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1. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY 
W WAŁBRZYCHU W 2007 ROKU

1.1. Podstawa prawna działania Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu

Powiatowy  Urząd  Pracy  w Wałbrzychu  realizuje  zadania  w zakresie  łagodzenia  skutków  

bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy 

określone w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku 

( Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz.1001 z późn. zm. - tekst ujednolicony) jak też w innych aktach prawnych - 

w szczególności  Ustawie z dnia  12 grudnia 1997 r.  o zmianie  ustawy o  rehabilitacji  zawodowej  i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz .U. 1997 Nr 160, poz. 1082).

1.2. Zadania powiatu realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Wałbrzychu

Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy w szczególności:

1) opracowanie  i  realizacja  programu  promocji  zatrudnienia  oraz  aktywizacji  lokalnego  rynku 
pracy  stanowiącego  część  powiatowej  strategii  rozwiązywania  problemów  społecznych,  o 
której mowa w odrębnych przepisach;

2) pozyskiwanie  i  gospodarowanie  środkami  finansowymi  na  realizację  zadań  z  zakresu 
aktywizacji lokalnego rynku pracy;

3) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo 
pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu 
pracy;

3a) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy 
oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową;

4) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

5) inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy;

6) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;

7) inicjowanie  i  wspieranie  metodyczne  tworzenia  klubów  pracy  działających  w  innych  niż 
powiatowy urząd pracy instytucjach i organizacjach;

8) inicjowanie,  organizowanie  i  finansowanie  projektów  lokalnych  i  innych  działań  na  rzecz 
aktywizacji bezrobotnych;

9) opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i 
nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady 
zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;
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10) inicjowanie  i  realizowanie  przedsięwzięć  mających  na  celu  rozwiązanie  lub  złagodzenie 
problemów  związanych  z  planowanymi  zwolnieniami  grup  pracowników  z  przyczyn 
dotyczących zakładu pracy;

11) współdziałanie  z  powiatowymi  radami  zatrudnienia  w  zakresie  promocji  zatrudnienia  oraz 
wykorzystania środków Funduszu Pracy;

12) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o 
usługach  poradnictwa  zawodowego  i  szkoleniach,  organizacji  robót  publicznych  oraz 
zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów;

13) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;

14) wydawanie decyzji o:

a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
b)  przyznaniu,  odmowie  przyznania,  wstrzymaniu  lub  wznowieniu  wypłaty  oraz  utracie  lub 

pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium i innych finansowanych z 
Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,

c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, innych 
nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,

d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie 
pobranego  świadczenia  udzielonego  z  Funduszu  Pracy  oraz  należności  z  tytułu  zwrotu 
refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46;

15) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, 
o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym 
realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 8 lit.c;

16) realizowanie  zadań  wynikających  z  prawa  swobodnego  przepływu  pracowników  między 
państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w szczególności realizowanie zadań z 
zakresu udziału w sieci EURES, w tym świadczenie usług EURES we współpracy z ministrem 
właściwym  do  spraw  pracy,  samorządem  województwa,  związkami  zawodowymi 
i organizacjami pracodawców;

16a)  realizowanie  zadań  związanych  z  międzynarodowym  przepływem  pracowników, 
wynikających  z  odrębnych  przepisów,  umów  międzynarodowych  i  innych  porozumień 
zawartych z partnerami zagranicznymi;

17) badanie  i  analizowanie  sytuacji  na  lokalnym  rynku  pracy  w  związku  z  postępowaniem 
o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;

18) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy;

19) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;

20) realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, 
łagodzenia  skutków  bezrobocia  i  aktywizacji  zawodowej  bezrobotnych,  wynikających 
z  programów  operacyjnych  współfinansowanych  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego i Funduszu Pracy. 

1.3. Zakres działania Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu

Aby  uzyskać  pełną  realizację  zadań,  które  nakłada  na  urząd  pracy  Ustawa  o  promocji 

zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy  podejmowane  są  na  bieżąco  stosowne  działania  mające 
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dostosować strukturę organizacyjną urzędu do zmieniających  się  potrzeb i  wymogów ustawowych. 

W roku 2007 odnotowaliśmy zmniejszenie się liczby osób bezrobotnych (Tab.1). Zostało to osiągnięte 

poprzez  intensyfikację  działań  aktywizujących  co  było  możliwe  dzięki  pozyskaniu  dodatkowych 

środków z EFS i FP, a w konsekwencji przełożyło się na wydanie znacznie większej ilości: skierowań 

do pracy, na staż lub szkolenie, stosownych decyzji administracyjnych, wyrejestrowań, refundacji itp. 

Tab. 1 Zarejestrowani bezrobotni.
 

L.p
Powiat / miasto

Zarejestrowani bezrobotni 
31.12.2006

Zarejestrowani bezrobotni 
31.12.2007

ogółem kobiety ogółem kobiety

Wzrost, spadek (-) 
ogółem

1. Powiat Wałbrzyski 16.260 9.478 10.679 6.411 -5.581

2. w tym Wałbrzych 10.451  6.224 6.665 4.110 -3.786

Liczba decyzji administracyjnych wydanych w 2007 roku -   43.306
w tym:

 ➢ wydanych przez Wydział Ewidencji, Orzecznictwa i Świadczeń    -   19.702,

 wydanych przez Wydział Rejestracji i Informacji – 9.827,➢

wydanych przez Oddziały zamiejscowe z/s w Boguszowie-Gorcach, ➢

Głuszycy, Mieroszowie i Walimiu – 13.777.

Ilość odwołań od decyzji złożonych w 2007 roku -  166

w  tym:

 decyzje utrzymane w mocy – 94,➢

 decyzje uchylone do ponownego rozpatrzenia – 31,➢

 decyzje uchylone i umorzone postępowanie – 11,➢

 decyzje uchylone w trybie art. 132 par. 1 kpa – 16,➢

 decyzje zmienione w trybie art. 132 par. 1 kpa – 5,➢

 stwierdzono, że odwołanie jest niedopuszczalne z powodu uchybienia terminu do wniesienia➢  

odwołania – 6,

 przywrócono termin do wniesienia odwołania – 2,➢

 odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania – 1.➢
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Ponieważ w roku 2007 urząd wydał 43.306 decyzji więc:

a) ilość wszystkich odwołań ( 166) stanowi 0,38 % ogółu wydanych decyzji,

b) 58 uchylonych decyzji stanowi 0,13 % ogółu wydanych decyzji.

1.4. Komputeryzacja obsługi rynku pracy

Wraz z ogłoszeniem nowych standardów rynku pracy oraz zbliżającego się terminu załatwiania 

spraw z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, urząd w 2007 roku rozpoczął niezbędne działania 

przystosowujące, polegające na:

– pozyskaniu  dodatkowych  środków  z  Ministerstwa  Pracy  i  Polityki  Społecznej  na  rozwijanie 

systemów informatycznych,

– zakupie sprzętu i oprogramowania dla pośredników pracy, doradców zawodowych i specjalistów 

ds. szkoleń,

– stworzeniu  nowej  strony internetowej,  która  w 2008 roku zostanie  zintegrowana  z  Biuletynem 

Informacji Publicznej,

– wdrożeniu elektronicznego obiegu dokumentów,

– wprowadzeniu zmian w systemie,  które umożliwiły wymianę danych z systemami Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej,

– zapewnieniu funkcjonowania od maja 2008 roku elektronicznej skrzynki podawczej,

– poprawieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym wykonanie audytu bezpieczeństwa.

Podstawowym  systemem  komputerowym  wykorzystywanym  przez  Powiatowy Urząd  Pracy 

w Wałbrzychu  do  obsługi  klientów  jest  Puls.  Koszt  funkcjonowania  systemu,  aktualizacje,  nadzór 

autorski i pomoc techniczna są finansowane przez Ministerstwo Pracy i  Polityki  Społecznej.  Urząd 

Pracy subskrybuje licencje Progress niezbędne do łączenia się z systemem zarządzania bazą danych.

System  PULS  w  2008  roku  był  aktualizowany  8  razy  (pakiety  kwartalne  i  dodatkowe),  w celu 

dostosowania systemów do nowych standardów rynku pracy,  zasilania Centralnej Bazy Ofert Pracy 

oraz tworzenia hurtowni danych. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu w minionym roku, jako jeden 

z nielicznych urzędów w kraju, rozpoczął systematyczne przesyłanie na stronę epuls.praca.gov.pl ofert 

pracy rejestrowanych w systemie. Ponadto, na potrzeby hurtowni danych tworzonej przez Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej, dokonano weryfikacji spójności danych i przeprowadzono zasilenie.

