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Dotyczy: zniesienia profilowania osób bezrobotnych, w związku z wejściem w życie z dniem 14 czerwca 

2019 r. ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 986).  

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020 (dalej: IZ RPO WK-P) informuje, że z dniem 14 czerwca 2019 r. weszła w życie ustawa 

z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 

2019 r. poz. 986). We wskazanej ustawie zrezygnowano z procedury profilowania pomocy dla osób 

bezrobotnych, która wcześniej polegała na ustaleniu dla każdego bezrobotnego jednego z trzech 

profili, którym odpowiadały różne formy aktywizacji zawodowej.   

W związku z powyższym tracą moc obowiązywania poniższe zapisy Zasad udzielania wsparcia na 

projekty grantowe (dalej: Zasady): 

− pkt i) z definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (str. 5), 

w brzmieniu: „osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)”; 

− pkt 6) z ogólnych warunków realizacji wsparcia w aktywizacji społeczno- zawodowej (str. 17), 

w brzmieniu: „Jednocześnie w przypadku wsparcia kierowanego do osób bezrobotnych z III profilu 

pomocy (tj. bezrobotnego, któremu PUP ustalił III profil pomocy w rozumieniu ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), beneficjent zobowiązany jest do informowania właściwego 

terytorialnie PUP o realizowanym projekcie i formach wsparcia otrzymywanych przez tych 

uczestników (będących w ewidencji PUP)”; 

− Rozdział 2.2 Wymagania odnośnie grupy docelowej, w brzmieniu: „W ramach przedmiotowego 

konkursu mogą być wspierane osoby bezrobotne zakwalifikowane do I i II profilu pomocy, o których 

mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o ile oprócz bezrobocia 

doświadczają wykluczenia na podstawie innych przesłanek wykluczających i wpisują się w definicję 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Niemniej jednak takie osoby nie mogą 

zostać objęte instrumentami aktywizacji zawodowej. Aktywizacja zawodowa tych osób jest możliwa 

do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku Pracy”; 

− pkt 8 w definicji wskaźnika (str. 34), w brzmieniu: „osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy 

zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - 

zaświadczenie z Urzędu Pracy”. 

Mając na uwadze powyższe, IZ RPO WK-P dopuszcza możliwość objęcia wszystkich osób bezrobotnych, 

instrumentami aktywizacji zawodowej w ramach naborów grantowych z zakresu aktywizacji 

społeczno-zawodowej. Należy jednak pamiętać o konieczności kwalifikacji uczestnika projektu do 

określonego rodzaju wsparcia na podstawie oceny jego potrzeb i predyspozycji dokonanej przez 

grantobiorcę. Wsparcie powinno być kierowane do osób bezrobotnych, wobec których zastosowanie 

wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania 

w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym. 

Wskazane zmiany obowiązują od dnia 14 czerwca 2019 r.  

IZ RPO WK-P dokona dostosowania Zasad przy najbliższej aktualizacji. 


