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1. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W WAŁBRZYCHU W 2017 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 z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

pracy ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 z późn.zm.), jak też w innych aktach prawnych -

w szczególności w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity Dz .U. 2016, poz. 2046 ze zmianami ).

1.2. Organizacja i zarządzanie

W  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Wałbrzychu  według  stanu  na  31  grudnia  2017  r.

zatrudnionych  było  98  pracowników  (  6  osób  było  zatrudnionych  do  obsługi  projektów

współfinansowanych z EFS, 1 osoba korzystała z urlopu bezpłatnego, 2 osoby były zatrudnione

w ramach umowy na zastępstwo ), w tym:

➢ Pośredników pracy – 19;

➢ Doradców zawodowych – 12;

➢ Specjalistów ds. rozwoju zawodowego – 5;

➢ Specjalistów ds. programów – 14.

Spośród  wszystkich  zatrudnionych,  72  osoby  posiadały wykształcenie  wyższe.  W  celu

podnoszenia i doskonalenia umiejętności 75 pracowników urzędu uczestniczyło w różnorodnych

szkoleniach,  głównie  z  zakresu  nowelizacji  ustawy  oraz  aktów  wykonawczych,  na  podstawie

których  urząd  opiera  swą  działalność.  Poza  tym  uczestniczyli  w  seminariach,  konferencjach,

prelekcjach i odczytach.

Źródłem  finansowania  wynagrodzeń  pracowniczych  były  środki  budżetowe  dla  91

pracowników,  3  pracownice  były  finansowane  z  Programu  Operacyjnego  -  Wiedza  Edukacja

Rozwój  oraz  3  pracownice  były  finansowane  z  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego.

Przeciętne  wynagrodzenie  wszystkich  pracowników  wraz  z  kadrą  kierowniczą,  zatrudnionych
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w urzędzie pracy wynosiło:

➢ brutto –  3.051,46 złotych;

➢ netto  –  2.150,02 złotych  (po odliczeniu  składek  na ubezpieczenie  społeczne,  zdrowotne

i podatku dochodowego).

1.3. Środki budżetowe na działalność Powiatowego Urzędu Pracy 

Plan na rok 2017 zakładał łączną kwotę 9.487.757,00 zł. Założenia planu zostały wykonane

w następujący sposób:

Tab. 1. Wydatki budżetowe w 2017 roku.

L.p. Wyszczególnienie

Plan na
2017
rok
[zł.]

Wykonanie na
31.12.2017 roku [zł.]

1 2910
zwrot dotacji 479,00 478,29

2                     3020                    
zakup okularów 8.600,00 8.221,52

3 3037
działalność gospodarcza 793.041,00 444.111,43

4 3039
działalność gospodarcza 115.760,00 64.402,47

5 4010 
wynagrodzenia 3.482.235,00 3.481.953,48

6 4040
wynagrodzenia roczne 264.019,00 264.018,85

7 4110
ZUS 614.903,00 614.845,67

8 4120
skł. na Fundusz Pracy 63.575,00 63.556,31

9 4130
składka zdrowotna za

bezrobotnych bez prawa do  zasiłku 3.608.000,00 3.575.579,85

10 4210
zakup materiałów i wyposażenia 59.797,00 59.425,68

11 4260
zakup energii 111.600,00 111.575,22

12 4270
usługi remontowe 23.500,00 21.379,94

13 4280
zakup usług zdrowotnych 3.670,00 3.670.00   
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14 4300
zakup usług pozostałych 181.662,00 178.949,24

15 4410
delegacje 6.500,00 5.690,00

16 4430
opłaty różne 10.570,00 10.569,63

17 4440
ZFŚS 123.161,00 123.087,32

18 4480
podatek od nieruchomości 16.047,00 16.047,00

19 4510
kary i odszkodowania 60,00 60,00

20 4520
opłaty na rzecz JST 54,00 54,00

21 4560
odsetki od zwróconych dotacji 24,00 24,00

22
4590

kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób fizycznych 500,00 500,00

Razem 9.487.757,00 9.045.199,90

1.4. Informatyzacja obsługi rynku pracy

Rok  2017  upłynął  na  usprawnianiu  wykorzystywanych  systemów  i  procedur  oraz

przygotowaniom do wejścia w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Koncentrowano  się  na  poprawieniu  przepływu  informacji,  w  tym  prawidłowym  działaniu

kluczowych  systemów  informatycznych,  a  także  rozwijaniu  systemu  wsparcia  pracowników  -

wewnętrznego helpdesku.

Na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wykonano samodzielnie migrację do

nowego  stosu  technologicznego  systemu  Syriusz  Std,  który  stanowi  główny  element  obsługi

klientów urzędu.

Pomimo krótkiego czasu wyznaczonego na przeprowadzenie wdrożenia, udało się je przeprowadzić

w terminie bez generowania dodatkowych kosztów.

Nadal modernizowane są komputery użytkowników w celu poprawienia komfortu pracy.  Dzięki

modernizacjom ograniczono zakupy nowego sprzętu.

Kolejny rok z  rzędu pozyskano środki  z  Ministerstwa Rodziny,  Pracy i  Polityki  Społecznej  na

zapewnienie wsparcia technicznego dla Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej.
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1.5. Zadania powiatu realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy              
w Wałbrzychu

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

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 informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie;

4) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo

pracy i poradnictwo zawodowe;

5) udzielanie  pomocy  pracodawcom  w  pozyskiwaniu  pracowników  przez  pośrednictwo  pracy

i poradnictwo zawodowe;

6) kierowanie  bezrobotnych  do  realizatora  działań  aktywizacyjnych,  któremu  marszałek

województwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych;

7) realizacja zadań związanych z KFS, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez

finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy;

8) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

9) ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych;

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

11) inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;

12) opracowywanie  badań,  analiz  i  sprawozdań,  w  tym  prowadzenie  monitoringu  zawodów

deficytowych  i  nadwyżkowych,  oraz  dokonywanie  ocen  dotyczących  rynku  pracy  na  potrzeby

powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia;

13) inicjowanie  i  realizowanie  przedsięwzięć  mających  na  celu  rozwiązanie  lub  złagodzenie

problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących

zakładu pracy;
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14) współdziałanie  z  powiatowymi  radami  rynku  pracy w  zakresie  promocji  zatrudnienia  oraz

wykorzystania środków Funduszu Pracy;

15) współpraca  z  gminami  w  zakresie  upowszechniania  ofert  pracy  i  informacji  o  usługach

poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji

robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja

oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym;

16) współpraca  z  wojewódzkimi  urzędami  pracy  w  zakresie  świadczenia  podstawowych  usług

rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych;

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

18) wydawanie decyzji;

19) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw,

o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c, oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła

dwustronne  umowy  międzynarodowe  o  zabezpieczeniu  społecznym,  w  zakresie  świadczeń  dla

bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji;

20) 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 przez:

a)  realizowanie  działań  sieci  EURES we współpracy z  ministrem właściwym  do  spraw pracy,

samorządami województw oraz innymi podmiotami uprawnionymi do realizacji działań

sieci EURES;

b) realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie

działania tych partnerstw;

21) realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających

z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami

zagranicznymi;

22) badanie  i  analizowanie  sytuacji  na  lokalnym  rynku  pracy  w  związku  z  postępowaniem

o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt

czasowy;

23) realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej;
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24) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy;

25) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;

26) 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;

27) inicjowanie  i  realizowanie  badań  i  analiz  wykorzystywanych  w działaniach  prowadzonych

przez urzędy pracy;

28) organizacja i realizowanie programów specjalnych;

29) realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z wojewódzkim

urzędem pracy;

30) przetwarzanie  informacji  o  bezrobotnych,  poszukujących  pracy  i  cudzoziemcach

zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

31) współpraca  z  ministrem  właściwym  do  spraw  pracy  w  zakresie  tworzenia  rejestrów

centralnych;

32) inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.

1.6. Formalna obsługa klientów

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

zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy podejmowane  są na  bieżąco  stosowne działania  w tym

zakresie. W wyniku różnych działań w 2017 roku między innymi: 

➢ wydano  4  258  informacji  o  dochodach  i  pobranych  zaliczkach  na  podatek  dochodowy

PIT-11;

➢ zarejestrowano  24  510 wychodzącej  korespondencji  (w  tym  listy  polecone  za

potwierdzeniem odbioru, listy zwykłe i paczki);

➢ zawarto około  1 517 umów cywilno-prawnych;
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➢ wydano 48 700 decyzji administracyjnych.

W wyniku wydania ponad 48 tys. decyzji administracyjnych do urzędu pracy wpłynęło 105

odwołań, z tego poprzez rozstrzygnięcie organu II instancji:

➢ utrzymano w mocy - 57 decyzji;

➢ uchylono i sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia poprzez organ I instancji – 8 

decyzji;

➢ uchylono i umorzono postępowanie - 5 decyzji;

➢ uchylono w trybie art. 132 § 1 kpa - 15 decyzji;

➢ zmieniono w trybie art. 132 § 1 kpa - 9 decyzji;

➢ stwierdzono nieważność decyzji – 1 decyzja.

Ponadto organ II instancji stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania w stosunku do 4

decyzji,  2  decyzje  zostały  uchylone  i  jednocześnie  Wojewoda  przyznał  prawo  do  dodatku

aktywizacyjnego,  1 odwołanie organ odwoławczy pozostawił  bez rozpoznania,  3 odwołania nie

zostały jeszcze rozpatrzone przez organ II instancji.

Ponieważ w roku 2017 urząd wydał 48 700 decyzji:

➢ ilość wszystkich odwołań ( 105 ) stanowi 0,3 % ogółu wydanych decyzji,

➢ ilość uchylonych decyzji ( 15 ) stanowi 0,01 % ogółu wydanych decyzji.

1.7. Finansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy   

w Wałbrzychu

1.7.1.Środki Funduszu Pracy 

Wielkość środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz

promocji  zatrudnienia,  łagodzenia  skutków  bezrobocia  i  aktywizacji  zawodowej  bezrobotnych

w danym roku jest ustalana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w  sprawie  algorytmu  ustalania  kwot  środków  Funduszu  Pracy  na  finansowanie  zadań

w województwie (Dz.U. 2014, poz. 1294). Natomiast środki Funduszu Pracy na wypłatę zasiłków

i innych obligatoryjnych świadczeń przekazywane są do wysokości faktycznych potrzeb.
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Ministerstwo  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  przekazywało  w  ciągu  roku  na

wyodrębnione  rachunki  bankowe  zaliczki  środków  Funduszu  Pracy  do  wysokości  kwot

wynikających  z  algorytmu.  W  roku  2017  rytmicznie  otrzymywane  dotacje  pozwalały  na

terminowe wypłaty zasiłków i innych świadczeń. 

Wydatkowano  ogółem  37.092.964,06 złotych  z  tego  na:  zasiłki  dla  bezrobotnych

– 9.150.081,41 zł, obowiązkowe składki – 2.505.392,97 zł. Wydatki dotyczące aktywnych form

przeciwdziałania bezrobociu opisano szczegółowo od punktu 3.

2.  INFORMACJA  O  RYNKU PRACY W  MIEŚCIE
WAŁBRZYCHU ORAZ POWIECIE WAŁBRZYSKIM

W  2017  ROKU

2.1. Podstawowe informacje statystyczne dotyczące rynku pracy

Na dzień 31.12.2017 r. liczba osób bezrobotnych łącznie dla powiatu wałbrzyskiego i miasta

Wałbrzycha zmniejszyła się o 1609 w stosunku do końca 2016 roku, osiągając stan 4 813 osób. Na

koniec grudnia 2017 r. stopa bezrobocia wynosiła:

➢ dla Polski - 6,6 %

➢ dla województwa dolnośląskiego - 5,7 % 

➢ dla miasta Wałbrzycha - 7,2 %

➢ dla powiatu wałbrzyskiego - 14,0 %

Tab. 2. Wybrane dane o rynku pracy.

