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I. WSTĘP

W okresie piętnastu lat

transformacji

polskiej zasadniczym zmianom

uległy wszystkie aspekty życia społeczeństwa. Stworzone zostały podstawy

gospodarki rynkowej, zwiększyła się rola własności prywatnej i sektora gospodarki
powstającej jako prywatna.
Czynniki społeczno - gospodarcze determinujące procesy na rynku pracy mają
ogromny wpływ na wzrost lub spadek poziomu bezrobocia w kraju lub w danym
regionie. Obecnie najistotniejszą rolę w zakresie popytu na siłę roboczą odgrywa
wzrost gospodarczy kraju.
Od 2002 roku tempo wzrostu gospodarczego kraju nieznacznie, ale
sukcesywnie wzrasta. Wynikiem wzrostu jest zauważalna poprawa na lokalnym
rynku pracy - powstają nowe podmioty gospodarcze. Na obszarze, jakim swoimi
działaniami obejmuje Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze w 2001 roku było ich
17.930, w 2002 roku - 18.295, a w 2003 roku - 18.611 (dane na podstawie Rocznika
Statystycznego Województwa Dolnośląskiego).
Wzrost ilości podmiotów gospodarczych ma wpływ na zatrudnienie na lokalnym rynku
pracy.
W 2003 roku, w odniesieniu do 2002 roku, uległa nieznacznemu zmniejszeniu
liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze, tj. o
344 osoby.
Liczba osób bezrobotnych, wg stanu na 31 grudnia danego roku wynosiła:
>

2002 rok - 13.397 osób bezrobotnych

>

2003 rok - 13.053 osoby bezrobotne

Stopa bezrobocia wynosiła - wg stanu na 31 grudnia :
2002 roku
- w kraju -

18,1%

- w województwie dolnośląskim

22,5%

- w Powiecie Jeleniogórskim -

27,4%

- w Jeleniej Górze

17,2%

2003 roku

18,0%
22,5%
27,0%
17,2%

Pomimo spadku liczby osób zarejestrowanych, bezrobocie wciąż jest zjawiskiem
trudnym, wymagającym użycia wielu instrumentów rynku pracy w celu jego
zapobieganiu i przeciwdziałaniu jego skutkom. Na terenie działania Powiatowego
Urzędu Pracy w Jeleniej Górze w 2003 roku, sukcesu obniżenia poziomu bezrobocia
upatrywać należy nie tylko w pochodnych mechanizmu wzrostu gospodarczego, ale
również, a może głównie - w ilości pozyskanych dodatkowych środków na aktywizację
zawodową osób bezrobotnych.
W 2003 roku na realizację programów rynku pracy Urząd przeznaczył 6.240,8 tys. zł.:
-

3.325,8 tys. zł. - środki przyznane przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej algorytmem na aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu (w
2002 roku przyznano algorytmem 2.115,0 tys. zł.);

-

2.915,0 tys. zł - dodatkowe środki pozyskane z rezerwy Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów przeciwdziałania
bezrobociu i łagodzeniu jego skutków skierowanych do celowych grup osób
bezrobotnych.
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Pozyskane środki pozwoliły zaktywizować 2.076 osób bezrobotnych
(w 2002 roku - 1063 osoby bezrobotne).

5

Poprzez szkolenia - nabycie kwalifikacji aktualnie deficytowych na rynku pracy zaktywizowano 629 osób bezrobotnych (w 2002 roku 290 osób bezrobotnych).
Dzięki udzielonym pożyczkom na rozpoczęcie działalności gospodarczej zaistniało 35
nowych podmiotów gospodarczych (w 2002 roku udzielono 16 pożyczek - powstało 16
podmiotów gospodarczych). Pomoc w postaci umożliwienia startu zawodowego
uzyskało 548 bezrobotnych absolwentów - w ramach odbywania staży i umów
absolwenckich (w 2002 roku 318 bezrobotnych absolwentów). Formą pomocy osobom
bezrobotnym w sprawnym zaistnieniu na rynku pracy, nie wymagającą dodatkowych
nakładów finansowych, a rezultatem której jest wysoka efektywność zatrudnieniowa,
jest aktywizacja poprzez korzystanie z usług poradnictwa zawodowego, informacji
zawodowej oraz udział osób bezrobotnych w zajęciach Klubu Pracy.
W 2003 roku z usług tych: poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej i zajęć w
Klubie Pracy skorzystało łącznie 2.781 osób bezrobotnych (w 2002 roku - 2.121 osób
bezrobotnych). Efektywność zatrudnieniowa w wyniku korzystania z usług poradnictwa
zawodowego, informacji zawodowej i aktywizacji w Klubie Pracy wyniosła w 2003 roku
31,1%.

W celu przeciwdziałania bezrobociu oraz łagodzeniu jego skutków w 2003 roku
Urząd realizował „Program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego
rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze w 2003
roku".

Program ten był zgodny z celami założonymi w „Narodowej Strategii Zatrudnienia i
Zasobów Ludzkich w latach 2000 - 2006", ze „Strategią Zrównoważonego Rozwoju
Powiatu Jeleniogórskiego" oraz Rządowym Programem Aktywizacji Zawodowej
Absolwentów „Pierwsza Praca". Program precyzował cele polityki rynku pracy i środki
do ich realizacji.
Głównym kierunkiem działania wynikającym z „Programu" było zwiększenie
szans zatrudnienia osób bezrobotnych poprzez realizację aktywnych programów
przeciwdziałania bezrobociu, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych z
grup ryzyka: młodzieży (w tym absolwentów), osób długotrwale bezrobotnych i
bezrobotnych członków ich rodzin oraz osób niepełnosprawnych.
Podstawowymi instrumentami realizacji Programu były:
1. Usługi w zakresie:
- aktywnego pośrednictwa pracy,
- poradnictwa i informacji zawodowej,
- Klubu Pracy.
2. Aktywne programy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu:
- szkolenia i przekwalifikowania zawodowe,
- prace interwencyjne,
- roboty publiczne,
- pożyczki dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej,
- pożyczki dla pracodawców i jednoosobowych przedsiębiorców na
tworzenie dodatkowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych,
- aktywizacja zawodowa absolwentów.

Urząd Pracy realizując powyższy Program miał na uwadze efektywność zatrudnienia
po zakończeniu poszczególnych form przeciwdziałania bezrobociu.
Aby lepiej ocenić strategię zatrudnienia i stosowanych instrumentów mających
przeciwdziałać wzrostowi bezrobocia, należy przedstawić obraz i charakterystykę
sytuacji na lokalnym rynku pracy.
II.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze - wg stanu na 31 grudnia 2003 r. zarejestrowane były 13.053 osoby bezrobotne, tj. o 344 osoby mniej niż na koniec
grudnia 2002 r. - 13.397 osób o 2,5%.
Ogółem w Powiecie Jeleniogórskim zarejestrowanych było - 6.364 osoby bezrobotne
/grudzień 2002 r. - 6.502 osoby/.
Największą grupę osób bezrobotnych stanowiły osoby zamieszkałe w Jeleniej Górze 6.689 osób, tj. 51,2% ogółu.

Dane liczbowe dotyczące liczby bezrobotnych w poszczególnych gminach oraz
dynamikę bezrobocia przedstawia - tabela nr 1.

W analizie bezrobocia rejestrowanego najbardziej znanym miernikiem natężenia tego
zjawiska jest stopa bezrobocia.
Stopa bezrobocia to wyrażony w procentach stosunek liczby zarejestrowanych
bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo. Ludność aktywna zawodowo to
pracujący i bezrobotni.

Stopa bezrobocia mierzona liczbą bezrobotnych do ludności czynnej zawodowo
wynosiła w grudniu 2003 r. :
• dla Powiatu Jeleniogórskiego - 27,0%
/grudzień 2002 r. - 27,4%/
• dla Jeleniej Góry - 17,2%
/grudzień 2002 r. - 17,2%/
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Bezrobotni zarejestrowani wg stanu
Bezrobotni zarejestrowani wg stanu
dynamika XII.2002=100
na
31. XII. 2002r.
na
31. XII. 2003r.
z prawem do
z prawem do
bezrobotn
z prawem
ogółem
absolwenci
ogółem
absolwenci i ogółem
zasiłku
zasiłku
do zasiłku

Karpacz

517

96

14

509

85

16

98,5

88,5

Kowar

1124

189

38

1152

216

39

102,5

"i 143

Piechowice

609

157

22

618

157

23

101,5

100,0

Szklarska Poręba

693

145

20

708

153

16

Janowice Wielki

491

88

11

488

74

15

99,4

84,1

Jeżów Sudecki

616

133

26

573

94

19

93,0

70,7

Mysłakowice

972

153

31

930

171

31

95,7

111,8

Pogórzyn

878

147

21

791

127

24

90,1

Stara Kamienica

602

115

23

595

122

13

98,8

ogółem Powiat
Jeleniogórski

6 502

1 223

:

1 199

•m

97,9

V

Jelenia Góra

6 895

1 507

285

6689

1429

231

97,0

94,8

13 397

2?3©

491

13 053

2 628

427

97,4

96,3

Powiatowy Urząd
Pracy Jelenia Góra

105,5

Tabela nr 1
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W kraju stopa bezrobocia kształtowała się w grudniu 2003 r. na poziomie 18,0%.
Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2003 r. wynosiła w województwie dolnośląskim 22,5% i osiągnęła ten sam poziom, co w grudniu 2002 r.
Największą stopę bezrobocia na koniec grudnia 2003 r. zanotowano
w powiatach:
złotoryjskim
kłodzkim
wałbrzyskim / z M. Wałbrzych/

-

31,6%
30,8%
30,1%

-

12,9%
17,2%
17,3%

najniższy wskaźnik bezrobocia był w powiatach:
wrocławskim
-grodzkim
jeleniogórskim - grodzkim
polkowickim

Według
wyników
Narodowego
Spisu
Powszechnego
ludność
Jeleniogórskiego i Jeleniej Góry osiągnęła poziom 152.949 mieszkańców:
•
•

Powiatu

Powiat Jeleniogórski - 64.083 mieszkańców
Jelenia Góra - 88.866 mieszkańców

Kobiety stanowiły 52,8% ogółu mieszkańców (80.781).
Ludność w wieku produkcyjnym (tzw. potencjalne zasoby ludzkie) liczyła w końcu 2002
roku - 98.089 osób tj. 64,1% mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego i Jeleniej Góry i
liczba jej uległa zmniejszeniu w stosunku do grudnia 2001 roku o 4.339 osób tj. o
4,2%.
Osób w wieku przedprodukcyjnym było ogółem 29.514, a w wieku poprodukcyjnym 25.346.
Bezrobotni zarejestrowani na 31.12.2003 r. stanowili:
>

13,3% - ludności w wieku produkcyjnym
• z Powiatu Jeleniogórskiego - 15,6%

• z Jeleniej Góry - 11,7%
>

8,5% - ogółu mieszkańców
•

z Powiatu Jeleniogórskiego - 9,9%

•

z Jeleniej Góry - 7,5%

Dane liczbowe dotyczące struktury ludności Powiatu Jeleniogórskiego i Jeleniej Góry
przedstawia tabela nr 2.
W liczbie 13.053 zarejestrowanych osób bezrobotnych - na
31 grudnia 2003 r. było 6.380 kobiet, stanowiły 48,9% ogółu zarejestrowanych osób
bezrobotnych.
W ogólnej liczbie osób bezrobotnych - 4.123 to bezrobotni zarejestrowani po raz
pierwszy. Stanowili oni 31,6% ogółu osób bezrobotnych.
Z ogólnej liczby bezrobotnych - osób poprzednio pracujących było 10.852 z tego
49,0% to osoby, które pracowały do dnia rejestracji.
Z roku na rok zmniejsza się liczba osób poprzednio pracujących. W porównaniu do
grudnia 2002 r. wskaźnik ten uległ zmniejszeniu o 1,4 punktów procentowych.
Bezrobotnych, którzy dotychczas nie pracowali było 2.201 tj. 16,9% ogółu.
Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosiła ogółem 3.377 osób w tym 1.622
kobiety.
Ogółem w okresie styczeń - grudzień 2003 r. zarejestrowało się 13.089 osób
bezrobotnych:

I-Xn 2002 rok

Ogółem bezrobotni nowo
zarejestrowani
Powiat Jeleniogórski
Jelenia Góra

Ogółem
12.995
5.722
7.273

I-XII 2

100,0

Ogółem
13.089

100,0

44,0
56,0

5.713
7.376

43,6
56,4

%

Wśród osób nowo zarejestrowanych w okresie 12 miesięcy 2003 r. było:
•

3.576 osób - rejestrujących się po raz pierwszy
14

D03
rok
%

•

9.513 osób - rejestrujących się po raz kolejny
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Tabela nr 2

L u d n o i ś Po wM u Jetem:. >skfeg© § Jel©cio©j Góry

gminy

ogółem

kobiety

przedprodukcyjny

produkcyjnym

poprodukcyjnym

m
s

tan na 31 grudnia

2002r.

