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1. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W 
WAŁBRZYCHU W 2010 ROKU

1.1. Podstawa prawna działania Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu

Powiatowy  Urząd  Pracy  w Wałbrzychu  realizuje  zadania  w zakresie  łagodzenia  skutków 

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

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

(  Dz.U. z  2008  r.  Nr  69,  poz.  415  -  tekst  ujednolicony)  jak  też  w  innych  aktach  prawnych  - 

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

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz .U. 2010 Nr 214, poz. 1407).

1.2. 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;

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, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;

5)udzielanie  pomocy  pracodawcom  w  pozyskiwaniu  pracowników  przez  pośrednictwo  pracy  oraz 

poradnictwo zawodowe i informację zawodową;

6)rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

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

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

9)opracowywanie  analiz  i  sprawozdań,  w  tym  prowadzenie  monitoringu  zawodów  deficytowych 

i  nadwyżkowych,  oraz  dokonywanie  ocen  dotyczących  rynku  pracy  na  potrzeby  powiatowej  rady 
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zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;

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

11)wydawanie decyzji;

12)realizowanie  zadań  wynikających  z  koordynacji  systemów  zabezpieczenia  społecznego  państw 

w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji;

13)realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami 

14)opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;

15)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;

16)organizacja i realizowanie programów specjalnych;

17)udostępnianie informacji o osobach zarejestrowanych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

określonych w ustawie.

1.3. Finansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w 
Wałbrzychu

1.3.1. Środki Funduszu Pracy 

Wielkość środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych w danym roku jest ustalana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 

lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań 

w województwie  (Dz.U.  2009 nr  123,  poz.  1019).  Natomiast  środki  Funduszu  Pracy  na  wypłatę 

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

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

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

2010 rytmicznie otrzymywane dotacje pozwalały na terminowe wypłaty zasiłków i innych świadczeń 

Wydatki z Funduszu Pracy za rok 2010 oraz porównawczo za rok 2009 przedstawiono w Tab. 2.
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Tab.2 Wydatki z Funduszu Pracy w latach 2009 i 2010 [zł.]

Lp. Wydatki Funduszu Pracy 2009 2010

1 Zasiłki dla bezrobotnych 18.899.348,53 21.562.565,12

3. Składki na  ZUS 4.684.808,13 5.528.885,92

4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 26.248.060,21 28.633.037,13

5.  Inne wydatki (np. dojazdy, zakwaterowanie) 1.594.076,57 2.073.933,38

6.  Ogółem: 51.426.293,44 57.798.421,55

1.4. Komputeryzacja obsługi rynku pracy

Rok 2010 był rokiem szczególnym, ponieważ po ponad dziesięciu latach użytkowania systemu 

PULS,  nastąpiła  jego  wymiana  na  nowy  system  -  Syriusz  Std.  Oprogramowanie  to  wspomaga 

kompleksową realizację zadań urzędu. 

W okresie od stycznia do marca trwały prace przedwdrożeniowe mające zapewnić najlepszą 

jakość migrowanych danych. Wdrożenie, które zaczęło się w ostatniej dekadzie marca, trwało przez 

okres  3 miesięcy i  zakończyło  się  powodzeniem.  Obejmowało  ono m.in.  szkolenia  dla  wszystkich 

pracowników urzędu.

Praca  wykonana  w  latach  poprzednich  pozwoliła  Powiatowemu  Urzędowi  Pracy 

w Wałbrzychu na właściwe przygotowanie się do wprowadzenia nowych rozwiązań informatycznych.  

Dzięki  naszym  działaniom  dysponowaliśmy  salą  posiadającą  10  stanowisk  komputerowych, 

pozwalającą  na  prowadzenie  szkoleń  dla  bezrobotnych  i  pracowników  urzędu.  Nowoczesna 

Infrastruktura  informatyczna  sprawiła,  że  wdrożenie  systemu  Syriusz  Std  przebiegało  zgodnie 

z przyjętym harmonogramem i nie zakłóciło bieżącej działalności urzędu.
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1.5. Środki budżetowe na działalność Powiatowego Urzędu Pracy 

Plan na rok ubiegły zakładał łączną kwotę 10.873.067,00 zł i takie było w efekcie jego wykonanie. 

Założenia planu na rok 2010 zostały wykonane w następujący sposób:

Tab.3 Wydatki budżetowe w 2010 roku.

§ Plan na 2010 rok 
[zł.]

Wykonanie na 31.12.2010 roku [zł.]

3020                    
zakup okularów 1467,00 1466,45

4010 
wynagrodzenia 2.666.312,00 2.666.311,58

4017
wynagrodzenia EFS 376.067,00 364.240,70

4019
wynagrodzenia EFS 1.280,00 1.280,00

4040
wynagrodzenia roczne 199.382,00 199.381,75

4047
wynagrodzenie roczne PO KL 27.636,00 27.635,05

4110
ZUS 418.100,00 417.966,45

4117
ZUS EFS 60.761,00 58.990,78

4120
skł. na Fundusz Pracy 64.216,00 64.208,21

4127
skł.na Fundusz Pracy EFS 9.860,00 9.535,16

4130
składka zdrowotna za
bezrobotnych bez prawa do  zasiłku 6.607.700,00 6.607.700,00

