
 Rynek pracy w powiecie wałbrzyskim w 2008 roku.

1. Bezrobocie w powiecie wałbrzyskim na tle województwa 

dolnośląskiego

W grudniu 2008 r. w województwie dolnośląskim stopa bezrobocia wynosiła 

10,2 % ( przy średniej dla kraju 9,5%). W tym samym okresie stopa bezrobocia na 

obszarze powiatu wałbrzyskiego była większa i wynosiła 15 %.

Tabela 1. Stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim i  na obszarze powiatu wałbrzyskiego w 

poszczególnych miesiącach 2008 roku.

miesiąc powiat wałbrzyski województwo 

dolnośląskie

styczeń 16,7% 11,7%

luty 16,7% 11,6%

marzec 16,3% 11,2%

kwiecień 15,9% 10,7%

maj 15,4% 10,2%

czerwiec 14,7% 9,8%

lipiec 14,1% 9,6%

sierpień 13,6% 9,5%

wrzesień 13,3% 9,3%

październik 13,2% 9,2%

listopad 13,9% 9,6%

grudzień 15% 10,2%

Źródło: PUP Wałbrzych 
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2. Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Tabela 2. Bezrobotni ogółem w poszczególnych miesiącach 2008 roku. 

miesiąc Ilość bezrobotnych 

ogółem

Ilość bezrobotnych z 

prawem do zasiłku

styczeń 11 144 1 968

luty 11 159 1 943

marzec 10 859 1 919

kwiecień 10 575 1 933

maj 10 205 1 841

czerwiec 9 660 1 774

lipiec 9 186 1 716

sierpień 8 829 1 673

wrzesień 8 581 1 537

październik 8 509 1 544

listopad 9 046 1 708

grudzień 9 863 1 951

Źródło: PUP Wałbrzych 

Aby uzyskać prawo do zasiłku należy udokumentować co najmniej  365 dni 

stażu pracy w przeciągu 18 miesięcy licząc od daty rejestracji . Średnia miesięczna 

liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 2008 roku 

wynosi około 9801 osób, osoby z prawem do zasiłku stanowią średnio około 18% 

ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. 

3. Struktura wiekowa bezrobotnych.

Tabela 3. Bezrobotni wg wieku w powiecie wałbrzyskim, stan na koniec 2008r. 

Wiek Liczba osób bezrobotnych

18-24 1452

25-34 2634

35-44 1732

45-54 3050

55-59 876

60-64 119
Źródło: PUP Wałbrzych 
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Najliczniejszą  grupą  są  osoby  z  przedziału  wiekowego  45-54,  które  niemal 

dwukrotnie  przewyższają  wcześniejszą  grupę  wiekową z  przedziału  35-44.  Drugą 

najliczniejszą  w  kolejności   grupą  wiekową  są  osoby  młode  z  przedziału  25-34. 

Natomiast najmniejszą grupę prezentują osoby z przedziału 60-64.

4. Struktura bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy.

Tabela 4.Bezrobotni w powiecie wałbrzyskim według czasu pozostawania bez pracy, stan na koniec 

2008 r. 

Okres pozostawania bez pracy ( w 
miesiącach )

Liczba osób bezrobotnych

do 1 1472

1-3 2732

3-6 1550

6-12 1500

12-24 1196

powyżej 24 1413

Źródło: PUP Wałbrzych 

Najczęstszym  przypadkiem  po  rejestracji  w  tutejszym  Urzędzie  Pracy  jest 

sytuacja,  w  której  osoby  pozostają  w  rejestrze  od  jednego  do  trzech  miesięcy. 

Wartości w pozostałych przedziałach czasowych są do siebie zbliżone. 

 

5. Struktura bezrobotnych wg wykształcenia.

Tabela 5.Bezrobotni wg wykształcenia w powiecie wałbrzyskim, stan na koniec 2008 r. 

Wykształcenie Liczba osób bezrobotnych

wyższe 711

policealne i średnie zawodowe 2063

średnie ogólnokształcące 719

zasadnicze zawodowe 2803

gimnazjalne i poniżej 3567

Źródło: PUP Wałbrzych 
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Przy analizie bezrobotnych wg wykształcenia  widać znaczną różnicę między 

osobami  z  wykształceniem  średnim  ogólnym  i  wyższym,  a  pozostałymi  grupami. 

Największą  grupą  w  tej  kategorii  osób  bezrobotnych  jest  grupa  osób  z 

wykształceniem  gimnazjalnym  i  podstawowym,  następna  grupa  to   osoby  z 

wykształceniem zasadniczym zawodowym  oraz policealnym i średnim zawodowym.

 

6. Niepełnosprawni bezrobotni i niepełnosprawni poszukujących 

pracy.

Tabela 6 .Osoby niepełnosprawne bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w PUP w 

Wałbrzychu, stan na koniec 2008 r.

Niepełnosprawni Stan na koniec 2008

Ogółem 1054

Bezrobotni 840

Poszukujący pracy 214

Źródło: PUP Wałbrzych 

Osoby niepełnosprawne na koniec roku 2008, stanowią 10,67% ogólnej liczby 

bezrobotnych.  214  osób  niepełnosprawnych  stanowią  osoby  poszukujące  pracy 

pobierających świadczenia rentowe i nie pozostające w zatrudnieniu.

7. Realizacja zadań podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w 

Wałbrzychu w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

W 2008 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 2008 r. wynosiła  19.771.400,80 zł, z 

czego  na  mocy  decyzji   MPiPS  w  ramach  środków  algorytmowych  otrzymano 

10.129.400,00  zł.  Poza  tym  w  wyniku  licznych  inicjatyw  i  działań  pozyskano 

dodatkowe środki będące w dyspozycji  Marszałka Województwa Dolnośląskiego w 

wysokości  1.760.000,00  zł na  realizację  programu  regionalnego  „Wsparcie 

przedsiębiorczości  w  regionie  –  Przedsiębiorca”.  Dodatkowo  z  rezerwy  Ministra 
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pozyskano  kwotę  1.600.000,00  zł z  przeznaczeniem  na  realizację  programu 

„Aktywni bezrobotni”.

Ponadto  tutejszy  urząd  pozyskał  dodatkowe  środki  w  wysokości 

6.279.000,00  zł z  przeznaczeniem  na  realizację  

w  2008  r.  projektu  systemowego  „Przeciw  bezrobociu” realizowanego  w  ramach 

Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dodatkowo w wykazanej 

kwocie limitu mieszczą się środki w wysokości 3.000,80 zł stanowiące część wkładu 

własnego w projektach PO KL finansowaną ze środków fakultatywnych. 

Nadto w roku 2008 pozyskano  26.346,00 zł z rezerwy celowej  „Pomoc dla 

repatriantów” na udzielenie bezrobotnym repatriantom wsparcia w ramach ustawy o 

repatriacji (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532).

Dodatkowo  w  roku  2008  tutejszy  urząd  kontynuował  wsparcie  dla  osób 

niepełnosprawnych,  dla  których   z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób 

Niepełnosprawnych pozyskano środki w wysokości 1.100.000,00 zł.

Łącznie w 2008 r. na aktywizację osób bezrobotnych wydano 19.721.532,50 

zł, co stanowi ok. 99,75  % całości ww. środków. Pełne wykonanie nie było możliwe 

ponieważ część wolnych środków nie mogła zostać wydatkowana na inne cele, niż 

przewidziane w określonych projektach.