Wiosną 2007 r. kontynuowano przygotowania do wdrożenia elektronicznego systemu obiegu 
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dokumentów. Po ostatecznym wyborze aplikacji ( PSZ.eDok - wchodzącej w skład projektu Syriusz) 

zrealizowano szkolenie kadry urzędu, obejmujące posługiwanie się systemem PSZ.eDok oraz pracę 

w aplikacjach  biurowych.  Wdrożenie  elektronicznego  systemu  obiegu  dokumentów   rozpoczęto 

jesienią 2007 r. Wzięły w nim udział wszystkie  oddziały zamiejscowe.

Kontynuowano  prace  związane  z  usuwaniem rozbieżności  pomiędzy  Urzędem a  Zakładem 

Ubezpieczeń Społecznych za lata 1999-2006. Kwota rozbieżności systematycznie ulega zmniejszeniu. 

Zakładany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia – grudzień 2008 r.                             

Baza komputerowa naszego urzędu zawiera informacje o ok. 74.996 mieszkańcach Powiatu 

Wałbrzyskiego,  którzy  kiedykolwiek  byli  zarejestrowani  jako  bezrobotni  lub  poszukujący  pracy. 

Tak duża baza wymusza właściwe zabezpieczenie danych oraz zastosowanie sprzętu komputerowego 

o wysokich parametrach technicznych co wiąże się z koniecznością ciągłej wymiany przestarzałego 

sprzętu na ten najnowszej generacji.

1.5. Finansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Wałbrzychu

1.5.1. Środki Funduszu Pracy

Wielkość środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych w danym roku jest ustalana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 

grudnia 2005 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań 

w województwie  (Dz.U.  2005  nr  265,  poz.  2213).  Natomiast  środki  Funduszu Pracy  na  wypłatę 

zasiłków i innych obligatoryjnych świadczeń przekazywane są do wysokości faktycznych potrzeb.

Ministerstwo Pracy i  Polityki  Społecznej  przekazywało  w ciągu roku na wyodrębnione   rachunki 

bankowe zaliczki środków Funduszu Pracy do wysokości kwot wynikających z algorytmu. W roku 

2007 rytmicznie otrzymywane dotacje pozwalały na terminowe wypłaty zasiłków i innych świadczeń 

Wydatki  z Funduszu Pracy za rok 2007 oraz porównawczo za rok 2006 przedstawiono w Tab. 2.
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Tab.2 Wydatki z Funduszu Pracy w latach 2006 i 2007[zł.]

Lp. Wydatki Funduszu Pracy 2006 2007

1 Zasiłki dla bezrobotnych 18.544.296 14.809,000

2. Zasiłki przedemerytalne 58.676* 0

3. Składki na  ZUS 6.120.663 5.880,000

4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 16.998.753 19.665,000

5.  Inne wydatki (np. dojazdy, zakwaterowanie) 137.197 1.093.800

6.  Ogółem: 41.859.585 41.447,800

• Od 1.08.2004 r. wypłatę zasiłków i świadczeń przejął ZUS a PUP kontynuował wypłatę jedynie tym osobom, 
które były  w trakcie ustalania wysokości świadczenia (wypłaty zaliczkowe).

1.5.2. Środki budżetowe na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku

Środki  budżetowe  przekazywane  w  trakcie  roku  na  pokrycie  składki  zdrowotnej  za 

bezrobotnych  bez  prawa  do  zasiłku  były  wystarczające  a  plan  wydatków  opiewający  na  kwotę 

3.409.300,00 zł. został wykonany w terminie do końca grudnia 2007 roku.

1.5.3. Środki budżetowe na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu

Środki budżetowe przyznane na działalność tut.  Urzędu były niewystarczające i wymuszały 

szereg ograniczeń. Plan na rok ubiegły zakładał łączną kwotę 3.840.773,00 zł i takie było w efekcie 

jego  wykonanie.  Założenia  planu  na  rok  2007  zostały  wykonane  w  następujący  sposób.
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Tab.3 Wydatki budżetowe w 2007 roku.

§ Plan na 2007 rok 
[zł.]

Wykonanie na 31.12.2007 roku [zł.]

3020                    
zakup okularów 2.110,00 2.110,42

3070
wydatki osob.wypłac.żołnierzom 6.152,00 6.151,90

4010 
wynagrodzenia 2.513.496,00 2.513.496,00

4018
wynagrodzenia EFS 45.389,00 45.388,59

4019
wynagrodzenia EFS 16.561,00 16.560,29

4040
wynagrodzenia roczne 248.989,00 248.988,45

4048
wynagrodzenia roczne EFS 5.891,00 5.891,14

4049
wynagrodzenia roczne EFS 2.149,00 2.149,21

4110
ZUS 463.332,00 463.332,43

4118
ZUS EFS 8.772,00 8.771,73

4119      
ZUS EFS 3.201,00 3.200,38

4120
skł.na Fundusz Pracy 66.129,00 66.129,21

4128
skł.na Fundusz Pracy EFS 1.251,00 1.250,20

4129
skł.na Fundusz Pracy EFS 457,00 456,14

4140
wpłaty na PFRON 2.521,00 2.521,67

4170
wynagrodzenia bezosobowe 38.388,00 38.387,97

4210
zakup materiałów i wyposażenia 63.758,00 63.758,26

4260
zakup energii 89.405,00 89.404,80

4270
usługi remontowe 279,00 279,38

4300
zakup usług pozostałych 6.551,00 6.551,54

4308
audyty 14.640,00 14.640,00
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4360
zakup usług telef.komórkowej 10.245,00 10.244,93

4370
zakup usług telef.stacjon. 90.330,00 90.330,23

4410
delegacje 11.981,00 11.981,41

4420
podróże służbowe zagraniczne 162,00 162,12

4430
opłaty różne 8.006,00 8.006,00

4440
ZFŚS 106.676,00 106.676,55

4448
ZFŚS EFS 1.622,00 1.621,42

4449
ZFŚS EFS 591,00 591,23

4480
podatek od nieruchomości 10.885,00 10.885,40

4520
opłaty na rzecz budżetów jst. 54,00 54,00

RAZEM: 3.839.973,00 3.839.973,00
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2. INFORMACJA  O  RYNKU PRACY W  POWIECIE 
WAŁBRZYSKIM  W  2007  ROKU

2.1. Podstawowe informacje statystyczne dotyczące rynku pracy

Generalnie  liczba  bezrobotnych  zmniejszyła   się  o  5.581 w stosunku do końca  2006 roku, 

osiągając stan 10.679 osób. Na koniec grudnia 2007 r. stopa bezrobocia wynosiła:

• dla Polski - 11,4 %

• dla województwa dolnośląskiego - 11,8 %

• dla powiatu wałbrzyskiego - 16,7 %

Tab.4 Wybrane dane o rynku pracy.

Lp. Opis XII 2006 XII 2007
1 2 3 4

1. Ogólna ilość bezrobotnych:
          w tym kobiet

16.260
9.478

10.679
6.411

2. Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku 2.660 1.873

3. Liczba osób niepełnosprawnych 950 879

4. Liczba  bezrobotnych, którzy
podjęli pracę w ciągu roku 

10.859 9.849

5. Liczba ofert pracy, ogółem :

  w tym:  oferty pracy stałej

              prace interwencyjne

              roboty publiczne

              prace społecznie użyteczne

              staże 

              przygotowania zawodowe

             pożyczki na miejsca pracy

16.132

11.511

184

785

1.635

1.066

775

176/1

14.812

10.138

108

418

1.329

1.426

1.047

346/2

6. Ilość bezrobotnych uczestniczących  w szkoleniach 1.064 1.004

/1  w  rubryce ujęto pożyczki dla pracodawców w ramach programów specjalnych oraz podjęcie pracy w  ramach refundacji kosztów 

zatrudnienia bezrobotnego;
/2 w  rubryce ujęto  podjęcie pracy  w  ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
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Porównując w powyższej tabeli dane z roku 2006 i 2007 łatwo dostrzec, że  w związku 

z wieloma pozytywnymi zjawiskami,  a mianowicie:

 zatrudnieniem 1.426 bezrobotnych w ramach stażu;

 zatrudnieniem 3.248 bezrobotnych w ramach  prac interwencyjnych, robót publicznych, prac 

społecznie  użytecznych,  przygotowania  zawodowego,  refundacji  kosztów  zatrudnienia  oraz 

pożyczek na miejsca pracy,

udało się uzyskać w ciągu roku 2007 zmniejszenie ilości zarejestrowanych bezrobotnych o 5.581 osób. 