4170
wynagrodzenia bezosobowe 19.100,00 19.060,48

4210
zakup materiałów i wyposażenia 83.207,00 83.205,18

4260
zakup energii 109.812,00 109.811,76

4270
usługi remontowe 3.703,00 3.702,71

4280
zakup usług zdrowotnych 2.378,00 2.378,00

4300 41.265,00 41.263,01
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zakup usług pozostałych

4410
delegacje 4.522,00 4.520,97

4430
opłaty różne 9.652,00 9.650,30

4440
ZFŚS 111.683,00 111.682,27

4447
ZFŚS EFS 19.036,00 19.035,76

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

4580
pozostałe odsetki 498,00 497,02

4707
szkolenia pracowników nie będących 
członkami korpusu służby cywilnej 
PO KL 35.376,00 27.882,89

RAZEM: 10.873.067,00 10.851.460,48

2.  INFORMACJA  O  RYNKU PRACY W  POWIECIE 
WAŁBRZYSKIM  W  2010  ROKU

2.1.  Podstawowe informacje statystyczne dotyczące rynku pracy

Na dzień 31.12.2010 r. liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 775 w stosunku do końca 

2009 roku, osiągając stan 11511 osób. Na koniec grudnia 2010 r. stopa bezrobocia wynosiła:

➢ dla Polski - 12,3 %
➢ dla województwa dolnośląskiego - 13,0 %
➢ dla powiatu wałbrzyskiego - 18,5 %
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Tab.4 Wybrane dane o rynku pracy.

Lp. Opis XII 2009 XII 2010
1 2 3 4

1. Ogólna ilość bezrobotnych:
          w tym kobiet

12286

6612

11511

6098

2. Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku 3294 2621

3. Liczba osób niepełnosprawnych 1167 1109

4. Liczba  bezrobotnych, którzy
podjęli pracę w ciągu roku 

7388 8158

5. Liczba ofert pracy, ogółem :

  w tym: oferty pracy stałej

              prace interwencyjne

              roboty publiczne

              prace społecznie użyteczne

              staże 

              przygotowania zawodowe

              dotacje na działalność gospodarczą i 

              miejsca pracy

7417

3669

44

430

647

1766

182

679

8342

4706

57

443

764

1601

0

771

6. Ilość bezrobotnych uczestniczących  w szkoleniach 489 658

W  pierwszych  miesiącach  2010  roku  ilość  zarejestrowanych  wzrosła  osiągając  maksimum 

w  marcu  2010  roku  –  13736  osób.  Następnie  zaczęła  spadać  do  listopada.  Od  grudnia 

odnotowywaliśmy  wzrost  ilości  zarejestrowanych.  Widać  jednak   trend  spadkowy  od  kwietnia 

ubiegłego roku. Wyżej  opisane zmiany dotyczą całego powiatu ale obserwowane są oczywiście we 

wszystkich gminach wchodzących w jego skład. 

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

w poszczególnych gminach powiatu wałbrzyskiego.
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Tab. 5  Bezrobotni według gmin powiatu wałbrzyskiego.

Gminy
Powiatu Wałbrzyskiego

Zarejestrowani bezrobotni

XII 2009 XII 2010

ogółem kobiety ogółem kobiety

Wałbrzych 7715 4206 7200 3881

Boguszów-Gorce 1410 767 1.328 723

Czarny Bór 368 198 345 192

Głuszyca 861 419 779 358

Jedlina Zdrój 291 162 289 138

Mieroszów 533 264 502 252

Stare Bogaczowice 245 137 263 144

Szczawno Zdrój 274 141 274 141

Walim 589 318 531 269

Razem 12286 6612 11511 6098

Wśród  zarejestrowanych  bezrobotnych  z  powiatu  wałbrzyskiego  dominują  osoby 

w przedziale  wiekowym od 25 -  34 lat,   co stanowi  27,7 % ogółu zarejestrowanych.  Na drugim 

miejscu jest grupa osób w wieku 45-54 lata z udziałem 27,3 %. Widać to dokładnie w Tab. 6  

Tab.6  Struktura bezrobotnych według wieku ( XII 2010 ).

Wiek Ilość zarejestrowanych bezrobotnych

Ogółem Kobiety

18-24 lat 1533 882

25-34 lat 3199 1886

35-44 lat 2151 1196

45-54 lat 3146 1608

55-59 lat 1261 526

60 lat i więcej 221 0

Ogółem: 11511 6098
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W  powiecie  wałbrzyskim  43,3  %  ogółu  bezrobotnych  stanowią  osoby  z  wykształceniem 

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

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

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

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

Tab. 7  Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia ( XII 2010 ).

Wiek Ilość zarejestrowanych bezrobotnych

Ogółem Kobiety

Wyższe 923 614

Policealne i średnie zawodowe 2276 1411

Średnie ogólnokształcące 810 586

Zasadnicze zawodowe 3317 1433

Gimnazjalne i poniżej 4185 2054

Ogółem: 11511 6098

2.2. Bezrobotni niepełnosprawni 

Według stanu na koniec grudnia 2010 roku zarejestrowanych było w tut.  urzędzie 1235 osób 

niepełnosprawnych,  z tego  644 kobiety.  Wśród tych osób  1109 posiadało status osoby bezrobotnej 

(599 kobiet) a  126 uznanych zostało za osoby poszukujące pracy (45 kobiet), ponieważ nabyły one 

prawo do świadczeń rentowych.  Wśród niepełnosprawnych bezrobotnych tylko  240 osób posiadało 

prawo do pobierania zasiłku (21,6 %).

 W roku 2010 tut. urząd  dysponował 435 ofertami pracy dla osób niepełnosprawnych.