Lp. Opis Miasto Wałbrzych

XII 2017

Powiat wałbrzyski

XII 2017

1
Ogólna ilość bezrobotnych

– w tym kobiet

3044

1682

1769

989

2 Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku 423 343

3 Liczba osób niepełnosprawnych 295 149

4 Liczba   bezrobotnych  wyłączonych  z  ewidencji  w
ciągu roku ogółem, w tym między innymi z powodu:

– podjęcia pracy

– odmowy przyjęcia propozycji pracy lub innej

7414

3429

369

4819

2110

208
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formy

– niepotwierdzenie gotowości do pracy

– dobrowolnej  rezygnacji  ze  statusu
bezrobotnego

– podjęcia nauki

– osiągnięcia wieku emerytalnego

– nabycia praw emerytalnych lub rentowych

– nabycia  praw  do  świadczenia
przedemerytalnego

– innych

1688

445

6

181

24

122

457

890

365

4

69

41

44

359

W  styczniu  2017  roku  ilość  zarejestrowanych  bezrobotnych  wzrosła  osiągając  stan

odpowiednio – 4045 w mieście Wałbrzychu oraz 2666 osób w powiecie wałbrzyskim. Następnie

zaczęła  spadać  do  grudnia  w mieście  Wałbrzychu  oraz  do  listopada  w powiecie  wałbrzyskim.

Widać trend spadkowy od lutego ubiegłego roku. 

Liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych w poszczególnych miesiącach 2017 roku przedstawia

Wykres 1.

Wykres 1. Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku.
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Dla porównania w Tab. 3 i Wykresie 2 zestawiono dane dotyczące ilości zarejestrowanych

bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu wałbrzyskiego oraz miasta Wałbrzycha.

Tab. 3.  Bezrobotni w mieście Wałbrzychu i wg gmin powiatu wałbrzyskiego ( stan w końcu XII

2016 i XII 2017 ).

L.p. Wyszczególnienie
Zarejestrowani bezrobotni

XII 2016 XII 2017

ogółem kobiety ogółem kobiety

1 Boguszów-Gorce 902 479 674 383

2 Czarny Bór 210 122 189 111

3 Głuszyca 306 166 170 100

4 Jedlina Zdrój 182 97 117 68

5 Mieroszów 284 161 185 99

6 Stare Bogaczowice 151 84 107 56

7 Szczawno Zdrój 183 94 130 67

8 Walim 313 173 197 105

9 Powiat wałbrzyski 2531 1376 1769 989

10 Miasto Wałbrzych 3891 2157 3044 1682
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Wykres 2. Bezrobotni w mieście Wałbrzychu i wg gmin powiatu wałbrzyskiego ( stan w końcu XII

2017 )

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych dominują osoby w przedziale wiekowym od 35 - 44

lat co stanowi  25,8 % ogółu zarejestrowanych zarówno w mieście Wałbrzychu jak i w powiecie

wałbrzyskim. Dane liczbowe przedstawia Tab. 4 oraz Wykres 3. 

Tab. 4.  Struktura bezrobotnych według wieku ( stan w końcu XII 2017 ).

L.p. Wiek

Rok 2017

Miasto Wałbrzych Powiat wałbrzyski

Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety

1 18-24 lat 255 189 152 103

2 25-34 lat 754 552 419 299

3 35-44 lat 785 453 455 287

4 45-54 lat 577 293 359 177

5 55-59 lat 452 195 263 123

6 60 lat i więcej 221 0 121 0

7 Ogółem: 3044 1682 1769 989
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Wykres 3.  Struktura bezrobotnych według wieku ( stan w końcu XII 2017 ).

Osoby  z  wykształceniem  średnim  ogólnokształcącym  oraz  gimnazjalnym  lub  niższym

w mieście Wałbrzychu stanowią 42,6 % ogółu bezrobotnych, natomiast w powiecie wałbrzyskim

47,1 % (Tab.5 oraz Wykres 4). 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 czy staże.

Tab. 5. Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia ( stan w końcu XII 2017 ).

L.p. Wykształcenie

Rok 2017

Miasto Wałbrzych Powiat wałbrzyskim

Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety

1 Wyższe 318 219 122 89

2 Policealne i średnie zawodowe 634 398 332 243

3 Średnie ogólnokształcące 226 157 152 116

4 Zasadnicze zawodowe 795 345 482 211

5 Gimnazjalne i poniżej 1071 563 681 330

6 Ogółem: 3044 1682 1769 989
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Wykres 4.  Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia ( XII 2017 ).

2.2. Bezrobotni niepełnosprawni 

Według stanu na koniec grudnia 2017 roku zarejestrowanych było w tut. urzędzie 466 osób

niepełnosprawnych, z tego  240 kobiet. Wśród tych osób  444 posiadało status osoby bezrobotnej

(234 kobiety), a 22 uznanych zostało za osoby poszukujące pracy (6 kobiet), ponieważ nabyły one

prawo do świadczeń rentowych. Wśród niepełnosprawnych bezrobotnych 96 osób posiadało prawo

do pobierania zasiłku (21,7 %).

 W roku 2017 tut.  urząd dysponował  305  miejscami pracy dla osób niepełnosprawnych.

Obserwowaliśmy nasilone rejestracje osób niepełnosprawnych - było ich 977.
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3. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ PODEJMOWANYCH
PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU
W RAMACH AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA

BEZROBOCIU W 2017 ROKU

3.1.Wielkość  środków  w  dyspozycji  Powiatowego  Urzędu  Pracy
w Wałbrzychu w roku 2017 oraz poziom ich wydatkowania (stan na
31.12.2017 r.)

W 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu realizował programy na rzecz promocji

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz w formie Krajowego

Funduszu  Szkoleniowego.  Łączna  wielkość  środków  finansowych  przeznaczonych  na  ten  cel

wyniosła 24.693,72 tys. zł, z czego środki przyznane przez MRPiPS wg algorytmu stanowiły kwotę

8.299,3 tys. zł. (w niniejszej kwocie znajduje się również 80 tys. zł, które stanowiły wkład własny

do projektu partnerskiego „Własny biznes nie jest dla wybranych”).

W ramach powyższego limitu rozpoczęto realizację projektów:

➢ „Aktywizacja  osób młodych  pozostających  bez  pracy  w powiecie  wałbrzyskim ziemskim

i wałbrzyskim grodzkim (III)” (AM-2017 PO WER) w ramach działania 1.1 Wsparcie osób

młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałania 1.1.2 Wsparcie

udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój, na którego cel w 2017 r. pozyskano 5.328,2 tys. zł,

➢ „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim

ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)”(A30+ 2017 RPO)  w ramach Osi priorytetowej 8

Rynek pracy, działania 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, którego limit w 2017 roku wynosił

4.182,2 tys. zł,

➢ „Własny biznes nie jest dla wybranych” w ramach Działania 8.3 RPO WD 2014-2020, na

którego cel w 2017 r. pozyskano 908,8 tys. zł.

Ponadto w badanym okresie  refundowano pracodawcom część kosztów poniesionych na

wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do

30 roku życia, którego limit wynosił 4.890,3 tys. zł. 

W kwocie 24.693,72 tys. zł mieszczą się także środki otrzymane z Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 184,92 tys. zł.

Nadto w 2017 roku otrzymano środki w wysokości  900 tys. zł przeznaczone na realizację
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zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Poniższe  zestawienie  prezentuje  faktyczne  wykonanie  ustalonego  limitu  na  2017  r.

w  ramach  środków  Funduszu  Pracy,  poszczególnych  projektów,  Krajowego  Funduszu

Szkoleniowego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Tab. 6. Wydatkowanie w roku 2017 środków przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania

bezrobociu w podziale na źródła  finansowania.

L.p. Forma aktywizacji
Limit

/w tys. zł/
Wykonanie 

/w %/

Algorytm

1 Szkolenia (w tym studia podyplomowe oraz koszty egzaminów i licencji) 363,80   99,92   

2 Roboty publiczne 1 748,50   99,62   

3 Prace interwencyjne 538,00   99,92   

4 Staże 1 413,70   99,22   

5 Bony stażowe 52,00   99,38   

6 Prace społecznie-użyteczne 225,40   99,86   

7 PAI - prace społecznie-użyteczne 17,70   99,49   

8 Bony na zatrudnienie 1,70   96,18   

9 Bony na zasiedlenie 42,50   99,27   

10 Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 30,20   99,44   

11 Jednorazowe środki na DG 760,00   99,92   

12 Doposażenie MP 2 982,30   99,84   

13 Badania lekarskie 15,00   99,60   

14 Inne (w tym: opieka nad dzieckiem lub osobą zależną, zatrudnienie wspierane) 28,50   99,19   

15 Razem algorytm 8 219,30   99,69   

Projekt partnerski "Własny biznes nie jest dla wybranych" RPO WD

16 Jednorazowe środki na DG - wkład własny do projektu 80,00   100,00   

17 Razem algorytm (wraz z wkładem własnym do projektu) 8 299,30   99,69   

Projekt AM-2017 PO WER

18 Jednorazowe środki na DG 1 966,61   100,00   

19 Bon na zasiedlenie 446,99   98,34   

20 Szkolenia indywidualne 79,37   99,71   

21 Bon szkoleniowy 44,77   99,96   

22 Staże 2 790,46   99,75   

23 Razem AM-2017 5 328,20   99,72   

Projekt A30+ 2017 RPO

24 Jednorazowe środki na DG 2 764,60   100,00   

25 Szkolenia indywidualne 96,38   93,16   

26 Prace interwencyjne 141,03   97,16   

27 Staże 1 180,19   99,23   

28 Razem A30+ 2017 4 182,20   99,53   

Fundusz Pracy - zadania art. 150f ustawy

29 Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS osób do 30 roku życia 4 890,30   100,00   

30 Razem ref. skł. ZUS do 30 4 890,30   100,00   

31 Razem FP, projekty, ref. skł. ZUS do 30 22 700,00   99,74   

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

32 KFS - formy wsparca 900,00   99,56   
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33 KFS - promocja

34 Razem KFS 900,00   99,56   

35 Razem FP, projekty, ref. skł. ZUS do 30 oraz KFS 23 600,00   99,73   

Projekt partnerski "Własny biznes nie jest dla wybranych" RPO WD

36 Jednorazowe środki na DG - dofinansowanie 908,80   55,62   

37 Razem dofinansowanie projektu partnerskiego 908,80   55,62   

Środki PFRON

Algorytm

38 zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 76,64 100,00

39
środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do 
spółdzielni socjalnej *

108,28 95,12

40 Razem PFRON 184,92   97,14

41 Razem FP, projekty, ref. skł. ZUS do 30, KFS, projekt Własny biznes oraz PFRON 24 693,72   98,09

* Z uwagi na wykorzystanie mniejszej wysokości środków przyznanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu

do  spółdzielni  socjalnej  niewykorzystaną  kwotę  w  wysokości  5.283,00  zł  przekazano  Miejskiemu  Ośrodkowi  Pomocy  Społecznej

w Wałbrzychu.

3.2.Ilość  osób  aktywizowanych  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy
w Wałbrzychu w 2017 r. z udziałem środków Funduszu Pracy oraz
bezkosztowo

Mając na uwadze powyższe w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku w ramach działań

podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu  9.424 osób otrzymało wsparcie w

formie usług i instrumentów rynku pracy, z tego w wyniku:

➢ działań podejmowanych przez PUP finansowanych ze środków Funduszu Pracy,

Tab. 7. Ilość osób objętych w 2017 roku wsparciem w ramach działań finansowanych z FP.