Poniższe  zestawienie  prezentuje  wydatkowanie  w  2008  r.  środków 

przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach algorytmu, 

a  także  projektów  realizowanych  ze  środków  będących  w  dyspozycji  Marszałka 

Województwa  Dolnośląskiego,  rezerwy  Ministra  oraz  współfinansowanych  z 

Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał 

Ludzki. Nadto pokazuje wydatkowanie środków w ramach rezerwy celowej  „Pomoc 

dla repatriantów” oraz środków PFRON.
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Tabela  nr  7.    Wydatkowanie  w  roku  2008   środków  przeznaczonych  na  aktywne  formy  
przeciwdziałania bezrobociu w podziale na źródła finansowania

L.p. Forma aktywizacji Limit (w tys. zł) Wykonanie 
(w %)

Fundusz Pracy - Algorytm
1 Szkolenia 373,0 99,76
2 Przygotowanie zawodowe 1.769,0 99,94
3 Roboty publiczne 1.300,0 99,99
4 Prace interwencyjne 456,0 99,90
5 Dojazdy 190,0 99,75
6 Staże 3.755,0 99,57
7 Prace społecznie-użyteczne 278,0 99,78
8 Jednorazowe środki na DG 415,0 99,98
9 Doposażenie MP 383,0 99,95
10 Badania lekarskie 70,3 99,55
11 Rezerwa na projekty EFS 1.140,1 98,89

Razem Algorytm 10.129,4 99,65
Środki w dyspozycji Marszałka „Wspieranie przedsiębiorczości w regionie – 

Przedsiębiorca”
12 Jednorazowe środki na DG 403,2 100,00
13 Doposażenie MP 1.356,8 99,96
Razem środki w dyspozycji Marszałka 1.760,0 99,97

Rezerwa Ministra „Aktywni bezrobotni”
14 Jednorazowe środki na DG 1.139,8 99,87
15 Doposażenie MP 206,7 100,00
16 Staże 110,5 98,61
17 Przygotowanie zawodowe 143,0 98,37

Razem rezerwa Ministra 1.600,0 99,66
Projekt systemowy „Przeciw bezrobociu”

18
Dofinansowanie (w tym część wkładu 
własnego PUP finansowana z FP – 
fakultatywne)

6.282,0 99,86

Razem 6.282,0 99,86
OGÓŁEM 19.771,4 99,75
Rezerwa celowa „Pomoc dla repatriantów”

23 Refundacja wynagrodzeń 26,3 99,9
Razem rezerwa celowa 26,3 99,9

Środki PFRON

24 Szkolenia i przekwalifikowania osób 
niepełnosprawnych 35,0 58,69

25 Przygotowania zawodowe i staże osób 
niepełnosprawnych 145,0 98,85

26 Refundacja wynagrodzeń i składek na 
ubezp.. społ. 220,0 4,89

27 Środki na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej 400,0 78,28

28 Wyposażenie stanowiska pracy osoby 300,0 24,32
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niepełnosprawnej
Razem środki PFRON 1.100,0 50,97

Mając  na  uwadze  powyższe  w  okresie  od  stycznia  do  grudnia  2008  r.  w 

ramach  działań  podejmowanych  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Wałbrzychu 

zaktywizowano 13.294 osoby, z tego w wyniku:

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

EFS w ramach PO KL oraz rezerwy celowej  „Pomoc dla repatriantów” – 8.070 

osób bezrobotnych,

Tabela nr 8.   Ilość osób objętych w 2008 r.  wsparciem  w  ramach  działań  finansowanych  z FP, 
EFS  i rezerwy  celowej  „Pomoc dla repatriantów”

L.p. Forma wsparcia Program

Ilość osób

kontynuu
jących 

umowy z 
roku 
2007

rozpoczy
nających 
udział w 
formach 
wsparcia 
w 2008 r.

Razem

1 Szkolenia 
Algorytm - 240 240
„Sprawniejsi niż inni” - 21 21
„Przeciw bezrobociu” - 324 324

2 Prace 
interwencyjne Algorytm 57 90 147

3 Dojazdy Algorytm - 870 870

4 Staże

Algorytm 578 268 846
Rezerwa Marszałka z 
2007 r. 112 - 112

„Aktywni bezrobotni” - 45 45
„Przeciw bezrobociu” - 648 648

5 Przygotowanie 
zawodowe

Algorytm 284 204 488
„Powrót do 
zatrudnienia - 
reintegracja 
zawodowa”

48 - 48

Rezerwa Marszałka z 
2007 r. 48 - 48

„Aktywni bezrobotni” - 43 43
„Przeciw bezrobociu” - 465 465

6 Roboty publiczne Algorytm 24 240 264

7 Prace społecznie-
użyteczne Algorytm - 860 860
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8 Refundacja składek 
ZUS Algorytm - 10 10

9 Jednorazowe 
środki na DG

Algorytm - 28 28
„Aktywni bezrobotni” - 80 80
„Przeciw bezrobociu” - 141 141
„Wsparcie 
przedsiębiorczości w 
regionie – 
Przedsiębiorca”

- 29 29

10 Doposażenie MP Algorytm - 25 25
„Wsparcie 
przedsiębiorczości w 
regionie – 
Przedsiębiorca”

- 96 96

„Aktywni bezrobotni” - 14 14

11 Badania lekarskie Algorytm - 2.170 2.170

12 Refundacja 
wynagrodzeń

„Pomoc dla 
repatriantów” 3 - 3

13 Opieka nad 
dzieckiem Algorytm - 5 5

Razem 1.154 6.916 8.070

II. działań podejmowanych przez PUP finansowanych ze środków PFRON – 72 osoby 

niepełnosprawne,

Tabela nr 9.   Ilość osób objętych w 2008 r.  wsparciem  w  ramach  działań  finansowanych  z PFRON

L.p. Forma wsparcia Źródło finansowania

Ilość osób

kontynuuj
ących 

umowy z 
roku 2007

rozpoczyn
ających 
udział w 
formach 
wsparcia 
w 2008 r.

Raze
m

1 Szkolenia
3 Dojazdy

4 Przygotowanie 
zawodowe

5 Staże

6 Jednorazowe środki 
na DG

7 Doposażenie MP

8 Refundacja 
wynagrodzeń

PFRON

- 20 20
1 4 5
7 17 24
3 3 6
- 8 8
- 4 4

- 5 5

Razem 11 61 72
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III. innych działań podejmowanych przez PUP w Wałbrzychu – 5.152 osoby.

I. W  ramach  środków  Funduszu  Pracy,  Europejskiego  Funduszu   
Społecznego  oraz  rezerwy  celowej  „Pomoc  dla  repatriantów” 
realizowano następujące zadania:

Prace interwencyjne

W  badanym  okresie  w  ramach  prac  interwencyjnych  finansowanych  ze 

środków algorytmowych  zatrudnionych  było  147 bezrobotnych   (w tym 4 osoby 

bezrobotne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności). We wskazanej liczbie osób 

zatrudnienie w wyniku umów zawartych w 2006 i 2007 r.  kontynuowało 57 osób.

Bezrobotni najczęściej kierowani byli do pracy na stanowiskach: pracownika 

biurowego,  magazyniera,  aplikanta  straży  miejskiej,  przedstawiciela  handlowego, 

sprzedawcy,  pomocy  administracyjnej,  sprzątaczki,  robotnika  drogowego,  szewca, 

stolarza, kelnera, kucharza, instruktora kulturalno-oświatowego, pomocy kuchennej, 

pracownika gospodarczego i robotnika budowlanego.