 W roku 2010 obserwowaliśmy nasilone rejestracje osób niepełnosprawnych. Było ich 1517, 

a dodatkowo 259 bezrobotnych już zarejestrowanych uzyskało orzeczenie o niepełnosprawności.

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

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

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

niepełnosprawności. 
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3. AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU 
REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W 

WAŁBRZYCHU W 2010 ROKU

Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Wałbrzychu  w  2010  r.  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 2010 r. wynosiła 30.800,4 tys. zł, z czego środki w ramach algorytmu stanowiły kwotę 18.941,6 tys. 

zł.  

Jest  to dotąd największa kwota przeznaczona na aktywizację osób zarejestrowanych w PUP 

Wałbrzychu,  jaką  urząd  dysponował.  Środki  w  wysokości  30.800,4  tys.  zł powstały  w  wyniku 

kilkakrotnego występowania o fundusze na realizację różnych projektów. Stąd na kontynuację projektu 

systemowego „Przeciw bezrobociu” rozpoczętego w roku 2008, realizowanego w ramach Poddziałania 

6.1.3 PO KL pozyskano ze środków w dyspozycji samorządu województwa 10.199,3 tys. zł. Pozostałe 

kwoty pozyskano w ramach rezerw środków będących w dyspozycji MPiPS.  O ww. występowano 

w oparciu o programy przyjęte przez Ministra do realizacji na 2010 r. tj.:

a) wspierające rozwój małej i średniej przedsiębiorczości – pozyskano kwotę 903,2 tys. zł na 

realizację projektu „Mikroprzedsiębiorca”, „Oblicza biznesu”, a także na wsparcie w ramach 

dodatkowej rezerwy na przedsiębiorczość.

b) dotyczące działań związanych z aktywizacją  osób bezrobotnych na terenach,  na których 

miały miejsce klęski żywiołowe –  pozyskano kwotę  85,7 tys. zł  na realizację projektu „Lokalne  

podtopienia  w  powiecie  wałbrzyskim” celem  udzielenia wsparcia  osobom  bezrobotnym 

zamieszkałym  w  gminach,  w  których  odnotowano  szkody  związane  z  nadmiernymi  opadami 

deszczu.

W kwocie  30.800,4  tys.  zł  mieszczą  się  także  środki  otrzymane  z  Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych  w wysokości  670,7 tys.  zł.  Łącznie  w 2010 r.  na aktywne 

formy przeciwdziałania bezrobociu wydano   30.720,7 tys. zł, co stanowi ok.  99,75 %  pozyskanych 

środków. Poniższe zestawienie prezentuje faktyczne wykonanie ustalonego limitu na 2010 r.
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Tab. 8  Wydatkowanie w roku 2010  środków przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania 

bezrobociu w podziale naźródła  finansowania.

L.

p.

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

Fundusz Pracy – Algorytm 
1 Szkolenia 971,0 99,31
2 Roboty publiczne 2.398,0 99,94
3 Prace interwencyjne 412,0 99,59

4
Refundacja kosztów dojazdów i 

zakwaterowania
181,0 99,61

5 Staże 7.639,0 99,81
6 Prace społecznie-użyteczne 208,0 99,45

7
Jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej
2.937,0 99,91

8
Refundacja kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy
4.078,0 99,94

9 Badania lekarskie 58,0 98,58
10 Inne 59,6 99,17

Razem Algorytm 18.941,6 99,83
Programy związane z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości

Rezerwa Ministra „Mikroprzedsiębiorca”

11
Jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej
635,0 100,00

Razem program „Mikroprzedsiębiorca” 635,0 100,00
Dodatkowa rezerwa na przedsiębiorczość

12 Jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej 76,7 100,00

Razem dodatkowa rezerwa na 

przedsiębiorczość

76,7 100,00

Rezerwa Ministra „Oblicza biznesu”
13 Jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej

76,5 99,98

14 Doposażenie MP 115,0 98,37
Razem program „Oblicza biznesu” 191,5 99,01

Razem programy związane z rozwojem małej i 

średniej przedsiębiorczości
903,2 99,79

Programy dotyczące działań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych na terenach, na 

których miały miejsce 

klęski żywiołowe
Rezerwa Ministra  „Lokalne podtopienia w powiecie wałbrzyskim”

15 Roboty publiczne 85,7 95,25
Razem program „Lokalne podtopienia w 

powiecie wałbrzyskim”
85,7 95,25
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Razem programy dotyczące działań 

związanych z aktywizacją osób bezrobotnych 

na terenach, na których miały miejsce 

klęski żywiołowe

85,7 95,25

Razem Rezerwa Ministra 988,9 99,40
Projekt systemowy „Przeciw bezrobociu”

16 Szkolenia 893,6 99,02
17 Jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej

3.457,1 99,99

18 Staże 5.848,6 99,47
Razem 10.199,3 99,60

OGÓŁEM 30.129,8 99,74
Środki PFRON

19 Staże i przygotowania zawodowe 59,3 99,89
20 Zwrot  kosztów  wynagrodzeń  i  składek  na 

ubezpieczenia społeczne
0,3 83,67

21 Środki  na  rozpoczęcie  działalności 

gospodarczej,  rolniczej,  albo  wniesienie 

wkładu do spółdzielni socjalnej 

564,0 100,00

22 Zwrot  kosztów  wyposażenia  lub 

doposażenia  stanowiska  pracy  osoby 

niepełnosprawnej

47,0 100,00

Razem 670,6 99,99
Łączne środki 30.800,4 99,75

Mając  na  uwadze  powyższe  w  okresie  od  stycznia  do  grudnia  2010  r.  w  ramach  działań 

podejmowanych  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Wałbrzychu  20.464 osoby  otrzymały  wsparcie 