Karpacz

5 311

2 846

1 030

3 438

843

Kowary

11 976

6413

2 461

7 615

1 900

Piechowice

6 552

3 443

1 289

4 236

1 027

Szklarska Poręba

7 333

3 916

1 437

4 703

1 193

Janowice Wielkie

4105

2 090

903

2 555

647

Jeżów Sudecki

5 939

3 026

1 296

3 809

834

Mysłakowice

9 898

5 157

2 186

6 191

1 521

Pogórzyn

7 789

4 035

1 633

4 993

1 163

Stara Kamienica

5 180

2 651

1 204

3 298

678

33 577

13 439

88 866

47 204

16 075

57 251

15 540

152 949

8© 711

9 514

98 089

25 346

Powiat Jeleniogórski
Jelenia Góra
Powiatowy Urząd Pracy
Jelenia Góra
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W analizowanym okresie 2003 r. zarejestrowało się między innymi:
•
•
•

1.707 absolwentów
863 osoby zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
545 osób bezrobotnych posiadających orzeczenie o stopniu
n iepełnosprawności.

Przyczyną napływu bezrobotnych w analizowanym okresie 2003 roku było
wygaśnięcie umów o pracę zawartych na czas określony. Innymi przyczynami były:
utraty rent inwalidzkich, likwidacje własnych działalności gospodarczych, zwolnienia z
przyczyn leżących po stronie zakładów pracy, powroty po odbyciu zasadniczej służby
wojskowej i po urlopach wychowawczych oraz rejestracja absolwentów kończących
szkołę lub uczelnię w 2003 roku.
W okresie styczeń - grudzień 2003 r. wyłączono z ewidencji Urzędu ogółem 13.433
osoby bezrobotne tj. o 7,1% więcej niż w analogicznym okresie 2002 r. (12.540) w tym
między innymi z powodu :
■ podjęcia pracy

- 5.137 osób (38,2 % ogółu)

■ z braku potwierdzenia gotowości - 6.151 osób (45,8 % ogółu)

Bezrobotni wyrejestrowani
- ogółem

I - XII 2002 rok
Ogółem
%

I-Xn2003 rok
%
Ogółem

12.540

100,0

13.433

100,0

5.165
5.996
1.379
5.517

41,2
47,8
11,0
100,0

5.137
6.151
2.145
5.851

38,2
45,8
16,0
100,0

2.435
2.519
563
7.023

44,1
45,7
10,2
100,0

2.274
2.599
978
7.582

38,9
44,4
16,7
100,0

2.730
3.477
816

38,9
49,5
11,6

2.863
3.552
1.167

37,8
46,8
15,4

w tym :

- podjęcia pracy
- brak gotowości do pracy
- i inne
Powiat Jeleniogórski
w tym :

- podjęcia pracy
- brak gotowości do pracy
- i inne
Jelenia Góra
w tym :

- podjęcia pracy
- brak gotowości do pracy
- i inne

Udział procentowy osób podejmujących pracą w okresie I - XII 2003 r. do ogólnej
liczby bezrobotnych wyłączonych z ewidencji zmniejszył się o 3 punkty procentowe w
porównaniu do analogicznego okresu 2002 r.
Zmniejszył się także udział procentowy liczby osób wyłączonych z ewidencji Urzędu z
powodu braku gotowości do pracy (nie stawienie się w wyznaczonym terminie w
Urzędzie Pracy) - o 2 punkty procentowe.
W 2003 roku „odpływ" z bezrobocia (13.433 osoby) jest wyższy od „napływu" do
bezrobocia (13.089 osób), co jest przyczyną spadku liczby bezrobotnych.
Bezrobotnych absolwentów szkół ponadpodstawowych zarejestrowanych było na
koniec grudnia 2003 r. ogółem 427, ich
udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił 3,3% z tego:
• z Powiatu Jeleniogórskiego - 196 osób
• z Jeleniej Góry - 231 osób
Struktura bezrobotnych absolwentów według poziomu wykształcenia -na 31 grudnia
2003 r. :

Jelenia Góra

130

Powiat
Jeleniogórski
50

143

79

64

40

19

21

106

43

63

8
427

5
196

3
231

Poziom wykształcenia

Ogółem PUP

wyższe
policealne i średnie
zawodowe
licea ogólnokształcące
zasadnicze szkoły
zawodowe
pozostałe
ogółem

80

Bezrobotnych mających prawo do zasiłku było 2.628 w tym 1.249 kobiet, stanowili oni
odpowiednio 20,1% ogółu i 19,6% bezrobotnych kobiet.

Bezrobotni z prawem do
zasiłku
Powiat Jeleniogórski
Jelenia Góra

Stan na 3 LXII. 2002 r.
%
Ogółem
2.730
100,0
1.223
1.507

44,8
55,2
19

Stan na 31.Xn. 2003 r.
%
Ogółem
2.628
100,0
1.199
1.429

45,6
54,4

Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku zamieszkałe na terenie Powiatu
Jeleniogórskiego stanowiły 45,6% ogółu osób z prawem do zasiłku.
W porównaniu do 2002 r. liczba osób bezrobotnych mających prawo do zasiłku
zmniejszyła się o 102 osoby, tj. 3,7%.
Na koniec grudnia 2003 r. zarejestrowanych było 1.517 osób, które nabyły
uprawnienia do zasiłku przedemerytalnego:
• z Powiatu Jeleniogórskiego - 805 osób
• z Jeleniej Góry - 712 osób
W porównaniu do grudnia 2002 roku liczba osób uprawnionych do zasiłku
przedemerytalnego zmniejszyła się o 177 osób /XII / 2002 r . - 1.694 osoby/.
Osób posiadających prawo do świadczenia emerytalnego było ogółem na ostatni dzień
grudnia 2003 r. - 882
• z Powiatu Jeleniogórskiego - 365 osób
• z Jeleniej Góry - 517 osób
Liczba osób posiadających prawo do świadczenia przedemerytalnego wzrosła o 332
osoby /wzrost o 60% w porównaniu do XII / 2002 r. -550 osób/.
Tak znaczny wzrost liczby osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego
związany jest z zapowiadanymi zmianami ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu.
Struktura bezrobotnych
Na koniec grudnia 2003 roku w ogólnej liczbie osób bezrobotnych z Jeleniej Góry i
gmin Powiatu Jeleniogórskiego najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 45-55
lat, tj. 30,3% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych, oraz osoby w wieku 25-34 lata -

25,4%.
W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost liczby osób
bezrobotnych w wieku 45-54 lat o 147 osób, znaczny spadek wystąpił w grupie
wiekowej 18-24 lat - 336 osób mniej.

Wiek

18 - 24 lat
25 - 34 lat
35 - 44 lat
45 - 54 lat
55 lat i powyżej
razem:

Powiatowy Urząd Pracy - ogółem
Stan na koniec grudnia
%
2002 r.
2003 r.
%
2.726
3.321
3.128
3.806
416
13.397

20,4
24,7
23,4
28,4
3,1
100,0

2.390
3.317
2.859
3.953
534
13.053

18,3
25,4
21,9
30,3
4,1
100,0

Większość osób zarejestrowanych posiadała wykształcenie gimnazjalne i zasadnicze 70,3 % ogółu bezrobotnych, w porównaniu do grudnia 2002 r. nastąpił spadek tej
grupy o 257 osób.

Wykształcenie

wyższe
średnie zawodowe
średnie - ogólne
zasadnicze zawodowe
gimnazjalne i poniżej

Powiatowy Urząd Pracy - ogółem
Stan na koniec grudnia
%
2002 r.
2003 r.
%
511
3,8
560
4,3
2.586
19,3
2.522
19,3
871
6,5
799
6,1
4.481
33,5
4.295
32,9
4.948
36,9
4.877
37,4
13.397
100,0
13.053
100,0
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Bezrobotni według wykształcenia w latach 2002 - 2003

□ rok 2002
□ rok 2003

wyższe

średnie
zawodowe

średnie ogólne

zasadnicze
gimnazjalne i ogółem
zawodowe poniżej

I

I

I

II

Bezrobotni według wieku w latach 2002 - 2003

□ 2002 rok
□ 2003 rok

18-24

25-34

35-44

45-54

>55 ogółem

Staż pracy ogółem

do 1 roku
1-5
5-10
1 0 - 20
20-30
30 lat i więcej
bez stażu

Powiatowy Urząd Pracy - ogółem
Stan na koniec grudnia
%
%
2002 r.
2003 r.
2.501
18,7
2.061
15,8
2.316
17,3
2.302
17,6
1.657
12,4
1.758
13,5
2.487
18,6
2.438
18,7
1.994
14,8
2.046
15,7
192
1,4
247
1,9
2.250
16,8
2.201
16,9
13.397
100,0
13.053
100,0

W grudniu 2003 r. największą grupę stanowiły osoby posiadające staż pracy 10 -20 lat.
Stanowili oni 18,7% ogółu bezrobotnych.
Tabela nr 3 zawiera dane liczbowe dotyczące struktury osób bezrobotnych według
wieku, wykształcenia i stażu pracy w podziale na bezrobotnych z Powiatu
Jeleniogórskiego i Jeleniej Góry.

Czas pozostawania
bez pracy w
miesiącach
doi
1-3
3-6
6-12
12-24
powyżej 24 m-cy

Powiatowy Urząd Pracy - ogółem
Stan na koniec grudnia
%
%
2002 r.
2003 r.
1.109
8,3
1.100
8,4
2.050
15,3
1.933
14,8
1.950
14,5
1.670
12,8
2.460
18,4
2.361
18,1
2.697
20,1
2.500
19,2
3.131
23,4
3.489
26,7
13.397
100,0
13.053
100,0

Z ogólnej liczby 13.053 bezrobotnych, 5.989 osób oczekiwało na pracę powyżej 12
miesięcy - stanowili oni 45,9% ogółu.
W porównaniu do końca grudnia 2002 r. liczba osób oczekujących na pracę powyżej 12
m-cy zwiększyła się, w liczbach bezwzględnych, o 161 osób tj. o 2,8% .
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Bezrobotni według stażu w latach 2002 - 2003

2500-

2000-

1000-

500-

3000

do 1 roku
1-5 lat
5-10 lat
10-20 lat
20-30 iat
| --- :1,,^>- --------------------------- ^.v;.^,.^,. --------------------------- ——--------------------------------------------------

30 i więcej

bez stażu

Struktura bezrobotnych według wieku, poziomu wykształcenia , sfefe pracy
_________________________ Inja 2003rok u _________________________________________
Powiatowy Urząd Pracy Jelenia Góra
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Ogółem
grupy wieku

ogółem
'33333

Jelenia Góra
%

:3

Powiat Jeleniogórski
%

ogółem

%

V

o:3::3

'3.3r.:

ogółem
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15-24 lat

2390

18,3

1107

16,6

1283

20,2

25-34

3317

25,4

1682

25,2

1635

25,7

35-44

2859

21,9

1499

22,4

1360

21,4

45-54

3953

30,3

2103

31,4

1850

29,1

534

4,1

298

4,5

236

3,7

ogółem

%

ogółem

%

ogółem

%

100

3339

' l 03

6364

33

pow.55
wykształcenie
ogółem
wyższe
policealne i
śred
.zawodowe

560

4,3

358

5,4

202

3,2

2522

19,3

1411

21,1

1111

17,5

śr. ogólnokszt.

799

6,1

463

6,9

336

5,3

zasad.zawodowe

4295

32,9

2198

32,9

2097

33,0

gimnazjalne i poniż.

4877

37,4

2259

33,8

2618

41,1

ogółem

%

ogółem

%

■i

338ł

331

3333

3 30

staż pracy

, ogółem

%

ogółem

33333

od 1 roku

2061

15,8

1021

15,3

1040

16,3

1 -5

2302

17,6

1156

17,3

1146

18,0

5-10

1758

13,5

897

13,4

861

13,5

10-20

2438

18,7

1252

18,7

1186

18,6

20-30

2046

15,7

1128

16,9

918

14,4

30 lat

i więcej

bez stażu

247

1,9

137

2,1

110

1,7

2201

16,9

1098

16,4

1103

17,3
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Bezrobotni według zawodów i specjalności
Na koniec grudnia 2003 roku w ogólnej liczbie bezrobotnych dominowały osoby w
następujących zawodach:
sprzedawca

992 osoby

pracownik przy pracach prostych
pokojowe, pomoc kuchenna, sprzątające/

463 osób

robotnik budowlany

779 osoby

średni personel biurowy

222 osób

referent ekonomiczny

301 osób

robotnik obróbki metali

521 osoby

mechanik samochodowy

407 osób

kucharz

406 osoby

nauczyciel / różne specjalność/

108 osób

ekonomista

177 osób

Ponadto w ewidencji Urzędu Pracy pozostały na koniec grudnia 672 osoby bez
zawodu .

Bezrobotni według europejskiej klasyfikacji działalności
Jednym ze źródeł informacji o dokonujących się przekształceniach gospodarczych jest
statystyka rynku pracy, dotycząca bezrobotnych według Polskiej Klasyfikacji
Działalności, która określa przynależność ostatniego pracodawcy do odpowiedniej
sekcji i sektora własności.
Wśród bezrobotnych pozostających w ewidencji Urzędu Pracy na koniec grudnia 2003
roku przeważały osoby, które pracowały zawodowo przed zarejestrowaniem się w
Urzędzie Pracy - 10.852 osoby
• Powiat Jeleniogórski - 5.261 osób
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• Jelenia Góra - 5.591 osób
Większość osób bezrobotnych, poprzednio zatrudnionych, pracowała przed
zarejestrowaniem w firmach działających w sektorze prywatnym - ogółem 8.176
bezrobotnych tj. 75,3% ogółu poprzednio zatrudnionych /w analogicznym okresie
2002 r. wskaźnik ten osiągnął poziom 73,5%/.
Analiza struktury bezrobotnych według stanu na 31.12.2003 r. wskazuje, że najwięcej
osób poprzednio pracowało w następujących sekcjach:
1.