Od  początku  roku  2007  ilość  zarejestrowanych  zaczęła  stopniowo  spadać  aż  do  listopada. 

W grudniu  2007 roku odnotowywaliśmy wzrost  ilości  zarejestrowanych  związany z  sezonowością 

zatrudnienia.  Widać  jednak  wyraźnie  trend  spadkowy od  stycznia  ubiegłego  roku.  Wyżej  opisane 

zmiany dotyczą całego powiatu ale obserwowane są oczywiście we wszystkich gminach wchodzących 

w jego skład. 

Dla porównania w Tab.5 zestawiono dane dotyczące  ilości   zarejestrowanych  bezrobotnych 

w poszczególnych gminach powiatu wałbrzyskiego.

Tab. 5  Bezrobotni według gmin powiatu wałbrzyskiego.

Gminy
Powiatu Wałbrzyskiego

Zarejestrowani bezrobotni

XII 2006 XII 2007

ogółem kobiety ogółem kobiety

Wałbrzych 10.451 6.224 6.665 4.110

Boguszów-Gorce 1.635 962 1.228 722

Czarny Bór 409 264 266 172

Głuszyca 1.057 574 740 368

Jedlina Zdrój 460 247 298 177

Mieroszów 764 369 445 242

Stare Bogaczowice 360 218 210 131

Szczawno Zdrój 412 212 289 169

Walim 712 408 538 320

Razem 16.260 9.478 10.679 6.411
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Wśród  zarejestrowanych  bezrobotnych  z  powiatu  wałbrzyskiego  dominują  osoby 

w przedziale wiekowym od 45 do 54 lata,  co stanowi  34,7% ogółu zarejestrowanych. Na drugim 

miejscu jest grupa osób w wieku 25-34 lata z udziałem 26,3 %. Widać to dokładnie w Tab. 6  

Tab.6  Struktura bezrobotnych według wieku ( XII 2007 ).

Wiek Ilość zarejestrowanych bezrobotnych

Ogółem Kobiety

18-24 lat 1.155 707

25-34 lat 2.807 1.910

35-44 lat 1.972 1.240

45-54 lat 3.710 2.128

55-59 lat 924 426

60 lat i więcej 111 0

Ogółem: 10.679 6.411

W powiecie wałbrzyskim 43,3% ogółu bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem średnim 

ogólnokształcącym  oraz  osoby z gimnazjalnym lub niższym wykształceniem (Tab. 7). Są to osoby 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy ze względu na brak kwalifikacji zawodowych. Często jedyną 

szansą na podjęcie zatrudnienia wśród tych osób jest zatrudnienie subsydiowane organizowane przez 

tut.  urząd,  są  to  np:  prace  interwencyjne,  roboty  publiczne,  prace  społecznie  użyteczne,  staże  czy 

przygotowania zawodowe w miejscu pracy.

Tab. 7  Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia ( XII 2007 ).

Wiek Ilość zarejestrowanych bezrobotnych

Ogółem Kobiety

Wyższe 661 431

Policealne i średnie zawodowe 2.276 1.574

Średnie ogólnokształcące 669 522

Zasadnicze zawodowe 3.119 1.646

Gimnazjalne, podstawowe i niższe 3.954 2.238

Ogółem: 10.679 6.411
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2.2. Bezrobotni niepełnosprawni 

Według stanu na koniec grudnia 2007 roku zarejestrowanych było w tut.  urzędzie 1.065 osób 

niepełnosprawnych, z tego 612 kobiet. Wśród tych osób 879 posiadało status osoby bezrobotnej (525 

kobiet) a 186 uznanych zostało za osoby poszukujące pracy (87 kobiet), ponieważ nabyły one prawo do 

świadczeń rentowych. Wśród niepełnosprawnych bezrobotnych tylko 164 osoby posiadały prawo do 

pobierania zasiłku (18,7 %).

 W roku 2007 tut. urząd  dysponował 426 ofertami pracy dla osób niepełnosprawnych,  z czego 

14  nie  zostało  zrealizowanych.  Osoby  niepełnosprawne  mogły  skorzystać  również  z   propozycji 

szkolenia. Na różnego rodzaju szkolenia skierowano 55 osób niepełnosprawnych. 

 W  roku  2007  obserwowaliśmy  nasilone  rejestracje  osób  niepełnosprawnych.  Było  tych 

rejestracji  1.321  a  dodatkowo  219 bezrobotnych  już  zarejestrowanych  uzyskało  orzeczenie 

o niepełnosprawności.

Już  piąty  rok  z  rzędu  funkcjonuje  w  strukturze  organizacyjnej  tut.  urzędu  samodzielne 

stanowisko ds. obsługi osób niepełnosprawnych. Obsługa tych osób odbywa się w oddzielnym pokoju 

mieszczącym  się  na  parterze  urzędu,  co  zapewnia  łatwy  dostęp,  bez  względu  na  rodzaj 

niepełnosprawności.  Pracownicy  obsługujący  osoby  niepełnosprawne  uczestniczyli  w  wielu 

specjalistycznych szkoleniach i stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.
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3. AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU 
REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY 

W WAŁBRZYCHU W 2007 ROKU

W 2007  r.  Powiatowy Urząd  Pracy  w  Wałbrzychu  podejmował  szereg  działań  w  zakresie 

realizacji  programów na rzecz promocji  zatrudnienia,  łagodzenia  skutków bezrobocia  i  aktywizacji 

zawodowej. Pozwoliły na to środki finansowe, którymi dysponował urząd. Łączna ich wielkość w 2007 

r. wynosiła  19.858.282,92 zł, z czego na mocy decyzji  MPiPS w ramach środków algorytmowych 

otrzymano  12.826.700,00 zł.  Poza tym w wyniku licznych inicjatyw i działań pozyskano dodatkowe 

środki przewidziane na realizację ww. zadań. Ponad  3.254.100,00 zł pozyskano z rezerwy Ministra 

i  Marszałka  Województwa  Dolnośląskiego  z  przeznaczeniem  na  aktywne  formy  przeciwdziałania 

bezrobociu oraz realizację programu „Wspieranie Przedsiębiorczości i Samozatrudnienia”.

 Ponadto  tutejszy  urząd  pozyskał  dodatkowe  środki  w  wysokości  3.652.800,00  zł 

z przeznaczeniem na realizację w 2007 r. programów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 

Rozwój Zasobów Ludzkich („Pomysł na firmę”, „Szkolenie Twoją szansą”, „Przekwalifikowanie dla 

Ciebie”, „Teraz młodzież” oraz „Twoje przygotowanie do zawodu” w ramach działania 1.2 i 1.3 SPO 

RZL).

W łącznym limicie środków wykazana została także kwota  21.832,00 zł, pochodząca z części 

limitu Funduszu Pracy przeznaczonego na wydatki fakultatywne, wykorzystana na pokrycie kosztów 

badań lekarskich beneficjentów projektów w ramach SPO RZL.

Niewielką  część  przekazanych  środków,  bo  102.850,92  zł,  stanowiły  fundusze  jednostek 

samorządu  terytorialnego,  które  zgodnie  z  wymogami  konkursowymi  pokrywały  część  niektórych 

zadań  realizowanych  w  ramach  projektów  współfinansowanych  z  Europejskiego  Funduszu 

Społecznego.

Nadto  w roku  2007  ponad  kwotę  19,8  mln.  zł  pozyskano  58.486,00  zł z  rezerwy celowej 

Wojewody Dolnośląskiego „Pomoc dla repatriantów” na udzielenie bezrobotnym wsparcia w ramach 

ustawy  o  repatriacji  oraz  kwotę  130.000,00  zł z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób 

Niepełnosprawnych, z tego:

 25.000,00  zł  z  przeznaczeniem  na  finansowanie  szkoleń  i  przekwalifikowań  osób 

niepełnosprawnych,

 105.000,00  zł  z  przeznaczeniem  na  finansowanie  przygotowań  zawodowych  i  staży  dla  osób 

niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu.

Łącznie w 2007 r. na aktywizację osób bezrobotnych wydano 19.765.198,80 zł, co stanowi ok. 

99,53 % całości ww. środków. Pełne wykonanie nie było możliwe ponieważ część wolnych środków 
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nie mogła zostać wydatkowana na inne cele niż przewidziane w określonych projektach.  