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

➢ działań podejmowanych przez PUP finansowanych ze środków Funduszu Pracy,  EFS 

w ramach PO KL  -  7.800 osób uprawnionych,
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Tab. 9 Ilość osób objętych w 2010 r.  wsparciem  w  ramach  działań  finansowanych  z FP, EFS  

L.

p.
Formy wsparcia Program

Ilość osób uprawnionych

kontynuuj

ących 

umowy z 

roku 2009

rozpoczyna

jących 

udział w 

formach 

wsparcia w 

2010r.

Razem3)

1

Szkolenia (w tym studia 

podyplomowe,  

egzaminy i licencje)

Algorytm 101) 3262) 336
„Przeciw bezrobociu”

x 478 478

Razem 10 804 814

2 Roboty publiczne
Algorytm 3 416 419
„Lokalne  podtopienia  w 

powiecie wałbrzyskim”
x 27 27

Razem 3 443 446
3 Prace interwencyjne Algorytm 46 57 103

Razem 46 57 103

4

Refundacja kosztów 

zakwaterowania i 

dojazdów na: staż, 

przygotowanie 

zawodowe, szkolenia, 

badania lekarskie, 

rozmowy z pracodawcą

Algorytm 135 1019 1154

Razem 135 1019 1154

5 Staże

Algorytm 731 598 1329
„Aktywni na rynku pracy” 

-  kontynuacja   programu 

finansowanego  w 2009 r. 

z  rezerwy  ministra  dla 

osób do 30 lat

198 x
198

„Aktywni na rynku pracy” 

-  kontynuacja   programu 

finansowanego  w 2009 r. 

z  rezerwy  ministra  dla 

osób w wieku  45/50 plus

35 x 35

„Przeciw bezrobociu” 39 1003 1042
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Razem 1003 1601 2604

6
Prace  społecznie-

użyteczne

Algorytm
x 764 764

Razem x 764 764

7

Jednorazowe środki na 

podjęcie działalności 

gospodarczej

Algorytm x 153 153
„Mikroprzedsiębiorca” x 35 35
Dodatkowa  rezerwa  na 

przedsiębiorczość
x 4 4

„Oblicza biznesu” x 4 4
„Przeciw bezrobociu” x 184 184

Razem x 380 380

8

Refundacja  kosztów 

wyposażenia  lub 

doposażenia  stanowiska 

pracy

Algorytm x 213 213
„Oblicza biznesu”

x 6 6

Razem x 219 219
9 Badania lekarskie Algorytm x 1289 1289

Razem x 1289 1289

10
Stypendia  za 

kontynuację nauki

Algorytm
3 4 7

Razem 3 4 7

11
Opieka  nad  dzieckiem 

lub osobą zależną
Algorytm x 20 20

Razem x 20 20

12
Refundacja  składek 

ZUS

Algorytm
x x x

Razem x x x
OGÓŁEM 1.200 6.600 7.800

1)  w tym: szkolenia (1 osoba), studia podyplomowe (9 osób)

2)  w tym:  szkolenia (305 osób), koszty egzaminów i licencji  (2 osoby) oraz studia podyplomowe 

(19 osób)

3)  osoba  jest  liczona  kilkakrotnie  w  sytuacji  korzystania  z  więcej  niż  jednej  usługi  lub  formy 

aktywizacji

➢ działań  podejmowanych  przez  PUP finansowanych  ze  środków PFRON  -  26  osób 

niepełnosprawnych,
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Tab. 10 Ilość osób objętych w 2010  r.  wsparciem  w  ramach  działań  finansowanych  z PFRON

L.p. Forma wsparcia

Źródło 

finansowani

a

Ilość osób

kontynuujący

ch umowy z 

roku 2009

rozpoczynając

ych udział w 

formach 

wsparcia w 

2010 r.

Razem

1 Staże

PFRON

5 7 12
2 Dojazdy na staż x 1 1

3
Jednorazowe środki na 

DG
x 12 12

4

Zwrot kosztów 

wyposażenia 

stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej

x 1 1

5

Zwrot kosztów 

wynagrodzeń i składek 

na ubezpieczenie 

społeczne

x x x

Razem 5 21 26

innych działań podejmowanych przez PUP w Wałbrzychu  –  12.638 osób.

3.1. W ramach środków Funduszu  Pracy  oraz  Europejskiego  Funduszu  
Społecznego realizowano następujące zadania:

3.1.1. Prace interwencyjne

W wyniku  zawartych  umów w 2010  r.  w ramach  prac  interwencyjnych  finansowanych  ze 

środków  algorytmowych  zatrudnienie  uzyskało  57  bezrobotnych   (w  tym  3  osoby  bezrobotne 

z orzeczonym stopniem niepełnosprawności). Ponadto realizowane były umowy z roku poprzedniego, 

w ramach których zatrudnienie kontynuowało 46 osób.