2.

3.

działalność produkcyjna - 2.665 bezrobotnych (24,6% ogółu poprzednio
pracujących bezrobotnych) - XII 2002 r. - 2.736 osób
■

Powiat Jeleniogórski - 1.371 bezrobotnych

■

Jelenia Góra - 1.294 bezrobotnych

handel hurtowy i detaliczny, naprawa sprzętu - 2.050 bezrobotnych (18,9% ogółu)
- XII 2002 r. - 2.032 osoby
■

Powiat Jeleniogórski - 850 bezrobotnych

■

Jelenia Góra - 1.200 bezrobotnych

budownictwo - 1.319 osób bezrobotnych (12,2% ogółu) - XII 2002 r. - 1.421 osób
a

■
4.

Jelenia Góra - 706 bezrobotnych

ochrona zdrowia i opieka społeczna - 553 osoby bezrobotne (5,1% ogółu)
2002 r. - 532 osoby
a

■
5.

Powiat Jeleniogórski - 613 bezrobotnych

- XII

Powiat Jeleniogórski - 243 bezrobotnych
Jelenia Góra - 310 bezrobotnych

hotele i restauracje
904 osoby

- 857 osób bezrobotnych
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(7,9% ogółu) -XII 2002 r. -

° Powiat Jeleniogórski - 547 bezrobotnych
■

Jelenia Góra - 310 bezrobotnych

III. ZWOLNIENIA GRUPOWE

W ogólnej liczbie osób bezrobotnych znajdujących się w ewidencji Urzędu Pracy na
koniec grudnia 2003 r. - 952 osoby bezrobotne były zwolnione z przyczyn dotyczących
zakładów pracy, w tym 594 kobiety.

W okresie styczeń - grudzień 2003 r. 21 zakładów pracy zgłosiło zamiar zwolnień
grupowych:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Kowarach

-

412 osób

2. Centrum Szkolenia Radioelektronicznego
w Jeleniej Górze

-

98 osób

-

81 osób

-

51 osób

-

35 osób

-

30 osób

3. Huta Szkła Kryształowego JULIA Sp. z o.o.
w Szklarskiej Porębie
4. Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych
Wrocław S.A. Oddział w Jeleniej Górze
5. Syndyk Masy Upadłości Fabryki Mebli
w Piechowicach
6. ZIMMET Sp. z o.o. w Łomnicy
33

Ogółem w 2003 roku wręczono wypowiedzenia 792 osobom.

W okresie 12 miesięcy 2003 r. zarejestrowały się ogółem 863 osoby zwolnione z
przyczyn dotyczących zakładu pracy.
IV.

DZIAŁANIA PODJĘTE NA RZECZ OGRANICZANIA BEZROBOCIA

1. Pośrednictwo pracy
Istotą działań pośrednictwa pracy było w 2003 roku rozpoznawanie rynku pracy oraz
pozyskiwanie ofert pracy i ich zagospodarowanie, tzn. znalezienie kandydatów na
obsadzenie danego stanowiska pracy. Pośrednictwo pracy polegało na udzielaniu
pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego
zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.
W 2003 roku pośrednicy Urzędu zwizytowali 1.186 zakładów pracy pozyskując 586
ofert pracy, w tym:
•

z Powiatu Jeleniogórskiego -176 wizyt -165 ofert pracy
• z Jeleniej Góry - 1.010 wizyt - 421 ofert pracy

Ogółem w 2003 roku Urząd dysponował 2.555 ofertami pracy, tj. o 52 oferty więcej niż
w 2002 roku:
• z Powiatu Jeleniogórskiego - 894 oferty pracy
•

z Jeleniej Góry - 1.661 ofert pracy

Od kilku lat obserwuje się, że większość ofert pracy pozyskuje się od pracodawców
prowadzących działalność w Jeleniej Górze. Pracodawcy z Jeleniej Góry w 2003 roku
zgłosili 65,0% ogółu ofert.
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z tego:
z sektora
z sektora
prywatnego publicznego

2002 rok

2003 rok

Ogółem

2.503

2.555

1.622

933

Powiat Jeleniogórski

729

894

544

350

Jelenia Góra

1.774

1.661

1.078

583

Podobnie jak w latach ubiegłych zapotrzebowanie na pracowników zgłaszały w
większości podmioty gospodarcze z sektora prywatnego -63,5% ogółu zgłoszonych
ofert pracy.
W ciągu całego roku najwięcej ofert pracy zgłoszono w sierpniu - 361 ofert, najmniej w
listopadzie - 109 ofert.

2002 rok

2003 rok

Ogółem

2.503

2.555

I kwartał

465

541

II kwartał

759

770

III kwartał

731

842

IV kwartał

548

402

Dla absolwentów w 2003 roku pozyskano :
> 24 oferty pracy niesubsydiowanej
> 64 oferty pracy subsydiowanej ze środków Funduszu Pracy
oraz pozyskano 495 ofert na zorganizowanie staży dla absolwentów finansowanych ze
środków Funduszu Pracy.
Od kilku lat obserwuje się duże zainteresowanie pracodawców stażami dla
absolwentów. W porównaniu do 2002 roku liczba złożonych ofert w ramach odbywania
stażu zwiększyła się o 278 miejsc.
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Z ogólnej liczby zgłoszonych ofert pracy pozyskano 131 ofert pracy dla osób
niepełnosprawnych, z tego 100 na stanowiska finansowane z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co stanowiło 5,1% ogółu ofert pracy.
W 2003 roku na ogólną liczbę 2.555 ofert pracy - 1.351 tj. 52,9% było realizowanych z
udziałem środków Funduszu Pracy lub PFRON. /w 2002 roku wskaźnik ten osiągnął
poziom 31,8% /

Ogółem

w tym:
oferty
oferty
finansowane z finansowane z
Funduszu Pracy
PFRON

Ogółem

2.555

1.351

100

Powiat Jeleniogórski

894

457

22

Jelenia Góra

1.661

894

78

Analiza struktury posiadanych ofert - 2.555 - według działów gospodarki narodowej
wskazywała, że najwięcej ofert pozyskano w niżej wymienionych działach gospodarki:

Oferty pracy zgłoszone w
2003 roku
Ogółem
%
Ogółem

2.555

100,0

Administracja publiczna

543

21,3

Przetwórstwo przemysłowe

532

20,8

373

14,6

w tym:

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa
pojazdów mechanicznych

W 2003 roku najwięcej ofert pracy było dla niżej wymienionych grup:
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■

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - 622 oferty

■

pracownicy usług osobistych i sprzedawcy - 448 oferty

Najwięcej ofert pracy zgłoszono w zawodach:

Oferty pracy zgłoszone w
2003 roku
%
Ogółem
Ogółem

2.555

100,0

Sprzedawca

251

9,8

Pracownik administracyjny

172

6,7

Robotnik gospodarczy

149

5,8

Pracownik obsługi biurowej

96

3,8

Szwacz

89

3,5

68

2,7

54

2,1

Stolarz meblowy, stolarz galanterii
drzewnej
Kucharz
Giełdy Pracy

Giełdy Pracy organizowane były w sytuacjach, gdy istniała potrzeba bezpośredniego
spotkania pracodawcy, bądź pracodawców, z większą grupą osób poszukujących pracy.
Mając na uwadze zaspokojenie potrzeb pracodawców w procesie rekrutacji
pracowników w 2003 roku, Urząd Pracy, w porozumieniu i na życzenie pracodawców
zorganizował 58 giełd pracy, w tym:
• w Powiecie Jeleniogórskim - 12 giełd pracy
• w Jeleniej Górze - 46 giełd pracy
W giełdach uczestniczyły ogółem 723 osoby, z czego 149 podjęło zatrudnienie, co
stanowiło 20,6% ogółu uczestników
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• z Powiatu Jeleniogórskiego - 203 uczestników 23 osoby
bezrobotne podjęły pracę
• z Jeleniej Góry - 520 uczestników
126 osób bezrobotnych podjęło pracę
W giełdach uczestniczyły głównie osoby bezrobotne posiadające uprawnienia do
wykonywania następujących zawodów: °

kasjer sprzedawca,

■

pracownik administracyjno - biurowy, referent,

■

murarz, dekarz, robotnik ogólnobudowlany.

Promocja usług świadczonych przez Urząd Pracy, to nie tylko wizyty pośredników u
pracodawców i giełdy pracy, ale również promocja i informacja w mediach, ulotki,
broszury.
Wykorzystując prasę i radio jako media docierające do szerokiego kręgu odbiorców w
2003 roku systematycznie (1 raz w tygodniu) przekazywano informację o aktualnych
miejscach pracy do:
>

prasy lokalnej i dolnośląskiej,

>

Młodzieżowego Biura Pracy,

>

ośrodków pomocy społecznej w Powiecie Jeleniogórskim,

>

Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze,

>

Urzędu Miasta Karpacza,

>

Urzędu Gminy Stara Kamienica.

2. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
Poradnictwo zawodowe w Urzędzie Pracy polegało na udzielaniu specjalistycznej
pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w planowaniu i organizowaniu ich
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życia zawodowego poprzez udzielanie informacji zawodowych, wskazówek, porad
oraz prowadzenie badań diagnostycznych przydatności zawodowej.
Problemy związane z pracą człowieka stają się obecnie tak skomplikowane, że
wymagają dużej wiedzy i stałego śledzenia przemian społeczno - gospodarczych
zarówno ze strony Urzędu jak i osób poszukujących zatrudnienia.
Poradnictwo zawodowe - indywidualne i grupowe - dostarczało klientom Urzędu
niezbędnych informacji przydatnych w poruszaniu się po rynku pracy. Do zadań
poradnictwa należało również gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie
informacji o zawodach, drogach uzyskania kwalifikacji zawodowych, potrzebach rynku
pracy oraz dokonywanie doboru i selekcji kadr na stanowiska wymagające posiadania
szczególnych predyspozycji psychofizycznych i osobowościowych.
Klientami doradcy zawodowego w Urzędzie Pracy były najczęściej osoby
niezdecydowane co do wyboru szkolenia, osoby z problemami zdrowotnymi,
posiadające deficyt umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy, oraz osoby
zmieniające zawód.
Zależnie od problemu z jakim zgłaszał się klient, doradcy stosowali różne metody, takie
jak rozmowa doradcza, analiza dokumentów, testy specjalistyczne, wsparcie w ramach
poradnictwa grupowego, warsztaty tematyczne.
Poradnictwo zawodowe było zindywidualizowane, uwzględniało możliwości
psychofizyczne i zawodowe klientów oraz możliwości rynku pracy. W procesie
doradczym, doradca zawodowy miał zawsze na uwadze dobro klienta, jego aspiracje i
szanse rozwoju. Udzielał mu wsparcia w procesie podejmowania decyzji zawodowych,
zachęcał do aktywności i samodzielności.
Poradnictwo zawodowe było realizowane w formie porad indywidualnych i grupowych,
oraz w formie informacji zawodowej indywidualnej i grupowej.
Aby umożliwić wszystkim potrzebującym pomocy, dostęp do informacji zawodowej i
pełnej informacji o usługach świadczonych przez Urząd, wprowadzono w 2003r. nową
formę poradnictwa - poradnictwo na telefon.
W 2003 roku z usług poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego
skorzystało łącznie 1977 osób, w tym 1.740 osób bezrobotnych.

Poradnictwo zawodowe 01.01.2003r. - 31.12.2003r.
/charakterystyka demograficzna klientów poradnictwa (osób bezrobotnych) ze względu na miejsce zamieszkania/

Poradnictwo grupowe

Poradnictwo
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Liczba osób

indywidualne

ilość grup

ilość osób

-ilość osób

korzystających z
usług
poradnictwa
zawodowego

1.

2.

3.

4.

5.

PUP - OGÓŁEM

855

100

989

1.740

/577 kobiet/

/1.029 kobiet/

493

856

/303 kobiety/

/493 kobiety/

496

884

/274 kobiety/

/536 kobiet/

/538 kobiet/
Powiat Jeleniogórski

412

19

/246 kobiet/
Jelenia Góra

443

81

/292 kobiety/
UWAGA!

* liczba osób podana w kolumnie > 5 < nie jest sumą poradnictwa indywidualnego i
poradnictwa grupowego ze wzglądu na udział niektórych osób bezrobotnych w obu
formach poradnictwa
* w tabeli ujęto: wszystkie kategorie osób bezrobotnych korzystających z usług
poradnictwa zawodowego (w tym również: bezrobotni absolwenci i bezrobotni
posiadający orzeczenie o niepełnosprawności).
* w tabeli nie ujęto klientów korzystających z informacji zawodowej.