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  w  wynajętym  mieszkaniu  w 

miejscowości,  w  której  został  zatrudniony.  Refundowano  też  koszty  dojazdu  na 

miejsce wykonywania stażu, przygotowania zawodowego, szkolenia oraz na badania 

lekarskie i rozmowy z pracodawcami. Ogółem z tej formy wsparcia skorzystało 870 

osób, z tego z dojazdów na:

 staż,  przygotowanie  zawodowe,  rozmowy  z  pracodawcami  (w  tym 

zakwaterowanie) – 539 osób,

 szkolenia – 113 osób,

 badania lekarskie – 79 osób,

 rozmowy z pracodawcami – 139 osób.
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Staże

W  badanym  okresie  roku  2008  zawarto  umowy  z  pracodawcami  celem 

zaktywizowania 961 osób, w tym w ramach:

 algorytmu – 268 osób (w tym 5 osób niepełnosprawnych),

 programu „Aktywni bezrobotni” finansowanego z rezerwy Ministra – 45 osób,

 projektu „Przeciw bezrobociu” współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO 

KL – 648 osób (w tym  8 osób niepełnosprawnych).

Ponadto w 2008 r. realizowane były umowy z roku ubiegłego. W związku z 

tym staż kontynuowało 690 osób, z tego w ramach:

 algorytmu – 578 osób (w tym 12 osób niepełnosprawnych),

 rezerwy Marszałka z 2007 – 112 osób.

Bezrobotni najczęściej odbywali staż na stanowiskach: pracownika biurowego 

(referenta,  referenta  ds.  świadczeń rodzinnych,  archiwisty,  sekretarki,  pracownika 

kancelarii,  księgowej,  asystenta  bankowości,  kasjera  handlowego,  rejestratorki), 

specjalisty  (ds.  marketingu,  ds.  projektów,  ds.  zarządzania  zasobami  ludzkimi), 

handlowca,  sprzedawcy,  pomocy  sprzedawcy,  zaopatrzeniowca,  pracownika  usług 

osobistych  (pracownika  obsługi  solarium,  fryzjera,  manikiurzystki),  pracownika 

pomocy  społecznej,  nauczyciela  przedszkola,  informatyka,  programisty,  pomocy 

kuchennej, kelnera, barmana, bufetowego, recepcjonisty, robotnika gospodarczego, 

magazyniera,  konserwatora  budynków,  magazyniera,  mechanika  myjni 

samochodowych,  wulkanizatora,  elektronika  pojazdów  samochodowych,  operatora 

myjni, serwisanta, ogrodnika terenów zielonych, pracownika gospodarczego.

Przygotowanie zawodowe

W roku 2008 w związku z realizacją przygotowania do wykonywania zawodu 

zawarto umowy z pracodawcami i zatrudniono 712 osób, w tym w ramach:

 algorytmu – 204 osoby (w tym 15 osób niepełnosprawnych),

 programu „Aktywni bezrobotni” finansowanego z rezerwy Ministra – 43 osoby,

 projektu „Przeciw bezrobociu” współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO 

KL – 465 osób (w tym 36 osób niepełnosprawnych).

Ponadto w roku 2008 realizowane były umowy z roku ubiegłego. W związku z 

tym przygotowanie zawodowe kontynuowało 380 osób, z czego w ramach:
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 algorytmu – 284 osoby (w tym 19 osób niepełnosprawnych),

 porozumienia  z  Fundacją  Edukacji  Europejskiej  dotyczącego  kontynuacji 

współpracy  przy  realizacji  projektu  „Powrót  do  zatrudnienia  –  reintegracja  

zawodowa” – 48 osób (w tym 6 osób niepełnosprawnych), 

 rezerwy Marszałka z 2007 – 48 osób.

Bezrobotni  byli  najczęściej  kierowani  do  pracy  na  stanowiskach:  kasjera 

handlowego,  sprzedawcy,  robotnika  leśnego,  magazyniera  zaopatrzeniowca, 

pracownika  budowlanego,  doradcy  personalnego,  dekarza,  murarza,  opiekunki 

domowej,  pomocy  kuchennej,  robotnika  gospodarczego,  pracownika  biurowego, 

spedytora  prasy,  fryzjera,  pracownika  biura,  klubu,  rozbieracza-wykrawacza, 

intendenta,  pomocy  kuchennej,  wulkanizatora,  konserwatora  budynków, 

wychowawczy w klubie i salowej. 

Roboty publiczne

W analizowanym okresie zawarto umowy na organizację robót publicznych w 

ramach  algorytmu  dla 240 bezrobotnych  (w  tym  11  osób  niepełnosprawnych). 

Ponadto 24 osoby kontynuowały wsparcie w wyniku umów zawartych w roku 2007.

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  użyteczności  publicznej), 

prace  związane  z  utrzymaniem  terenów  komunalnych  (parków,  zieleni,  rowów, 

studzienek kanalizacyjnych).

Prace społecznie-użyteczne

W  ramach  ww.  formy  wsparcia  w  roku  2008  uczestniczyło  860  osób 

bezrobotnych  (w  tym  71  osób  niepełnosprawnych).  Bezrobotni  najczęściej 

wykonywały prace społecznie-użyteczne przy zamiataniu chodników, alejek, parków, 

zbieraniu nieczystości  na chodnikach,  w parkach, na placach zabaw, oczyszczaniu 

parkingów, porządkowaniu posesji komunalnych, grabieniu i wywozie liści, naprawie i 

malowaniu ogrodzeń,  przycinaniu  krzewów,  sprzątaniu  szlaków miejskich,  pieleniu 
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zieleńców,  pracach  na  boiskach  szkolnych,  czyszczeniu  rowów  przydrożnych, 

odśnieżaniu, posypywaniu chodników (w okresie zimowym).

Refundacja składek ZUS

W roku 2008 dokonano refundacji składek ZUS dla 10 osób zatrudnionych w 

ramach spółdzielczej umowy o pracę.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

W  roku  2008  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.  1000 

rozmów z potencjalnymi wnioskodawcami, w wyniku których 376 osób bezrobotnych 

złożyło wnioski o przyznanie środków.

Na  podstawie  złożonych  wniosków  278 osób  otrzymało  dotację  na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej, z tego: 

 28 osób w ramach algorytmu (w tym 2 osoby niepełnosprawne),

 801 osób w ramach projektu „Aktywni bezrobotni” w ramach rezerwy Ministra (w 

tym 1 osoba niepełnosprawna),

 29  osób  w  ramach  programu  regionalnego  „Wsparcie  przedsiębiorczości  w 

regionie  –  Przedsiębiorca” współfinansowanego  ze  środków  będących  w 

dyspozycji Marszałka Województwa Dolnośląskiego,

 1412 osób w ramach projektu systemowego  „Przeciw bezrobociu” realizowanego 

w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  współfinansowanego  ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym 3 osoby niepełnosprawne).

Bezrobotni otrzymali środki na uruchomienie działalności w branżach:

 usługowej  –  194  osoby  (w tym 5  osób,  które  utworzyły  spółdzielnię  socjalną 

zajmującą się porządkowaniem terenów),

 handlowej – 79 osób,

 produkcyjnej – 5 osób.

Do końca grudnia 2008 r. ogółem niezrealizowanych zostało 97 wniosków, z tego:

a) 50 przeszło do realizacji na rok 2009 

1  w liczbie tej mieści się 5 osób, które otrzymały wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej „Błękit”
2  Środki na otworzenie działalności gospodarczej w ramach projektu „Przeciw bezrobociu” w roku 2008 otrzymały 142 osoby 

bezrobotne
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b) 47 nie zostało zrealizowanych z powodu:

− wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych (2),

− braku wymaganych dokumentów (13),

− braku wymaganych kwalifikacji (1),

− rezygnacji z ubiegania się o środki (22),

− mało ekonomicznej działalności (1),

− braku lokalu (1),

− braku zabezpieczenia (6),

− podjęcia działalności gospodarczej (1).

