrudnienia przed
wydaniem skierowania, brak jednostek
szkoleniowych chętnych do organizacji
szkolenia,

1

Mniejszy niż zakładano popyt na
szkolenie, rezygnacje kandydatów na
szkolenia, podejmowanie zatrudnienia
przed wydaniem skierowania, brak
jednostek szkoleniowych chętnych do
organizacji szkolenia,

Finansowanie kosztów przejazdu
32

60

20

Niższe zainteresowanie osób, którym
przyznano dofinansowanie k. przejazdu
złożeniem rozliczenia więc nie dochodzi
do dokonania wydatku.

71

72

54

Ograniczone środki finansowe,
przyznanie ich w wysokości niższej niż
wnioskowano.

62

90

95

47

50

27

Nie wielkie zainteresowanie pracmi
interwencynymi.

Liczba osób rozpoczynajacych staż

299

400

376

Ograniczone środki finansowe,
przyznanie ich w wysokości niższej niż
wnioskowano.

Liczba osób zatrudniona w ramach
RP

23

39

42

Liczba osób korzystajacych ze
wsparcia

2

3

2

Nie wielkie zainteresowanie.

Liczba osób, która otrzymała
dofinansowanie

0

1

0

brak osób chętnych a następnie
brakśrodków finansowych
przeznaczonych na tą forme pomocy

45

40

49

Liczba osób objętych wsparciem
3

1

Organizacja szkoleń
Ilośc osób bezrobotnych
skierowanych na szkolenie

4

1

Dofinansowanie doposażenia lub Liczba utworzonych nowych
wyposażenia miejsca pracy
stanowisk pracy (bez uzupełnień
po zwolnieniach)
Jednorazowe środki na podjęcie Liczba osób, którym udzielono
działalności gospodarczej.
dofinansowania podjęcia
działalnosci gospodarczej

7
8

11
12
13

15

Prace interwencyjne

Liczba osób zatrudnionych w
ramach wsparcia

Staże

Roboty publiczne
Refundacja kosztów opieki nad
dzieckiem
Dofinansowanie studiów
podyplomowych
Prace społecznie użyteczne

Liczba osób rozpoczynajacych

Sporządził na podstawie zebranych informacji z poszczególnych komórek merytorycznych: Robert Martyn
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5

Przyznawanie i wypłata
świadczeń dla bezrobotnych

1

Zasiłek dla bezrobotnych

prace
Kwota zasilków wypłacona po
ustawowym terminie z winy
powiatowego urzędu pracy (Cel:
terminowa wypłata zasiłków)
Wysokość zapłaconych odsetek od
nieterminowej wypłaty zasiłku
(cel: niwelacja
kosztów/wydatków)

2

3

Inne świadczenia dla
bezrobotnych

Nienależnie pobrane
świadczenia.

Ilość faktycznie osób
bezrobotnych bez prawa do
zasiłku, za które odprowadziło się
ubezpieczenie zdrowotne/ ilość
osób bezrobotnych bez prawa do
świadczeń planowanych do objęcia
ubezpieczeniem zdrowotnym
ujętych w planie finansowym (cel:
biezące reagowanie na zmiany i
monitorowanie planu finansowego
przeznaczonego na ten cel w celu
uniknięcia ewentualnego
przekroczenia)
Ilośc wydanych decyzji w sprawie
zwrotu nienależnie pobranego
świadczenia/ilość ogółem
postępowań wszczętych w zakresie
zwrotu nienależnie pobranego
świadczenia ( cel: zwiększenie
sprawnośći toczących się
postępowań)
Ilość decyzji przekazanych do
Urzędu Skarbowego celem
egzekucji/ilośc
uprawomocnionych decyzji o
zwrocie nienależnego świadczenia
i nie spłaconych ( cel: szybkośc
załatwienia sprawy)
Ilość uchylonych decyzji w
sprawie zwrotu nienależnie
pobranego swiadczenia z winy
powiatowego urzędu pracy (cel:
poprawność i prawidłowośc

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1,0

1,0

1,0

0,97

0,99

1,0

1,0

1,0

0,37

0

0

Sporządził na podstawie zebranych informacji z poszczególnych komórek merytorycznych: Robert Martyn