Efektem udziału w procesie doradczym było podjecie pracy przez 539 osób
bezrobotnych - klientów doradców zawodowych, objętych indywidualnym i grupowym
procesem poradnictwa zawodowego, w tym:
•

z Powiatu Jeleniogórskiego - 246 osób

•

z Jeleniej Góry - 293 osoby

Szczególną rolę w poradnictwie zawodowym spełniała informacja zawodowa. Była ona
nierozłącznie związana ze środowiskiem pracy, a wykorzystywana w procesie
planowania kariery zawodowej. Obejmowała informację z zakresu rynku pracy,
charakterystyk pracy w poszczególnych zawodach, uregulowań prawnych - prawo
pracy, z zakresu edukacji i szkoleń.
Odbiorcami informacji zawodowej w 2003 r. były osoby bezrobotne, poszukujące pracy
i inne. Korzystały one ze zbiorów sali informacji zawodowej: teczek zawodów, filmów i
ulotek o zawodach, informatorów edukacyjno - zawodowych, czasopism.
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Z informacji zawodowej indywidualnej i grupowej skorzystało łącznie 1.197 osób
bezrobotnych, poszukujących pracy i innych, w tym:
•

Powiat Jeleniogórski - 572 osoby

•

Jelenia Góra - 525 osób

Poradnictwem zawodowym - indywidualnym i grupowym - zostały objęte następujące
kategorie klientów:

Al osoby długotrwale bezrobotne
Dla osób długotrwale bezrobotnych zorganizowano cykl aktywizujących zajęć
grupowych pt.: „Od ogłoszenia do zatrudnienia". Głównym celem spotkań była pomoc
uczestnikom w podjęciu indywidualnej, realistycznej decyzji zawodowej, adekwatnej
oceny siebie i swojej sytuacji na rynku pracy, oraz przygotowanie do
zindywidualizowanych działań, które uczestnicy powinni podjąć poza grupą w celu
znalezienia zatrudnienia. Zmiana postaw osób bezrobotnych realizowana była
poprzez specjalistyczne metody stosowane w poradnictwie: Gotowość do zmian,
Metoda Edukacyjna, Kurs Inspiracji.
Spotkania grupowe i indywidualne odbywały się również w miejscach zamieszkania
osób bezrobotnych /w siedzibach Urzędów Miast i Gmin oraz organizacjach
pozarządowych, realizujących swoje założenia statutowe w stosunku do osób
bezrobotnych/ ze względu na ułatwienie dostępu do zajęć i ich treści (ułatwienie
ekonomiczne i organizacyjne).
W 2003 roku z usług poradnictwa zawodowego skorzystało ogółem 416 osób
długotrwale bezrobotnych, w tym:
•

z Powiatu Jeleniogórskiego - 244 osoby

•

z Jeleniej Góry - 172 osoby

Zajęciami informacyjno - warsztatowymi z cyklu „Samodzielność w poszukiwaniu
pierwszej pracy" objęto długotrwale bezrobotną młodzież (do 24 roku życia), z
gmin Powiatu Jeleniogórskiego. Zajęcia te odbywały się w ich miejscach zamieszkania.
Wzięły w nich udział 94 młode, nigdy wcześniej nie pracujące, osoby bezrobotne.
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B / osoby niepełnosprawne
Poradnictwo zawodowe jest procesem polegającym na udzielaniu pomocy osobom
bezrobotnym niepełnosprawnym i poszukującym pracy w podjęciu decyzji zawodowej,
czyli wyborze odpowiedniej drogi zawodowej.
Działaniami poradnictwa zawodowego w 2003 roku objęto 144 osoby bezrobotne
niepełnosprawne i poszukujące pracy:
>

>

indywidualnie - 114 osób:
•

Powiat Jeleniogórski - 64 osoby

•

Jelenia Góra - 50 osób

grupowo -

37 osób:

•

Powiat Jeleniogórski - 1 8 osób

•

Jelenia Góra -19 osób

oraz 3 osoby, którym ZUS przyznał rentę szkoleniową. W ramach reorientacji
zawodowej osoby te ustalają kierunek i zakres zdobycia kwalifikacji zawodowych lub
podejmują decyzję o braku celowości przekwalifikowania w związku ze złym stanem
zdrowia.
W ramach „ Porozumienia" zawartego pomiędzy Urzędem Pracy a Karkonoskim
Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze poradnictwo zawodowe
świadczyło szereg usług w ramach poradnictwa indywidualnego, porad grupowych
oraz informacji zawodowej. Zorganizowano cykl szkoleń pt: „ Samodzielność i
aktywność - powrót do zatrudnienia". W grupowych zajęciach aktywizujących udział
wzięło 30 osób bezrobotnych niepełnosprawnych.
W trakcie zajęć uczestnicy rozpoznawali swoje umiejętności, predyspozycje, nauczyli
się akceptować swoje dysfunkcje zawodowe oraz panującą na rynku pracy sytuację.
Zdobyli szereg informacji i wiedzy na temat technik efektywnego poszukiwania
zatrudnienia. Zajęcia odbywały się w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych.
Pomoc doradcza w poradnictwie indywidualnym polegała na przekazaniu osobom
niepełnosprawnym informacji:
> o możliwościach szkolenia i kształcenia zawodowego,
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> o różnych zawodach i specjalnościach, oraz wskazań i
przeciwwskazań do ich wykonywania,
> o możliwościach uzyskania zatrudnienia w danym zawodzie czy specjalności na
lokalnym rynku pracy,
> o przepisach regulujących sprawy rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób
niepełnosprawnych.
Cl bezrobotni absolwenci
Według analizy osób bezrobotnych, do grup w największym stopniu dotkniętych
bezrobociem należą ludzie młodzi.
Bezrobotni absolwenci są tą grupą bezrobotnych, którym jest najtrudniej zaistnieć na
rynku pracy, ponieważ wiedza i umiejętności nabyte podczas nauki często nie
pokrywają się z wymogami rynku pracy. Coraz częściej kłopoty ze znalezieniem pracy
mają również osoby legitymujące się dyplomem wyższej uczelni. Młodzi ludzie
opuszczający mury uczelni poza wiedzą teoretyczną i znajomością języka obcego nie
mają doświadczenia, a przede wszystkim praktycznych umiejętności niezbędnych do
efektywnego funkcjonowania w życiu zawodowym. Młodzi ludzie, zarejestrowani w
Urzędzie Pracy, posiadający status bezrobotnego absolwenta, są więc tą grupą
zawodową, która wkraczając po raz pierwszy na rynek pracy napotyka na barierę
zatrudnieni
Na zajęciach przedstawiano najważniejsze kwestie, które mogły pomóc w znalezieniu
pracy, m.in.:
• na co należy zwrócić uwagę przy pisaniu życiorysu,
• jak poszerzać kontakty zawodowe,
• jak umówić się na rozmowę kwalifikacyjną,
• na co zwrócić uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
• jak postępować po odbytej rozmowie kwalifikacyjnej.
Podczas spotkań młodzi ludzie uzyskali informację o usługach świadczonych przez
Urząd Pracy - staże, umowy absolwenckie, szkolenia, możliwość uzyskania pomocy w
sytuacji zakładania własnej firmy.
W 2003 roku z usług poradnictwa zawodowego skorzystało 831 bezrobotnych
absolwentów, w tym:
•

z Powiatu Jeleniogórskiego - 354 osoby

•

z Jeleniej Góry - 477 osób
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Równie ważne jak pomoc młodzieży pełnosprawnej wchodzącej na rynek pracy, było
objęcie szerokoprofilową pomocą młodzieży niepełnosprawnej kończącej szkoły.
W ramach programu JUNIOR, poradnictwo zawodowe otoczyło opieką doradczą,
wszystkich bezrobotnych absolwentów z grupą niepełnosprawności, ze względu na
różnego rodzaju dysfunkcje, będące dużą barierą w znalezieniu i uzyskaniu
zatrudnienia. Doradcy zawodowi udzielali również pomocy w zrozumieniu wymogów
pracy, absolwentom niepełnosprawnym skierowanym na staże w ramach programu
JUNIOR.
Pomocą doradczą objęto 8 absolwentów niepełnosprawnych, w tym:
•

z Powiatu Jeleniogórskiego - 2 osoby

•

z Jeleniej Góry - 6 osób

Pomoc dla młodzieży niepełnosprawnej rozpoczęła się już na etapie ich końcowej
edukacji. Przeprowadzono kampanię informacyjną w lokalnych ponad gimnazjalnych
szkołach specjalnych, mającą na celu uświadomienie uczniom i ich rodzicom, oraz
nauczycielom i wychowawcom, jaka jest sytuacja i trendy panujące na lokalnym rynku
pracy.
Akcją tego typu zostały również objęte szkoły wszystkich szczebli ponad
gimnazjalnych. Uczestnicy spotkań otrzymali materiały informacyjne -w formie ulotek o wszystkich aktywnych usługach Urzędu, oraz przygotowujące do samodzielnego
poszukiwania pracy.
Poradnictwo zawodowe w szkolnictwie wyższym
Zadania poradnictwa zawodowego realizowane w stosunku do studentów uczelni
jeleniogórskich realizowane były głównie w ramach informacji zawodowej:
- dostarczanie informacji o rynku pracy (o firmach, ich procedurach kwalifikacyjnych i
planach rekrutacyjnych, działach i produktach) oraz możliwościach podnoszenia
kwalifikacji zawodowych, językowych, studiach podyplomowych;
- pomoc w jak najlepszym zaprezentowaniu się pracodawcom (przygotowanie do
poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, odbycia rozmowy
kwalifikacyjnej, przeprowadzania negocjacji płacowych).
Głównym założeniem poradnictwa zawodowego w 2003 roku w stosunku do tej
kategorii potencjalnych klientów Urzędu było służenie fachową informacją, radą i
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pomocą osobom bezrobotnym, studentom, oraz absolwentom w skutecznym przejściu
z okresu nauki, okresu bezrobocia do etapu zatrudnienia, a następnie efektywnym
funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy.
„Poradnictwo na odległość"
W celu szybkiego dostępu do istotnej informacji o rynku pracy i usługach świadczonych
przez Urząd dla osób niepełnosprawnych, poszukujących pracy oraz innych, które z
różnych względów mają utrudnione poruszanie się - Urząd Pracy uruchomił usługę „
Poradnictwo na odległość" - poradnictwo na telefon.
Z doświadczeń doradców wynika, że kontakt za pośrednictwem łączy multimedialnych
w większym stopniu pozwala osobie radzącej się i doradcy skoncentrować na
specyficznych, indywidualnych potrzebach klienta. Poradnictwo tymi drogami
dotyczyło głównie pomocy:
> w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia;
> w wyborze szkolenia zawodowego lub kierunku kształcenia;
> w zdobyciu informacji o ofertach pracy, oraz potrzebach
kwalifikacyjnych pracodawców;
j^w^p^rcieemocjonalnę^ J
> informacja o możliwościach uzyskania pomocy w bardzo różnorodnych
potrzebach osób korzystających z tego rodzaju kontaktu z doradcą.
Z „Poradnictwa na odległość" skorzystało od momentu uruchomienia specjalnej linii
telefonicznej 78 osób.
Wśród osób radzących się w ramach tej usługi, były również osoby z terenów wiejskich
odległych od terenu działania Urzędu Pracy w Jeleniej Górze, np. wieś w okolicach
Bogatyni i Bolesławca. Fakt ten świadczy o dużym zapotrzebowaniu na informację
zawodową, dostępną dla szerokiego kręgu odbiorców bez ponoszenia większych
kosztów dotarcia do tej informacji.
3. Klub Pracy
Zajęcia Klubu Pracy miały za zadanie przygotowanie i aktywizację osób bezrobotnych i
poszukujących pracy do samodzielnego poszukiwania zatrudnienia.
Program Klubu Pracy w 2003 roku był realizowany zgodnie ze standardami usług „
Klubu Pracy". Usługi Klubu Pracy należały do programu rynku pracy.
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W okresie styczeń - grudzień 2003 r. Klub Pracy swoimi działaniami objął ogółem
1.041 osób bezrobotnych /616 kobiet/ w tym:
• z Powiatu Jeleniogórskiego - 430 osób /252 kobiety/
• z Jeleniej Góry - 611 osób /364 kobiety/
Uczestnikami Klubu Pracy były osoby, które na zasadzie dobrowolności w oparciu o
regulamin i program uczestniczyły w zajęciach nabywając umiejętności poruszania się
po rynku pracy, poznania swoich mocnych i słabych stron, nabycia umiejętności
prowadzenia rozmów z pracodawcami, nauki sporządzenia dokumentów aplikacyjnych
(życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego), poznania zasad rynku pracy, zdobycia
wiary we własne siły i możliwości.
Klub Pracy prowadził zajęcia aktywizujące dla osób bezrobotnych,
niepełnosprawnych w formie grupowej i indywidualnej.
Zajęcia Klubu pracy były każdorazowo dostosowywane do potrzeb grup
aktywizowanych.
W okresie sprawozdawczym Klub Pracy swoimi działaniami objął ogółem 50 osób
bezrobotnych niepełnosprawnych, w tym:
• z Powiatu Jeleniogórskiego - 37 osób
• z Jeleniej Góry - 13 osób
W 2003 roku Klub Pracy swoimi działaniami zaktywizował ogółem 98 osób
pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy, z tego:
• z Powiatu Jeleniogórskiego - 52 osoby
• z Jeleniej Góry - 46 osób
Informacje o programach Klubu Pracy zamieszczane były w gazetach lokalnych
(ogłoszenia bezpłatne), w gablotach Urzędu Pracy, stronie internetowej Urzędu.
Podczas warsztatów wykorzystywane były interaktywne metody uczenia się,
obejmujące: pracę na forum, analizę przypadku, dyskusje grupowe, komentarz
teoretyczny, pracę z wideo, ćwiczenia praktyczne dające możliwość sprawdzenia
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poznanej wiedzy i umiejętności w przykładowych sytuacjach w życiu i pracy, ocenę
ćwiczeń (informacja zwrotna).
Dobór osób chętnych na zajęcia Klubu Pracy uwarunkowany był przeprowadzeniem
rozmowy bezrobotnego z pośrednikiem pracy lub doradcą zawodowym w celu
określenia przydatności zastosowania programu aktywizującego.
W wyniku objęcia programami Klubu Pracy zatrudnienie uzyskało ogółem 321
osób/169 kobiet/ z tego:
• z Powiatu Jeleniogórskiego - 122 osoby /90 kobiet/
• z Jeleniej Góry - 199 osób /79 kobiet/
Dla osób niepełnosprawnych, mających ograniczony kontakt z Urzędem Pracy z uwagi
na problemy związane z warunkami zdrowotnymi, trudnym dojazdem i brakiem
środków finansowych, warsztaty były organizowane w ich miejscach zamieszkania
(Piechowice, Podgórzyn, Karpacz).
Podstawowy Program: Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
Osoby bezrobotne mogły skorzystać z programu podstawowego realizowanego na
podstawie obowiązującego programu tj. na podstawie podręczników: A. Kosteckiej „
Program Klubu Pracy" i „Umiejętności lidera Klubu Pracy", oraz H. Sierpińskiej „
Podręcznik dla liderów Klubów Aktywnego Poszukiwania Pracy".
W Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy uczestniczyło ogółem 89 osób /61
kobiet/ w tym:
• z Powiatu Jeleniogórskiego - 43 osoby /25 kobiet/
• z Jeleniej Góry - 46 osób /36 kobiet/
W Warsztatach uczestniczyły ogółem 32 osoby bezrobotne niepełnosprawne w tym:
• z Powiatu Jeleniogórskiego - 28 osób
• z Jeleniej Góry - 4 osoby
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W Klubie Otwartym - poradnictwo indywidualne, uczestniczyły ogółem 152 osoby/98
kobiet/ w tym:
• z Powiatu Jeleniogórskiego - 56 osób /34 kobiety/
• z Jeleniej Góry - 96 osób /64 kobiety/
W Klubie Otwartym uczestniczyło ogółem 13 osób bezrobotnych niepełnosprawnych w
tym:
• z Powiatu Jeleniogórskiego - 9 osób
• z Jeleniej Góry - 4 osoby