Bezrobotni najczęściej  kierowani byli  do pracy na stanowiskach:  pracownik biurowy,  sprzątaczka, 

rejestratorka  medyczna,  kurier,  pomoc  administracyjna,  pracownik  domowej  opieki  osobistej, 

sprzedawca, robotnik gospodarczy, konserwator, pracownik obsługi klienta, mechanik samochodowy, 

szwaczka, prasowaczka, pomoc kuchenna, kosmetyczka, referent. 
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3.1.2. Refundacja kosztów dojazdu i zakwaterowania

W badanym okresie tutejszy urząd refundował koszty dojazdu na miejsce wykonywania stażu, 

szkolenia  oraz  na  badania  lekarskie  i  rozmowy  z  pracodawcami.  Ogółem  z  tej  formy  wsparcia 

skorzystały  1154 osoby,     z tego z dojazdów na:

➢ staż  – 662 osoby,

➢ szkolenia – 189 osób,

➢ badania lekarskie  i rozmowy z pracodawcami– 303 osoby.

3.1.3. Staże

W badanym okresie roku 2010 zaktywizowano 1601 osób, w tym w ramach:

➢ algorytmu –  598 osób (w tym 36 osób niepełnosprawnych),

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

–  1003 osoby  (w tym  71 osób niepełnosprawnych).

Ponadto  w  2010  r.  realizowane  były  umowy  z  roku  ubiegłego.  W  związku  z  tym  staż 

kontynuowały 1003 osoby.

Bezrobotni najczęściej odbywali staż na stanowiskach:

➢ pracownika  biurowego  (pracownika  administracyjnego,  referenta,  sekretarki,  pracownika 

kancelarii, księgowego, referenta ds. ekonomicznych, kasjera bankowego),

➢ handlowca  (kasjera  handlowego,  sprzedawcy,  pomocnika  sprzedawcy,  fakturzystki, 

przedstawiciela handlowego, recepcjonistki),

➢ pracownika usług osobistych (pracownika obsługi solarium, fryzjera, kosmetyczki).

3.1.4. Roboty publiczne 

W analizowanym okresie zawarto umowy na organizację robót publicznych i zatrudniono 443 

osoby, w tym w ramach: 

➢ algorytmu   –  416 bezrobotnych (w tym  34 osoby niepełnosprawne),

➢ programu „Lokalne podtopienia w powiecie wałbrzyskim”  27 bezrobotnych.

Ponadto 3 osoby kontynuowały zatrudnienie w wyniku umów rozpoczętych w roku 2009.

Bezrobotni wykonywali różnorodne prace na terenie gmin powiatu wałbrzyskiego. Najczęściej 

były to prace związane z:  odtwarzaniem rowów przydrożnych i  kanałów odwadniających,  naprawą 
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nawierzchni  dróg gruntowych,  odmulaniem i  czyszczeniem lub  odbudową  studzienek  burzowych, 

naprawą przepustów murków oporowych,  czyszczeniem rowów i  dróg, zabezpieczaniem zapadlisk, 

odbudową  zniszczonych  mostków  lub  kładek,  porządkowaniem  terenów,  utrzymaniem  terenów 

zielonych i lasów komunalnych, dozorowaniem obiektów komunalnych, utrzymywaniem porządku na 

terenach  komunalnych,  pracami  porządkowymi  na  obiektach  rekreacyjno-sportowych,  koszeniem  

i utrzymaniem zieleńców, utrzymaniem porządku na chodnikach, placach i zieleńcach, wykonywaniem 

napraw i remontów bieżących budynków komunalnych w tym instalacji i konserwacji, nasadzaniem 

kwiatów, plewieniem i pielęgnacją żywopłotów.

3.1.5. Prace społecznie użyteczne 

W ww. formie wsparcia w roku 2010 uczestniczyły  764 osoby bezrobotne (w tym  65 osób 

niepełnosprawnych). Bezrobotni najczęściej wykonywali prace społecznie - użyteczne przy sprzątaniu 

dróg gminnych i chodników miejskich, cmentarzy komunalnych, alejek parkowych, boisk szkolnych, 

tras uzdrowiskowych, przystanków, poboczy, miejsc zbiórki odpadów, miejsc użyteczności publicznej, 

placów  zabaw,  skwerów,  z  także  odśnieżaniu  terenów  gminnych  (alejek  parkowych,  chodników 

miejskich,  dróg  oraz  miejsc  użyteczności  publicznej),  przygotowaniu  nowych  tras  narciarskich 

i  rowerowych,  czyszczeniem  kanalizacji  burzowych,  studzienek,  porządkowanie,  szlaków 

turystycznych.

3.1.6. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

W roku 2010 kontynuowano przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności 

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

Na podstawie złożonych wniosków  380 osób otrzymało  dotację na rozpoczęcie  działalności 

gospodarczej, z tego w ramach:

➢ algorytmu  –  153 osoby (w tym 3 osoby niepełnosprawne),

➢ programu „Mikroprzedsiębiorca” finansowanego  z  rezerwy Ministra  – 35 osób (w tym 1 

osoba niepełnosprawna), 

➢ dodatkowej rezerwy na przedsiębiorczość –  4 osoby, 

➢ programu „Oblicza biznesu”  finansowanego  z  rezerwy Ministra  –  4 osoby,

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

184 osoby.
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Najczęściej uruchamianymi branżami były:

o  handlowa   (handel  odzieżą,  sprzedaż  art.  spożywczych,  alkoholu,  wyrobów 

tytoniowych, sprzedaż kwiatów, handel odzieżą używaną, handel art. przemysłowymi, 

handel  przez  internet  –  odzież,  galanteria  skórzana,  akcesoria  ślubne,  akcesoria 

komputerowe),

o usługowa  (usługi  ogólnobudowlane,  remontowo-budowlane,  gastronomiczne, 

taxi,  fryzjerskie,  prawnicze,  fotograficzne,  wideofilmowanie,  mechanika  pojazdowa, 

stylizacja paznokci, kosmetyczne, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami).