Refundacja kosztów poniesionych na wyposażenie, doposażenie 

stanowisk pracy

W badanym okresie 2008 r.  w wyniku przeprowadzenia ok. 200 rozmów z 

potencjalnymi  wnioskodawcami,  pracodawcy  zainteresowani  zwrotem  kosztów 

poniesionych  na  wyposażenie,  doposażenie  stanowisk  pracy  dla  skierowanego 

bezrobotnego złożyli 147 wniosków. W efekcie zawarto 103 umowy na wyposażenie 

stanowisk pracy dla 135 osób, z tego:

 15 umów (25 stanowisk pracy) w ramach algorytmu,

 77  umów  (96  stanowisk  pracy)  w  ramach  programu  regionalnego  „Wsparcie 

przedsiębiorczości w regionie – Przedsiębiorca”,

 11 umów (14 stanowisk pracy) w ramach programu z rezerwy Ministra „Aktywni 

bezrobotni”.

Stanowiska pracy wyposażano w ramach:

 algorytmu  -  robotnik  obróbki  kamienia,  mechanik  samochodowy,  sprzedawca, 

pomoc  kuchenna,  pracownik  usług  osobistych,  kucharz,  kelner,  pracownik 

biurowy, murarz, farmaceuta, realizator dźwięku, operator kamery, dziennikarz, 

producent  filmowy,  montażysta  dźwięku,  przedstawiciel  handlowy,  pracownik 

budowlany, szlifierz materiałów drzewnych, barman,

 programu regionalnego „Wsparcie przedsiębiorczości w regionie – Przedsiębiorca” 

-  sprzedawca,  księgowa,  instruktor  nauki  jazdy,  robotnik  budowlany, 

wulkanizator,  barman,  robotnik  obróbki  kamienia,  mechanik  samochodowy, 
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operator  światła,  przedstawiciel  handlowy,  posadzkarz,  kierowca,  wulkanizator, 

fryzjer,  operator  myjni  samochodowej,  kucharz,  specjalista  ds.  marketingu  i 

sprzedaży, szlifierz materiałów drzewnych, monter instalacji sanitarnych, murarz, 

szklarz,  stolarz  meblowy,  fryzjer,  pomocnik  stolarz,  pomoc kuchenna,  kucharz, 

przewodnik  turystyczny  terenowy,  pracownik  usług  osobistych,  mechanik 

samochodowy,  grafik  komputerowy,  kasjer,  elektromonter  instalacji 

elektrycznych,  blacharz,  szwaczka,  kosmetyczka,  kierowca,  dekarz,  pomoc 

technika dentystycznego, spawacz, operator maszyn krojących i wykrawających 

do papieru, rejestratorka medyczna, księgowa,

 programu  „Aktywni  bezrobotni”  -  sprzedawca,  robotnik  leśny,  instruktor  nauki 

jazdy,  pracownik  biurowy,  technik  farmaceutyczny,  robotnik  ogólnobudowlany, 

pracownik  usług  osobistych,  pomocnik  stolarza,  referent  ubezpieczeniowy, 

mechanik samochodowy, pomoc kuchenna, fizjoterapeuta.

Szkolenia

W  omawianym  okresie  w  ramach  aktywnego  przeciwdziałania  skutkom 

bezrobocia na szkolenia skierowano 585 osób. W efekcie do końca grudnia 2008 r. 

kursy ukończyło 522 bezrobotnych. Z liczby 585 osób do 31.12.2008 r. szkoleniami:

a) indywidualnymi  (po  uprawdopodobnieniu  zatrudnienia)  objęte  były  24 osoby. 

Główne kierunki szkoleń indywidualnych to: kurs strzyżenia i  pielęgnacji  psów, 

szkolenie dla witrażystów, kurs specjalistyczny przewozu towaru w cysternach, 

kurs  dokształcający  kierowców  wykonujących  transport  drogowy  w  zakresie 

przewozu rzeczy lub osób w części ogólnej i dodatkowej, szkolenie podstawowe 

strażników  Straży  Gminnej,  projektowanie  i  instalacja  systemów  nawadniania, 

kurs  dokształcający  kierowców   wykonujących  zarobkowy  transport  taxi, 

pielęgnacja,  modelowanie  i  przedłużanie  paznokci,  kurs  dla  kandydatów  na 

kierowców kat. D z B, kat D z C oraz kat. C.

b) grupowymi objętych było 216 osób ( w tym 28 osób niepełnosprawnych). Główne 

kierunki  szkoleń  grupowych  to:  elektryk  bez  ograniczenia  napięcia,  Monter 

instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej z tworzyw sztucznych 

i  miedzi,  kurs  dokształcający  kierowców  wykonujących  transport  drogowy  w 

zakresie  przewozu  rzeczy  lub  osób  w  części  ogólnej  i  dodatkowej,  operator 
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maszyn  do  obróbki  skrawaniem  CNC,  operator  koparko-ładowarki  z 

uprawnieniami  na  koparkę  jednonaczyniową  lub  ładowarkę  jednonaczyniową, 

rzeźnik  wykrawacz,  kurs  dla  kandydatów  na  kierowców  kat.  D  

z B, kat. C, fryzjer + stylizacja i wizaż, szkolenie z aktywnego poszukiwania pracy,

c) grupowymi w ramach porozumienia z Fundacją Edukacji Europejskiej „Sprawniejsi  

niż inni” objętych było 21 osób niepełnosprawnych,

d) grupowymi w ramach projektu  „Przeciw bezrobociu” objęte były 324 osoby (w 

tym 15 osób niepełnosprawnych). Głównie kierunki szkoleń to: kierowca wózków 

jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną obsługą, wymianą butki 

gazowych,  obsługa  pakietu  biurowego  z  nauką  języka  angielskiego,  doradca 

klienta z kursem kasjera walutowo-złotowego, spawanie MAG, kurs doskonalący z 

zakresu księgowości z obsługą komputera, , ABC małej przedsiębiorczości – kurs 

przygotowujący do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, magazynier z 

obsługą  komputera  i  wózków  jezdniowych  z  napędem  silnikowym  wraz  z 

bezpieczną obsługą, wymianą butli gazowych.

Badania lekarskie 

W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. urząd skierował na badania lekarskie 

2.170 osób, w tym:

 badania lekarskie przed szkoleniami – 240 osób,

 badania lekarskie przed stażem – 1.006 osób,

 badania lekarskie przed przygotowaniem zawodowym – 795 osób,

 ocena zdolności do wykonywania pracy – 121 osób,

 ocena zdolności do wykonywania prac społecznie-użytecznych – 8 osób.

Opieka nad dzieckiem lub osobą zależną

W badanym okresie z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem skorzystało 5 

osób bezrobotnych

15



Wsparcie w ramach rezerwy celowej „Pomoc dla repatriantów”

W roku 2008 w ramach rezerwy celowej „Pomoc dla repatriantów” w ramach 

kontynuacji  umów  z  roku  2007  wsparciem  objęto  3 osoby  bezrobotne.  Stąd 

pracodawca  otrzymywał  refundację  części  kosztów  poniesionych  w  związku  z 

zatrudnieniem ww. bezrobotnych.