2 decyzje rozłozono na raty, w 3
sprawach trwa postępowanie
upominawcze

0
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realizacji sprawy)
7

8

Współpraca z Powiatową
Radą Zatrudnienia,
Wojewódzkim Urzędem
Pracy, gminami i
pozostałymi partnerami
Opracowywanie analiz i
sprawozdań

1

1
2
3
4

10

Realizacja
zadań 4
związanych z rehabilitacją
zawodową
osób
niepełnosprawnych,
bezrobotnych
i
poszukujących pracy ze
środków PFRON.
10

11

Obsługa osób bezrobotnych i 1
poszukujacych pracy

Współpraca z Powiatową Radą
Zatrudnienia w zakresie
wymienionym w ustawie
o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy
Sprawozdania miesięczne
Sprawozdania półroczne
Sprawozdania roczne
Analizy roczne

Ilośc zorganizowanych
Powiatowych Rad Zatrudnienia

Brak potrzeby zwoływania posiedzenia
Rady.

11

12

7

Ilość sprawozdań sporządzanych i
przekazanych po terminie

0

0

0

Ilość sprawozdań sporządzanych i
przekazanych po terminie

0

0

0

Ilość sprawozdań sporządzanych i
przekazanych po terminie

0

0

0

Ilość analiz sporządzanych i
przekazanych po terminie

0

0

0

Liczba utworzonych stanowisk
pracy

5

5

4

Niejsze niż zakładano zgłoszone
zapotrzebowanie przez zainteresowane
podmioty.

Ilość zawiadomień o kontroli
stanowiska pracy

5

5

4

Konsekwencja liczby utworzonych
stanowisk pracy w ramach PFRON.

1,0

1,0

1,0

Brak
wartości

4,0

4,95

Refundacja kosztów
wyposażenia stanowiska pracy.

Współpraca z właściwym
terenowo inspektorem pracy w
zakresie oceny i kontroli miejsc
pracy osób niepełnosprawnych.
Powierdzanie gotowości do
podjęcia pracy

Ilośc osób wyrejestrowanych z
tytułu niepotwierdzenia gotowości
do podjęcia pracy z przyczyn
nieusprawiedliwionych/ilość osób,
która niepotwierdziła gotowości do
podjęcia pracy z przyczyn
nieuzasadnionych (cel: eliminacja
osób nie potwierdzajacych
gotowości do podjęcia pracy i
większa skutecznośc działania)
Średnia ocena satysfkacji klienta z
dokonanej obsługi w zakresie
potwierdzenia gotowości do
podjecia pracy w skali od 1(bardzo
zła)-5 (bardzo dobra) (cel:
podwyższenie jakości obsługi

Sporządził na podstawie zebranych informacji z poszczególnych komórek merytorycznych: Robert Martyn
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klienta, próba: 200 osób)
3

4

12

Realizacja zadań
1
związanych z
ubezpieczeniem społecznym
i zdrowotnym osób
bezrobotnych i członków ich
rodzin.

2

Przygotowywanie i wydawanie
zaświadczeń na wniosek strony

Wydawanie PIT-11

Rejestracja, aktualizacja i
wyrejestrowanie osób
bezrobotnych i członków ich
rodzin do/z ubezpieczenia
zdrowotnego