L.p.
Forma

aktywizacji
Program

Liczba osób
Efektywność

zatrudnieniowa

kontynuują
cych umowy

z roku
2016 / 2015 /

2014

rozpoczy
nających

udział
w

formach
wsparcia
w 2017

Razem

które
zakończyły

udział w
formie

wsparcia
w roku

2017

kontynuu
jących

wsparcie
w roku

2018

w
osobach

w %

1
Szkolenia (w tym studia 
podyplomowe oraz koszty
egzaminów i licencji)*

Algorytm 11 62 73 62 9 41 66,13   

2 Szkolenia indywidualne
Projekt AM-2017

PO WER
0 10 10 10 0 7 70,00   

3 Szkolenia indywidualne
Projekt A30+

2017 RPO
0 19 19 19 0 14 73,68   

4 Razem szkolenia x 11 91 102 91 9 62 68,13   

5 Roboty publiczne Algorytm 0 229 229 229 0 115 50,22   

6 Razem roboty publiczne x 0 229 229 229 0 115 50,22   

7 Prace interwencyjne Algorytm 77 67 144 82 62 67 81,71   

8 Prace interwencyjne
Projekt A30+

2017 RPO
0 32 32 22 10 22 100,00   
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9 Prace interwencyjne
Projekt AM-2016

PO WER
8 0 8 8 0 8 100,00   

10 Prace interwencyjne
Projekt A30+

2016 RPO
8 0 8 8 0 6 75,00   

11 Razem
prace interwencyjne

x 93 99 192 120 72 103 85,83   

12 Staże Algorytm 131 219 350 203 147 133 65,52   

13 Staże
Projekt AM-2017

PO WER
0 440 440 172 268 58 33,72   

14 Staże
Projekt A30+

2017 RPO
0 192 192 192 0 138 71,88   

15 Razem staże x 131 851 982 567 415 329 58,02   

16 Prace
społecznie-użyteczne

Algorytm 0 434 434 434 0 32 7,37   

17 Razem Prace
społecznie-użyteczne

x 0 434 434 434 0 32 7,37   

18 Jednorazowe środki
na DG

Algorytm 50 32 82 50 32 50 100,00   

19 Jednorazowe środki
na DG

Projekt AM-2017
PO WER

0 77 77 0 77 0 0,00   

20 Jednorazowe środki
na DG

Projekt A30+
2017 RPO

0 109 109 0 109 0 0,00   

21
Jednorazowe środki
na DG (wkład własny ze 
środków Algorytmu)

Projekt "Własny
biznes nie jest

dla wybranych"
RPO WD

0 4 4 0 4 0 0,00   

22
Jednorazowe środki
na DG (dofinansowanie 
projektu partnerskiego)

Projekt "Własny
biznes nie jest

dla wybranych"
RPO WD

0 25 25 0 25 0 0,00   

23 Jednorazowe środki
na DG

rezerwa
"Aktywizacja

50+"
2 0 2 2 0 2 100,00   

24 Jednorazowe środki
na DG

rezerwa
"Długofalowa
perspektywa"

8 3 11 8 3 8 100,00   

25 Jednorazowe środki
na DG

rezerwa "Działaj" 15 1 16 15 1 15 100,00   

26 Jednorazowe środki
na DG

Projekt AM-2016
PO WER

67 3 70 67 3 67 100,00   

27 Jednorazowe środki
na DG

Projekt A30+
2016 RPO

130 2 132 130 2 130 100,00   

28 Jednorazowe środki
na DG

rezerwa "Klucz do
sukcesu"

2 0 2 2 0 2 100,00   

29 Jednorazowe środki
na DG

rezerwa "Postaw
na rozwój"

4 0 4 4 0 4 100,00   

30 Jednorazowe środki
na DG

Projekt AM-2015
PO WER

19 0 19 19 0 19 100,00   

31 Jednorazowe środki
na DG

Projekt A30+
2015 RPO

9 0 9 9 0 9 100,00   

32 Razem Jednorazowe 
środki na DG

x 306 256 562 306 256 306 100,00   

33 Doposażenie MP Algorytm 255 141 396 124 272 86 69,35   

34 Doposażenie MP
rezerwa

"Długofalowa
perspektywa"

3 0 3 0 3 0 0,00   

35 Doposażenie MP rezerwa "Działaj" 10 0 10 0 10 0 0,00   

36 Doposażenie MP
Program

regionalny
8 0 8 8 0 2 25,00   

37 Doposażenie MP
rezerwa

"Nowa szansa"
5 0 5 4 1 4 100,00   

38 Doposażenie MP
rezerwa "Klucz do

sukcesu"
13 0 13 11 2 9 81,82   
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39 Doposażenie MP
rezerwa

"Krok w stronę
zatrudnienia"

7 0 7 4 3 4 100,00   

40 Doposażenie MP
rezerwa

"Mam pracę"
20 0 20 17 3 13 76,47   

41 Doposażenie MP
rezerwa "Nie bądź

bezczynny"
20 0 20 12 8 9 75,00   

42 Doposażenie MP
rezerwa

"Postaw na
rozwój"

20 0 20 10 10 7 70,00   

43 Doposażenie MP
rezerwa

"Zacznij zmiany"
5 0 5 4 1 4 100,00   

44 Doposażenie MP
rezerwa

"Perspektywy"
7 0 7 5 2 5 100,00   

45 Doposażenie MP
"Przeciw

bezrobociu"
50 0 50 50 0 32 64,00   

46 Doposażenie MP
rezerwa "Praca
dla młodych"

1 0 1 1 0 1 100,00   

47 Doposażenie MP
rezerwa "Praca

dla osób w wieku
30-50 lat"

1 0 1 1 0 1 100,00   

48 Razem doposażenie MP x 425 141 566 251 315 177 70,52   

49 Bon szkoleniowy
Projekt AM-2017

PO WER
0 9 9 9 0 8 88,89   

50 Razem bon szkoleniowy x 0 9 9 9 0 8 88,89   

51 Bon stażowy Algorytm 9 0 9 9 0 7 77,78   

52 Razem bon stażowy x 9 0 9 9 0 7 77,78   

53 Bon na zatrudnienie Algorytm 3 0 3 3 0 1 33,33   

54 Razem
bon na zatrudnienie

x 3 0 3 3 0 1 33,33   

55 PAI - prace społecznie-
uzyteczne

Algorytm 0 50 50 50 0 2 4,00   

56 Razem PAI x 0 50 50 50 0 2 4,00   

57 Bon na zasiedlenie
Projekt AM-2017

PO WER
0 52 52 26 26 26 100,00   

58 Bon na zasiedlenie Algorytm 0 4 4 0 4 0 0,00   

59 Bon na zasiedlenie
Projekt AM-2016

PO WER
29 0 29 29 0 26 89,66   

60 Razem
bon na zasiedlenie

x 29 56 85 55 30 52 94,55   

61
Dofinansowanie
wynagrodzenia osób 
powyżej 50

Algorytm 2 7 9 3 6 3 100,00   

62 Razem dofin. 50+ x 2 7 9 3 6 3 100,00   

63
Refundacja wynagrodzeń 
i składek ZUS osób do 30
roku życia

Fundusz Pracy -
zadania (art. 150f

ustawy)
219 283 502 192 310 79 41,15   

64 Razem ref. skł. ZUS
do 30 roku życia

x 219 283 502 192 310 79 41,15   

65 OGÓŁEM x 1228 2506 3734 2319 1413 1276 55,02   

* 2 osoby przerwały udział w szkoleniach w 2017 roku
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Tab. 8. Ilość osób objętych w 2017 roku wsparciem w ramach pozostałych działań  finansowanych

z FP i projektu PO WER.

L.p. Forma aktywizacji

Liczba osób

kontynuujących
umowy z roku

2016

rozpoczynających
udział w formach
wsparcia w 2017

Razem

które
zakończyły

udział 
w formie
wsparcia 

w roku 2017

kontynuujących
wsparcie 

w roku 2018

1
Badania lekarskie (w tym badania 
przed szkoleniami, stażem, PSU, 
orzeczenie zdolności do wykonywania 
pracy/stażu)

0 175 175 175 0

2

Opieka nad dzieckiem lub 
osoba zależną, w tym:

7 25 32 20 12

w ramach algorytmu 7 8 15 12 3

w ramach projektu PO WER 
„Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w 
powiecie wałbrzyskim 
ziemskim i wałbrzyskim 
grodzkim (III)”

0 17 17 8 9

Razem 14 225 239 215 24

➢ działań podejmowanych przez PUP finansowanych ze środków PFRON,

Tab. 9. Ilość osób objętych w 2017 roku  wsparciem w ramach działań finansowanych z PFRON.

L.p. Formy wsparcia

Ilość osób uprawnionych

kontynuującyc

h umowy 

z lat

poprzednich

rozpoczynający

ch udział 

w formach

wsparcia w

2017

Razem

które zakończyły

udział w formie

wsparcia 

w roku 2017

Kontynuującyc

h

wsparcie w

roku 2018

1 Doposażenie MP 6 2 8 2 6

2

Jednorazowe środki na 

podjęcie działalności 

gospodarczej

2 2 4 2 2

Razem 8 4 12 4 8

➢ innych działań podejmowanych przez PUP w Wałbrzychu.

3.3. Działania podejmowane wobec bezrobotnych i poszukujących pracy
w ramach usług i instrumentów rynku pracy 

a) Działania finansowane ze środków Funduszu Pracy

3.3.1. Prace interwencyjne

W  wyniku  zawartych  61  umów  w  2017  roku  w  ramach  prac  interwencyjnych  łącznie

zatrudnienie uzyskało 99 osób bezrobotnych, z czego ze środków w ramach:
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➢ algorytmu - 67 osób (w tym 5 niepełnosprawnych),

➢ projektu  RPO  „Aktywizacja  osób  powyżej  30  roku  życia  pozostających  bez  pracy

w powiecie  wałbrzyskim ziemskim i  wałbrzyskim grodzkim (III)” –  32 osoby (w tym 8

niepełnosprawnych).

Ponadto  realizowane  były  umowy z  roku poprzedniego.  W związku z  tym zatrudnienie

kontynuowały łącznie 93 osoby, w tym:

➢ 77 w ramach algorytmu,

➢ 8  w  zakresie  projektu  PO  WER  „Aktywizacja  osób  młodych  pozostających  bez  pracy

w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (II)”,

➢ 8 w ramach projektu RPO  „Aktywizacja  osób powyżej  30 roku życia pozostających bez

pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (II)”.

Bezrobotni najczęściej kierowani byli do pracy na stanowiskach:

➢ sprzedawcy, kasjera walutowego,

➢ pomocy kuchennej, barmana, pomocy piekarza,

➢ pomocy administracyjnej,

➢ technika prac biurowych,

➢ pracownika administracyjno – gospodarczego, pracownika gospodarczego,

➢ robotnika  budowlanego,  pomocnika  trakowego,  pomocnika  dekarza,  dekarza,  pomocnika

murarza, pomocnika blacharza,

➢ pracownika zieleni, ogrodnika terenów zielonych,

➢ krojczego,

➢ sprzątaczki,

➢ kierowcy, kierowcy kat. B i C,

➢ fryzjera,

➢ wychowawcy świetlicy środowiskowej,

➢ opiekuna osoby starszej,

➢ pomocy bukieciarza.

3.3.2. Staże

W  badanym  okresie  roku  2017 zaktywizowano  łącznie  851  osób,  na  podstawie  724

zawartych umów, w tym w ramach:

➢ algorytmu –  219 osób (w tym 20 niepełnosprawnych),

➢ projektu  PO  WER  „Aktywizacja  osób  młodych  pozostających  bez  pracy  w  powiecie

wałbrzyskim  ziemskim  i  wałbrzyskim  grodzkim  (III)”–   440  osób   (w  tym  13
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niepełnosprawnych),

➢ projektu  RPO  „Aktywizacja  osób  powyżej  30  roku  życia  pozostających  bez  pracy

w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)” – 192 osoby (w tym 18

niepełnosprawnych).

Ponadto  w 2017 r.  realizowane  były  umowy z  roku ubiegłego.  W związku  z  tym  staż

kontynuowało 131 osób w ramach algorytmu.

Bezrobotni najczęściej odbywali staż na stanowiskach:

➢ pracownika biurowego, pozostałego pracownika obsługi biurowej, technika prac biurowych,

asystenta ds. księgowości, technika administracji,

➢ pośrednika w obrocie nieruchomościami,

➢ asystenta nauczyciela przedszkola,

➢ florysty / pomocy florysty,

➢ sprzedawcy, ekspedienta w punkcie usługowym, specjalisty ds. sprzedaży, dorady klienta,

pracownika obsługi klienta, organizatora obsługi sprzedaży internetowej,

➢ magazyniera,

➢ pracownika pomocniczego obsługi hotelowej, pokojowej,

➢ opiekuna osoby starszej,

➢ kucharza, pomocy kuchennej, wydawcy posiłków / bufetowego, kelnera,

➢ montera instalacji i urządzeń sanitarnych, 

➢ pracownika gospodarczego, gospodarza domu, robotnika gospodarczego,

➢ dekarza, tynkarza,

➢ mechanika maszyn,

➢ ustawiacza maszyn do obróbki drewna,

➢ pakowacza ręcznego,

➢ sprzątacza pojazdów, pomocnika mechanika.