II. Wśród  innych działań  podejmowanych  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy   
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych można wyszczególnić:

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

W roku 2008 tutejszy urząd udzielał wsparcia osobom poszukującym pracy z 

orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Ogółem pomocą objęte zostało  55 osób 

(w tym 11 osób kontynuowało wsparcie w ramach umów zawartych w roku 2007), z 

tego:

a) 20  osób  objętych  zostało  szkoleniami  w  zakresie  języka  niemieckiego  dla 

początkujących i kursu komputerowego na poziomie podstawowym,

b) 24  osoby  uczestniczyły  w  przygotowaniu  zawodowym  (w  tym  7  osób 

kontynuowało  przygotowanie  zawodowe  rozpoczęte  

w  roku  2007).  Wykonywali  oni  prace  na  stanowiskach:  kasjer  handlowy, 

rehabilitant,  konserwator,  pokojowa,  pracownik  administracyjno-biurowy, 

statystyk medyczny, referent księgowości i robotnik gospodarczy. 

c) 6 osób wzięło udział w stażu (w tym 3 osoby kontynuowały staż rozpoczęty w 

roku 2007). Podjęli oni pracę w charakterze informatyka, pracownika biurowego, 

pracownika socjalnego i asystenta bankowego.

d) 5  osób skorzystało z refundacji kosztów dojazdów na szkolenie, przygotowanie 

zawodowe i  staże (w tym 1 osoba kontynuowała wsparcie rozpoczęte w roku 

2007).
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Środki  na  podjęcie  działalności  gospodarczej,  refundacja  kosztów 
wyposażenia  stanowisk  pracy,  refundacja  kosztów  wynagrodzeń  osoby 
niepełnosprawnej

W badanym okresie wsparciem środkami PFRON objętych zostało 17 osób 

niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące 

pracy niepozostające w zatrudnieniu, z tego: 

 8  osób  otrzymało  środki  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  w  branży 

usługowej  (taxi,  prowadzenia  szkoleń,  usługi  doradcze  oraz administracyjne  w 

zakresie  prowadzenia  projektów,  strzyżenie  i  pielęgnacja  psów)  lub  handlowej 

(hurtownia ciastek, handel odzieżą, sklep internetowy),

 4  stanowiska  zostały  wyposażone  w  ramach  refundacji  kosztów  doposażenia. 

Niepełnosprawni  zostali  zatrudnieni  na  stanowiskach  pracownika  biurowego, 

specjalisty  ds.  obsługi  klienta,  konserwatora  terenów  zielonych  i  urządzeń 

rekreacyjnych, referenta ds. księgowości – kasjera.

 5  osób  zostało  zatrudnionych  na  stanowiskach  pracy  w  związku  z  refundacją 

kosztów wynagrodzeń. Niepełnosprawni pracowali na stanowiskach: pracownika 

biurowego, operatora wtryskarki, sprzedawcy.

Warto dodać, że poza 72 osobami, które otrzymały wsparcie ze środków 

PFRON urząd zaktywizował także 257 osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności posiadających status bezrobotnego (w tym 37 osób w ramach 

kontynuacji umów z roku ubiegłego), z których: 25 uczestniczyło w stażach, 76 w 

przygotowaniu zawodowym, 64 w szkoleniach, 11 w robotach publicznych, 4 w 

pracach interwencyjnych, 71 w pracach społecznie-użytecznych zaś 6 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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III.Wśród  innych  działań  podejmowanych  w  ramach  aktywizacji   
zawodowej bezrobotnych można wyszczególnić:

Poradnictwo zawodowe
W  2008  roku  usługami  poradnictwa  zawodowego  objętych  zostało  3.809 

osób, w tym:

 udzielono 1.909. porad indywidualnych,

 udzielono 574 indywidualnych informacji zawodowych,

 zrealizowano 12 spotkań w ramach grupowej informacji zawodowej dla 154 osób,

 zrealizowano 6 spotkań w ramach grupowej porady dla 53 osób,

 przeprowadzono 1.119 rozmów wstępnych. 

W  wyżej  wymienionym  okresie  bezrobotni  i  poszukujący  pracy  korzystali  z 

poradnictwa  indywidualnego  i  grupowego.  Podstawowe  cele  przeprowadzonych 

porad grupowych dotyczyły:

 poznania indywidualnych czynników wyboru zawodu i pracy zawodowej,

 nabycia umiejętności samoanalizy pod kątem wyboru pracy  zawodowej,

 zrozumienia  znaczenia  podejmowanych  świadomych  i  trafnych  decyzji 

zawodowych,

 poznania  możliwości  rozwiązania  problemów  wynikających  z  ograniczonych 

możliwości podjęcia zatrudnienia.

 Udzielano  także indywidualnych   informacji  zawodowych  dotyczących 

możliwości  uzyskania  pomocy  z  zakresu  poradnictwa  zawodowego  oraz  innych 

informacji  przydatnych  osobom  bezrobotnym  lub  poszukującym  pracy  w 

rozwiązywaniu  problemów zawodowych.  Część osób  uczestniczyła  w spotkaniach 

realizowanych  w  ramach   grupowej  informacji  zawodowej.  Tematyka  grupowej 

informacji zawodowej  dotyczyła:

 informacji o podstawowych usługach rynku pracy,

 informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy,

 możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych,

 oczekiwań  pracodawców  w  zakresie  kwalifikacji  zawodowych  wymaganych  od 

kandydatów do pracy,

 możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej.
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Ponadto w roku 2008 przeprowadzano  rozmowy wstępne w celu pozyskania 

informacji    o  sytuacji  zawodowej  klienta  i  ustaleniu  potrzeby  udzielenia  porady 

indywidualnej, porady grupowej lub innej usługi rynku pracy. Sporządzono 27 opinii 

dotyczących  oceny  predyspozycji  zawodowych  osób  ubiegających  się  o  udział  w 

szkoleniu  po  uprawdopodobnieniu  zatrudnienia.  Celem  udzielanych  porad  była 

pomoc:

 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  osoby  bezrobotnej   w odniesieniu  do 

sytuacji na lokalnym rynku pracy,

 przedstawiania  przepisów Ustawy  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku 

pracy  z  uwzględnieniem możliwości  skorzystania  z  przygotowań zawodowych, 

szkoleń, stażu zawodowego oraz innych form wsparcia organizowanych przez PUP 

w Wałbrzychu,

 dokonania  oceny  predyspozycji  klientów   zamierzających  podjąć  własną 

działalność gospodarczą. 

W 2008 roku doradcy zawodowi współpracowali przy realizacji projektu 

systemowego „Przeciw bezrobociu”  w ramach podziałania 6.1.3. POKL 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przyszli 

uczestnicy projektu objęci zostali poradnictwem zawodowym. Praca z doradcą miała 

na celu ustalenie, czy posiadają oni  predyspozycje charakteryzujące przedsiębiorcę, 

czy gotowi są podjąć obowiązki związane z prowadzeniem własnej działalności 

gospodarczej oraz, czy w trakcie prowadzenia działalności mogą liczyć na  pomoc i 

wsparcie  ze strony rodziny. Wszyscy bezrobotni  zgłaszający się na spotkania z 

doradcą,  zostali objęci indywidualnym poradnictwem zawodowym.  W ramach 

realizacji  celów związanych  z obsługą projektu  zaopiniowano 83  Karty Kandydata 

na Szkolenie „ABC małej przedsiębiorczości – kurs przygotowawczy do rozpoczęcia 

własnej działalności gospodarczej”. Dla pozostałych osób sporządzone zostały przez 

doradców opinie dotyczące zakwalifikowania poszczególnych uczestników projektu 

na w/w formę  wsparcia.
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W badanym okresie z  Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu 

na  mocy  porozumienia  o  współpracy  kierowano  osoby  korzystające  z  pomocy 

finansowej na spotkania indywidualne. W czasie porady  indywidualnej polegającej 

na  bezpośrednim  kontakcie  z  doradcą  zawodowym,  stosowano  postępowanie 

wspomagające proces podejmowania decyzji zawodowej. W 2008 roku z tej formy 

wsparcia skorzystało łącznie 360 osób.