3.1.7. Refundacja kosztów poniesionych na wyposażenie lub doposażenie 
stanowisk pracy  dla skierowanego bezrobotnego

W  badanym  okresie  2010  r.  w  wyniku  przeprowadzenia  ok.  270  rozmów  z  podmiotami 

prowadzącymi  działalność  gospodarczą   zainteresowanymi  zwrotem  kosztów  poniesionych  na 

wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego złożono 161 wniosków. 

Na ich podstawie zawarto 128 umów na utworzenie 219 stanowisk pracy, z tego w ramach:

➢ algorytmu  - 213 stanowisk pracy (w tym dla 7 osób niepełnosprawnych),

➢ programu z rezerwy Ministra „Oblicza biznesu” –  6 stanowisk pracy.

Najczęściej  tworzono  stanowiska  pracy  dla:  kasjera  bankowego,  kierowcy  samochodu 

ciężarowego,  robotnika  budowlanego,  agenta  ds.  sprzedaży,  specjalisty  ds.  marketingu  i  handlu, 

montera  żaluzji,  operatora  maszyn  do  produkcji  drutów  i  prętów,  spawacza  ręcznego  łukiem 

elektrycznym,  pracownika biurowego, kucharza,  krojczego, pomocy kuchennej,  mechanika montera 

maszyn i urządzeń, mechanika samochodów ciężarowych i osobowych, sprzedawcy, księgowego.

3.1.8. Szkolenia

W  omawianym  okresie  w  ramach  aktywnego  przeciwdziałania  skutkom  bezrobocia 

w szkoleniach udział  wzięło 784   bezrobotnych. Z tej  grupy 783  osoby,  to rozpoczynający udział 

w szkoleniach  w roku 2010,  zaś  1 osoba to  kontynuujący szkolenie  rozpoczęte  w roku ubiegłym. 

Z tego w ramach:

➢ algorytmu – 306 osób  (w tym 22 osoby niepełnosprawne),

➢ projektu „Przeciw bezrobociu” – 478 osób (w tym 34 osoby niepełnosprawne).

➢ szkoleniami indywidualnymi  objęte  były 24 osoby (w tym 1 osoba kontynuująca szkolenie 
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rozpoczęte w roku 2009). Główne kierunki szkoleń indywidualnych to: operator żurawia kat. I 

Ż,  kurs  wizażu,  przedłużania  i  stylizacji  paznokci  oraz  przedłużania  i  zagęszczania  rzęs, 

szkolenie  okresowe  dla  kierowców  z  kat.  „D”,  operator  podnośnika  koszowego,  kurs  na 

operatora  koparko  –  ładowarki  +  instruktaż  wstępny,  strzyżenie  i  pielęgnacja  psów,  kurs 

dokształcający  kierowców  wykonujących  transport  drogowy  w  zakresie  przewozu  osób  w 

części  ogólnej,  treser  psów,  kwalifikacja  wstępna  dla  kierowców  z  kat.  „D”,  spawanie 

elektryczne  w osłonie  gazów aktywnych,  spawanie  gazowe,  kurs  dokształcający kierowców 

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

spawanie blach i rur podstawowe metodą TIG 141 – INOX.

➢ szkoleniami  grupowymi  objęte  były  282  osoby.  Główne  kierunki  szkoleń  grupowych  to: 

opiekun osób starszych z podstawami języka niemieckiego (poziom A1), kompleksowa obsługa 

magazynu z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną obsługą, 

wymianą butli gazowych, obsługą komputerowych programów magazynowo – księgowych, kas 

fiskalnych  +  tzw.  minimum  sanitarne,  podstawy  obsługi  komputera  z  elementami 

telemarketingu (2 edycje szkolenia), prace konserwatorskie z uprawnieniami dla elektryków do 

1 kV (2 edycje szkolenia),dekarz (2 edycje szkolenia), operator maszyn do obróbki skrawaniem 

CNC,  prawne  podstawy  funkcjonowania  przedsiębiorstwa  –  kurs  przygotowujący  do 

uruchomienia  własnej  działalności  gospodarczej  i  agroturystyki  (2  edycje  szkolenia), 

kwalifikacja  wstępna  w  zakresie  prawa  jazdy  kat.  „C”  (2  edycje  szkolenia),  kwalifikacja 

wstępna  w  zakresie  prawa  jazdy  kat.  „D”  (2  edycje  szkolenia),  kurs  dla  kandydatów  na 

kierowców kat. „C+E” (2 edycje szkolenia), przedstawiciel handlowy – skuteczny negocjator 

z  obsługą  komputera,  kas  fiskalnych  oraz  prawem  jazdy  kat.  „B”,  brukarz,  księgowość 

komputerowa z elementami  rozliczania projektów unijnych oraz zagadnieniami dotyczącymi 

prowadzenia  kadr  i  naliczania  płac  z  nauką  języka  obcego,  operator  ładowarki 

jednonaczyniowej kl. III, operator koparki jednonaczyniowej kl. III, kompleksowe świadczenie 

usług opiekuńczych z nauką języka niemieckiego, elektryk bez ograniczenia napięcia, kucharz.