3.3.3. Bony stażowe

W badanym okresie urząd realizował ww. formę wsparcia z roku poprzedniego, tj. 2016.

W związku z tym z bonu stażowego w ramach algorytmu kontynuowało wsparcie 9 osób.

3.3.4. Bon na zatrudnienie

W roku 2017 w ramach środków algorytmu realizowane były umowy w sprawie przyznania

bonu  zatrudnieniowego  z  roku  poprzedniego.  W  związku  z  tym  uczestnictwo  w  formie

kontynuowały 3 osoby bezrobotne.  
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3.3.5.Bon na zasiedlenie

W 2017 roku bon na zasiedlenie otrzymało łącznie 56 osób, w tym:

➢ w ramach środków z  projektu PO WER  „Aktywizacja  osób młodych pozostających bez

pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)” - 52 bezrobotnych,

➢ w ramach algorytmu – 4 bezrobotnych.

Osoby  te  podjęły  pracę  na  różnych  stanowiskach  pracy,  wśród  których  wyróżnić  można:

sprzedawcę, kierowcę, fryzjera oraz lekarza rezydenta.

Ponadto  realizowane  były  umowy zawarte  w roku ubiegłym.  W związku  z  powyższym

zatrudnienie  kontynuowało  29 osób  w  ramach  projektu  PO WER „Aktywizacja  osób  młodych

pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (II)”.

3.3.6.Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia

W  badanym  okresie  z  dofinansowania  wynagrodzenia  osób  powyżej  50  roku  życia

w ramach środków z  algorytmu skorzystało  7 osób bezrobotnych,  nadto kontynuowano umowy

z lat poprzednich,  w ramach których zatrudnienie kontynuowały  2 osoby.  Osoby te zatrudnione

były  na  stanowiskach:  doradcy  handlowego,  technika  prac  biurowych,  kierowcy  mikrobusu  /

autobusu, referenta podatkowego, pomocy kuchennej oraz sprzątaczki.

3.3.7. Roboty publiczne

W analizowanym okresie zawarto 47 umów na organizację robót publicznych, w ramach

których zatrudniono 229 osób (w tym 19 niepełnosprawnych) ze środków z algorytmu.

Bezrobotni  wykonywali  różnorodne  prace  na  terenie  Wałbrzycha  oraz  gmin  powiatu

wałbrzyskiego. Najczęściej były to prace:

➢ porządkowe:  na  terenach  gmin,  w  obiektach  gminnych,  w  obrębie  pasów  dróg,  ulic,

chodników i alejek parkowych, 

➢ związane  z  utrzymaniem:  terenów  zielonych  oraz  terenów  przy  obiektach  rekreacyjno-

sportowych

i oświatowych (koszenie, grabienie trawy, przycinanie żywopłotów, drzew oraz krzewów,

pielęgnacja  skwerów,  utrzymanie  rabat  kwiatowych,  nasadzanie  kwiatów,  plewienie,

pielęgnacja żywopłotów, podlewanie, zraszanie, nawożenie roślin), 

➢ konserwatorskie, remontowe i naprawcze,

➢ biurowe,
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➢ związane  z  gospodarką  melioracyjno-kanalizacyjną  (oczyszczanie  studzienek

kanalizacyjnych,  rzek,  kanałów,  wałów  przeciwpowodziowych,  udrożnianie  rowów,

naprawa nawierzchni dróg gruntowych).

3.3.8. Prace społecznie – użyteczne

W ww. formie wsparcia w roku 2017, na podstawie zawartych 11 umów, w ramach środków

algorytmu uczestniczyły 434 osoby bezrobotne (w tym 27 niepełnosprawnych).

Bezrobotni najczęściej wykonywali prace społecznie – użyteczne:

➢ przy odśnieżaniu  alejek  parkowych,  dróg,  chodników gminnych  i  miejskich,  cmentarzy,

infrastruktury  szkolnej,  porządkowaniu  (chodników  gminnych  i  miejskich,  alejek

parkowych,  boisk  i  obiektów  szkolnych,  kulturalnych,  sportowych  bazy  sportowo-

edukacyjnej,  zieleńców,  szlaków  turystycznych,  budynków  gminnych,  rowów

przydrożnych,  kanalizacji  burzowych,  studzienek,  terenów  zielonych,  cmentarzy

komunalnych,  przystanków, poboczy,  placów zabaw, skwerów, parków, brzegów Jeziora

Bystrzyckiego w Zagórzu Śląskim, brzegów rzek), 

➢ przy  różnego  rodzaju  pracach  remontowo-porządkowych  oraz  gospodarczych  (drobne

naprawy, prace budowlane, naprawy konserwatorskie, prace ogrodnicze),

➢ przy pracach biurowych,

➢ jako pomoc kuchenna, szatniarz czy też pomoc woźnego.

3.3.9. Program Aktywizacja Integracja

W ramach  PAI  w 2017  r.  z  urzędem zawarte  zostały  4  umowy,  w  ramach  których  ze

środków  algorytmu uczestniczyło  50 osób  bezrobotnych  (w  tym  12  niepełnosprawne),  którzy

wykonywali głównie prace społecznie użyteczne związane z pracami porządkowymi, porządkowo –

remontowymi oraz naprawczymi. Ponadto byli objęci działaniami w zakresie integracji społecznej

poprzez poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia.

3.3.10. Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz

składki  na  ubezpieczenia  społeczne  za  skierowanie  do  pracy

bezrobotnego do 30 roku życia

W  analizowanym  okresie  zawarto  115  umów  z  podmiotami  prowadzącymi  działalność

gospodarczą  zainteresowanymi  zwrotem  części  kosztów  poniesionych  na  wynagrodzenia  oraz

składki na ubezpieczenia społeczne osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku życia, w ramach
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których zatrudniono  283  osoby (w tym 6 niepełnosprawnych) ze środków z  algorytmu. Ponadto

kontynuowano  155  umów  z  roku  2016,  w  ramach  których  zrefundowano  koszty  dla  219

zatrudnionych bezrobotnych.

W ramach niniejszego wsparcia osoby bezrobotne podjęły pracę głównie na stanowiskach:

➢ fakturzysty, kasjera walutowego, pracownika lombardu,

➢ magazyniera,

➢ pracownika administracyjno – gospodarczego,

➢ sprzedawcy, doradcy klienta, konsultanta ds. sprzedaży, przedstawiciela handlowego,

➢ robotnika budowlanego, pracownika budowlanego,

➢ murarza, tynkarza, 

➢ pracownika fizycznego,

➢ fryzjera, 

➢ mechanika pojazdów samochodowych,

➢ wydawcy posiłków / bufetowego, pomocy kuchennej, 

➢ kierowcy.

3.3.11. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

W roku 2017 kontynuowano przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności

gospodarczej.  Ilość  osób  chętnych  do  korzystania  z  tej  formy  wsparcia  w  dalszym  ciągu  jest

wysoka.  Biorąc  pod  uwagę  niniejsze  w  badanym  okresie  przeprowadzono  ok.  905  rozmów

z  potencjalnymi  wnioskodawcami,  w  wyniku  których  łącznie  295  osób  bezrobotnych  złożyło

wnioski o przyznanie środków, w tym 292 w 2017 roku, a 3 w listopadzie 2016 roku (1 wniosek nie

został zrealizowany i został przełożony do rozpatrzenia w 2017 roku, natomiast 2 wnioski zostały

rozpatrzone  pozytywnie  w grudniu  2016 roku i  przełożone  do realizacji  w 2017 roku).  Wśród

wniosków złożonych w 2017 roku 3 nie zostały zrealizowane i zostały przełożone do rozpatrzenia

w roku 2018.

Pozytywnie  rozpatrzono  269  wniosków.  Na  ich  podstawie  zawarto  umowy  o  wypłatę

jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z 269 osobami, z czego w przypadku 5

umów nie doszło do ich realizacji z uwagi na rezygnację wnioskodawców. Ostatecznie faktycznie

264 osoby zawarły umowę o dofinansowanie i otrzymały dotacje, z tego w ramach:

➢ algorytmu  –  33 osoby (w tym 1 niepełnosprawna), 

➢ projektu  PO  WER  „Aktywizacja  osób  młodych  pozostających  bez  pracy  w  powiecie

wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)” – 85 osób (w tym 3 niepełnosprawne),
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➢ projektu  RPO  „Aktywizacja  osób  powyżej  30  roku  życia  pozostających  bez  pracy

w powiecie  wałbrzyskim ziemskim i  wałbrzyskim grodzkim (III)” –  117 osób (w tym 3

niepełnosprawne),

➢ projektu  RPO  „Własny  biznes  nie  jest  dla  wybranych” –  29  osób  (w  tym  4

niepełnosprawne).

Biorąc  pod  uwagę  datę  rozpoczęcia  wykonywania  działalności  gospodarczej  wskazanej

w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ostatecznie prowadzenie własnej

działalności rozpoczęło 256 osób (zarówno z umów podpisanych w roku 2016, jak i 2017), w tym

w ramach:

➢ algorytmu  –  32 osoby, 

➢ projektu  PO  WER  „Aktywizacja  osób  młodych  pozostających  bez  pracy  w  powiecie

wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)” – 77 osób,

➢ projektu  RPO  „Aktywizacja  osób  powyżej  30  roku  życia  pozostających  bez  pracy

w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)” – 109 osób,

➢ projektu RPO „Własny biznes nie jest dla wybranych” – 29 osób,

➢ rezerwy MRPiPS „Długofalowa perspektywa” – 3 osoby,

➢ rezerwy MRPiPS „Działaj” – 1 osoba,

➢ projektu  PO  WER  „Aktywizacja  osób  młodych  pozostających  bez  pracy  w  powiecie

wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (II)” – 3 osoby,

➢ projektu  RPO  „Aktywizacja  osób  powyżej  30  roku  życia  pozostających  bez  pracy

w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (II)” – 2 osoby.

Do końca grudnia 2017 r. ogółem niezrealizowane zostały 22 wnioski, z tego:

➢ 8 z uwagi na rezygnację wnioskodawcy z realizacji wniosku,

➢ 14 z uwagi na negatywne rozpatrzenie wniosku, w tym:

✔ 2 z uwagi na otrzymanie dofinansowania z PUP w latach wcześniejszych,

✔ 1  z  powodu  na  zarejestrowanie  działalności  gospodarczej  w  Centralnej  Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej,

✔ 3 z uwagi na niespełnienie warunków formalno - prawnych,

✔ 1 poprzez rozbieżności w przedłożonych do wniosku dokumentach,

✔ 1 z uwagi na istniejącą już działalność gospodarczą o tym samym profilu w miejscu

wskazanym do prowadzenia firmy przez wnioskodawcę,

✔ 4 osobom odmówiono przyznania środków z powodu braku odpowiednich kwalifikacji

wymaganych do prowadzenia wnioskowanej działalności gospodarczej,

✔ 2 z innych powodów.
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Szczegóły dotyczące ilości wniosków i zawartych umów przedstawia poniższy wykres.

Wykres 5. Ilość wniosków i umów o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

w 2017 roku.