Klienci  objęci  indywidualnym  poradnictwem  zawodowym  mieli  możliwość 

skorzystania   z  adresowej  bazy  danych   instytucji  i  urzędów  zajmujących  się 

udzielaniem pomocy osobom bezdomnym, uzyskują pomoc w ocenie predyspozycji 

zawodowych, przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowaniu do rozmowy 

kwalifikacyjnej   umożliwiającej   ponowne  wejście  na  rynek  pracy.  Z  osobami 

skierowanymi  przez  MOPS  do  doradcy  zawodowego   w  wyniku  przeprowadzonej 

rozmowy doradczej po dokonaniu oceny predyspozycji i zainteresowań zawodowych 

ustalano indywidualny dla każdego klienta tok postępowania:

 uzyskiwano zgodę klienta na sposób postępowania oraz aktywną współpracę z 

doradcą zawodowym zmierzającą do aktywizacji zawodowej klienta,

 kierowano  do pośredników pracy w celu zapoznania się z aktualnymi ofertami 

pracy odpowiadającymi obszarom zainteresowań zawodowych klienta,

 rozważano  możliwość  skorzystania  z  pomocy  pracowników  innych  komórek 

organizacyjnych powiatowego urzędu pracy, doradcy zawodowego w z centrum 

informacji i planowania kariery zawodowej, specjalistów  innych instytucji,

 dokonywano  analizy  sytuacji  klienta  z  uwzględnieniem  sytuacji  zawodowej, 

predyspozycji,  sytuacji  materialnej,  rodzinnej,  wyników specjalistycznych badań 

lekarskich lub psychologicznych,

 wyznaczano  termin  kolejnej  wizyty  u  doradcy  zawodowego  w  celu  dokonania 

analizy poczynań klienta zmierzających do pozyskania zatrudnienia.

 Dodatkowo  w  roku  2008  roku  pośrednicy  pracy  skierowali  do  doradców 

zawodowych   49 osób  odmawiających  podjęcia  zatrudniania  ze  względów 

zdrowotnych. W ramach swoich zadań doradcy zawodowi  udzielali   skierowanym 

osobom indywidualnej porady zawodowej w wyniku której dokonywano:

 analizy  możliwości  i  wyboru  odpowiedniego  sposobu  rozwiązania  problemu 

zawodowego klienta,
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 analizy  sytuacji  klienta   uwzględniając  stan  zdrowia  klienta  na  podstawie 

posiadanej aktualnej dokumentacji medycznej,

 sporządzano  opinię  dotyczącą  wyniku  udzielonej  porady,  zalecanego  sposobu 

dalszego postępowania  i przekazanie jej do pośrednika pracy na wniosek którego 

klient został skierowany do doradcy zawodowego.

Od lipca 2008 r. mobilni doradcy zawodowi świadczą swoje usługi w zakresie 

poradnictwa zawodowego w  Oddziałach PUP w : Mieroszowie,  Głuszycy, Jedlinie 

-Zdrój, Boguszowie – Gorcach, Walimiu. Spotkania odbywają  się raz w tygodniu, w 

omawianym okresie poradnictwem zostało objętych 448 osób. Powyższe jest możliwe 

dzięki realizacji projektu konkursowego „Urząd pracy bliżej bezrobotnego” w ramach 

Poddziałania  6.1.2  PO KL  rozpoczętego  w b.r.,  w ramach którego  zatrudniono  8 

doradców zawodowych – stażystów i 10 pośredników pracy – stażystów.

W  ramach  współpracy  doradców   zawodowych  z  PUP  w  Wałbrzychu  z 

doradcami  zawodowymi   oraz  psychologiem  z  Centrum Informacji  i  Planowania 

Kariery Zawodowej w Wałbrzychu kierowano osoby bezrobotne na trzydniowe zajęcia 

warsztatowe  z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy.  Po przeprowadzeniu 

rozmowy wstępnej wydano  155 skierowań na w/w zajęcia, których tematyką było 

motywowanie do podjęcia pracy, aktywne poszukiwanie pracy.

Doradcy   współuczestniczyli  w  realizacji  zadań  z  zakresu  wspierania 

aktywności  zawodowej  osób  niepełnosprawnych.  Poradnictwem  indywidualnym 

objęto ogółem 257 osób niepełnosprawnych. Zaopiniowano 23 wnioski na szkolenia 

zawodowe organizowane ze środków PFRON dla osób zarejestrowanych w PUP jako 

osoby  poszukujące  pracy.  Ponadto   doradcy  zawodowi  sporządzili  18  opinii 

dotyczących  oceny  predyspozycji  przedsiębiorczych   osób  zainteresowanych 

podjęciem działalności  gospodarczej  ubiegających się o przyznanie jednorazowych 

środków  na  rozpoczęcie  działalności  gospodarczej  z  Państwowego  Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 Udzielane porady  najczęściej dotyczyły.

 przedstawiania przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy oraz Rozporządzenia dotyczącego rehabilitacji, a w szczególności przepisów 

dotyczących rejestracji  i szkoleń osób niepełnosprawnych,

 określenia bieżących możliwości zatrudnienia poprzez dokonanie bilansu 
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kwalifikacji i umiejętności zawodowych w odniesieniu do sytuacji na lokalnym 

rynku pracy,

 udzielania informacji o instytucjach, fundacjach zajmujących się wspieraniem osób 

niepełnosprawnych znajdujących się na terenie Wałbrzycha.

W   omawianym  okresie  doradcy  zawodowi  uczestniczyli  w  spotkaniu  z 

młodzieżą  z IV LO organizowanym pod patronatem senatora Romana Ludwiczuka. 

Tematyka  spotkania obejmowała następujące zagadnienia :

 rynek  pracy  (prezentacja  usług  świadczonych  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy 

,określenie  praw  i  obowiązków  osób  zarejestrowanych,  charakterystyka  i 

zapotrzebowanie  lokalnego  rynku  pracy,  metody  poszukiwania  pracy, 

pośrednictwo pracy a firmy doradztwa personalnego, praktyki zawodowe i staże, 

tragi pracy, giełdy pracy i prezentacja firm),

 wybrane przepisy  Ustawy o promocji  zatrudnienia i  instytucjach  rynku pracy 

dotyczące  udzielania  pomocy  osobom  bezrobotnym  przy  podejmowaniu 

działalności gospodarczej

 techniki  rekrutacyjne  (analiza  dokumentów  aplikacyjnych,  rozmowa 

kwalifikacyjna, testy).

Ponadto w czerwcu 2008 roku doradcy zawodowi na zaproszenie pedagogów 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wałbrzychu zorganizowali 

jednodniowe zajęcia warsztatowe  dla wychowanków ośrodka. Celem zajęć było 

stworzenie motywacji i zainspirowanie uczestników, by aktywnie podchodzili do 

swojej przyszłości na rynku pracy, a także zrozumienie przez uczestników procesu 

wymagań kwalifikacyjnych, oczekiwań dotyczących kwalifikacji na rynku pracy w 

przyszłości.