Rejestracja, aktualizacja i
wyrejestrowanie osób

Ilość wydanych zaświadczeń
poprzez SEPI/ ilośc ogółem
wydanych zaświadczeń*100%
(cel: zwiększenie udziału
wydanych zaświadczeń za pomocą
systemu SEPI w roku 2013)
Ilośc osób, którym wydano
PIT/ilośc osób, którym należy
wydać PIT (cel: terminowa
realizacja zadania i objęcie
zadaniem wszystkich osób,
których sprawa dotyczy)
Ilośc osób zgłoszonych do
ubezpieczenia zdrowotnego w
ustawowym terminie/ilośc osób,
które powinny zostać zgłoszone do
ubezpieczenia w ustawowym
terminie (Cel: Terminowe
dokonywanie zgłoszeń i objęcie
zgłoszeniem wszystkie
uprawnione osoby )
Ilośc osób zgłoszonych do
ubezpieczenia zdrowotnego w
ustawowym terminie celem
aktualizacji danych/ilośc osób,
które powinny zostać zgłoszone do
ubezpieczenia w ustawowym
terminie celem aktualizacji danych
(Cel: Terminowe dokonywanie
aktualizacji danych i objęcie
zgłoszeniem wszystkie
uprawnione osoby )
Ilośc osób wyrejestrowanych z
ubezpieczenia zdrowotnego w
ustawowym terminie/ilośc osób,
które powinny zostać
wyrejestrowane z ubezpieczenia w
ustawowym terminie (Cel:
Terminowe dokonywanie
wyrejestrowań wszystkich
uprawnionych osób)
Ilośc osób zgłoszonych do
ubezpieczenia społecznego w

31,8 %

35,0 %

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
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13.

Zarządzanie personelem i
powierzonym mieniem

1

bezrobotnych do/z ubezpieczenia ustawowym terminie/ilośc osób,
społecznego
które powinny zostać zgłoszone do
ubezpieczenia w ustawowym
terminie (Cel: Terminowe
dokonywanie zgłoszeń i objęcie
zgłoszeniem wszystkie
uprawnione osoby )
Ilośc osób zgłoszonych do
ubezpieczenia społecznego w
ustawowym terminie celem
aktualizacji danych/ilośc osób,
które powinny zostać zgłoszone do
ubezpieczenia w ustawowym
terminie celem aktualizacji danych
(Cel: Terminowe dokonywanie
aktualizacji danych i objęcie
zgłoszeniem wszystkie
uprawnione osoby )
Ilośc osób wyrejestrowanych z
ubezpieczenia społęcznego w
ustawowym terminie/ilośc osób,
które powinny zostać
wyrejestrowane z ubezpieczenia w
ustawowym terminie (Cel:
Terminowe dokonywanie
wyrejestrowań wszystkich
uprawnionych osób)
Zarządzanie mieniem

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

postęp digitalizacji akt (suma akt)

ilość brakowanych dokumentów w
metrach bieżących

0

2650

8.3

5

Sporządził na podstawie zebranych informacji z poszczególnych komórek merytorycznych: Robert Martyn

1013

Przyczyną nie osiągnięcia zakładanego
wskaźnika t jest jego złe oszacowanie.
W momencie planowania celów
dygitalizacja akt był całkowicie nowym
procesem, zatem ciężko było oszacować
wielkości. Po wielu miesiącach
doświadczenia nabyto wiedzę, że
możliwe jest oszacowane ilości
dokumentów, a nie jak zakładano akt.
Ilość dokumentów w aktach jest różna,
zatem digitalizacja 1 sztuki akt może
zdecydowanie różnić się od czasu
digitalizacji innych akt. W chwili obecnej
wiemy, że możliwym do osiągnięcia jest
wskaźnik 300 dokumentów dziennie
przez jednego pracownika.

5,4
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zwiększenie ilości miejsc w
archiwum w metrach bieżących

2

Zarządzanie personelem

naprawa całej połaci dachu w tym
wymiana papy na jego całej
powierzchni
Czas dostępności pracowników
urzędu dla interesariuszy w
dniach/liczba dni roboczych w
roku (Cel: terminowa, zgodna z
przpeisami realizacja zadań z
zakresu zadań wykonywanych
przez urząd)

8.3

5

5,4

0

1

1

1,0

1,0

0

29

brak
miernika

29

- przeszkolenie i poszerzenie
wiedzy pracowników w zakresie
obsługi oprogramowania Syriusz
oraz E-Dok
- przeszkolenie w zakresie
zajmowanego stanowiska (ilośc
pracowników)

30.01.2014 r.

1,0

29

34

Zastępca dyrektora Robert Martyn
(podpis osoby sporządzajacej)

ZATWIERDZAM
31.01.2014 r.
Dyrektor PUP Słubice
Genowefa Borowiak
………………………………………..
DATA, PODPIS I PIECZĘĆ DYREKTORA PUP
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