Przez cały rok była dostępna dla uczestników zajęć sala informacji zawodowej, gdzie
można było skorzystać z literatury fachowej, ulotek zawierających informacje o
lokalnym rynku pracy, jak również filmów instruktażowo - edukacyjnych.
Dodatkowe programy Klubu Pracy :
1.
2.
3.
4.
5.

„Pierwsza Praca"
„Indywidualny Plan Działania"
„Szukam Pracy przez Internet"
„Studio Promocji Absolwentów"
„Junior"

1. Program „Pierwsza Praca - Samodzielność w poszukiwaniu pierwszej pracy"
Program skierowany był do absolwentów szkół różnego typu i poziomu. Zajęcia o
charakterze informacyjno - szkoleniowym stanowiły dla zainteresowanych osób
pierwszą z faz aktywizacji zawodowej zakończonych udziałem w innych formach Klubu
Pracy (Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, Indywidualny Plan Działania).
Głównym zadaniem programu było przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek
pracy. Podczas realizacji programu Lider Klubu Pracy przekazywał podstawową
wiedzę w zakresie technik efektywnej autoprezentacji jak również efektywnego
komunikowania się zwracając uwagę na umiejętności i indywidualne cechy
absolwentów i ich zaradność oraz sprawność poruszania się po rynku pracy. Na
spotkania z absolwentami zapraszany był psycholog i socjolog.
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W programie „Pierwsza praca - Samodzielność w poszukiwaniu pierwszej pracy"
uczestniczyło ogółem 799 osób /455 kobiet/ w tym:
• z Powiatu Jeleniogórskiego - 330 osób /186 kobiet/
• z Jeleniej Góry - 469 osób /269 kobiet/
2. W ramach programu „Indywidualny Plan Działania" zorganizowano cykl
warsztatów z bezrobotnymi absolwentami.
Z programu „Indywidualny Plan Działania" w 2003 r. skorzystały ogółem 34 osoby /26
kobiet/ z tego:
• z Powiatu Jeleniogórskiego - 16 osób /10 kobiet/
• z Jeleniej Góry - 18 osób /16 kobiet/

3. Program „Szukam pracy przez Internet".
Zajęcia miały na celu przygotowanie osób bezrobotnych do podejmowania szerokich
działań w zakresie poszukiwania pracy wykorzystując nowe nośniki informacji, jakimi
jest Internet. Wszystkie osoby uczestniczące w programie mogły zaznajomić się z
Internetowym rynkiem pracy, zagadnieniami związanymi z tym rynkiem np. telepraca,
oraz metodami poszukiwania pracy.
Program adresowany był do wszystkich osób chcących wykorzystać tą metodę w
poszukiwaniu pracy także dla osób niepełnosprawnych.
W programie „Szukam pracy przez Internet" udział wzięło ogółem 29 osób /16 kobiet/
w tym:
• z Powiatu Jeleniogórskiego - 4 osoby /3 kobiety/
• z Jeleniej Góry - 25 osób /13 kobiet/
oraz osoby niepełnosprawne ogółem - 7 osób 13 kobiety/ z tego:
• z Powiatu Jeleniogórskiego - 1 osoba /1 kobieta/
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• z Jeleniej Góry - 6 osób 12 kobiety/

4, Program „Studio Promocji Absolwentów"
W 2003 roku odbyły się spotkania doradcy zawodowego z młodzieżą ostatnich klas
(przyszłymi absolwentami) szkół zainteresowanych programem.
Głównym celem spotkań było przedstawienie zasad programu „Pierwsza Praca",
udzielenie informacji na temat rynku pracy, praw i obowiązków związanych z
posiadaniem statutu zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy absolwenta,
przedstawienie i zaproszenie do „Studia Promocji Absolwentów".
W programie udział wzięło ogółem 686 osób /417 kobiet/ w tym:
• z Powiatu Jeleniogórskiego - 359 osób /211 kobiet/
• z Jeleniej Góry - 327 osób /206 kobiet/

5. „JUNIOR" - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych
W Klubie Pracy uczestniczyły 2 osoby niepełnosprawne, które zostały skierowane na
staż pod opieką doradcy zawodowego. Zatrudnienie w formie stażu umożliwiło tym
osobom zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego.
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PROGRAMY KLUBU PRACY

KLUB PRACY Prowadzi zajęcia dla
osób bezrobotnych w celu nabycia umiejętności
poszukiwania i uzyskania zatrudnienia Z oferty Klubu
Pracy skorzystało ogółem -1041 osób w tym (616 kobiet).
Jelenia Góra: 611 osób (364 kobiet) Powiat Jeleniogórski:
430 osób (252 kobiet)

wzacji zawodowej prmsvózrm2 v<::yyx
___________________ Klub Pracy _________________

Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy

Program skierowany do wszystkich osób
bezrobotnych.
Ogółem skorzystało w 2003 roku: 89 osób (61
kobiety) w tym:
z Jeleniej Góry- 46 osób (36 kobiet),
z Powiatu Jeleniogórskiego - 43 osób (25 kobiet).

Program skierowany do osób młodych (18-24 lata),
oparty na podstawie programu „Absolwent".
Ogółem skorzystało w 2003 roku : 34 osób (26
kobiet) z tego
z Jeleniej Góry - 18 osób (16 kobiet)
z Powiatu Jeleniogórskiego - 16 osób (10 kobiet)

Program „ Indywidualny Plan Działania"

Program „Pienvsza Praca — Samodzielność w
poszukiwaniu pierwszej pracy ".

Program skierowany do absolwentów 2003. Ogółem
w 2003 roku uczestniczyło 799 osób (455 kobiet) z
tego:
z Jeleniej Góry - 469 osób (269 kobiet)
z Powiatu Jeleniogórskiego - 330 osób (186 kobiet).

Program „Szukam pracy przez, Internet"*.

Program skierowany do wszystkich osób.
Ogółem w 2003 roku uczestniczyło 29 osób (16
kobiet) z tego:
z Jeleniej Góry - 25 osób (16kobiet)
z Powiatu Jeleniogórskiego - 4 osób (3 kobiet).

Program „Junior"

Program skierowany do absolwentów
niepełnosprawnych - uzupełnienie programu
„Pierwsza Praca".
Ogółem skorzystało 2 osoby z Jeleniej Góry.

Program „Studio Promocji Absolwentów"

Program skierowany do przyszłych absolwentów.
Ogółem w 2003 roku uczestniczyło 686 osób (417
kobiet) z tego:
z Jeleniej Góry - 327 osób (206 kobiet)
z Powiatu Jeleniogórskiego - 359 osób (211 kobiet).

REALIZOWANE DZIAŁANIA KLUBU PRACY W ROKU 2003
WEDŁUG TYPU KLIENTA.

WARSZTATY
AKTYWNEGO
POSZUKIWANIA PRACY
Program: „SZUKAM PRACY
PRZEZ INTERNET"
Program: „STUDIO PROMOCJI
ABSOLWENTÓW" Program:
„IPRACA-SAMODZIELNOŚĆ
W POSZUKIWANIU PRACY"
Program: INDYWIDUALNY
PLAN DZIAŁANIA (IPD)

Program
:
„JUNIOR

Kl UbFTm CJ

ABSOLWENCI

>

\\

/

OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNE

4. Aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu w tym Program „Pierwsza Praca"

W 2003 roku Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr
DF.I./075/67/03 z dnia 3 kwietnia 2003 r. przyznał środki Funduszu Pracy na
finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w kwocie 4.427,2 tys.
zł.
W w/w kwocie po raz pierwszy uwzględnione zostały środki finansowe na refundację
wynagrodzeń młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
w celu przygotowania zawodowego oraz składki na ubezpieczenie społeczne od
refundowanych wynagrodzeń.
Wysokość środków na refundację młodocianych pracowników wynosiła w 2003 r.
1.101,4 tys. zł.
Z ogólnej kwoty przyznanych zgodnie z algorytmem w 2003 roku środków finansowych
Funduszu Pracy, na aktywne programy przeznaczono kwotę 3.325,8 tys. zł.
W wyniku działań podjętych przez Powiatowy Urząd Pracy pozyskano dodatkowe
środki z rezerwy Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 2.915,0
tys. zł.

Łącznie w 2003 roku na aktywizację osób bezrobotnych przeznaczono kwotę 6.240,8
tys. zł /w 2002 roku kwota ta wynosiła 2.115,0 tys. zł/.
W porównaniu do 2002 roku środki finansowe przeznaczone na aktywne programy
przeciwdziałania bezrobociu wzrosły o 195,07% tj. o kwotę 4.125,8 tys. zł.
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Kwota środków Funduszu Pracy na realizację w 2003 roku zadań na rzecz aktywnego
przeciwdziałania bezrobociu:

2003 rok

Nazwa programu

Kwota

%

- Szkolenia

512,0

6,97

- Pożyczki

1.798,6

24,5

689,1

9,39

- Roboty publiczne

1.392,0

19,96

- Aktywizacja absolwentów

1.756,3

23,92

- Stypendia - kontynuacja nauki

44,8

0,61

- Program „IM-PULS"

48,0

0,65

1.101,4

15,0

7.342,2

100,0

- Prace interwencyjne

- Refundacja wynagrodzeń
młodocianych pracowników
razem:

Wykorzystanie środków Funduszu Pracy z podziałem na poszczególne programy
przedstawia poniższa tabela:

- Szkolenia
- Pożyczki

Wydatkowana
kwota w tys.
Powiat
zł
Jeleniogórski
254,2
511,8

Jelenia Góra

257,6

1.798,6

529,4

1.269,2

689,0

328,4

360,6

- Roboty publiczne

1.391,7

802,7

589,0

- Aktywizacja absolwentów

1.755,3

763,9

991,4

- Stypendia - kontynuacj a nauki

44,7

44,7

0

- Program „IM-PULS"

48,0

36,0

12,0

- Prace interwencyjne
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- Aktywne programy
przeciwdziałania bezrobociu ogółem
- Refundacja wynagrodzeń
młodocianych
Ogółem:

6.239,1

2.759,3

3.479,8

2.759,3

3.479,8

1.101,4
7.340,5
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W okresie 12 miesięcy 2003 roku aktywnymi programami objęto 2.076 osób
bezrobotnych :

Ogółem
2002 rok

Ogółem PUP

Powiat
Jeleniogórski

Jelenia Góra

- Prace interwencyjne

147

388

183

205

- Roboty publiczne

246

421

211

210

- Umowy absolwenckie

98

78

28

50

- Staże absolwenckie

220

470

216

254

- Szkolenia

290

629

284

345

- Pożyczki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
- Utworzone miejsca pracy przez
pracodawców
- Pożyczki na szkolenie

16

35

13

22

17

27

4

23

0

1

0

1

29

27

27

0

1.063

2.076

966

1.110

- Stypendia - kontynuacja nauki
Ogółem

PRACE INTERWENCYJNE
Do prac interwencyjnych w 2003 r. skierowano 388 osób bezrobotnych w tym z:
•

Powiatu Jeleniogórskiego - 183 osób

•

Jeleniej Góry - 205 osób

Prace interwencyjne w 2003 roku zakończyło ogółem 291 osób w tym z:
• Powiatu Jeleniogórskiego - 143 osób
• Jeleniej Góry - 148 osób
z tej liczby - 193 osoby uzyskały dalsze zatrudnienie w okresie trzech miesięcy od
zakończenie uczestnictwa w programie.
Efektywność programu wynosiła 66,3%.
Wydatkowana kwota w 2003 roku w zł
Powiat
Ogółem
Jelenia Góra
Jeleniogórski

Wydana kwota
1 ogółem w 2002
roku w zł

Prace interwencyjne

232.390

689.090
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328.474

360.616

Większość zawartych umów o organizację prac interwencyjnych zorganizowano w
małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych np.: usługi transportowe,
handlowe, turystyczne, budowlane, medyczne i gastronomiczne oraz w zakładach
komunalnych i urzędach miast i gmin.