Najczęściej uruchamianymi branżami były:

➢ usługowa - 71% ogółu nowych podmiotów (wzrost o 4 punkty procentowe w stosunku do

roku  2016)  –  usługi:  budowlane,  gastronomiczne,  krawieckie,  fryzjerskie,  konserwacji

i  naprawy  samochodów,  fotograficzne,  pośrednictwo  w  obrocie  nieruchomościami,

elektryczne,  reklamowe,  transportowe  (taxi),  porządkowe,  zagospodarowania  terenów

zieleni,  sprzątania  pomieszczeń  i  samochodów,  stolarskie,  motoryzacyjne,  elektryczne,

serwisu  opon,  szycia,  wykonawstwa  posadzek  betonowych  i  żywicznych,  noclegowe,

instalatorskie,  nauki  jazdy,  pozyskiwania  drewna,  jazdy  konnej,  poligraficzna,  nauki

języków obcych, serwisu i naprawy sprzętu, tworzenia oprogramowania komputerowego,

marketingowe,  blacharsko-dekarskie,  elektroenergetyczne,  druku  3D,  fizjoterapii

i  rehabilitacji  pacjenta,  organizacji  zajęć  dla  dzieci,  robót  ziemnych,  doradztwa

finansowego,  projektowania  graficznego  i  architektonicznego,  psychologiczne,  trenera

personalnego,  poprawy  kondycji  fizycznej,  naprawy  i  konserwacji  sprzętu

telekomunikacyjnego, mycia okien w witrynach sklepów i instytucji, organizowania imprez

rozrywkowych,  spotkań,  kongresów  oraz  targów,  prawnicze,  obsługi  muzycznej
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i  technicznej  imprez  okolicznościowych,  studia  jogi,  montażu  wideo,  mobilnego

grawerowania  na  imprezach  sportowych,  administracyjne,  biurowe,  kosmetyczne,

ubezpieczeń majątkowych, pośrednictwa udzielania kredytów, spawalnicze, pozaszkolnych

form  edukacji  sportowej,  wideofilmowania,  blacharstwa,  pośrednictwa  w  obrocie

nieruchomościami,  lakiernictwa  samochodowego,  kosmetyczne  stacjonarne  i  mobilne,

naprawy  i  konserwacji  mebli  oraz  wyposażenia  domowego,  wykonywane  wózkiem

widłowym,  specjalistycznego  projektowania  wirtualnych  spacerów  i  wycieczek,

wykonywania audytów energetycznych, montażu mebli, naprawy sprzętu ogrodniczego, spa

dla  kota  i  psa,  dietetyki,  pośrednictwa  ubezpieczeniowego,  tłumaczeń  języków  obcych,

kserograficzne,  kurierskie,  montażu  umocowań  oraz  konstrukcji  stalowych,  montażu,

odprowadzania  i  oczyszczania  ścieków  na  wysokości,  odzysku  surowców,  prowadzenia

szkółki  piłkarskiej,  ręcznej  myjni  samochodowej,  budowania  wizerunku  marki  firm,

mobilnej diagnostyki samochodowej, doradcze i analityczne, prowadzenia kwiaciarni,

➢ handlowa - 25% ogółu nowych podmiotów (spadek o 5 punktów procentowych w stosunku

do roku 2016) – sprzedaż: samochodów, odzieży nowej oraz używanej stacjonarnie i przez

Internet, ubrań dla dzieci, opakowań, roślin i sadzonek, karmy i akcesoriów dla zwierząt,

artykułów spożywczych, artykułów elektrycznych, telefonów i akcesoriów do nich, napojów

alkoholowych, narzędzi do obróbki ze skrawaniem, kurczaków z rożna, zegarków, zegarów

i  biżuterii,  drewna,  materiałów  i  wyposażenia  sanitarnego,  artykułów  zoologicznych

stacjonarnie  oraz  przez  Internet,  szalunków  i  rusztowań,  sprzętu  telekomunikacyjnego,

artykułów  chemicznych,  warzyw,  artykułów  ślubnych,  zaproszeń,  produktów

garmażeryjnych, bielizny damskiej, produktów ręcznie szytych dziecięcych,

➢ produkcyjna - 4% ogółu nowych podmiotów (wzrost o 1 punkt procentowy w stosunku do

roku  2016)  –  produkcja:  mebli,  tortów  artystycznych,  toreb  i  torebek,  zdobienia  szkła

i  ceramiki,  odzieży  z  nadrukiem,  rękodzieła,  odzieży  wierzchniej,  spotów  audio-video,

sprzętu sportowego, oprogramowania, bielizny damskiej.

Poza  dofinansowaniem  udzielonym  w  2017  r.  urząd  obsługiwał  304  umów

o dofinansowanie z lat poprzednich.

3.3.12. Refundacja kosztów poniesionych na wyposażenie lub 

doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

W badanym okresie 2017 r.  w wyniku przeprowadzenia ok.  411 rozmów z podmiotami

prowadzącymi  działalność  gospodarczą  zainteresowanymi  zwrotem  kosztów  poniesionych  na

wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego złożono 124 wnioski
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na 156 stanowiska pracy. Z tej liczby 4 wnioski (na 6 miejsc pracy) nie zostało zrealizowanych,

w tym:

➢ 1 (na 2 stanowiska pracy) z przyczyn osobistych,

➢ 1 (na 1 stanowisko pracy)  z powodu zatrudnienia osoby bezrobotnej na inne stanowisko

pracy i braku zapotrzebowania na kolejnego pracownika,

➢ 2 (na 3 stanowiska pracy) z uwagi na brak chęci oczekiwania na środki finansowe.

Negatywnie  rozpatrzono  2  wnioski  (na  4  miejsca  pracy).  Pozytywnie  rozpatrzono  118

wniosków na  146  stanowisk,  z  czego  3  (na  4  stanowiska  pracy)  nie  zrealizowano  z  powodu:

niedopełnienia  formalności  poprzedzających  zawarcie  umowy,  wyboru  innej  formy  wsparcia

proponowanej przez PUP, niedopełnienia formalności poprzedzających zawarcie umowy, a także

bez podania przyczyny. W rezultacie w 2017 r. zawarto 115 umów na utworzenie stanowisk pracy,

co miało pozwolić na zatrudnienie 142 osób. Jednakżew przypadku jednej z nich wnioskodawca

zrezygnował  i  odstąpił  od  jej  realizacji.  Stąd  faktycznie  zrealizowanych  zostało  114  umów,

w ramach których zatrudniono 141 osób w ramach algorytmu .

 Wykres 6.   Ilość wniosków i umów na doposażenie miejsc pracy w roku 2017

Najczęściej tworzono stanowiska pracy dla: kierowcy, sprzedawcy, robotnika budowlanego,

pomocy kuchennej, mechanika pojazdów samochodowych. Wśród branż dominowały usługi, które

stanowiły 86,5% wszystkich złożonych wniosków, następnie handel - 8,5% i produkcja - 5,0%.

Dodatkowo  w  roku  2017  r.  w  ramach  doposażeń  stanowisk  pracy  obsługiwano  231

kontynuowanych umów dotyczących zatrudnienia ponad 425 osób. 
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3.3.13. Szkolenia

W omawianym okresie w ramach aktywnego dostosowywania kompetencji bezrobotnych do

potrzeb pracodawców w szkoleniach udział wzięło 78 bezrobotnych, z tego:

1. 27 w szkoleniach grupowych finansowanych w ramach algorytmu,

2. 51 w szkoleniach indywidualnych, w tym:

➢ 22 osoby w szkoleniach indywidualnych finansowanych z algorytmu,

➢ 10 osób w szkoleniach indywidualnych finansowanych z projektu PO WER „Aktywizacja

osób młodych pozostających bez pracy w powiecie  wałbrzyskim ziemskim i  wałbrzyskim

grodzkim (III)”,

➢ 19 osób w szkoleniach indywidualnych finansowanych z projektu RPO „Aktywizacja osób

powyżej  30  roku  życia  pozostających  bez  pracy  w  powiecie  wałbrzyskim  ziemskim

i wałbrzyskim grodzkim (III)”.

Nadto  13 bezrobotnych  skorzystało  z  innych  form  edukacyjnych  w  ramach  środków

algorytmu, tj.:

➢ studiów podyplomowych – 10 osób bezrobotnych,

➢ finansowania  kosztów  egzaminów  umożliwiających  uzyskanie  świadectw,  dyplomów,

zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów

uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu – 3 osoby bezrobotne. 

Dodatkowo  w  badanym  okresie  realizowane  były  umowy  odnoszące  się  do  studiów

podyplomowych,  w ramach których uczestnictwo ze środków  algorytmu kontynuowało  11 osób

bezrobotnych.

Główne kierunki szkoleń grupowych w ramach algorytmu to: Operator koparkoładowarki

wszystkie  typy  kl.  III  wraz  z  uprawnieniami  na  koparki  jednonaczyniowe  kl.  III;  Elektryk

z uprawnieniami do 1kV w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

o napięciu  do  1  kV;  Kurs  dla  kandydatów  na  kierowców kat.  C wraz  z  kwalifikacją  wstępną

przyspieszoną  w  zakresie  bloku  programowego  określonego  dla  kat.  C  prawa  jazdy,  Kurs  dla

kandydatów na kierowców kat. C + E; Szkolenie dla kierowców autobusu: Kurs dla kandydatów na

kierowców kat. D z B wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie bloku programowego

określonego  dla  kat.  D  prawa  jazdy,  Kurs  dla  kandydatów  na  kierowców  kat.  D  z  C  wraz

z  kwalifikacją  wstępną  przyspieszoną  w zakresie  bloku programowego  określonego dla  kat.  D

prawa  jazdy,  Kurs  dla  kandydatów  na  kierowców  kat.  D  z  B  wraz  z  kwalifikacją  wstępną
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w zakresie bloku programowego określonego dla kat. D prawa jazdy;  Szkolenie dla kierowców

samochodów ciężarowych: Kurs dla kandydatów na kierowców kat. C wraz z kwalifikacją wstępną

w zakresie  bloku programowego określonego dla kat.  C prawa jazdy,  Kurs dla  kandydatów na

kierowców kat.  C wraz z  kwalifikacją  wstępną przyspieszoną w zakresie  bloku programowego

określonego dla kat. C prawa jazdy.

W ramach szkoleń indywidualnych finansowanych z algorytmu zorganizowano szkolenia:

Florystyka,  Szkolenie  przygotowujące  do  egzaminu  na  uzyskanie  uprawnień  energetycznych

z grupy 3, Szkolenie przygotowujące do egzaminu na uzyskanie uprawnień energetycznych z grupy

1 i 3, Kurs dla kandydatów na kierowców kat. D z B wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną

w zakresie bloku programowego określonego dla kat. D prawa jazdy, Instruktor rekreacji ruchowej

o specjalności jazda konna oraz instruktor hipoterapii, Obsługa komputera – podstawowy WORD’a

i EXCEL’a wraz z obsługą Internetu i poczty elektronicznej, Szkolenie kosmetyczne uprawniające

do  wykonywania  zabiegów  z  zakresu:  mikrodermabrazji,  oczyszczania  manualnego,  eksfoliacji

kwasami owocowymi, pedicure podologicznego, depilacji woskiem, przedłużania rzęs metodą 1 do

1, Szkoła Action Learning,  Szkolenie Makijaż Permanentny Biotouch Inc.  USA Master Expert,

Kurs  projektowania  i  aranżacji  wnętrz  rozszerzony  o  home  stanging  nieruchomości,  Szkolenie

podologiczne  z  elementami  Metody  Arkady,  Programowanie  i  obsługa  maszyn  skrawających

konwencjonalnych  i  CNC,  Renowacja  mebli  antycznych,  Kurs  kosztorysowania  robót

budowlanych, PFS Personal Trainer Combo, Makijaż permanentny dla początkujących, Stylizacja

rzęs metodą 2-10 Di laminowanie rzęs, Kurs instruktorsko – trenerski o specjalizacji joga i pilates,

Zostań  programistą  Front-End,  Definicje  i  techniki  strzyżeń  damskich  oraz  męskich.  Techniki

koloryzacji i stylizacji włosów. Salon biznes.