Poniższe zestawienie prezentuje procentowe wydatkowanie w 2007 r. środków przeznaczonych 

na aktywne formy przeciwdziałania  bezrobociu w ramach algorytmu oraz projektów realizowanych 

ze  środków uzyskanych  z  rezerwy Ministra,  Marszałka  oraz  współfinansowanych  z  Europejskiego 

Funduszu  Społecznego  w  ramach  SPO  RZL.  Nadto  ukazuje  wydatkowanie  środków 

w  ramach  rezerwy  celowej  „Pomoc  dla  repatriantów”  oraz  środków  PFRON.

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie (w %)
1 Szkolenia 99,09
2 Przygotowanie zawodowe 99,14
3 Roboty publiczne 99,94
4 Prace interwencyjne 99,85
5 Dojazdy 99,90
6 Staże 99,38
7 Prace społecznie użyteczne 99,21
8 Jednorazowe środki na DG 99,89
9 Doposażenie MP 100,00
10 Studia podyplomowe 99,19
11 Umorzenia 99,65
12 Inne 83,48

Mając  na  uwadze  powyższe  w  okresie  od  stycznia  do  grudnia  2007  r.  w  ramach  działań 

podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zaktywizowano  11.763  osoby, z tego 

w wyniku:

I. działań podejmowanych przez PUP finansowanych ze środków Funduszu Pracy, EFS oraz rezerwy 

celowej „Pomoc dla repatriantów”  – 7.676 osób bezrobotnych,  

II. działań  podejmowanych  przez  PUP  finansowanych  ze  środków  Państwowego  Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 69 osób poszukujących pracy,

III. innych działań podejmowanych przez PUP w Wałbrzychu – 4.018 osób. 
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3.1. W ramach środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz rezerwy celowej „Pomoc dla repatriantów” 
realizowano następujące zadania:

3.1.1. Prace interwencyjne

W badanym okresie w ramach prac interwencyjnych zatrudnionych było 267 bezrobotnych (w tym 10 

osób bezrobotnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności), z tego w ramach:

 algorytmu – 241 osób (w tym 137 osób kontynuowało zatrudnienie w ramach 101 umów zawartych 

w roku 2006),

 kontynuacji  projektu  ”Bezrobotni  czekają  na  wsparcie”  –  26  osób  (w  tym  22  osoby  kontynuowały 

zatrudnienie  

w ramach 16 umów zawartych w roku 2006).

Bezrobotni  byli  najczęściej  kierowani  do  pracy  na  stanowiskach:  sprzedawcy,  pracownika  biurowo-

administracyjnego,  barmana,  pracownika  magazynowego,  portiera-dozorcy,  kucharza,  księgowej,  archiwisty, 

szwaczki, pracownika budowlanego, mechanika pojazdów samochodowych.

3.1.2. Refundacja kosztów dojazdu i zakwaterowania
W  badanym  okresie  tutejszy  urząd  refundował  bezrobotnym  koszty  dojazdu  z  miejsca 

zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu w przypadku podjęcia przez nich pracy poza miejscem 

zamieszkania  oraz  koszty  zakwaterowania  w  przypadku  konieczności  mieszkania  w  hotelu  lub 

wynajętym mieszkaniu w miejscowości, w której został zatrudniony. Refundowano też koszty dojazdu 

na miejsce wykonywania stażu, przygotowania zawodowego bądź szkolenia.

W związku z tym do końca grudnia 2007 r. 621 osób otrzymało zwrot kosztów poniesionych na 

dojazdy i zakwaterowanie, z tego w ramach:

 algorytmu – 414 osób (w tym 66 osób w wyniku kontynuacji umów zawartych w roku 2006),

 projektu „Twoje przygotowanie do zawodu” realizowanego w ramach działania 1.3 SPO RZL – 14 

osób  

(w tym 2 osoby w wyniku kontynuacji umów zawartych w roku 2006), 

 projektu „Pomysł na firmę” realizowanego w ramach działania 1.3 SPO RZL– 33 osoby,

 projektu „Teraz młodzież”  realizowanego w ramach działania 1.2 SPO RZL – 58 osób (w tym 20 

osób  

w ramach kontynuacji umów zawartych w 2006 r.),

 projektu  „Przekwalifikowanie dla Ciebie”  realizowanego w ramach działania 1.3 SPO RZL – 39 

osób,

 projektu „Szkolenie Twoją szansą” realizowanego w ramach działania 1.2 SPO RZL – 26 osób
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 porozumienia  z  Fundacją  Edukacji  Europejskiej  w  Wałbrzychu  dotyczącego  współpracy  przy 

realizacji projektu „Powrót do zatrudnienia – reaktywacja zawodowa” – 32 osoby, 

porozumienia z Fundacją Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu dotyczącego współpracy przy realizacji 

projektu „Wyspawaj sobie przyszłość” – 5 osób.

3.1.3. Staże

W badanym okresie roku 2007 zawarto umowy z pracodawcami celem zaktywizowania 1.426 

osób,w tym w ramach:

 algorytmu – 1.024 osoby (w tym 21 niepełnosprawnych),

 kontynuacji  programu  „Teraz  młodzież” realizowanego  w  ramach  Priorytetu  1,  Działania  1.2 

schematu a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – 227 osób (w tym 

6 niepełnosprawnych),

 rezerwy Marszałka – 175 osób. 

Ponadto  w  2007  r.  realizowane  były  umowy  z  roku  ubiegłego.  W  związku  z  tym  staż 

kontynuowało 612 osób, z tego w ramach:

 algorytmu – 242 osoby,

 kontynuacji  programu  „Bezrobotni  czekają  na  wsparcie” –  55  osób  (w  tym  1  osoba 

niepełnosprawna),

 kontynuacji  programu  „Teraz  młodzież” realizowanego  w  ramach  Priorytetu  1,  Działania  1.2, 

schematu a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – 315 osób.

Bezrobotni  najczęściej  odbywali  staż  na  stanowiskach:  pracownika  biurowego,  specjalisty  ds. 

marketingu,  specjalisty  ds.  zarządzania,  specjalisty  ds.  projektów,  sprzedawcy,  zaopatrzeniowca, 

pracownika  usług  osobistych,  pracownika  pomocy  społecznej,  informatyka,  programisty,  pomocy 

kuchennej,  barmana,  bufetowego,  robotnika  gospodarczego,  magazyniera,  konserwatora  budynków, 

mechanika pojazdów samochodowych, wulkanizatora, ogrodnika terenów zielonych.

3.1.4. Przygotowanie zawodowe 

W roku 2007 w związku z realizacją przygotowania do wykonywania zawodu zawarto umowy

z pracodawcami i zatrudniono 1.047 osób, w tym w ramach:

 algorytmu – 618 osób (w tym 36 niepełnosprawnych),
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 porozumienia z Fundacją Edukacji Europejskiej dotyczącego współpracy przy realizacji programu 

„Powrót do zatrudnienia – reaktywacja zawodowa” – 54 osoby (w tym 6 niepełnosprawnych),

 programu z rezerwy Marszałka – 124 osoby,

 kontynuacji programu  „Twoje przygotowanie do zawodu”  realizowanego w ramach Priorytetu 1, 

Działania  1.3,  schematu  a)   Sektorowego Programu Operacyjnego  Rozwój  Zasobów Ludzkich, 

którego  celem  jest  ograniczenie  zjawiska  długotrwałego  bezrobocia  i  jego  przyczyn  –  251 

bezrobotnych (w tym 19 niepełnosprawnych).

Ponadto w roku 2007 realizowane były umowy z roku ubiegłego. W związku z tym przygotowanie 

zawodowe kontynuowało 288 osób, z czego w ramach:

 algorytmu – 116 osób (w tym 10 niepełnosprawnych),

 kontynuacji programu „Bezrobotni czekają na wsparcie” – 17 osób, 

 porozumienia z Fundacją Edukacji Europejskiej dotyczącego współpracy przy realizacji programu 

„Niepełnosprawni  –  sprawni  pracownicy”  –  6  osób  bezrobotnych  z  orzeczonym  stopniem 

niepełnosprawności,

 kontynuacji programu  „Twoje przygotowanie do zawodu”  realizowanego w ramach Priorytetu 1, 

Działania 1.3, schematu a)  SPO RZL– 149 osób (w tym 10 niepełnosprawnych). 