Usługi EURES

W ramach świadczonych usług EURES w 2008 r. w tutejszym urzędzie istniał 

stały  dostęp  do bazy  danych  zawierających  informacje  na  temat  wolnych miejsc 

pracy  w  Europie  oraz  bazy  danych,  w  której  zamieszane  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 
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kwalifikacji  zawodowych  oraz  kosztów  utrzymania  i  zakwaterowania  w  innych 

państwach UE.

W 2008 r. z usług powiatowego asystenta EURES skorzystały ogółem  1343 

osoby, w tym:.

 1054 osoby w celu pomocy w poszukiwaniu pracy,

 128 osób w celu uzyskania informacji ogólnych na temat pracy za granicą,

 83 osoby w celu zdobycia informacji dotyczących warunków życia w krajach EOG,

 78 osób w celu pozyskania informacji dotyczących sposobów poszukiwania pracy i 

prawidłowego redagowania dokumentów aplikacyjnych.

Udzielone porady indywidualne i informacje dotyczyły najczęściej:

1. 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,

2. szczegółowych  informacji  o  wymogach  i  warunkach  oferowanych  przez 

pracodawców w ramach zgłaszanych ofert sieci EURES,

3. informowania o możliwościach jakie daje portal internetowy EURES (pomoc w 

wyszukiwaniu w bazie ofert obcojęzycznych, pomoc w rejestracji CV on-line, 

obsługa wyszukiwarki doradców EURES z krajów EOG),

4. pomocy w ustaleniu wiarygodności agencji pośrednictwa do pracy za granicą 

działających na terenie RP i w krajach EOG

5. przekazania  adresów  polskich  i  zagranicznych  portali  internetowych 

prywatnych agencji pośrednictwa pracy,

6. udzielania pomocy w redagowaniu aplikacji w formacie europejskim (w języku 

polskim  i  angielskim),  a  także  przekazania  informacji  na  temat  zasad 

autoprezentacji w trakcie rozmowy z pracodawcą zagranicznym lub doradcą w 

agencji zatrudnienia,

7. przekazania informacji o terminach i miejscach giełd i targów pracy z udziałem 

pracodawców zagranicznych organizowanych na terenie RP,

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

europejskich z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i 

nadwyżkowych,

9. zasad uznawania dyplomów i certyfikatów przez pracodawców zagranicznych 
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oraz możliwości podwyższania kwalifikacji w krajach UE

10.udostępnianie  materiałów  informacyjnych  (ulotki,  opracowania,  wydruki 

internetowe, linki do stron internetowych),

11.udostępnianie  materiałów  dotyczących  zasad  zakładania  i  prowadzenia 

działalności gospodarczej w krajach UE i EOG,

12.przekazania  informacji  na  temat  koordynacji  systemów  zabezpieczenia 

społecznego (przepisy koordynacji, sposoby realizacji, typy formularzy).

W  2008 roku do powiatowego Asystenta EURES wpłynęło łącznie  448 ofert 

pracy zgłoszonych przez pracodawców w ramach sieci  EURES (razem około  4430 

miejsc pracy). Oferty pracy pracodawców zagranicznych, były to głównie propozycje 

zatrudnienia  długoterminowego  –  najczęściej  na  okres  od  6  do  12  miesięcy  z  3 

miesięcznym  okresem  próbnym  w  pełnym  wymiarze  czasu  pracy.  Pracodawcy 

zagraniczni poszukiwali fachowców w różnych zawodach i z różnym wykształceniem, 

najczęściej zaś z zasadniczym, średnim i wyższym technicznym oraz mechanicznym. 

Szansę  na  skorzystanie  z  ofert  miały  przeważnie  osoby  posiadające  staż  pracy 

udokumentowany  świadectwami,  listami  referencyjnymi  oraz  certyfikatami 

ukończonych szkoleń zawodowych, znające języki obce w stopniu komunikatywnym, 

nie karane.

Wpłynęło również kilka ofert pracy sezonowej w rolnictwie, ogrodnictwie, 

leśnictwie dla osób bez wykształcenia i kwalifikacji, które wymagały podstawy 

znajomości języka obcego lub nie wymagały jego znajomości. Były to oferty do 

Wielkiej Brytanii – rolnictwo, zbiory, ogrodnictwo i do Hiszpanii – zbiory owoców, 

Szwecji – pracownicy leśni oraz w branży hotelarskiej do Austrii, Włoch i Francji. 

Rekrutacja obejmowała łącznie około 1158 osób. Dominowały oferty pracy od 

pracodawców czeskich, norweskich, niemieckich i angielskich. Wpłynęło również 

wiele ofert z Holandii, Finlandii, Irlandii, Szwecji, Francji, Hiszpanii, Włoch, Austrii, 

Cypru, Belgii i Danii.

Wśród zgłoszonych ofert przeważały oferty w następujących branżach:

 mechanicznej  (menadżerowie  produkcji,  inżynierowie  mechanicy,  automatycy, 

inżynierowie  ds.  badań  i  rozwoju,  inspektorzy  i  technicy  morscy,  mechanicy 

samochodowi  i  maszyn  rolniczych,  konsultanci,  operatorzy  maszyn,  blacharze, 

lakiernicy,  operatorzy  maszyn  CNC,  operatorzy  wózka  widłowego,  spawacze, 
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tokarze, wiertacze, technicy do kontroli jakości i nadzoru, pracownicy montażu, 

ślusarze, modelarze, formierz, odlewnik, glazurnik, elektromechanicy,  pracownicy 

do oczyszczalni, brygadziści),

 hotelarsko  –  gastronomicznej  (kelnerzy,  pokojówki,  recepcjoniści,  kucharze, 

pomoce kuchenne, bagażowi, personel hotelowy),

 budowlanej  (inżynierowie  budownictwa  wodnego  i  lądowego,  projektanci, 

kierownicy budowy, konstruktorzy, elektroinstalatorzy, elektrycy, elektromonterzy, 

robotnicy  drogowi,  szlifierzy  kamieni,  cieśle,  stolarze,  murarze,  tynkarze, 

hydraulicy, geodeci, malarze, pracownicy budowlani),

 rolniczej (ogrodnicy, pracownicy do zbiorów owoców i warzyw, pakowacze, 

pracownicy farm, pracownicy sezonowi w leśnictwie),

 handlowo-  usługowej  (asystenci  ds.  sprzedaży,  specjaliści  ds.  marketingu, 

kierownicy  sprzedaży,  sprzedawcy,  pracownicy  ochrony  osób  i  mienia, 

sprzątaczki),

 spożywczej (rzeźnicy, wykrawacze, ubojowi, cukiernicy, piekarze),

 transportowej (kierowcy autobusów, kierowcy spedytorzy, kierowcy ciężarówek i 

maszyn budowlanych, przedstawiciele handlowi, kierowcy zawodowi),

 informatycznej (programiści, informatycy),

 medycznej (pielęgniarki, pielęgniarki środowiskowe, technicy do kontroli i nadzoru 

aparatury  radiologicznej,  technicy  farmaceuci,  technicy  kontrolerzy  jakości  - 

laboranci,  dentyści  i  technicy  dentystyczni,  lekarze,  osoby do przeprowadzania 

dializ, kinezyterapeuci),

 innej (opiekunowie osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci, animatorzy kultury 

i czasu wolnego, instruktorzy fitnesu, trenerzy sportowi, scenografowie i technicy 

dźwiękowcy, performerzy uliczni,  ankieterzy, tłumacze, księgowi,  magazynierzy, 

krawcy).