Zrealizowanymi szkoleniami indywidualnymi  w ramach projektu PO WER  „Aktywizacja

osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim

(III)” były:  Kurs dla kandydatów na kierowców kat. C wraz z kwalifikacją wstępną w zakresie

bloku  programowego  określonego  dla  kat.  C  prawa  jazdy,  Kurs  masażu  terapeutycznego

z  nowoczesną  fizjoterapią,  terapią  tkanek  miękkich  i  masażem  orientalnym  oraz  biomasażem

i  terapią  poprawy  kondycji  fizycznej  z  fizjoterapią  układu  z  technik  masażu  leczniczego

i relaksacyjnego, Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego określonego

dla  kat.  C,  Kurs  dla  kandydatów  na  kierowców  kat.  C  +  E  wraz  z  kwalifikacją  wstępną

przyspieszoną w zakresie bloku programowego określonego dla kat. C, Kurs dla kandydatów na

kierowców kat.  C wraz z  kwalifikacją  wstępną przyspieszoną w zakresie  bloku programowego

określonego  dla  kat.  C  prawa  jazdy,  Kurs  dla  kandydatów  na  kierowców  kat.  D  z  B  wraz

z  kawilifkacją  wstępną  przyspieszoną  w zakresie  bloku programowego  określonego dla  kat.  D
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prawa jazdy, Spawania metodą TIG – aluminium, Bootcamp Java Master Mentor.

W ramach projektu RPO „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy

w powiecie  wałbrzyskim ziemskim i  wałbrzyskim grodzkim (III)” zrealizowane zostały szkolenia

indywidualne: Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego określonego

dla kat. D, Kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie bloku

programowego określonego dla kat. C prawa jazdy, Szkolenie okresowe - przewóz rzeczy, Kurs dla

kandydatów na kierowców kat. C + E, Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG,

Kurs  prawa  jazdy  kat.  D  z  B  wraz  z  kwalifkacją  wstępną  przyspieszoną  w  zakresie  bloku

programowego  określonego  dla  kat.  D,  Operator  ładowarek  jednonaczyniowych  do  20  t  masy

całkowitej  –  klasa  trzecia,  Kurs  operatora  hydraulicznych  dźwigów  samochodowych  HDS,

Operator  koparkoładowarki  wszystkie  typy  klasa  trzecia,  Kierowca  wózków  jezdniowych  z

napędem  silinikowym  wraz  z  bezpieczną  obsługą  –  wymiana  butli  gazowych,  Operator

koparkoładowarki wszystkie kl. III wraz z uprawnieniami do obsługi koparki jednonaczyniowej do

25 t masy całkowitej kl. III, Opiekun osób starszych.

Kierunki  studiów  podyplomowych  wybierane  przez  bezrobotnych  w  celu  podniesienia

kwalifikacji  to:  Nauczyciel  informatyki,  Kadry  i  płace,  Controlling  i  rachunkowość  zarządcza,

Aplikacje  internetowe  Front  –  End  Development,  Edukacja  wczesnoszkolna  i  wychowanie

przedszkolne,  Inspektor  ochrony  danych,  Psychodietetyka,  Zarządzanie  dla  inżynierów,

Administracja  publiczna  z  elementami  prawa,  Dietetyka  i  żywienie  w  profilaktyce  i  edukacji

zdrowotnej.

Ponadto  bezrobotnym  sfinansowano  koszty  następujących  egzaminów  oraz  licencji:

Egzamin adwokacki, Uprawnienia elektryczne do 1 kV – eksploatacja, Egzamin kwalifikacyjny w

zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

3.3.14. Bony szkoleniowe

W roku 2017 realizowano szkolenia indywidualne w ramach bonów szkoleniowych. Łącznie

z tej formy podniesienia kwalifikacji finansowanej z projektu PO WER „Aktywizacja osób młodych

pozostających  bez  pracy  w  powiecie  wałbrzyskim  ziemskim  i  wałbrzyskim  grodzkim  (III)”

skorzystało 9 osób.

Kierunki szkoleń indywidualnych w ramach bonu szkoleniowego to: Dwudniowe szkolenie

od  podstaw  metody  manicure  tytanowego  „kolor  plus  french”,  Kurs  prawa  jazdy  kat.  C  wraz

z  kwalifikacją  wstępną  przyspieszoną,  Kurs  dla  kandydatów  na  kierowców  kat.  C  wraz

z  kwalifikacją  wstępną  przyspieszoną  w  zakresie  bloku  programowego  określonego  dla  kat.  C

prawa  jazdy,  Kurs  prawa  jazdy  kat.  C  +  E  wraz  z  kwalifikacją  wstępną  przyspieszoną,  SNS
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manicure tytanowy od podstaw, Operator koparki jednonaczyniowej wszystkie typy wraz z koparką

jednonaczyniową do 25 t masy całkowitej.

3.3.15. Badania lekarskie 

W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. urząd skierował na badania lekarskie  175 osób,

w tym na:

➢ badania lekarskie przed szkoleniami – 30 osób,

➢ badania lekarskie przed stażem – 89 osób,

➢ ocenę zdolności do wykonywania pracy/stażu, określenie przeciwwskazań zdrowotnych do

wykonywania pracy/stażu – 54 osoby,

➢ badania lekarskie przed pracami społecznie użytecznymi – 2 osoby.

3.3.16. Opieka nad dzieckiem lub osobą zależną

W badanym okresie z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem skorzystały łącznie 32 osoby

bezrobotne, z czego 7 osób kontynuowało wsparcie rozpoczęte w roku 2016, natomiast 25 osoby

zawarły nowe umowy, w tym w ramach:

➢ algorytmu  –  8 osób, 

➢ projektu  PO  WER  „Aktywizacja  osób  młodych  pozostających  bez  pracy  w  powiecie

wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)” – 17 osób.

b)  Działania  finansowane  ze  środków  Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

3.3.17.Środki na podjęcie działalności gospodarczej

W badanym okresie  wsparciem środkami  PFRON na podjęcie  działalności  gospodarczej

objęte  zostały  2  osoby  niepełnosprawne  zarejestrowane  w  PUP  jako  osoby  bezrobotne  lub

poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu.

Środki  umożliwiły  otwarcie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  mobilnych  usług

kosmetycznych,  specjalizujących  się  w  głównej  mierze  w  stylizacji  paznokci  oraz  działalności

produkcyjno  – handlowej,  w tym:  wyrobu  artystycznych  mebli  oraz  przedmiotów wyposażenia

wnętrz, renowacji mebli,  a także przedmiotów użytkowych vintage, projektowania plastycznego,

sprzedaży  internetowej  ukierunkowanej  głównie  na  rynki  zagraniczne  oraz  współpracy

z pracowniami architektury wnętrz.
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3.3.18.Refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy

   W związku  z  udzieleniem  wsparcia  na  doposażenie  lub  wyposażenie  stanowiska  pracy

osoby niepełnosprawnej zostały zatrudnione 2  osoby bezrobotne na stanowisku doradca klienta –

specjalista ds. diagnozy.

  

3.3.19. Inne działania na rzecz osób niepełnosprawnych

W 2017 r. urząd obsługiwał również umowy o dofinansowanie z lat poprzednich dotyczące

środków  PFRON  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  oraz  dotyczące  kosztów  wyposażenia

stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w ramach środków podstawowych.

Warto dodać, że poza ww. osobami, które otrzymały wsparcie ze środków PFRON urząd

zaktywizował  także  145 osób z  orzeczonym stopniem o  niepełnosprawności  posiadające  status

bezrobotnego,  które  uczestniczyły  w  pracach  interwencyjnych,  stażach,  robotach  publicznych,

pracach  społecznie  –  użytecznych,  pracach  społecznie  użytecznych  -  PAI,  dofinansowaniu

wynagrodzenia  osób  powyżej  50  roku  życia,  szkoleniach  grupowych  oraz  indywidualnych,

refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne

za  skierowanie  do  pracy  bezrobotnego  do  30  roku  życia  (art.  150f  ustawy)  lub  otrzymały

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Formy aktywizacji, z których korzystali

bezrobotni  z  orzeczonym  stopniem  niepełnosprawności  finansowane  były  z  algorytmu  oraz

Europejskiego Funduszu Społecznego, o czym była mowa we wcześniejszych punktach niniejszego

opracowania. Dodatkowo 98 osób niepełnosprawnych skorzystało ze wsparcia udzielanego przez

doradcę zawodowego, z tego w ramach: porad indywidualnych – 57 osób, grupowych porad – 40

osób oraz szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy – 1 osoba.

c) Monitorowanie procesu aktywizacji osób bezrobotnych

W  związku  z  udzielaniem  wsparcia  na  aktywizację  osób  bezrobotnych,  jak  również

kontynuowaniem  umów  zawartych  w  latach  ubiegłych  finansowanych  ze  środków  FP,

projektowych i PFRON urząd dokonywał wizytacji na różnych etapach trwania umowy,  tudzież

jeszcze  przed  jej  zawarciem.  Poniższa  tabela  pokazuje  ilość  wizytacji  dokonanych  przez

pracowników urzędu w roku 2017.
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      Tab. 10. Ilość wizytacji dokonanych przez pracowników PUP w 2017 roku 

L.p. Forma aktywizacji, w ramach której dokonywano wizytacji

Wizytacje

po

złożeniu

wniosku

Wizyty

monitorujące

po zawarciu

umowy

Razem

1 Doposażenie miejsc pracy 5 146 151

2 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 23 76 99

3 Staże 1 127 128

4 Prace interwencyjne 0 3 3

5 Roboty publiczne 0 19 19

6 Prace społecznie-użyteczne 0 5 5

7 Szkolenia 0 27 27

8 Bony szkoleniowe 0 7 7

9
Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez

osoby niepełnosprawne
0 2 2

10 Doposażenie miejsc pracy osób niepełnosprawnych 0 2 2

11
Refundacja wynagrodzenia i składek ZUS osób do 30 roku 

życia
0 5 5

12 Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 0 2 2

Razem 29 421 450

3.4. Inne zadania  realizowane przez  PUP w ramach aktywizacji  osób

bezrobotnych bądź służące poprawie jakości wykonywanych usług

na rzecz klientów urzędu pracy

3.4.1. Poradnictwo zawodowe

W  2017  roku  usługami  poradnictwa  zawodowego  objęto  3.715 osób  (w  tym 98 osób

niepełnosprawnych), w tym:

a) udzielono 775 porad indywidualnych (z czego 57 osobom niepełnosprawnym),

b) udzielono 2.728 informacji zawodowych,

c) zrealizowano 7 spotkań w ramach grupowych informacji zawodowych dla 112 osób,

d) zrealizowano  12  spotkań  w  ramach  grupowej  porady  dla  90  osób  (w  tym  40  osób

niepełnosprawnych),

e) przeprowadzono szkolenie  z  zakresu aktywnego poszukiwania  pracy dla  10 osób (w tym 1

osoby niepełnosprawnej).

W  ramach  realizacji  zadań  obligatoryjnych  doradcy  zawodowi  kierowali  swoją  ofertę

zarówno  do  osób  bezrobotnych,  poszukujących  pracy,  jak  i  pracodawców.  Realizowane  były

porady indywidualne, jak również grupowe wraz z funkcją doradcy klienta, wymagającą realizacji

wybranych zadań z zakresu pośrednictwa pracy.  W ramach grupowych informacji  zawodowych
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doradcy zawodowi  nawiązywali  współpracę  z  Forum Aktywności  Lokalnej,  Fundacją  Edukacji

Europejskiej oraz Fundacją Imago. Ponadto uczestniczyli w spotkaniach informacyjnych z osobami

niezarejestrowanymi pn. „Urząd Pracy – mój partner w kształtowaniu i realizacji ścieżki kariery

zawodowej”, a także przygotowali cykl grupowych informacji zawodowych dla osób bezrobotnych

z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności  pt.  „Niepełnosprawność  – mój  codzienny Mount

Everest”.  Dodatkową formą wsparcia  dla  osób bezrobotnych,  w szczególności  zaś  długotrwale,

stanowiło  trzytygodniowe  szkolenie  z  zakresu  kształtowania  umiejętności  poszukiwania

zatrudnienia.

W minionym roku doradcy zawodowi w ramach zawartego przez Powiatowy Urząd Pracy

w  Wałbrzychu  porozumienia  z  Fundacją  Imago  z  Wrocławia  zostali  przeszkoleni  do  udziału

w projekcie „Przestrzeń rozwoju! Adaptacja metody zintegrowanego doradztwa rozwoju kariery dla

młodzieży”, by następnie objąć indywidualnym poradnictwem zawodowym opartym na metodzie

N. Amundsona trzy osoby bezrobotne do trzydziestego roku życia. Osoby te w późniejszym etapie

uczestniczyły  w  stażach  zawodowych  na  stanowiskach  zgodnych  z  określonym  dla  nich

potencjałem. 