W  ramach  przygotowania  zawodowego  bezrobotni  byli  najczęściej  kierowani  do  pracy  na 

stanowiskach:  sprzątaczki,  robotnika  gospodarczego,  pracownika  biurowo-administracyjnego, 

sprzedawcy, ogrodnika terenów zielonych, fryzjera, pomocy kuchennej, pracownika domowej opieki 

osobistej, przewodnika turystycznego, animatora kultury, magazyniera, kasjera, pokojowej.

3.1.5. Roboty publiczne 

W  analizowanym  okresie  zawarto  umowy  na  organizację  robót  publicznych  dla  418 

bezrobotnych, z czego w ramach:

 algorytmu – 273 osoby (w tym 23 niepełnosprawnych),

 rezerwy Marszałka – 145 osób.

Ponadto  w  2007  r.  zatrudnienie  w  ramach  robót  publicznych  finansowanych  ze  środków 

algorytmowych kontynuowało 10 bezrobotnych.

Bezrobotni wykonywali różnorodne prace na terenie gmin powiatu wałbrzyskiego. Najczęściej 

były  to  prace  porządkowe (np.  usuwanie  zalegającego  śniegu,  prace  porządkowe na  chodnikach), 

remonty  (dróg,  nawierzchni,  budynków,  infrastruktury  gminnej,  obiektów  sportowych,  obiektów 
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użyteczności  publicznej),  prace  związane  z  utrzymaniem  terenów  komunalnych  (parków,  zieleni, 

rowów,  studzienek  kanalizacyjnych),  usługi  opiekuńcze,  prace  związane  z  likwidacją  skutków 

powodzi, huraganu oraz dzikich wysypisk.

3.1.6. Prace społecznie użyteczne 

W  roku  2007  realizowane  było  zatrudnienie  bezrobotnych  w  ramach  prac  społecznie-

użytecznych.  W okresie  badanym  tą  forma  wsparcia  objęto  ogółem  1.329 osób  z  terenu  Powiatu 

Wałbrzyskiego (w tym 91 niepełnosprawnych).

Bezrobotni  najczęściej  wykonywali  na  terenie  gmin  różnorodne  prace  porządkowe,  budowlano-

remontowe oraz konserwatorskie.

3.1.7. Pożyczki szkoleniowe

W roku 2007 zainteresowanie otrzymaniem pożyczki szkoleniowej było niewielkie. W okresie 

badanym 1 bezrobotny złożył wniosek. Na jego podstawie wypłacono pożyczkę szkoleniową 1 osobie 

z przeznaczeniem na kurs spawania metodą TIG.

3.1.8. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej i tworzenie 
spółdzielni socjalnych

W roku 2007 kontynuowano przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności 

gospodarczej.  Ilość chętnych do korzystania z tej formy wsparcia wciąż jest wysoka. Stąd w badanym 

okresie przeprowadzono ok. 1.950 rozmów z potencjalnymi wnioskodawcami, w wyniku których 380 

bezrobotnych złożyło wnioski o przyznanie środków.

Na podstawie złożonych wniosków z 335 osobami zawarto umowy, w wyniku czego 362 osoby 

otrzymały dotację na rozpoczęcie  działalności  gospodarczej  (w tym 27 osób, które mimo zawarcia 

umów w roku 2006 -  wypłatę jednorazowych środków otrzymało w 2007 r.) z tego:

 76 osób w ramach algorytmu (w tym 4 osoby niepełnosprawne),

 641 osoby w ramach środków z rezerwy będących w dyspozycji Marszałka,

 471 osób  w  ramach  środków  z  rezerwy  Ministra  w  ramach  projektu  „Wspieranie  

Przedsiębiorczości i Samozatrudnienia”, 

 176 osób w ramach projektów:  „Pomysł na firmę”, „Twoje przygotowanie do zawodu”, „Teraz  

1  W liczbie tej mieści się 1 osoba finansowana częściowo ze środków z „rezerwy” Marszałka, a częściowo ze środków z „rezerwy” Ministra WPIS
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młodzież”,  „Przekwalifikowanie  dla  Ciebie” oraz  „Szkolenie  Twoją  szansą” realizowanych  w 

ramach Priorytetu 1, Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL (w tym 4 osoby niepełnosprawne),

Bezrobotni otrzymali środki na uruchomienie działalności w branżach:

a) usługowej – 240 osób (w tym 57 osób usługi budowlane),

b) handlowej – 113 osób,

c) produkcyjnej – 9 osób.

Do końca grudnia 2007 r. ogółem niezrealizowane zostały 32 wnioski, z tego:

a) 30 na podjęcie działalności gospodarczej z powodów:

   braku lokalu (3),

   braku statusu osoby bezrobotnej (5),

   ze względów osobistych (7),

   braku poręczycieli (3),

   podjęcia pracy (2),

   utraty statusu osoby bezrobotnej (1),

   niedopełnienia formalności dot. uzupełnienia dokumentacji (6),

   braku zameldowania na terenie powiatu wałbrzyskiego (1),

   zgonu wnioskodawcy (1),

   braku możliwości udzielenia wsparcia na branżę transportową (1).

b) 2 na utworzenie spółdzielni socjalnej, z powodu:

   braku statusu osoby bezrobotnej przez jednego ze współzałożycieli (1),

   prowadzenia działalności gospodarczej przez jednego ze współzałożycieli (1).

W związku  z  udzielaniem wsparcia  w  ramach  jednorazowych  środków przeznaczonych  na 

założenie spółdzielni socjalnej w 2007 r. powstały trzy nowe spółdzielnie mające swoje siedziby na 

terenie  Powiatu  Wałbrzyskiego.  W  ich  skład  wchodzi  13  członków  założycieli,  z  tego  11  osób 

otrzymało wsparcie z Funduszu Pracy przeznaczone na założenie spółdzielni: „01”, „MONA LISA” 

oraz „Tęcza”. Zajmują się one świadczeniem usług budowlanych i biurowych oraz gastronomicznych 

(pizzeria), a także pośrednictwem handlowym.

3.1.9.Refundacja kosztów poniesionych na wyposażenie, doposażenie stanowisk 
pracy

W badanym  okresie  2007  r.  w  wyniku  przeprowadzenia  ok.  250  rozmów  z  potencjalnymi 

wnioskodawcami,  pracodawcy  zainteresowani  zwrotem  kosztów  poniesionych  na  wyposażenie, 

doposażenie  stanowisk  pracy  dla  skierowanego  bezrobotnego  złożyli  120  wniosków.   W  efekcie 
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zawarto 87 umów na wyposażenie stanowisk pracy dla 190 osób, z tego:

 77 umów (160 stanowisk pracy) w ramach algorytmu,

 10  umów  (30  stanowisk  pracy)  w  ramach  programu  „Wspieranie  przedsiębiorczości  

i Samozatrudnienia” realizowanego  ze środków „rezerwy” Ministra,

Stanowiska pracy, jakie najczęściej wyposażano to w ramach: 

a) algorytmu  (kucharz,  sprzedawca,  kosmetyczka,  kierowca,  zaopatrzeniowiec,  pracownik 

ogólnobudowlany,  pracownik  usług  osobistych  i  ochrony,  gospodarz  domu,  pomoc  kuchenna, 

pomoc hotelowa, recepcjonistka,  instruktor nauki jazdy,  murarz,  blacharz,  fotograf,  magazynier, 

kierowca,  mechanik  silników  spalinowych,  pracownik  biurowy,  pracownik  administracyjny, 

monter-elektronik  urządzeń  radiowo-telewizyjnych,  fotograf  i  operator  urządzeń  do  rejestracji 

obrazu i dźwięku, projektant, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, animator kultury, barman, 

przedstawiciel  handlowy,  wulkanizator,  operator  maszyn  przędzalniczych,  kontroler  jakości 

wyrobów przemysłowych, operator wózka widłowego, mechanik samochodowy, monter, składach 

okien, cieśla, brukarz, monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, pomocnik mechanika 

autobusów, księgowa, robotnik leśny,  pracownik ds. osobowych,  robotnik budowy dróg, stolarz 

meblowy, ustawiacz maszyn i urządzeń do obróbki drewna, posadzkarz, praczka, dekarz, tynkarz, 

agent  celny,  zaopatrzeniowiec,  kasjer  bankowy,  pośrednik  ubezpieczeniowy,  technik  analityki 

medycznej, rejestratorka medyczna, pomocnik stolarza)

b) projektu  „Wspieranie  przedsiębiorczości  i  Samozatrudnienia”  realizowanego  ze  środków 

„rezerwy”  Ministra  (sprzedawca,  zaopatrzeniowiec,  specjalista  ds.  marketingu  i  handlu, 

przedstawiciel handlowy, grafik komputerowy, magazynier, specjalista ds. handlu wewnętrznego, 

pracownik utrzymania czystości, monter/składacz okien.