Usługi EURES obejmowały również współpracę z agencjami pośrednictwa 

obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych. W ramach 

tych działań do PUP w Wałbrzychu wpłynęło ogółem około 334 ofert jawnych 

indywidualnych lub zbiorczych. Oferty te udostępniane były na bieżąco w gablocie 

ogłoszeniowej oraz u Asystenta EURES prowadzonym rejestrze ofert.
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Ponadto  Asystent  EURES  zorganizował  w  dniu  28.10.2008r.  spotkanie 

informacyjne  w  Klubie  Integracji  Społecznej  przy  Miejskim  Ośrodku  Pomocy 

Społecznej  w Wałbrzychu,  w którym brało  udział  10 osób  bezrobotnych  oraz  25 

spotkań  informacyjnych  w  oddziałach  i  filiach  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w 

Wałbrzychu. Cykl spotkań z osobami bezrobotnymi oraz poszukującymi pracy miał na 

celu ułatwienie mieszkańcom okolic  Wałbrzycha podejmowanie pracy poza krajem 

zamieszkania   (dostęp  do  zagranicznych  ofert  pracy).  Ponadto,  Asystent  EURES 

informował  osoby zainteresowane na temat warunków życia i pracy w krajach UE i 

EOG,  prezentował  sieć  EURES,  zasady  korzystania  z  portalu  europejskich  służb 

zatrudnienia, oferował pomoc w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych w formacie 

europejskim,  możliwości  zamieszczenia  na  portalu  swoich  aplikacji,  jak  również 

informował o zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Asystent EURES brał udział w Targach Pracy, zorganizowanych w Wałbrzychu i 

Boguszowie – Gorcach, podczas których udzielał informacji na temat ofert pracy za 

granicą oraz usług świadczonych w ramach pośrednictwa EURES.

Z jego udziałem w lutym 2008 r. odbyły się transgraniczne dni informacyjno–

rekrutacyjne w siedzibie Domu Kultury w Zgorzelcu oraz marcu 2008 r. w siedzibie 

Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Kłodzku  w  ramach  działań  transgranicznych  na 

pograniczu  polsko-czesko-niemieckim.  Program  obejmował  między  innymi 

prezentację warunków życia i pracy oraz podejmowanie działalności gospodarczej w 

Czechach i Niemczech.

Asystent  EURES  został  również  zaproszony  na  spotkanie  z  uczestnikami 

projektu  „Wymiany i spotkania transgraniczne”, realizowanego w ramach programu 

„Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci”. Na spotkaniu omówione zostały 

stosunki  polsko–czeskie na pograniczu, aktualna sytuacja polityczna, gospodarka i 

współczesna kultura Czech oraz stereotypy polsko–czeskie, a w kwietniu 2008r. w 

Szczawnie Zdroju uczestniczył w spotkaniu z pracownikami czeskich urzędów pracy, 

którzy przybyli do nas w ramach Projektu wymiany doświadczeń pomiędzy czeskimi i 

polskimi urzędami pracy.

We wrześniu 2008 r. Asystent EURES uczestniczył w szkoleniu w Kleczkowie, 

którego program obejmował sprawozdanie z realizacji  Grantu EURES 2007/2008 i 

działań transgranicznych, zadania powiatowego Asystenta EURES, przepisy, sposoby 
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realizacji  i  zasady  koordynacji  systemów zabezpieczenia  społecznego.  Ponadto  w 

październiku  2008  r.  w  Jeleniej  Górze  w  ramach  tworzonego  partnerstwa 

transgranicznego EURES TriRegio uczestniczył  w konferencji  dotyczącej  warunków 

życia  i  pracy  na  pograniczu  w kontekście  prawa pracy.  Na  ww.  zaprezentowano 

prawne formy zatrudnienia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz prawo pracy w 

Niemczech i Czechach.

Z  udziałem  Asystenta  EURES  w  grudniu  2008  r.  w  Szczawnie  Zdroju, 

Wrocławiu,  Jeleniej  Górze  oraz  Legnicy  odbyły  się  kolejne  „Dni  Mobilności 

Pracowniczej”. Program obejmował prezentacje:

 Doradców EURES, m.in. na temat warunków życia i pracy w krajach UE: Cypru, 

Belgii, Irlandii, Niemiec, Norwegii i Włoch,

 zagranicznych ofert pracy dostępnych na stoiskach informacyjnych prowadzonych 

przez Doradców EURES z 6 krajów UE oraz z Polski z możliwością przekazania CV 

w języku angielskim,

 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,

 EuroInfo Centrum,

 Europe Direct,

 OHP.

Pośrednictwo pracy

W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w 

Wałbrzychu wpłynęło ogółem  8767 ofert pracy (z czego ok. 39 % to oferty pracy 

subsydiowanej),  w  tym  892 z  Wałbrzyskiej  Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej.  

Najczęściej  występujące  stanowiska  to:  sprzedawca/kasjer,  pracownik 

biurowy/pracownik administracyjny, magazynier, sprzątaczki, pracownik gospodarczy, 

porządkowy,  komunalny,  dozorca,  pracownik  budowlany,  murarz,  dekarz,  cieśla, 

pracownik pomocniczy w budownictwie, kierowcy kat. B, C, C+E, kelner, kucharz, 

pomoc  kuchenna,  barman,  bufetowa,  przedstawiciel  handlowy,  operator  koparki, 

ładowarki,  spedytor,  logistyk,  fakturzysta,  piekarz,  pomocnik  piekarza,  cukiernik, 

pracownik produkcji, fryzjer, monter kanalizacji CO, gazowej, telekomunikacji.

 Pracodawcy z WSSE poszukiwali osób do pracy w charakterze: pracownika 

produkcji, operatora wózka widłowego, pracownika utrzymania ruchu, pracownika do 

27



obszywania  kierownic,  pracownika  do  szycia  i  montażu  tapicerki  samochodowej, 

spawacza, elektryka, tokarza, ślusarza oraz mistrza produkcji. 

Na przestrzeni od stycznia do grudnia 2008 r. zorganizowano 60 giełd pracy, w 

których  uczestniczyły  1523 osoby.  Giełdy  pracy  organizowano  najczęściej  na 

stanowiska:  szwaczki,  kasjera-sprzedawcę,  pracownika produkcyjnego,  pakowacza, 

operatora  linii  produkcyjnej,  pracownika  magazynu,  górnika,  operatora  wózka 

widłowego, kontrolera jakości, robotnika budowlanego.

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 ciągu 12 miesięcy  2008 r.  najwięcej  ofert  pracy  zgłaszali  pracodawcy z 

branży:

 handlowej (handel hurtowy i detaliczny),

 usługowej  (naprawa  pojazdów  samochodowych,  motocykli  oraz  art.  użytku 

osobistego i domowego, usługi komunalne),

 przemysłowej (przetwórstwo  przemysłowe),

 budowlanej,

 administracyjnej  (administracja  publiczna  i  obrona  narodowa,  obowiązkowe 

ubezpieczenie społ. i powszechne ubezpieczenie zdrowotne).

W poszczególnych miesiącach wpływ ofert pracy kształtował się następująco:

Tabela nr 10.   Ilość ofert pracy w roku 2008 

Miesiąc Ilość ofert pracy 
ogółem subsydiowanej w ramach WSSE

Styczeń 1336 124 45
Luty 840 310 140

Marzec 909 545 89
Kwiecień 868 346 75

Maj 792 335 64
Czerwiec 782 374 109

Lipiec 852 320 191
Sierpień 599 284 78
Wrzesień 582 288 35

Październik 449 135 55
Listopad 360 149 11
Grudzień 398 210 0
Razem 8767 3420 892
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