Ponadto doradcy zawodowi w 2017 roku brali  udział  w projekcie  organizowanym przez

Fundację „Krzyżowa” dla porozumienia europejskiego pn. „Partnerstwo instytucji rynku pracy na

rzecz  rozwoju  mobilności  ponadnarodowej”,  w ramach  którego poszerzyli  swój  warsztat  pracy

z jednoczesnym założeniem przeszkolenia pozostałych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

w Wałbrzychu.

Oprócz  powyższego  doradcy  zawodowi  współpracowali  w  ramach  długofalowego

porozumienia  na  rzecz  potrzebujących  wsparcia,  a  także  na  rzecz  usprawnienia  przepływu

informacji z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Dodatkowo  wyznaczony  doradca  zawodowy,  przy  współpracy  z  pośrednikiem  pracy,

uczestniczył w opracowywaniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

wałbrzyskim oraz mieście Wałbrzychu.

3.4.2. Usługi EURES

W 2017 roku łącznie z pomocy pośrednika (EURES) skorzystały 954 osoby. Zakres pomocy

obejmował:

➢ poszukiwanie pracy – 606 osób,

➢ informacje ogólne – 135 osób,

➢ warunki życia i pracy – 154 osoby, 
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➢ inne – 59 osób.

Udzielone porady indywidualne oraz informacje dotyczyły najczęściej:

➢ ofert  pracy  za  granicą,  będących  w  posiadaniu  wojewódzkich  urzędów  pracy,  agencji

pośrednictwa obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych oraz

prywatnych pracodawców i związków pracodawców,

➢ 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 EURES z krajów EOG),

➢ pomocy w ustaleniu wiarygodności agencji pośrednictwa do pracy za granicą działających

na terenie RP (certyfikat MRPiPS) 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),

a  także  przekazania  informacji  na  temat  zasad  autoprezentacji  w  trakcie  rozmowy

z pracodawcą zagranicznym lub doradcą w agencji 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,

➢ udostępniania materiałów informacyjnych (ulotki, opracowania, wydruki internetowe, linki

do stron internetowych),

➢ wspierania mobilności transgranicznej.

W 2017 r. do pośrednika pracy realizującego zadania EURES wpłynęło łącznie 1.197 ofert

pracy  zgłoszonych  w  ramach  sieci  EURES  (razem  około  6.548  wakatów).  Oferty  pracy

pracodawców zagranicznych to głównie propozycje zatrudnienia długoterminowego – najczęściej

na okres 6 lub 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  i  wyższym  technicznym,  mechanicznym,  elektrycznym,

budowlanym, kierowców oraz inżynierów. 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.
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Dominowały  oferty  pracy  od  pracodawców  niemieckich,  czeskich,  angielskich

i austriackich. Wpłynęło także wiele ofert z Holandii, Belgii, Norwegii, Danii, Finlandii, Szwecji,

Włoch, Hiszpanii, Irlandii, Słowacji, Słowenii, Litwy, Łotwy i Chorwacji. Wśród zgłoszonych ofert

przeważały oferty w branżach:  mechanicznej,  budowlanej, hotelarsko–gastronomicznej, handlowo

– usługowej, spożywczej, transportowej, informatycznej, medycznej, rolniczej oraz odzieżowej.

Usługi  EURES  obejmowały  również  współpracę  z  agencjami  pośrednictwa  obywateli

polskich  do  pracy  za  granicą  u  pracodawców  zagranicznych.  W ramach  tych  działań  doradca

EURES nawiązał  74 kontakty z przedstawicielami  Agencji  Zatrudnienia.  Ponadto pośrednictwo

EURES obejmowało  17 kontaktów na temat  EURES z polskimi pracodawcami i  organizacjami

pracodawców.

Ponadto  pośrednik  pracy  realizujący  zadania  EURES  zorganizował  poradę  grupową

w ramach warsztatów „Bezpieczna praca za granicą”. Niniejsze spotkanie odbyło się 15 grudnia

2017 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu i przeznaczone było dla osób

bezrobotnych,  jak  i  poszukujących  pracy.  Warsztaty  prowadzone  były  przez  kadrę  EURES

z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, a uczestniczyło w nich 17 osób

zainteresowanych pracą na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3.4.3. Pośrednictwo pracy

W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu

wpłynęło ogółem 10 122 oferty pracy (z czego 25% to oferty pracy subsydiowane). 

Oferty  pracy  zgłaszane  były  przez  pracodawców  najczęściej  w  zakresie:  usług

administrowania  i  działalności  wspierającej,  przetwórstwa  przemysłowego,  handlu  hurtowego

i  detalicznego,  napraw  pojazdów  samochodowych,  włączając  motocykle,  budownictwa,

działalności profesjonalnej naukowej i technicznej, transportu i gospodarki magazynowej, edukacji,

administracji publicznej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,

a także opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Najczęściej występującymi stanowiskami pracy były: pozostali robotnicy wykonujący prace

proste  w  przemyśle,  pozostali  operatorzy  innych  maszyn  i  urządzeń,  kierowca  autobusu,

pomocniczy  robotnik  budowlany,  robotnik  gospodarczy,  szwaczka  maszynowa,  magazynier,

spawacz, sprzedawca, pozostali pracownicy wykonujący prace proste, ślusarz, kierowca samochodu

ciężarowego, pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym, rozbieracz – wykrawacz, pakowacz

ręczny, technik prac biurowych, pomocniczy robotnik drogowy.

Pracodawcy z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wałbrzychu bezpośrednio,

jak również poprzez Agencje Pracy Tymczasowej zgłosili  ogółem  2.521 ofert  pracy poszukując
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osób do pracy miedzy innymi w charakterze: operatora szycia, szwaczki, pracownika produkcji,

operatora  wózka  widłowego,  operatora  maszyn,  kontrolera  jakości,  frezera,  tokarza,  operatora

produkcji, pracownika wydziału montażu (montera).

Na przestrzeni od stycznia do grudnia 2017 r. zorganizowano 179 giełd pracy, w związku

z  realizacją  660 ofert  pracy.  W  giełdach  uczestniczyły  około  1.533 osoby.  Giełdy  pracy

organizowano najczęściej  na stanowiska: sprzedawca, operator produkcji,  robotnik gospodarczy,

kucharz, pomoc kuchenna.

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 pracy kształtował się następująco:

Tab. 11. Ilość ofert pracy w roku 2017.

Miesiąc

Ilość ofert pracy

niesubsydiowanej subsydiowanej ogółem
w tym

w ramach
WSSE

Najważniejsze stanowiska pracy
zgłaszane przez pracodawców

zatrudniających na WSSE

styczeń 641 124 765 256
operator maszyn, operator

produkcji

luty 458 401 859 255 szwaczka, frezer, tokarz

marzec 628 470 1098 188
kontroler jakości, pracownik

produkcji

kwiecień 456 235 691 114
kontroler jakości, operator

maszyn, pracownik porządkowy

maj 785 203 988 395

pracownik produkcji, operator

szycia, operator wózka

widłowego

czerwiec 711 184 895 232
pracownik produkcji, kontroler

jakości

lipiec 638 229 867 39 operator produkcji

sierpień 897 146 1043 343
operator produkcji, operator

maszyn, szwaczka, monter

wrzesień 852 269 1121 343

pracownik produkcji, operator

szycia, pracownik fizyczny przy

szyciu kierownic

październik 562 140 702 168
pracownik produkcji, szwaczka

ręczna

listopad 486 62 548 65 pracownik produkcji

grudzień 514 31 545 123
pomocnik pakowacza, operator

produkcji

Razem 7628 2494 10122 2521 X

Strona 41 z 46 



Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w 2017 roku

3.4.4.Krajowy Fundusz Szkoleniowy

W 2017 roku w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego złożone zostały 124

wnioski,  natomiast  zawarto  46  umów  o  finansowanie  kosztów  kształcenia  ustawicznego

pracowników i  pracodawcy.  Zatem ze wsparcia  skorzystało  46 pracodawców, w tym 22 mikro

przedsiębiorców, 6 małych przedsiębiorstw, 4 średnie, 4 pozostałe oraz 10 z sektora publicznego /

jednostek samorządu terytorialnego. W ramach zawartych umów zrealizowano:

➢ kursy oraz studia podyplomowe, którymi objęto 348 osób,

➢ egzaminy, do których przystąpiło 21 osób.

Ponadto  9  osób  skorzystało  z  badań  lekarskich/psychologicznych.  Osoby  objęte

kształceniem  ustawicznym  ze  środków  Krajowego  Funduszu  Szkoleniowego  niejednokrotnie

uczestniczyły w kilku formach wsparcia (np. kurs, egzamin, badania lekarskie).

Głównymi obszarami tematycznymi kursów były:

1) naprawa i konserwacja pojazdów: Przyciemnianie szyb, zmiana koloru auta za pomocą folii, car

detailing lakieru, Zarządzanie środowiskiem w codziennej pracy mechanika samochodowego –

praktyczne  zastosowanie  przepisów  na  stanowisku,  Diagnoza,  naprawa  i  obsługa  układów

zasilenia silników z turbodoładowaniem, Dwumasowe koła zamachowe,

2) zarządzanie  i  administrowanie:  Kurs  metodologii  doskonalenia  procesów  według  metodyki

TWI,  Zarządzanie  terytorium  sprzedaży,  Total  Quality  Management  –  zarządzanie  jakością

w usługach i produkcji, Kurs Lean Management Advanced, Doskonalenie systemu zarządzania

jakością ISO 9001:2015 w branży samochodowych usług serwisowych oraz zasady i metody

oceny  systemu  zarządzania  w  branży,  Kurs  metodologii  szkolenia  pracowników  według

metodyki TWI, Flow chart FMEA – plan kontroli, Optymalizacja procesów zgodnie z metodyką

SIX Sigma – poziom Green Belt, Zaawansowane techniki planowania jakości APQP i PPAP,

Kurs Lean Management,

3) sprzedaż,  marketing:  Specjalista  e-commerce  w  internetowym  centrum  sprzedaży  i  obsługi

klientów, Profesjonalny handlowiec,

4) informatyka i wykorzystanie komputerów: Bezpieczeństwo informacji zgodne z normą PN/ISO,

Zostań  programistą  Front-end  kurs  z  zakresu  tworzenia  stron  internetowych,  Szkolenie

z  programowania  mMedica,  Obsługa  komputera,  Kurs  DO180  Introduction  to  Containers

Kubernat,

5) usługi fryzjerskie i kosmetyczne: Kreatywne strzyżenia damskie i męskie, Kurs sztuka koloru,

Warsztat fryzjerski II stopnia poziom mistrzowski, Kurs Indyvidual Session, Kurs Cut 2, Kurs
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color blondy, szarości Ice & Cold, Kurs Nowa Era, Kurs podstawowe podstawy podstaw, Kurs

Tomcio Malarz i Andrzej Nożycoręki, Kurs Full Service,

6) opieka zdrowotna: Optymalizacja i standaryzacja procesów w protetyce stomatologicznej, Kurs

dokształcający  opieka  pielęgniarska  nad  pacjentem  diabetologicznym  dla  pielęgniarek

i położnych, Fast diagnostyka pourazowa, ALS – zaawansowane czynności ratujące życie, BLS

–  podstawowe  czynności  ratujące  życie,  Kurs  kwalifikacyjny  pielęgniarstwo  rodzinne,

Nowoczesne  metody  leczenia  ran,  Dokumentacja  medyczna  pielęgniarek  i  położnych,  Kurs

podstawowy  koncepcji  PNF,  Organizacja  rejestracji  i  zarządzanie  przyjęciami  pacjentów,

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego, Pielęgniarstwo opieki paliatywnej,

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie, Pielęgniarstwo pediatryczne,