3.1.10. Szkolenia

W  omawianym  okresie  w  ramach  aktywnego  przeciwdziałania  skutkom  bezrobocia 

w szkoleniach uczestniczyły  1.102  osoby (w tym 45 kontynuowało szkolenia rozpoczęte w 2006 r.). 

W efekcie do końca grudnia 2007 r. kursy ukończyło 1.010 bezrobotnych. 

Z liczby 1.102 osób do 31.12.2007 r. szkoleniami: 

a) indywidualnymi (po uprawdopodobnieniu zatrudnienia) objętych było  60 osób. Główne kierunki 

szkoleń  indywidualnych  to:  intensywny kurs  języka  angielskiego,  prawo jazdy kat  „B”,  prawo 

jazdy kat. „D”, prawo jazdy kat. „C”, prawo jazdy kat. C + E”, prawo jazdy kat. „B + E”, prawo 

jazdy kat. „D” z „B”, prawo jazdy kat. „D” z „C”, przedłużanie i artystyczne zdobienie paznokci, 

spawanie gazowe stali, spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych 

Strona 22 z 31



Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w 2007 roku

(MAG), kurs na kandydatów na instruktora, operator samojezdnych maszyn przodkowych w ruchu 

podziemnym  zakładów  górniczych  oraz  operator  pojazdów  pozaprzodkowych  i  samojezdnych 

maszyn  górniczych,  operator  ładowarki,  kurs  przygotowujący  do  uzyskania  kompetencji 

zawodowych dla przewoźników, przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz 

specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach, szkolenie 

dokształcające kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu osób w części 

ogólnej,  szkolenie  dokształcające  kierowców  wykonujących  transport  drogowy  w  zakresie 

przewozu  rzeczy  w  części  dodatkowej,  szkolenie  dokształcające  kierowców  wykonujących 

transport drogowy w zakresie przewozu rzeczy w części ogólnej, kierowca wózków jezdniowych 

z  napędem  silnikowym  w  transporcie  wewnątrzzakładowym,  fundusze  europejskie  w  Polsce 

w  okresie  programowania  2007-2013,  instruktor  nauki  jazdy  kat.  „B”,  szkolenie  podstawowe 

strażników  gminnych  (miejskich),  szkolenie  diagnostyczne  i  motoryzacyjne,  administrowanie 

systemem LINUX LPI 101 oraz sieciami LINUX LPI 102.

b) grupowymi objętych było 428 osób, z tego w ramach:  

 algorytmu  –  231  osób  (w  tym  17  niepełnosprawnych).  Główne  kierunki  szkoleń  to: 

kierowca  wózków  jezdniowych  z  napędem  silnikowym  wraz  z  bezpieczną  obsługą  – 

wymianą butli gazowych, kurs księgowości z obsługą komputera, programowanie i obsługą 

kas  fiskalnych,  kurs  języka  angielskiego  dla  początkujących  (2  edycje),  kurs  języka 

angielskiego  –  podstawowy,  operator  koparko-ładowarki,  kelner-barman  

z nauka języka angielskiego, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, obsługa komputera i kas 

fiskalnych, programowanie i obsługa kas fiskalnych, kompleksowa obsługa biura, stylizacja 

i wizaż, pielęgnacja, modelowanie i przedłużanie paznokci, kurs dla opiekunów socjalnych.

 porozumienia  „Szkolenia szansą na powrót” – 64 osoby (w tym 45 osób kontynuowało 

szkolenia rozpoczęte w roku ubiegłym). W ramach porozumienia wsparciem objęto 1 osobę 

niepełnosprawną.

 porozumienia  „Powrót  do  zatrudnienia.  Reaktywacja  zawodowa”  –  105  osób 

(w tym 9 osób niepełnosprawnych,

 porozumienia „Wyspawaj sobie przyszłość” – 28 osób.

Kierunki  szkoleń  w ramach  ww.  porozumień  to:  sekretarz-asystent,  barman,  ABC działalności 

gospodarczej,  kasjer-sprzedawca,  pracownik  administracji  biurowej,  opiekunka  osób  starszych 

i dzieci, spawacz.

c) w ramach programu „Przekwalifikowanie dla Ciebie” działanie 1.3 SPO RZL rozpoczęło 261 osób 

(w tym 5 niepełnosprawnych). Główne kierunki szkoleń w ramach projektu to: kurs spawania stali 

niestopowych elektroda nietopliwą w osłonie gazów aktywnych, kierowca wózków jezdniowych 
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z  napędem  silnikowym  wraz  z  bezpieczną  obsługą  –  wymianą  butli  gazowych  (4  edycje), 

sprzedawca z obsługa kas fiskalnych,  fundusze europejskie w Polsce w okresie programowania 

2007-2013  (2  edycje),  programowanie  i  obsługa  kas  fiskalnych,  obsługa  komputera  oraz  kas 

fiskalnych,  język  niemiecki  (poziom  podstawowy),  język  angielski  (poziom  podstawowy), 

księgowość z obsługą komputera, pielęgnacja, modelowanie i przedłużanie paznokci.

d) w  ramach  programu  „Pomysł  na  firmę” działanie  1.3  SPO  RZL  rozpoczęło  139  osób 

(w tym 4 osoby niepełnosprawne). Ukończyły one kurs przygotowawczy do rozpoczęcia własnej 

działalności gospodarczej – ABC małej przedsiębiorczości.

e) w  ramach  programu  „Szkolenie  Twoją  szansą”  działanie  1.2  SPO  RZL  rozpoczęło  98  osób. 

Główne  kierunki  szkoleń  w  ramach  projektu  to:  kierowca  wózków  jezdniowych  z  napędem 

silnikowym wraz z bezpieczną obsługą – wymianą butli gazowych, programowanie i obsługa kas 

fiskalnych, obsługa komputera oraz kas fiskalnych, język angielski dla średniozaawansowanych, 

doradca klienta z kursem kasjera walutowo-złotowego.

f) w ramach środków z „rezerwy” będących w dyspozycji Marszałka - 116 osób. Uczestniczyły one 

w  szkoleniach  indywidualnych  na  kierunkach:  prawo  jazdy  kat.  „C  +  E”,  operator  koparko-

ładowarki,  prawo jazdy kat  „C”,  prawo jazdy kat.  „D” z  „B”,  kurs  dokształcający  kierowców 

wykonujących  transport  drogowy  w  zakresie  przewozu  rzeczy  w  części  ogólnej,  kurs 

przygotowawczy  do  licencji  I-go  stopnia  pracownika  ochrony,  prawo  jazdy  kat.  „B”,  tipsy, 

stylizacja  i  modelowanie  paznokci,  przedłużanie  i  modelowanie  paznokci  lub  grupowych 

w zakresie:  kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną obsługą-

wymiana butli gazowych, podstawowego kursu spawania stali elektrodą topliwą w osłonie gazów 

obojętnych (TIG), operatora maszyn do obróbki skrawaniem (tokarz, wytaczarz, frezer).

3.1.11.Wsparcie w ramach rezerwy celowej „Pomoc dla repatriantów”

W roku 2007 ramach rezerwy celowej  „Pomoc dla repatriantów” wsparciem objęto 3 osoby 

bezrobotne.  Stąd  doposażono  trzy  utworzone  miejsca  pracy.  Osoby  zatrudnione  zostały  na 

stanowiskach:  murarza,  ogrodnika  terenów  zieleni  oraz  kierowcy  ciągnika  -  traktorzysty.  Ponadto 

pracodawca zatrudniający ww. będzie otrzymał  refundację części kosztów poniesionych w związku 

z zatrudnieniem bezrobotnych przez okres 12 miesięcy.
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4. DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU 
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON

4.1. Szkolenia, staże i przygotowanie zawodowe dla osób poszukujących 
pracy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności ( finansowane z 
PFRON)

W roku  2007 tutejszy  urząd  udzielał  wsparcia  osobom poszukującym  pracy  z  orzeczonym 

stopniem  niepełnosprawności.  Ogółem  pomocą  objętych  zostało  69 osób  (w  tym  17  osób 

kontynuowało wsparcie w ramach umów zawartych w roku 2006), z tego:

a) 24 osoby objęte zostały szkoleniem – pracownik hurtowni z obsługą komputera i kas fiskalnych + 

tzw. minimum sanitarne,  kurs komputerowy rozszerzony z zastosowaniem pakietu biurowego + 

Internet. 

b) 33  osoby  uczestniczyły  w  przygotowaniu  zawodowym  (w  tym  13  osób  kontynuowało 

przygotowanie  zawodowe  rozpoczęte  w  roku  2006).  Wykonywali  oni  prace  na  stanowiskach: 

robotnik gospodarczy, referent, specjalista ds. ekonomicznych i zarządzania, pokojowa.

c) 7 osób wzięło udział w stażu (w tym 3 osoby kontynuowały staż rozpoczęty w roku 2006). Podjęli 

oni pracę w charakterze referenta, asystenta bankowego oraz pracownika socjalnego.

d) 5 osób skorzystało z refundacji  kosztów dojazdów na szkolenie  (w tym 1 osoba kontynuowała 

wsparcie rozpoczęte w roku 2006).