ROBOTY PUBLICZNE
W 2003 roku w ramach robót publicznych zatrudniono 421 osób bezrobotnych w tym z:
• Powiatu Jeleniogórskiego - 211 osób
• Jeleniej Góry - 210 osób
Organizatorzy robót publicznych zatrudniali osoby bezrobotne, między innymi, przy
realizacji zadań z zakresu:
- obsługi bezrobocia;
- Programu „Czyste Drogi Powiatowe";
- Programu „Praca to Mocny Partner Życiowy".
Roboty publiczne organizowane były w:
-

Urzędzie Miasta Piechowice
- odbudowa ujęcia wody pitnej „Górzyniec"
Urzędzie Gminy Mysłakowice (Zakład Gospodarki Komunalnej) -rekultywacja
wysypiska odpadów komunalnych,
Urzędzie Miasta Kowary - odtworzenie systemu odwodnieniowego zagrożonych
rejonów miasta

oraz w Jeleniej Górze:
-

Spółce „Wodnik" - utrzymanie i ochrona zbiornika wody „Sosnówka",
Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej - zalesianie lasów
komunalnych,
Ośrodku Sportu i Rekreacji - modernizacja stadionów i kąpielisk miejskich,
Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej - roboty zewnętrzne i wewnętrzne mieszkań
komunalnych, budowa instalacji deszczowych,
Zespole Obsługi „Oświata" - remonty budynków szkolnych.

Program „Czyste drogi powiatowe"

W ramach przyznanych środków finansowych z Funduszu Pracy na aktywne programy
przeciwdziałania bezrobociu realizowany był program pn.: „Czyste drogi powiatowe".
W celu realizacji programu Urząd Pracy zawarł z 9 gminami Powiatu Jeleniogórskiego 14
umów na organizacje robót publicznych. Ogółem zatrudnionych zostało 41 osób na
stanowiskach robotników drogowych.
Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmował:
-

utrzymanie w czystości jezdni, poboczy i rowów,
koszenie poboczy i rowów drogowych,
usuwanie krzaków i samosiejek z poboczy i rowów drogowych,
czyszczenie przepustów drogowych i studzienek kanalizacji deszczowej.

Prace objęte programem były realizowane w gminach:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Janowice Wielkie
Piechowice
Karpacz
Stara Kamienica
Mysłakowicach
Podgórzyn
Jeżów Sudecki
Kowary
Szklarska Poręba

Program „Praca to mocny partner życiowy"
Z inicjatywy Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Starosta
Jeleniogórski wystąpił w dniu 26 czerwca 2003 r. z wnioskiem do Marszałka Województwa
Dolnośląskiego o dofinansowanie projektu pn.: „Praca to mocny partner życiowy" z rezerwy
Funduszu Pracy utworzonej na szczeblu samorządu województwa.
Wysokość wnioskowanej kwoty na realizację projektu wyniosła 870.565 zł.
Projekt zakładał realizację 3 programów:
1.
2.
3.

Roboty publiczne - „Centrum Aktywności Gospodarczej" przy Powiatowym Urzędzie
Pracy w Jeleniej Górze.
Roboty publiczne - Zatrudnienie osób bezrobotnych zagrożonych marginalizacja
społeczną.
Pożyczki dla pracodawców na utworzenie dodatkowych miejsc pracy dla osób
bezrobotnych.
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Z uwagi na ograniczone środki pozostające w dyspozycji Marszałka Województwa
Dolnośląskiego, decyzją Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej znak:
DF.L/075/89/03 z dnia 30.07.2003 r., zwiększona została o kwotę(398^jtys^ zł wysokość
środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację opracowanego programu pn.: „
Praca to mocny partner życiowy".
Łączny koszt programu wynosił 687,3 tys. zł (w tym udział własny Urzędu Pracy w 2003
roku - 57,8 tys. zł).
Celem programu była integracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych, ze
środowisk marginalizowanych zawodowo i społecznie, poprzez wspieranie zatrudnienia dla
tych grup.
Osoby bezrobotne były zatrudnione w ramach robót publicznych przez gminy: Janowice
Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica, Podgórzyn, Karpacz, Piechowice, Kowary oraz
Miasto Jelenia Góra.
Zorganizowano m.in. prace w zakresie: remontów budynków komunalnych i użyteczności
publicznej, likwidacji dzikich wysypiskach śmieci, modernizacji dróg gminnych i
zagospodarowania dróg wokół szkół.
W ramach programu zawarto 17 umów dla 121 osób bezrobotnych w tym z:
• Powiatu Jeleniogórskiego - 7 umów - 83 osoby
•

Jeleniej Góry - 10 umów - 38 osób

Ogółem roboty publiczne w 2003 roku zakończyło 231 osób w tym z :
•

Powiatu Jeleniogórskiego - 97 osób

•

Jeleniej Góry - 134 osoby

Efektywność programu wynosiła 11,3%.
Po zakończonych robotach publicznych, w okresie trzech miesięcy, dalsze zatrudnienie
znalazło 26 osób.
Wydana kwota
ogółem w 2002
roku w zł

Roboty publiczne

400.130

Wydatkowana kwota w 2003 roku w zł
Powiat
Ogółem
Jelenia Góra
Jeleniogórski

1.391.698

802.700

588.998

SZKOLENIA
W 2003 roku na szkolenia skierowano ogółem 629 osób bezrobotnych w tym z:
•

Powiatu Jeleniogórskiego - 284 osoby

•

Jeleniej Góry - 345 osób

Szkolenia realizowane były w formie:
-

szkoleń grupowych,

-

szkoleń
indywidualnych - dla bezrobotnych posiadających
uprawdopodobnienie zatrudnienia po zakończeniu szkolenia.

W ramach szkoleń grupowych przeszkolono 577 osób bezrobotnych, w ramach szkoleń
indywidualnych 52 osoby.
W okresie 12 miesięcy 2003 r. zorganizowano szkolenia grupowe w niżej wymienionych
kierunkach:
-

handel (kasjer, magazynier, przedstawiciel handlowy),
obsługa kas fiskalnych,
kierowca wózków jezdniowych,
kursy językowe,
mała przedsiębiorczość,
krawiectwo,
spawacz,
elektryk,
konserwator, palacz,
artystyczne układanie roślin,
minimum sanitarne.

Bezrobotni posiadający uprawdopodobnienie zatrudnienia szkolili się m.in. w następujących
kierunkach:
- podwyższenie kategorii prawa jazdy,
- kursy dokształcające dla kierowców,
- pracownik ochrony,
- drwal - operator pilarek.
Do końca grudnia szkolenia ukończyło ogółem 619 osób.
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Po zakończonych szkoleniach pracę podjęło 215 osób bezrobotnych, w tym 95 kobiet z:
• Powiatu Jeleniogórskiego - 97 osób 144 kobiety/
• Jeleniej Góry - 118 osób /51 kobiet/

Efektywność po zakończonych szkoleniach wynosiła 34,7%.
Najwyższa efektywność wystąpiła po szkoleniach:
•
•
•
•

kierowca wózków widłowych - 69,0%
język angielski dla pracowników usług - 50,0%
obsługa kas fiskalnych plus program komputerowy - 53,3%
krawiectwo - 46,0%
Wydana kwota
ogółem w 2002
roku w zł

Szkolenia

241.391

Wydatkowana kwota w 2003 roku w zł
Powiat
Ogółem
Jelenia Góra
Jeleniogórski

511.786

254.228

257.558

POŻYCZKI
W okresie styczeń - grudzień 2003 r. udzielono 35 pożyczek dla osób bezrobotnych na
podjęcie działalności gospodarczej w tym z:
• Powiatu Jeleniogórskiego - 13 osób
• Jeleniej Góry - 22 osoby

Najczęściej podejmowane rodzaje działalności:

-

usługi w zakresie melioracji, rolnictwa, leśnictwa, terenów zielonych, prywatna
praktyka stomatologiczna,
bar gastronomiczny, kawiarnia internetowa, budowa
wystaw targowych, pracownia reklam,
stolarstwo, tartacznictwo,
usługi marketingowe,
gabinet kosmetyczny.

Starosta Powiatu Jeleniogórskiego z inicjatywy Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy
wystąpił do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o przyznanie
środków Funduszu Pracy na realizację projektu „PRZYJMIJ NASZĄ POMOC POMÓŻ
INNYM".
Wnioskowano o przyznanie kwoty 1.050,0 tys. zł z przeznaczeniem na pożyczki dla
małych i średnich przedsiębiorców zajmujących się działalnością produkcyjną, usługową
lub handlową, zainteresowanych utworzeniem w ramach pożyczek nowych dodatkowych
miejsc pracy dla osób bezrobotnych.
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 18.07.2003 r. znak:
DF.I./075/88/03 zwiększył o kwotę 1.050,0 tys. zł wysokość środków Funduszu Pracy na
finansowanie w 2003 roku zadań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w szczególności z
przeznaczeniem na finansowanie w/w programu.
Zgodnie z założeniami projektu, na utworzonych dodatkowych trwałych miejscach pracy
w małych i średnich przedsiębiorstwach w ramach udzielonych pracodawcom pożyczek zatrudnienie znalazło 27 osób bezrobotnych z grup ryzyka z:
•

Powiatu Jeleniogórskiego - 4 miejsca pracy

•

Jeleniej Góry - 23 miejsca pracy

Łącznie zawarto 12 umów z pracodawcami i jednoosobowymi przedsiębiorcami.

Wydatkowana kwota w 2003 roku w zł
Powiat
Ogółem
Jelenia Góra
Jeleniogórski

Wydana kwota
ogółem w 2002
roku w zł

Pożyczki

562.780

1.798.562

529.362

1.269.200

PROGRAMY SPECJALNE
W okresie 2003 roku kontynuowane były dwa programy specjalne zainicjowane przez
Urząd Pracy:

>

pn.: „SZANSA DLA BEZROBOTNYCH" - utworzono 10 dodatkowych miejsc pracy na
stanowiskach administracyjno - biurowych i obsługi biurowej.
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Program realizowany był w Kolegium Karkonoskim - Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Jeleniej Górze. Program realizowany był w okresie: wrzesień 2002 r. październik 2003 r. Po zakończeniu programu dalsze zatrudnienie znalazło 9 osób.

>

pn.: „PRACODAWCY - ORGANIZATORZY DODATKOWYCH STAŁYCH MIEJSC
PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH".
Program realizowany jest we współpracy z przedsiębiorcą, który utworzył 1 miejsce
pracy dla osoby bezrobotnej bez zawodu, posiadającej prawo jazdy kat. B stanowisko zaopatrzeniowca - kierowcy.
Zakończenie programu nastąpi w lutym 2005 roku.

REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH Spółka z o.o. w JELENIEJ
GÓRZE

W dniu 08.10.2002 r. została zawarta umowa pomiędzy Starostą Jeleniogórskim,
reprezentowanym przez Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze a
Prezesem Zarządu Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w
Jeleniej Górze,
0

udzielenie poręczeń dla bezrobotnych mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego i

Jeleniej Góry, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy na
gospodarczej

oraz

podjęcie

działalności

dla pracodawców

1 jednoosobowych przedsiębiorców na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy dla
osób bezrobotnych, skierowanych na te miejsca.