Resuscytacja  krążeniowo – oddechowa, Wykonanie badania spirometrycznego,  Kurs masażu

tkanek  głębokich,  Intensywna  funkcjonalna  fizjoterapia  dorosłych  chorych  po  uszkodzeniu

mózgu, Terapia punktów spustowych I stopień, Implanty w strefie i odcinku funkcjonalnym,

Chirurgia plastyczna tkanek miękkich – pokrywanie recesji zębów, Implantacja natychmiastowa

i natychmiastowe obciążenie. Sposoby rozwiązywania powikłań w implantologii,

7) usługi transportowe, w tym kursy prawa jazdy: Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie

prawa jazdy kat. C, Prawo jazdy kat. C uprawniające do kierowania pojazdem samochodowym

o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu, Kurs prawa jazdy

kat. C+E, Kurs ADR, Kurs prawa jazdy kat. D, Kurs prawa jazdy kat. B, Kwalifikacja wstępna

przyspieszona uzupełniająca  kat.  D, Kurs  koparkoładowarki  kl.  III,  Kurs operatora wózków

jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowane ze zmiennym wysięgiem WJO I,

8) przemysł: Szkolenie do uprawnień eksploatacyjnych SEP do 1 kV, Kurs zintegrowany spawania

blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG, gazowego spawania blach, spawanie

blach i rur elektrodą otuloną, kurs cięcia tlenowego,

9) finanse  i  rachunkowość:  Finanse  przedsiębiorstwa,  Controlling  operacyjny  i  rachunkowość

zarządcza,  Międzynarodowe  standardy  rachunkowości,  Podatek  dochodowy  w  branży

budowlanej,

10) szkolenia  nauczycieli  i  nauka  o  kształceniu:  Kodujące  dziecko,  czyli  skuteczne  sposoby

wczesnej  nauki  programowania,  Kodujący  uczeń,  czyli  skuteczne  sposoby  nauki

programowania,  Język  migowy poziom podstawowy,  Doskonalący kurs  języka  angielskiego

przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym, wczesnoszkolnym

oraz do nauczania w oddziałach dwujęzycznych,

11) opieka społeczna: Szkolenie z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Kierunki  studiów  podyplomowych  realizowanych  w  ramach  zawartych  umów  to:
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Resocjalizacja, Socjoterapia z elementami psychoedukacji i psychoterapii rodzin, trener, terapeuta,

Technologie  internetowe,  Oligofrenopedagogika,  Spectrum autyzmu oraz całościowe zaburzenia

rozwojowe oraz Rachunkowość i finanse.

Wśród egzaminów wyróżnić można: Operator koparkoładowarki kl. III, Prawo jazdy kat. D,

Prawo  jazdy  kat.  C,  Eksploatacja  urządzeń  instalacji  i  sieci  elektroenergetycznych  o  napięciu

znamionowym nie wyższym niż 1 kV.

3.4.5. Projekty partnerskie oraz porozumienia

W  roku  2017  urząd  współuczestniczył  w  wielu  projektach  oraz  porozumieniach

realizowanych  przez  różne  instytucje  funkcjonujące  na  lokalnym  rynku.  Poniższa  tabela

przedstawia udział tutejszego urzędu w projektach i porozumieniach innych instytucji. 

Tab. 12. Porozumienia o współpracy realizowane w roku 2017

L.p.
Instytucja, z którą

zawarto porozumienie
Przedmiot porozumienia

1
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 
we Wrocławiu

Umowa  partnerska  na  rzecz  wzrostu  zatrudnienia  i  rozwoju  zasobów
ludzkich   w  województwie  dolnośląskim.  Jej  celem  jest  osiągnięcie
wysokiego poziomu zatrudnienia w Regionie, większej mobilności zasobów
ludzkich  oraz  wzrostu  kompetencji  mieszkańców  Dolnego  Śląska,  w
powiązaniu z potrzebami regionalnej gospodarki.

2

Dolnośląski Ośrodek Wspierania 
Ekonomii Społecznej prowadzonym 
przez stowarzyszenie Forum Aktywności
Lokalnej w partnerstwie z Fundacją 
Rozwoju Ekonomii Społecznej

Porozumienie  dotyczy  osób  bezrobotnych,  o  których  mowa  w  art.  49
Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocja zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy,  korzystających  ze  świadczeń  pomocy społecznej.  Głównym
celem  jest  sprawna  wymiana  informacji,  która  umożliwi  optymalizację
zakresu i  form pomocy udzielonej  osobom bezrobotnym i  poszukującym
pracy  oraz  poprawa  jakości  i  komplementarności  usług  oferowanych
osobom bezrobotnym.

3 Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Porozumienie  dotyczy  wzajemnej  promocji  swoich  produktów  i  usług
w  celu  dotarcia  do  jak  najszerszego  kręgu  osób  zainteresowanych
z terenu miasta Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego.

4
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Wałbrzychu

Porozumienie  odnoszące  się  do  wzajemnej  współpracy  w  zakresie
świadczenia  specjalistycznych,  bezpłatnych  usług  przez  doradcę
zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu na rzecz klientów
Klubu  Integracji  Społecznej  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w
Wałbrzychu.

5 Forum Aktywności Lokalnej

Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pn.: „Własny biznes nie jest
dla wybranych” w ramach Osi Priorytetowej  8.  Rynek Pracy,  Działanie
8.3.  Samozatrudnienie,  przedsiębiorczość  oraz  tworzenie  nowych  miejsc
pracy,  Poddziałanie  8.3.A  Bezzwrotne  dotacje  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Głównym
celem projektu  jest  zwiększenie  liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych
przez  osoby  bezrobotne  i  bierne  zawodowo  od  30  roku  życia,  a  w
konsekwencji zmniejszenie bezrobocia na terenie dolnośląskich powiatów.
Do zakresu zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu należeć będzie
przyznawanie środków na rozwój przedsiębiorczości.
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6 Fundacja Edukacji Europejskiej

Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pt.:  „Nie poddaję się !!! –
Moja  reaktywacja  zawodowa” dofinansowanego  ze  środków
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Dolnośląskiego  na
lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 8. Rynek Pracy, Poddziałania
8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy. Celem projektu jest wsparcie osób
w wieku powyżej 30 roku życia, które pozostają bez zatrudnienia i są w
szczególnej  sytuacji  na  runku  pracy,  poprawa  ich  szans  na  zatrudnienie,
tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy, a także wydłużenie aktywności
zawodowej na rynku pracy osób powyżej 50 roku życia. Powiatowy Urząd
Pracy  w  Wałbrzychu  jest  odpowiedzialny  za  współpracę  z  Liderem
Partnerstwa  w  zakresie  rekrutacji  uczestników projektu  oraz  w  zakresie
organizacji  staży  zawodowych  –  pomocy
w nawiązaniu współpracy z wiarygodnymi pracodawcami.

7
Sylwia Petryna 
Petra Consulting

Umowa  partnerska  na  rzecz  realizacji  projektu  pt.:  „WSZECHNICA
ZAWODÓW AGLOMERACJI  WAŁBRZYSKIEJ” realizowanego
w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Dolnośląskiego  na  lata  2014-2020  Osi  priorytetowej  10  Edukacja,
Poddziałania  10.4.4.  Dostosowanie  systemów  kształcenia  i  szkolenia
zawodowego  do  potrzeb  rynku  pracy.  Głównym  celem  projektu  jest
podniesienie  kwalifikacji  w  zakresie  umiejętności  zawodowych  poprzez
zorganizowanie  pozaszkolnych  form  kształcenia  oraz  dostosowanie  do
potrzeb  regionu  i  lokalnego  rynku  pracy.  Powiatowy  Urząd  Pracy
w  Wałbrzychu  jest  odpowiedzialny  za  promocję  projektu  i  rekrutację
uczestników oraz szkolenia zawodowe we współpracy z Liderem.

8
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia 
Europejskiego

Umowa  partnerska  krajowa  na  rzecz  realizacji  projektu  „Partnerstwo
instytucji rynku pracy na rzecz rozwoju mobilności ponadnarodowej”
w  ramach  Osi  Priorytetowej  IV  Innowacje  społeczne  i  współpraca
ponadnarodowa,  działania  4.3.  Współpraca  ponadnarodowa  PO  WER.
Celem  zawiązanego  partnerstwa  jest  poznanie  od  partnerów
ponadnarodowych kompleksowych rozwiązań zwiększających efektywność
publicznych  i  prywatnych  instytucji  rynku  pracy
w  świadczeniu  usług  poradnictwa  i  realizacji  projektów  mobilności
ponadnarodowej,  wzajemne  uczenie  się  od  partnerów (wymiana dobrych
praktyk) w obszarze realizacji projektów mobilności ponadnarodowej oraz
poprawy efektywności realizacji  działań na rzecz klientów oraz poznanie
modeli  i  narzędzie  partnerów  niemieckich  używanych
w  projektach  IdA  (Integracja  przez  Wymianę)  dla  grupy  NEET.
W  ramach  projektu  odbyły  się  wizyty  studyjne,  poznanie  warsztatu
i metod, szkolenia dla przedstawicieli polskich instytucji rynku pracy.

9 Fundacja Imago

Projekt  „Przestrzeń  rozwoju!  Adaptacja  metody  zintegrowanego
doradztwa  rozwoju  kariery  dla  młodzieży” współfinansowany  ze
środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu
Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie efektywności usług instytucji
rynku  pracy  działających  na  rzecz  osób  młodych  w  wieku
15-29 lat z grupy NEET przez wypracowanie i wdrożenie kompleksowego
rozwiązania  ukierunkowanego  na  wzrost  potencjału  edukacyjno-
zawodowego osób młodych,  dzięki  współpracy ponadnarodowej,  a  także
wzajemnemu  uczeniu  się  i  wymianie  doświadczeń  między  partnerem
krajowym  i  ponadnarodowym.
W projekcie  wykorzystano  metodę  Przestrzeni  Pozytywnych  Wyobrażeń
(PPW; eng. hope filled-engagement) N.E. Amundsona, rozwijającą warsztat
doradców  w  kierunku  bardziej  kompleksowych  usług  dla  klienta  i
towarzyszenia  mu  w  procesie  rozwoju  kariery,  tj.  począwszy  od  sesji
doradczych, a skończywszy na pozyskaniu zatrudnienia, bądź kontynuacji
edukacji.

10 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Projekt „DAZIA.2”, którego celem było wyłonienie i objęcie szczególnym
wsparciem wykorzystującym instrument mobilności ponadnarodowej grupy
osób tzw. NEET z przedziału wiekowego 18-35 lat,  które przedwcześnie
opuściły system edukacji lub są długotrwale bezrobotne.
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Spis tabel

1. Wydatki budżetowe w 2017 roku.

2. Wybrane dane o rynku pracy.

3. Bezrobotni w mieście Wałbrzychu i wg gmin powiatu wałbrzyskiego ( stan w końcu XII 2016

i XII 2017).

4. Struktura bezrobotnych według wieku ( stan w końcu XII 2017 ).

5. Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia ( stan w końcu XII 2017 ).

6. Wydatkowanie  w  roku  2017  środków  przeznaczonych  na  aktywne  formy  przeciwdziałania

bezrobociu w podziale na źródła finansowania.

7. Ilość osób objętych w 2017 roku wsparciem  w  ramach  działań  finansowanych z FP.

8. Ilość osób objętych w 2017 roku wsparciem w ramach pozostałych działań finansowanych z FP

i projektu PO WER.

9. Ilość osób objętych w 2017 roku wsparciem  w  ramach  działań  finansowanych z PFRON,

10. Ilość wizytacji dokonanych przez pracowników PUP w 2017 roku.

11. Ilość ofert pracy w roku 2017.

12. Porozumienia o współpracy realizowane w roku 2017.

Spis wykresów

1. Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku.

2. Bezrobotni w mieście Wałbrzychu i wg gmin powiatu wałbrzyskiego ( stan w końcu XII 2017).

3. Struktura bezrobotnych według wieku ( stan w końcu XII 2017).

4. Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia ( stan w końcu XII 2017).

5. Ilość wniosków i umów o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w 2017

roku.

6. Ilość wniosków i umów na doposażenie miejsc pracy w roku 2017.
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