Warto  dodać,  że  poza  69  osobami  niepełnosprawnymi  posiadającymi  status  poszukujących 

pracy urząd (z innych środków poza PFRON) zaktywizował także 283 osoby z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności posiadające status bezrobotnego (w tym 33 osoby w ramach kontynuacji umów 

z  roku  ubiegłego),  z  których:  28  uczestniczyło  w  stażach,  87  w  przygotowaniu  zawodowym, 

36  w  szkoleniach,  23  w  robotach  publicznych,  10  w  pracach  interwencyjnych,  91  w  pracach 

społecznie-użytecznych  zaś  8  otrzymało  środki  na  podjęcie  działalności  gospodarczej.  Formy 

aktywizacji, z których korzystali bezrobotni z orzeczonym stopniem niepełnosprawności finansowane 

były  z  Funduszu  Pracy  oraz  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  o  czym  była  mowa  we 

wcześniejszych punktach niniejszego opracowania.
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5. DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU W 
RAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH

5.1. Poradnictwo zawodowe 

W związku z realizacją zadań w zakresie wyboru zawodu, określenia bieżących możliwości 

zatrudnienia,  czy też przygotowania dokumentów aplikacyjnych niezbędnych podczas poszukiwania 

zatrudniania  poradnictwem objętych zostało ogółem 1.892 bezrobotnych oraz poszukujących pracy, 

dla których założona została karta usług doradczych, z tego:

 156 osób to beneficjenci projektu „Pomysł na firmę” realizowanego w ramach działania 1.3 SPO 

RZL,

 2 osoby to  beneficjenci  projektu  „Twoje  przygotowanie  do  zawodu” realizowanego  w ramach 

działania 1.3 SPO RZL,

 14 osób to beneficjenci  projektu  „Teraz młodzież”  realizowanego w ramach działania  1.2 SPO 

RZL,

 282 osoby to  beneficjenci  projektu  „Przekwalifikowanie  dla  Ciebie” realizowanego  w  ramach 

działania 1.3 SPO RZL,

 106 osób to beneficjenci projektu „Szkolenie Twoją szansą” realizowanego w ramach działania 1.2 

SPO RZL,

 146 osób to niepełnosprawni zarejestrowani w PUP jako bezrobotni i poszukujący pracy,

 83 osoby to wspierani w ramach porozumienia zawartego między PUP a MOPS w Wałbrzychu, 

 3 osoby to bezrobotni w ramach rezerwy celowej „Pomoc dla repatriantów”,

 1.100 osób to pozostali bezrobotni zarejestrowani w PUP,

Ponadto  w  związku  z  działalnością  doradcy  zawodowego  wspierane  były  także  osoby  bez 

założonej karty usług doradczych. Stąd w toku bieżącej pracy informacją doradczą objęto  475 osób 

bezrobotnych.

 W wyniku spotkań z bezrobotnymi doradcy zawodowi udzielili 2.367 porad, które najczęściej 

dotyczyły udzielania pomocy:

 w wyborze zawodu lub kierunku doskonalenia zawodowego w odniesieniu do aktualnych potrzeb 

rynku pracy,

 określenia  bieżących  możliwości  zatrudnienia  poprzez  dokonanie  bilansu  kwalifikacji 

i umiejętności zawodowych osób bezrobotnych w odniesieniu do sytuacji na lokalnym rynku pracy, 

 przedstawienia  przepisów  ustawy  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy 
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z uwzględnieniem skorzystania z różnych form wsparcia organizowanych przez urząd pracy (m.in. 

staże, przygotowanie zawodowe, szkolenia, itp.),

 bezpośredniej pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,

 uzyskania  informacji  dotyczących  metod aktywnego poszukiwania  pracy oraz zasad prezentacji 

posiadanych umiejętności w trakcie bezpośredniego kontaktu z pracodawcą,

 dokonania  oceny  możliwości  szans  przedsięwzięcia  klientów  zamierzających  podjąć  własną 

działalność gospodarczą.

Dodatkowo w przypadku osób niepełnosprawnych przedstawiano przepisy dotyczące rejestracji 

osób niepełnosprawnych, a także udzielano informacji o funkcjonujących zakładach pracy chronionej, 

a  także  o ośrodkach i  instytucjach  zajmujących  się  pomocą  oraz  kształceniem i  rehabilitacją  osób 

niepełnosprawnych. 

W  związku  z  realizacją  w  badanym  okresie  programów  współfinansowanych  ze  środków 

Europejskiego  Funduszu  Społecznego  doradcy  aktywnie  uczestniczyli  w prowadzeniu  naborów do 

projektów w ramach działań 1.2, 1.3 i 1.6 SPO RZL. 

Ponadto w badanym okresie roku 2007 doradcy byli uczestnikami spotkania z młodzieżą IV 

LO.  Tematyka ww. dotyczyła przede wszystkim:

 funkcjonowania  rynku  pracy  (prezentacja  usług  świadczonych  przez  PUP,  prawa  i  obowiązki 

zarejestrowanych,  charakterystyka  i  zapotrzebowanie  rynku  pracy,  pośrednictwo  pracy  a  firmy 

doradztwa personalnego,  praktyki  zawodowe,  staże,  targi  pracy,  giełdy pracy,  prezentacje  firm, 

Internet, tworzenie sieci kontaktów),

 przedstawienia przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,

 sporządzania dokumentów oraz technik aplikacyjnych.

W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu 

a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizowane były spotkania indywidualne 

z doradcą dla osób zrzeszonych w Klubie Integracji Społecznej MOPS. Tematyka spotkań obejmowała 

ocenę  predyspozycji  zawodowych  klientów,  zainteresowań  i  kwalifikacji  zawodowych  oraz 

możliwości  ponownego  wejścia  na  rynek.  Klienci  objęci  indywidualnym  poradnictwem  mieli 

możliwość skorzystania z adresowej bazy danych instytucji  i urzędów zajmujących się udzielaniem 

pomocy osobom bezdomnym. Z tej formy pomocy skorzystały 83 osoby.

Doradcy zawodowi udzielili pomocy pracodawcy w doborze kandydatów na wolne stanowiska 

pracy.  Zorganizowano  6  spotkań  grupowych,  na  które  zaproszono  175  osób.  Porada  grupowa 

obejmowała:

 spotkanie  informacyjne  z  pracownikiem  Policji  dot.  przedstawienia  warunków  rekrutacji, 

zatrudnienia, możliwości awansu,
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  spotkanie z pracownikiem Fundacji Merkury w zakresie możliwości podjęcia własnej działalności 

gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnych,

 spotkanie z pośrednikiem pracy (prezentacja ofert pracy, wymagań pracodawców),

 spotkanie  z  doradcą  zawodowym  w  zakresie  dokonania  samooceny  oraz  planowania  kariery 

zawodowej.

5.2. Usługi EURES

W ramach świadczonych usług EURES w 2007 r. w tutejszym urzędzie istniał stały dostęp do 

bazy danych zawierających informacje na temat wolnych miejsc pracy w Europie oraz bazy danych, 

w której zamieszczane są ogólne informacje dotyczące warunków życia i pracy w krajach EOG. W ten 

sposób  wszystkie  osoby  bezrobotne  i  poszukujące  zatrudnienia  poza  granicami  Polski  korzystając 

z  usług  EURES otrzymywały  aktualne  informacje  na  temat  ustawodawstwa socjalnego,  podatków, 

edukacji, służby zdrowia, możliwości szkoleń, wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych oraz 

kosztów utrzymania i zakwaterowania w innych państwach UE.