Nadto  warto  dodać,  iż  28 osób  bezrobotnych  skorzystało  z  możliwości  uzupełnienia 

kwalifikacji  poprzez  podjęcie  studiów  podyplomowych  (w  tym:  9  osób  kontynuowało  studia 

rozpoczęte  w  roku  2009),  zaś  2 osoby  skorzystały  z  możliwości  refundacji  kosztów  egzaminów 

i licencji.
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3.1.9. Badania lekarskie
W okresie od stycznia do grudnia 2010 r.  urząd skierował  na badania lekarskie  1289 osób, 

w tym na:

3) badania lekarskie przed szkoleniami – 427 osób,

4) badania lekarskie przed stażem – 804 osoby,

5) ocenę  zdolności  do  wykonywania  pracy,  określenie  przeciwwskazań  zdrowotnych  do 

wykonywania  pracy,  ocenę  zdolności  do  wykonywania  prac  społecznie-użytecznych,  badania 

sanitarno-epidemiologiczne  – 58 osób.

3.1.10. Opieka nad dzieckiem lub osobą zależną
W  badanym  okresie  z  refundacji  kosztów  opieki  nad  dzieckiem  skorzystało  20 osób 

bezrobotnych.

3.1.11. Stypendia za kontynuacje nauki
 W roku 2010 ze stypendiów za kontynuację nauki korzystało  7 bezrobotnych (w tym 3 osoby 

z roku 2009).

4. DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W 
WAŁBRZYCHU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON

4.1. Staże dla osób poszukujących pracy z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności ( finansowane z PFRON)

W roku 2010 tutejszy urząd udzielał wsparcia ze środków PFRON osobom poszukującym pracy 

z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Ogółem pomocą objętych zostało  7  osób, które wzięły 

udział w stażu. Dodatkowo 1 osoba skorzystała  również z refundacji dojazdów na staż. Wykonywały 

one  prace  na  stanowiskach:  przedstawiciel  handlowy,  portier,  archiwista,  ochroniarz,  pracownik 

administracyjny, referent, telemarketer.

Ponadto w roku 2010 r. realizowane były umowy z roku ubiegłego dla 5 osób. 
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4.2. Środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów 
wyposażenia stanowisk pracy, refundacja kosztów wynagrodzeń osoby 
niepełnosprawnej

W badanym okresie wsparciem środkami PFRON w ramach środków na podjęcie działalności 

gospodarczej  objętych  zostało  12 osób  niepełnosprawnych  zarejestrowanych  w  PUP  jako  osoby 

bezrobotne  lub  poszukujące  pracy  nie  pozostające   w  zatrudnieniu.  Środki  udzielono  na  usługi: 

dorożkarskie,  budowlane,  taxi,  w  zakresie  sprzedaży  odzieży  i  świadczenia  usług  krawieckich, 

fryzjersko-kosmetyczne,  w  zakresie  produkcji  telewizyjnej  i  filmowej,  w  zakresie  studia  fitness, 

fotograficzne dla wydawnictw i agencji reklamowych, w zakresie prowadzenia warsztatu naprawczego 

dla samochodów oraz wulkanizację, dziennikarskie, korekcyjne i pielęgnacyjne racic u bydła. 

Ponadto w roku 2010 sfinansowano koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 

1 osoby niepełnosprawnej.

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

także  297  osób  z  orzeczonym  stopniem niepełnosprawności  posiadających  status  bezrobotnego,  z 

których:  128 uczestniczyło  w stażach, 56 w szkoleniach,  34 w robotach publicznych,  3 w pracach 

interwencyjnych, 65 w pracach społecznie - użytecznych, 4 otrzymały środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, a 7 zostało zatrudnionych w ramach refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska 

pracy  dla  skierowanego  bezrobotnego.  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.

5. DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W 
WAŁBRZYCHU W RAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 

OSÓB BEZROBOTNYCH

5.1. Poradnictwo zawodowe 

W 2010 roku usługami  poradnictwa zawodowego objętych  zostało  7.550 osób  (w tym 962 

osoby niepełnosprawne),  w tym:

➢  1.795 osobom udzielono porad indywidualnych,

➢  380 osób udzielono indywidualnych informacji zawodowych,

➢ zrealizowano 15 spotkań w ramach grupowej informacji zawodowej dla 114 osób,
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➢ zrealizowano 24 spotkania w ramach grupowej porady dla 232 osób,

➢ przeprowadzono 5.029 rozmów wstępnych. 

W  wyżej  wymienionym  okresie  bezrobotni  i  poszukujący  pracy  korzystali  z  poradnictwa 

indywidualnego i grupowego.

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:

➢ możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych przez bezrobotnych,

➢ oczekiwań pracodawców w zakresie zawodowych wymagań od kandydatów do pracy,

➢ możliwości otrzymania dotacji z PUP na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

W 2010 roku doradcy zawodowi, obok usług świadczonych dla bezrobotnych i poszukujących 

pracy, świadczyli także usługi dla pracodawców. Zakres pomocy dla pracodawców przybrał dwa 

kierunki:

➢ określenie  wymagań  niezbędnych  i  pożądanych  dla  pracownika  na  stanowisku  zgłoszonym 

w ofercie pracy,

➢ dobór  kandydatów  spośród  bezrobotnych  i  poszukujących  pracy  na  zgłoszone  w  ofercie 

stanowisko.