W 2003 roku Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych udzielił 11 poręczeń pożyczek na
kwotę 370.300,- zł, z tego:
- dla 4 osób bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej, w tym:

■ 2 pożyczki z Powiatu Jeleniogórskiego
■ 2 pożyczki z Jeleniej Góry
- dla 7 pracodawców na utworzenie dodatkowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych, w
tym:
■ 2 pożyczki z Powiatu Jeleniogórskiego
■ 5 pożyczek z Jeleniej Góry
Aktywizacja zawodowa absolwentów - Program „Pierwsza Praca"
W 2003 roku kontynuowano Program rządowy „ Pierwsza Praca" przeznaczony dla
bezrobotnych absolwentów.
W ramach Programu „Pierwsza Praca" zaktywizowano w okresie 12 miesięcy 2003 r.
łącznie 706 bezrobotnych absolwentów:
skierowano na staże
zatrudniono w ramach umów absolwenckich
w szkoleniach uczestniczyły
na rozpoczęcie działalności gospodarczej
udzielono pożyczek
zatrudniono w ramach prac interwencyjnych
zatrudniono w ramach robót publicznych

-

470 osób
78 osób
142 osoby

-

4 osobom
7 osób
5 osób

Ponadto 6 bezrobotnych absolwentów zostało zatrudnionych w ramach udzielonych
pracodawcom i jednoosobowym przedsiębiorcom pożyczek na utworzenie dodatkowych
miejsc pracy dla osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy ((miejsca pracy
utworzone w 2002 roku).
Wydatkowana kwota w 2003 roku w zł
Powiat
Ogółem
Jelenia Góra
Jeleniogórski

Wydana kwota
ogółem w 2002
roku w zł

Aktywizacja
zawodowa
absolwentów

950.879

1.755.269

1/ Staże absolwenckie
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763.873

991.396

W okresie styczeń - grudzień 2003 r. zawarto 291 umów z 173 pracodawcami na odbycie
staży.
W ramach podpisanych umów staże odbywało 470 bezrobotnych absolwentów z:
•
•

Powiatu Jeleniogórskiego - 218 absolwentów

Jeleniej Góry - 252 absolwentów

Aktywizacja zawodowa absolwentów wydatki (w złotych )

1
300,00

1 800
000,00 1
600 000,00
1 400
000,00 1
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rok 2002

755

200 000,00
1 000
000,00 800
000,00 600
000,00 400
000,00 200
000,00 0,00

W ramach Programu „Pierwsza Praca" realizowano wspólnie z partnerami rynku pracy
projekty:
>

Projekt „ZIELONE MIEJSCA PRACY"

Od 2002 roku w oparciu o porozumienie między Ministerstwem Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej, Ministerstwem Środowiska oraz Agencją Własności Rolnej Skarbu
Państwa, realizowany jest projekt pn.: „ Zielone Miejsca Pracy - segment staże
absolwenckie".
Ogółem w 2003 roku w ramach „segmentu - staże absolwenckie" wzięło udział 19
bezrobotnych absolwentów szkół o kierunkach związanych z gospodarką leśną i rolną.
■

I edycję Programu „Zielone Miejsca Pracy" z 2002 r. - kontynuowało 12 osób z:
• Powiatu Jeleniogórskiego - 10 osób
• Jeleniej Góry - 2 osoby

■

II edycję Programu - od czerwcu 2003 r. - rozpoczęło staż 7 osób z:
• Powiatu Jeleniogórskiego - 4 osoby
• Jeleniej Góry - 3 osoby

>

Projekt „MOJA GMINA W UNII EUROPEJSKIEJ"

W styczniu 2003 r. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Ministrem Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej a Ministrem, Członkiem Rady Ministrów w sprawie
współpracy przy realizacji zadań służących promocji integracji z Unią Europejską.
Na podstawie Porozumienia został przygotowany projekt pt: „Moja gmina w Unii
Europejskiej", którego celem była aktywizacja bezrobotnych absolwentów w ramach
stażu przy organizacji kampanii informacyjnej Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na
temat Unii Europejskiej i przygotowywaniu społeczeństwa do referendum
europejskiego.
W ramach Programu „Moja Gmina w Unii Europejskiej" od 1 marca 2003 r. do 30
czerwca 2003 r. staże odbyło 20 bezrobotnych absolwentów z gmin Powiatu
Jeleniogórskiego i Jeleniej Góry.
Staż kontynuowało w okresie od 1 lipca 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. - 4 absolwentów
w:
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■ Urzędzie Miasta w Kowarach
■ Urzędzie Gminy w Podgórzynie

- 2 osoby
- 2 osoby

Staże zakończono 31 grudnia 2003 r. >

Program „JUNIOR"
W 2003 roku Urząd Pracy realizował II edycję Programu „JUNIOR" -program
aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych. Program organizowany był
dla bezrobotnych absolwentów z orzeczonym znacznym, umiarkowanym oraz lekkim
stopniem niepełnosprawności ze wszystkich typów szkół ponadpodstawowych i
wyższych.
W okresie styczeń - grudzień 2003 r. odbywało staż 14 bezrobotnych absolwentów w
tym z:
• Powiatu Jeleniogórskiego - 2 osoby
• Jeleniej Góry - 12 osób
Ogółem w 2003 roku staże absolwenckie odbywało 531 bezrobotnych absolwentów, w
tym 61 to absolwenci kontynuujący staże z 2002 roku.
Staże zakończyło 346 absolwentów, w tym 175 uzyskało dalsze zatrudnienie.
Efektywność programu wynosiła 50,1%.

21 Umowy absolwenckie
W 2003 roku podpisano 65 umów absolwenckich z 58 pracodawcami. W ramach
podpisanych umów podjęło pracę 78 bezrobotnych absolwentów w tym z:
• Powiatu Jeleniogórskiego - 28 absolwentów
• Jeleniej Góry - 50 absolwentów
Ogółem w 2003 roku w ramach umów absolwenckich zatrudnionych było 88
bezrobotnych absolwentów (w tym 10 absolwentów zatrudnionych było w 2002 roku).
Po zakończeniu umów absolwenckich - 71 osób uzyskało dalsze zatrudnienie w
okresie trzech miesięcy od zakończenia uczestnictwa w programie.

Efektywność programu osiągnęła poziom 91,0%. 3/ Szkolenia
W okresie 12 miesięcy 2003 roku zorganizowano szkolenia dla 142 bezrobotnych
absolwentów w tym z:
•

Powiatu Jeleniogórskiego - 58 absolwentów

•

Jeleniej Góry - 84 absolwentów

Bezrobotni absolwenci uczestniczyli między innymi w szkoleniach:
- kasjer, magazynier, przedstawiciel handlowy - 52 osoby
- obsługa kas fiskalnych - 17 osób
- kierowca wózków jezdniowych - 1 4 osób
- asystent d/s personalnych - 15 osób
- językowych - 12 osób

4/ Pożyczki
W ramach realizacji Programu „Pierwsza Praca" udzieiono pożyczek na podjęcie
działalności gospodarczej dla czterech bezrobotnych absolwentów z:
•

Powiatu Jeleniogórskiego - 1 osoba

•

Jeleniej Góry - 3 osoby

5/ Stypendia - kontynuacja nauki
Urząd Pracy na wniosek bezrobotnego zamieszkałego na terenie Powiatu
Jeleniogórskiego, który po utracie statusu absolwenta w okresie 6 miesięcy podjął
dalszą naukę, w systemie wieczorowym lub zaocznym, w szkole ponadpodstawowej,
ponadgimnazjalnej albo w szkole wyższej, przyznaje stypendium w wysokości 60%
kwoty zasiłku wypłacane przez okres 12 miesięcy.
Stypendium przysługuje pod warunkiem nie przekroczenia wysokości dochodu na
osobę w rodzinie, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do
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świadczeń z pomocy społecznej. Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie
wystawione przez szkołę, potwierdzające kontynuowanie nauki.
Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki, podjęcia zatrudnienia lub
utraty statusu bezrobotnego.
W okresie 12 miesięcy 2003 r. przyznano stypendia dla 27 osób bezrobotnych
zamieszkałych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego.

6/ Refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego.
Powiatowy Urząd Pracy działając na podstawie ustawy o zatrudnieniu i
przeciwdziałaniu bezrobociu może dokonywać ze środków Funduszu Pracy zwrotu
poniesionych kosztów wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne za
młodocianych pracowników, którzy mają zawarte umowy o pracę z pracodawcami.
Urząd Pracy może zrefundować koszty wynagrodzeń wypłaconych pracownikowi
młodocianemu :
- w I roku nauki
- 4%
- w II roku nauki
- 5%
- w III roku nauki
- 6%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni
miesiąc poprzedniego kwartału, obowiązującego od pierwszego dnia następnego
miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS oraz składki na ubezpieczenie społeczne
od refundowanych wynagrodzeń.
Do 5 lutego 2003 r. dotychczasowa refundacja wynagrodzeń i składek za
młodocianych pracowników była zadaniem obligatoryjnym, dokonywanym na
podstawie decyzji administracyjnych, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez
pracodawców.
Od 6 lutego 2003 r. pracodawcy, którzy prowadzą naukę zawodu zawierają z Urzędem
Pracy umowę cywilnoprawną, w której określone są wzajemne prawa i obowiązki.
Do 30 września 2003 r. - 99 pracodawców złożyło wnioski o refundację wynagrodzeń
dla 283 młodocianych pracowników.
Do końca grudnia 2003 r. zostało zawartych 88 umów z pracodawcami.

Od września do grudnia 2003 r. zostały zrefundowane wynagrodzenia za
młodocianych pracowników:
- klasa I
- 249 uczniów
- klasa II - 148 uczniów
- klasa III 70 uczniów
V.

INFORMACJA Z REAZLIZAJI PROGRAMU NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na

koniec

grudnia

2003

roku

w

ewidencji

Powiatowego

Urzędu

Pracy

zarejestrowanych było ogółem:

•

580 osób - niepełnosprawnych bezrobotnych

•

181 osób - niepełnosprawnych poszukujących pracy

Liczbę bezrobotnych niepełnosprawnych oraz dynamikę wzrostu bezrobocia wśród tej
grupy przedstawia tabela:

Ogółem
Liczba osób bezrobotnych
niepełnosprawnych
Powiat Jeleniogórski
Jelenia Góra

31.XII.2002 r.
%
Ogółem
486
100,0
154
332

100,0
100,0

31.Xn.2003 r.
Ogółem
%
580
119,3
198
382

128,6
115,1

Bezrobotni niepełnosprawni zarejestrowani na 31.12.2003 r. stanowili 4,4% ogółu
bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze.
Dla Powiatu Jeleniogórskiego wskaźnik ten osiągnął poziom 3,1%, dla Jeleniej Góry5,7%
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Struktura bezrobotnych osób niepełnosprawnych wg stanu na 31.12. 2003
r.
W ogólnej liczbie osób bezrobotnych niepełnosprawnych będących
w ewidencji Urzędu, kobiety stanowiły - 51,4% ogółu.
Wśród ogółu osób bezrobotnych niepełnosprawnych przeważają osoby
z lekkim stopniem niepełnosprawności - 539 osoby tj. 92,9% osób
niepełnosprawnych.
Bezrobotni niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności:

Ogółem

Powiat
Jeleniogórski

Jelenia Góra

580

198

382

4

2

2

37

14

23

539

182

357

Stopień
niepełnosprawności
Znaczny stopień
niepełnosprawności
Umiarkowany stopień
niepełnosprawności
Lekki stopień
niepełnosprawności

Liczbę bezrobotnych osób niepełnosprawnych według wieku przedstawia tabela:

Ogółem

Powiat
Jeleniogórski

Jelenia Góra

Ogółem

580

198

382

15 - 24 lat

46

18

28

25 - 34 lat

84

38

46

35 - 44 lat

110

41

69

45 - 54 lat

288

89

199

powyżej 55 lat

52

12

40

Większość zarejestrowanych osób bezrobotnych niepełnosprawnych posiadała
wykształcenie gimnazjalne - 42,9% tj. 249 osób. Wykształcenie zasadnicze - 178 osób
bezrobotnych niepełnosprawnych, średnie zawodowe - 103 osoby. Z wyższym
wykształceniem było tylko 9 osób.

Ogółem

Powiat

Jelenia Góra

Jeleniogórski
Ogółem

580

198

382

wyższe

9

1

8

policealne i średnie
zawodowe
średnie ogólnokształcące

103

33

70

41

13

28

zasadnicze zawodowe

178

52

126

gimnazjalne

249

99

150

W ewidencji Urzędu
poszukujących pracy:
•

zarejestrowanych

było

181

osób

niepełnosprawnych

z Powiatu Jeleniogórskiego - 43 osoby w tym 16 kobiet
•

z Jeleniej Góry - 138 osób w tym 54 kobiety

Powyższe osoby mają orzeczony stopień niepełnosprawności i przyznane świadczenia
rentowe.
Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy według stopnia niepełnosprawności:

Stopień
niepełnosprawności
Znaczny stopień
niepełnosprawności
Umiarkowany stopień
niepełnosprawności
Lekki stopień
niepełnosprawności

Ogółem

Powiat
Jeleniogórski

Jelenia Góra

181

43

138

21

6

15

50

13

37

110

24

86

Liczbą osób poszukujących pracy niepełnosprawnych według wieku przedstawia
tabela:

Ogółem

Powiat
Jeleniogórski
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Jelenia Góra

Ogółem

181

43

138

15 - 24 lat

9

4

5

25 - 34 lat

23

7

16

35 - 44 lat

35

7

28

45 - 54 lat

84

17

67

powyżej 55 lat

30

8

22

Większość zarejestrowanych osób poszukujących pracy niepełnosprawnych posiadała
wykształcenie gimnazjalne - 41,4% tj. 75 osób.
Wykształcenie zasadnicze - 52 osoby poszukujące pracy niepełnosprawne, średnie
zawodowe - 39 osób.
Z wyższym wykształceniem było tylko 8 osób.