W 2007 r. z usług powiatowego asystenta EURES skorzystało ogółem 1.651 osób, w tym:

1) 142 osoby  w celu uzyskania informacji ogólnych na temat pracy za granicą,

2) 154 osoby  w celu zdobycia informacji dotyczących warunków życia w krajach EOG,

3) 1.197 osób w celu pomocy w poszukiwaniu pracy,

4) 158 osób w celu pozyskania informacji dotyczących sposobów poszukiwania pracy i prawidłowego 

redagowania dokumentów aplikacyjnych.

Udzielone indywidualne oraz grupowe porady dotyczyły najczęściej:

 szczegółowych informacji o wymogach i warunkach oferowanych przez pracodawców w ramach 

zgłaszanych ofert sieci EURES,

 informowania o możliwościach,  jakie daje portal  internetowy EURES (pomoc w wyszukiwaniu 

w bazie ofert obcojęzycznych, pomoc w rejestracji CV on-line, obsługa wyszukiwarki doradców 

z krajów EOG),

 informacji na temat ofert pracy za granicą będących w posiadaniu Wojewódzkich Urzędów Pracy 

oraz agencji pośrednictwa obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych,

 pomocy w ustaleniu wiarygodności agencji pośrednictwa pracy za granicą działających na terenie 

RP (certyfikat MPiPS) i w krajach EOG,

 przekazania  adresów  polskich  i  zagranicznych  portali  internetowych,  prywatnych  agencji 

pośrednictwa pracy,

 udzielania  pomocy  w  redagowaniu  aplikacji  w  formacie  europejskim  (w  języku  polskim  i 

angielskim),  
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a także przekazania informacji na temat zasad autoprezentacji w trakcie rozmowy z pracodawcą 

zagranicznym lub doradcą w agencji zatrudnienia.

 zabezpieczenia  społecznego  (ubezpieczenie  i  świadczenia  pracownicze,  podatki,  sumowanie 

okresów zatrudnienia),

 przekazania  informacji  o  terminach i  miejscach  giełd  i  targów pracy z  udziałem pracodawców 

zagranicznych, organizowanych na terenie RP,

 warunków pracy,  nauki  i  życia  w krajach  UE,  sytuacji  na  rynkach  pracy  krajów europejskich 

z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych,

 zasad uznawania kwalifikacji  przez pracodawców zagranicznych oraz możliwości podwyższania 

kwalifikacji w UE,

 wręczania materiałów informacyjnych (ulotki, opracowania, wydruki internetowe, linki do stron),

 udostępniania materiałów dotyczących zasad zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 

w krajach EOG, 

W roku 2007  do powiatowego asystenta EURES wpłynęło łącznie 366 ofert pracy (ok. 9.000 

wakatów) zgłoszonych  w ramach  sieci  EURES. Oferty  pracy pracodawców zagranicznych  były  to 

propozycje  zatrudnienia  długoterminowego  –  najczęściej  na  okres  6  lub  12  miesięcy.  Pracodawcy 

zagraniczni poszukiwali fachowców w różnych zawodach i z różnym wykształceniem. Najczęstszym 

wymogiem kwalifikacyjnym było wykształcenie minimum zawodowe. Szansę na skorzystanie z oferty 

maja  osoby posiadające  kwalifikacje  w konkretnym zawodzie  wyuczonym lub  wykonywanym,  nie 

karane, posiadające staż pracy udokumentowany świadectwami i listami referencyjnymi, znające język 

obcy  w  stopniu  pozwalającym  na  swobodne  porozumiewanie  się,  nie  karane.  Wśród  propozycji 

przeważały oferty w następujących branżach:

 budowlanej (murarze, tynkarze, elektrycy, dyrektorzy projektów, kierownicy budowy, kamieniarze, 

hydraulicy, inżynierowie, zbrojarze, cieśle, stolarze),

 mechanicznej (frezerzy, tokarze, ślusarze-spawacze, mechanicy i pracownicy warsztatów, szlifierze 

metalu,  lakiernicy,  operatorzy  maszyn  CNC,  ustawiacze  pras,  inne  zawody  z  branż  budowy 

maszyn),

 hotelarsko-gastronomicznej  (pokojówki,  kelnerzy,  barmani,  kucharze,  pomoce  kuchenne, 

recepcjonistki),

 rolniczej

 handlowo-usługowej (kierownik bufetu, kierownik sprzedaży, pracownik ochrony),

 spożywczej (rzeźnicy, rozbieracze-wykrawacze, cukiernicy),

 transportowej (kierowcy autobusów, ciężarówek, sprzętu ciężkiego – koparki, ładowarki, dźwigi),

 informatycznej (programista),
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 inne (opiekunka, pracownik fizyczny w branży spożywczej i mechanicznej, krojczy, szwacz).

Usługi EURES obejmowały także współpracę z agencjami pośrednictwa obywateli polskich do 

pracy za granicą u pracodawców zagranicznych. W ramach tych działań w 2007 r. do tutejszego urzędu 

pracy  skierowanych  zostało  ogółem 600  ofert  jawnych  indywidualnych  lub  zbiorczych.  Oferty  te 

udostępniane były zainteresowanym na bieżąco w gablocie ogłoszeniowej  oraz u asystenta  EURES 

w prowadzonym rejestrze ofert.

W ramach porad grupowych asystent EURES przeprowadził dwie duże rekrutacje z pracodawcą 

hiszpańskim  dla  pracowników  branży  gastronomicznej  oraz  hotelarskiej  (pokojówki,  kucharze, 

asystenci kucharza, kelnerzy). Proponowano zatrudnienie w Hiszpanii, na Ibizie, we Francji, na Cyprze 

oraz w Wielkiej Brytanii i Słowenii. 

Asystent zorganizował także sześć spotkań informacyjnych w oddziałach PUP w Wałbrzychu. 

Miały one na celu ułatwienie mieszkańcom gmin Powiatu Wałbrzyskiego podjęcia zatrudnienia poza 

krajem zamieszkania (dostęp do ofert pracy za granicą). Nadto z udziałem Asystenta EURES odbyły 

się „Dni Mobilności Pracowniczej”. Program spotkań obejmował min. prezentacje doradców EURES 

na temat warunków życia i pracy w krajach europejskich, prezentację zagranicznych ofert pracy, dostęp 

do stoiska informacyjnego prowadzonego przez doradców EURES z 6 krajów UE.

5.3. Pośrednictwo pracy

W  okresie  od  stycznia  do  grudnia  2007  r.  do  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Wałbrzychu 

wpłynęło ogółem 9.758 ofert pracy (z czego ok. 48 % to oferty pracy subsydiowanej), w tym 1.177 

z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Najczęściej występujące stanowiska to: sprzedawca, 

kierowca kat. „B” lub „C”, magazynier, murarz, pracownik ogólnobudowlany, kucharz, kelner, dekarz, 

elektryk,  szwaczka,  księgowa,  szwaczka,  pomoc  kuchenna,  fryzjer,  malarz.  Pracodawcy  z  WSSE 

poszukiwali  osób  do  pracy  w  charakterze:  pracownika  produkcji,  operatora  wózka  widłowego, 

pracownika utrzymania ruchu, pracownika do obszywania kierownic, pracownika do szycia i montażu 

tapicerki samochodowej, spawacza, elektryka, tokarza, ślusarza oraz mistrza produkcji. 

Na przestrzeni roku 2007 zorganizowano 63 giełdy pracy, w których uczestniczyło ponad 2.000 

tys.osób. W efekcie 906 bezrobotnych znalazło zatrudnienie. 

Pośrednicy  pracy  odpowiedzialni  byli  za  wstępną  selekcję  kandydatów  do  pracy  oraz 

przygotowanie ich do rozmów z pracodawcą, tj. opracowanie wraz z doradcą zawodowym CV, listu 

motywacyjnego oraz umówienie na rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcą.

W poszczególnych miesiącach wpływ ofert kształtował się następująco:
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Miesiąc Ilość ofert pracy 
ogółem subsydiowanej w ramach WSSE

Styczeń 601 157 15
Luty 838 259 72

Marzec 1167 540 154
Kwiecień 1716 569 131

Maj 1201 394 120tr
Czerwiec 1752 434 93

Lipiec 1595 611 81
Sierpień 1073 319 105
Wrzesień 1446 417 89

Październik 1351 321 132
Listopad 1305 550 86
Grudzień 767 103 99
Razem 14.812 4.674 1.177
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