W  2010  roku  doradcy  zawodowi  brali  udział  w  spotkaniach  odbywających  się  poza 

Powiatowym  Urzędem Pracy w ramach  współpracy.  Należą  do  nich  między  innymi:  konferencje, 

współpraca w ramach organizowanego projektu „Krok w przyszłość z nowym zawodem”.  Ponadto 

uczestniczyli w licznych konferencjach mających formę wykładu i dyskusji.

5.2. Usługi EURES

W ramach świadczonych usług EURES w 2010 r. w tutejszym urzędzie istniał stały dostęp do 

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

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

W  ten  sposób  wszystkie  osoby  bezrobotne  i  poszukujące  zatrudnienia  poza  granicami  Polski 

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

podatków,  edukacji,  służby  zdrowia,  możliwości  szkoleń,  wzajemnego  uznawania  kwalifikacji 

zawodowych oraz kosztów utrzymania i zakwaterowania w innych państwach UE.
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W 2010 r.  z  pomocy pośrednika  pracy w ramach  EURES skorzystało  ogółem  3.521  osób, 

w tym w szczególności w celu:

➢ uzyskania pomocy w poszukiwaniu pracy,

➢ uzyskania informacji ogólnych na temat pracy za granicą,

➢ zdobycia informacji dotyczących warunków życia w krajach EOG,

➢ pozyskania informacji dotyczących sposobów poszukiwania pracy i prawidłowego redagowania 

dokumentów aplikacyjnych.

W 2010 roku do Pośrednika pracy realizującego zadania EURES wpłynęło łącznie  289 ofert 

pracy zgłoszonych w ramach sieci EURES (razem około 3247 wakatów). Oferty pracy pracodawców 

zagranicznych, były 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  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. 

5.3. Pośrednictwo pracy

W okresie  od  stycznia  do  grudnia  2010  r.  do  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Wałbrzychu 

wpłynęło ogółem  8333 ofert  pracy (z czego ok. 44 % to oferty pracy subsydiowanej),  w tym  426 

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

robotnik  gospodarczy,  robotnik  budowlany,  przedstawiciel  handlowy,  pozostali  pracownicy  przy 

pracach  prostych,  szwaczka,  kasjer  handlowy,  technik  prac  biurowych,  pozostali  robotnicy  przy 

pracach  prostych  w  przemyśle,  ,  pozostali  pracownicy  obsługi  biurowej,  magazynier,  technik 

administracji,  kucharz,  murarz.   Pracodawcy  z  WSSE poszukiwali  osób  do  pracy  w  charakterze: 

pracownika  produkcji,  operatora  wózka  widłowego,  automatyka,  pracownika  do  szycia,  spawacza, 

szwaczki, ślusarza . 

Na  przestrzeni  od  stycznia  do  grudnia  2010  r.  zorganizowano  45 giełd  pracy,  w  których 

uczestniczyło  1567  osób.  Giełdy  pracy  organizowano  najczęściej  na  stanowiska:  sprzedawca, 

pracownik produkcyjny, operator linii malowania, pakowacz, pracownik ochrony, szwaczka, operator 

wózka widłowego, fryzjer, kierownik sklepu, kasjer, księgowa, kadrowa, rzeźnik i pomocnik rzeźnika, 

fakturzystka,  magazynier  i  pomocnik,  szefowie  działów  sprzedaży,  licencjonowany  pracownik 
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ochrony,  strażak,  pracownik  punktu  informacji,  sprzątaczka,  pracownik  obszywania  kierownic. 

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 2010 r. najwięcej 

ofert pracy zgłaszali pracodawcy z branży:

➢ handel hurtowy i detaliczny,  naprawa pojazdów samochodowych, motocykli  oraz art. użytku 

osobistego i domowego,

➢ przetwórstwo przemysłowe, 

➢ działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,

➢ działalność  administracja  publiczna  i  obrona  narodowa,  obowiązkowe  ubezpieczenie  społ. 

i powszechne ubezpieczenie zdrowotne,

➢ budownictwo.

W poszczególnych miesiącach wpływ ofert pracy kształtował się następująco:

Tab. 11 Ilość ofert pracy w roku 2010

Miesiąc
Ilość ofert pracy 

ogółem subsydiowanej w ramach WSSE

Styczeń 398 190 63

Luty 410 254 1

Marzec 647 388 10

Kwiecień 758 451 5

Maj 874 335 37

Czerwiec 820 365 17

Lipiec 849 309 31

Sierpień 845 254 74

Wrzesień 1011 422 20

Październik 827 400 21
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Listopad 468 144 3

Grudzień 435 124 44

Razem 8342 3636 326

5.4. Inne zadania

Na przestrzeni 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu kontynuował realizację projektu 

konkursowego w ramach  Poddziałania 6.1.2  PO KL na realizację projektu „Profesjonalna kadra –  

gwarantem sukcesu”. Celem projektu jest poprawienie jakości i zwiększenie ilości usług pośrednictwa 

pracy i poradnictwa zawodowego świadczonych osobom bezrobotnym oraz dotarcie do pracodawców 

z informacją  o  możliwości  skorzystania  z  pomocy doradców przy doborze kandydatów do pracy. 

Projekt finansuje zatrudnienie 18 pracowników PUP w Wałbrzychu na okres dwóch lat. Przyczynia się 

także  do  podwyższenia  ich  kwalifikacji  poprzez  udział  w  licznych  szkoleniach  w  pełni 

przygotowujących do wykonywania czynności na stanowisku pośrednika i doradcy zawodowego. 
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