Ogółem

Powiat
Jeleniogórski

Jelenia Góra

Ogółem

181

43

138

wyższe

8

3

5

policealne i średnie
zawodowe
średnie ogólnokształcące

39

11

28

7

1

6

zasadnicze zawodowe

52

8

44

gimnazjalne

75

20

55

Na koniec grudnia 2003 r. tylko 94 osoby bezrobotne niepełnosprawne miały prawo do
zasiłku, co stanowiło 16,2% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych:

•

Powiat Jeleniogórski - 28 osób tj. 14,1% ogółu

•

Jelenia Góra - 66 osób tj. 17,3 % ogółu

W 2003r. zarejestrowało się 545 osób bezrobotnych niepełnosprawnych:

•

Powiat Jeleniogórski - 230 osób

•

Jelenia Góra - 315 osób

Działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze
na rzecz osób niepełnosprawnych

1/ Pośrednictwo pracy
•
•
•
•
•

Informowanie osób niepełnosprawnych o usługach Powiatowego Urzędu Pracy w
Jeleniej Górze.
Rejestracja osób niepełnosprawnych - bezrobotnych lub poszukujących pracy.
Pozyskiwanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.
Dobór osób niepełnosprawnych do ofert pracy pod względem kwalifikacji
zawodowych, cech psychofizycznych, predyspozycji.
Kierowanie do pracy osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne zgłaszające się do Urzędu Pracy były obsługiwane na
wydzielonym do tego celu specjalnym stanowisku pracy. Na wydzielonej tablicy
informacyjnej umieszczane były informacje dotyczące:
- ofert pracy dla osób niepełnosprawnych;
- informacje o planowanych szkoleniach;
- informacje o programach realizowanych przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (np. JUNIOR).

2/ Pośrednictwo pracy - podjęcia pracy osób niepełnosprawnych
Większość pracodawców zainteresowana była zatrudnieniem w ramach środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W 2003 roku do Urzędu Pracy wpłynęło ogółem 131 ofert pracy dla osób
niepełnosprawnych z liczby tej tylko 31 ofert nie było finansowych z PFRON, w tym:
• z Powiatu Jeleniogórskiego - 36 ofert pracy z tego -14
poza Funduszem PFRON
• z Jeleniej Góry - 95 ofert pracy
z tego -17 poza Funduszem PFRON
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W 2003 roku zostało wyłączonych z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy z powodu
podjęcia pracy 262 osoby niepełnosprawne bezrobotne oraz poszukujące pracy, w
tym:
>
>

209 osób - bezrobotnych niepełnosprawnych
53 osoby - poszukujących pracy niepełnosprawnych

Z ogólnej liczby pracę podjęło :
•

z Powiatu Jeleniogórskiego - 90 osób

•

z Jeleniej Góry - 172 osoby

3/ Inicjowanie i organizowanie szkoleń osób niepełnosprawnych
•

•

•

•
•

Informowanie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy o
możliwościach uczestniczenia w szkoleniach, mających na celu zwiększenie ich
szans na uzyskanie zatrudnienia.
Organizowanie szkoleń poprzez wybór jednostek szkoleniowych w trybie ustawy o
zamówieniach publicznych, zawarcie stosownych umów i skierowanie na
szkolenia.
Kierowanie osób niepełnosprawnych wymagających specjalistycznych programów
szkoleń oraz rehabilitacji społecznej do Specjalistycznego Ośrodka
Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej.
Współpraca z organami rentowymi.
Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych.

W 2003 roku ogółem objęto szkoleniami 162 osoby niepełnosprawne w tym:
•

121 osób - bezrobotnych niepełnosprawnych
i poszukujących pracy z Powiatu Jeleniogórskiego

•

41 osób - niepełnosprawnych z Jeleniej Góry

Osoby niepełnosprawne z Powiatu Jeleniogórskiego podnosiły swoje kwalifikacje na
szkoleniach:
Mała przedsiębiorczość

- 1 osoba

Operator systemów grzewczych

- 4 osoby

Podstawy obsługi komputera

- 8 osób

Prawo jazdy E do C

- 1 osoba

Bukieciarstwo

- 1 osoba

Spawacz elektryczno - gazowy

- 1 osoba

Podstawy księgowości z obsługą komputera

- 3 osoby

Magazynier z obsługą komputera

- 2 osoby

Sprzedawca - magazynier, obsługa kas fiskalnych

- 10 osób

„Moja aktywność
- poszukiwania"
4/ Staże absolwenckie
- program
JUNIOR

- 90 osób

W 2003 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze realizował II edycję Programu „
JUNIOR" - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych.
Program organizowany był dla bezrobotnych absolwentów wszystkich typów szkół
ponad gimnazjalnych i wyższych z orzeczonym znacznym, umiarkowanym i lekkim
stopniem niepełnosprawności. Celem programu „ JUNIOR" była aktywizacja
zawodowa młodych osób niepełnosprawnych poprzez przedstawienie sposobów i
technik poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych jak również
przygotowania do rozmów z pracodawcami.
W ramach programu :
•

ze środków Funduszu Pracy - wypłacane były stypendia stażowe absolwentom,

•

ze środków Państwowego
Niepełnosprawnych :

Funduszu

Rehabilitacji Osób

1/ absolwentowi - wypłacane było świadczenie na rehabilitację zawodową,
21 doradcy zawodowemu premię przyznano za opiekę nad stażystą,
3/ pracodawcy uczestniczącemu w programie - przyznano premię
z tytułu odbycia stażu przez absolwenta, 4/ przyznano refundację kosztów
wynagrodzenia absolwenta,
w przypadku zatrudnienia go po zakończonym stażu.
W pierwszym półroczu 2003r. kontynuowało staż w ramach programu „JUNIOR" 6
absolwentów, w tym:
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•

2 absolwentów z Powiatu Jeleniogórskiego

•

4 absolwentów z Jeleniej Góry

W maju 2003 r. podpisano nowe umowy na organizację staży dla 9 bezrobotnych
absolwentów w ramach II edycji Programu „JUNIOR" w tym:
•

dla 3 bezrobotnych absolwentów z Powiatu Jeleniogórskiego

•

dla 6 bezrobotnych absolwentów z Jeleniej Góry

Na 31.12.2003 r. kontynuowały staż 3 osoby w tym 1 absolwent z Powiatu
Jeleniogórskiego.
Łączna kwota wypłacona w 2003 r. w ramach Programu „JUNIOR" ze środków
PFRON wyniosła:
•

Powiat Jeleniogórski - 3.448,01 zł

•

Jelenia Góra - 9.817,69 zł

5/ Poradnictwo zawodowe osób niepełnosprawnych
Poradnictwo zawodowe jest procesem polegającym na udzielaniu pomocy osobom
bezrobotnym niepełnosprawnym i poszukującym pracy w podjęciu decyzji zawodowej,
czyli wyborze odpowiedniej drogi zawodowej.
Działaniami poradnictwa zawodowego w 2003 roku objęto 144 osoby
niepełnosprawne bezrobotne i poszukujące pracy:
> indywidualnie - 114 osób
•

Powiat Jeleniogórski - 64 osoby

•

Jelenia Góra - 50 osób

> grupowo - 37 osób
•

Powiat Jeleniogórski - 18 osób

•

Jelenia Góra - 19 osób

oraz 3 osoby, którym ZUS przyznał rentę szkoleniową. W ramach reorientacji
zawodowej osoby te ustalały kierunek i zakres zdobycia kwalifikacji zawodowych lub
podejmowały decyzję o braku celowości przekwalifikowania w związku ze złym stanem
zdrowia.
Wynikiem procesu doradczego było podjęcie pracy przez 10 osób niepełnosprawnych,
w tym:
•

Powiat Jeleniogórski - 6 osób

•

Jelenia Góra - 4 osoby

Indywidualnym planem aktywizacji zawodowej objęto wszystkich niepełnosprawnych
absolwentów (oraz wszystkich absolwentów szkół specjalnych, z których nie wszyscy
posiadali orzeczenie o niepełnosprawności).
Uczestnictwo w indywidualnym procesie poradnictwa pozwoliło młodym osobom na
podjęcie decyzji o stażu zatrudnieniowym - skierowano na staż 8 absolwentów
posiadających stopień niepełnosprawności.
W ramach „ Porozumienia" zawartego pomiędzy Urzędem Pracy a Karkonoskim
Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze, doradcy zawodowi świadczyli
szereg usług w ramach poradnictwa indywidualnego, porad grupowych oraz informacji
zawodowej.
Zorganizowano cykl szkoleń pt: „Samodzielność i aktywność - powrót do zatrudnienia".
W trakcie zajęć uczestnicy rozpoznawali swoje umiejętności, predyspozycje, nauczyli
się akceptować swoje dysfunkcje zawodowe oraz panującą na rynku pracy sytuację.
Zdobyli szereg informacji i wiedzy na temat technik efektywnego poszukiwania
zatrudnienia. Zajęcia odbywały się w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze.
Pomoc doradcza w poradnictwie indywidualnym polegała na przekazaniu osobom
niepełnosprawnym informacji:
-

możliwościach szkolenia i kształcenia zawodowego,
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-

o różnych zawodach i specjalnościach, oraz wskazań i
przeciwwskazań do ich wykonywania,
o możliwościach uzyskania zatrudnienia w danym zawodzie czy specjalności na
lokalnym rynku pracy,
o przepisach regulujących sprawy rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia
osób niepełnosprawnych.

W celu szybkiego dostępu do istotnej informacji o rynku pracy i usługach świadczonych
przez Urząd dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy, które z
różnych względów miały utrudnione poruszanie się, Urząd Pracy uruchomił usługę „
Poradnictwo na odległość" - poradnictwo na telefon.
Z doświadczeń doradców wynika, że kontakt za pośrednictwem łączy multimedialnych
w większym stopniu pozwala osobie radzącej się i doradcy skoncentrować na
specyficznych, indywidualnych potrzebach klienta.
Poradnictwo tymi drogami dotyczyło głównie pomocy:
-

w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia,

-

w wyborze szkolenia zawodowego lub kierunku kształcenia,

-

w zdobyciu informacji o ofertach pracy, oraz potrzebach
kwalifikacyjnych pracodawców,
w uzyskaniu informacji w bardzo różnorodnych potrzebach osób korzystających z
tego rodzaju kontaktu z doradcą.

-

Z „Poradnictwa na odległość" skorzystało od momentu uruchomienia specjalnej linii
telefonicznej 78 osób.

6/ Prowadzenie zajęć aktywizujących w ramach Klubu Pracy
Jedną z form pomocy, oferowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze dla
osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy były zajęcia w Klubie
Pracy.
Klub Pracy realizował program podstawowy:
-

Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy,

-

oraz programy dodatkowe tj. „Szukam pracy przez Internet" czy „Junior".

Uczestnikami Klubu Pracy w 2003 r. były osoby, które na zasadzie dobrowolności w
oparciu o regulamin i program uczestniczyły w zajęciach nabywając umiejętności
poruszania się po rynku pracy, poznania swoich mocnych i słabych stron, nabycia
umiejętności prowadzenia rozmów z pracodawcami, nauki sporządzania dokumentów
aplikacyjnych ( życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego), poznania zasad rynku
pracy, zdobycia wiary we własne siły i możliwości.
Klub Pracy prowadził zajęcia aktywizujące dla osób bezrobotnych
niepełnosprawnych w formie grupowej i indywidualnej.
Zajęcia Klubu Pracy były każdorazowo dostosowywane do potrzeb grup
aktywizowanych.
W okresie styczeń - grudzień 2003 r. Klub Pracy swoimi działaniami objął ogółem 50
osób niepełnosprawnych bezrobotnych, w tym:
•

z Powiatu Jeleniogórskiego - 37 osób

•

z Jeleniej Góry -13 osób

Dla osób mający ograniczony kontakt z Urzędem z uwagi na problemy związane z
trudnym dojazdem i brakiem środków finansowych, warsztaty były organizowane w ich
miejscach zamieszkania (Piechowice, Podgórzyn, Karpacz).

Metody szkoleniowe
Podczas warsztatów wykorzystywane były interaktywne metody uczenia się,
obejmujące: pracę na forum, analizę przypadku, dyskusje grupowe, komentarz
teoretyczny, pracę z wideo, ćwiczenia praktyczne dające możliwość sprawdzenia
poznanej wiedzy i umiejętności w przykładowych sytuacjach w życiu i pracy, ocenę
ćwiczeń (informacja zwrotna).
Dobór osób chętnych na zajęcia Klubu Pracy uwarunkowany był przeprowadzeniem
rozmowy bezrobotnego z doradcą zawodowym w celu określenia przydatności
zastosowania programu aktywizującego.

Programy dodatkowe Klubu Pracy
❖ Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych „JUNIOR"
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Program stanowił uzupełnienie działań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w
ramach kolejnych edycji Krajowego Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „
Pierwsza Praca". Celem programu była aktywizacja zawodowa młodych osób
niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne zostały skierowane na staż pod opieką
doradcy zawodowego, do którego należało przygotowanie osoby niepełnosprawnej do
podjęcia pracy w ramach stażu, najczęściej przełamania jej wewnętrznych lęków i
oporów, rozpoznania zainteresowań i predyspozycji oraz określenie odpowiedniego
rodzaju pracy. Rolą doradcy, było także nawiązanie kontaktu i współpracy z
potencjalnym pracodawcą oraz zapewnienie sprawowania opieki nad odbywaniem
stażu przez osobę niepełnosprawną.
Zatrudnienie w formie stażu umożliwiło tym osobom zdobycie pierwszego
doświadczenia zawodowego, możliwość adaptacji w nowym dla niego środowisku,
zrozumieniu wymagań pracodawcy, radzeniu sobie w różnych sytuacjach życiowych
związanych z wykonywaniem pracy. Z tej formy Klubu Pracy skorzystały - 2 osoby
niepełnosprawne.

❖ Program „Szukam pracy przez Internet"
Ze względu na zmiany zachodzące na rynku pracy zmierzające
w kierunku zatrudnienia o wymiarze europejskim i międzynarodowym,
powstał program „Szukam Pracy przez Internet".
Zajęcia miały na celu przygotowanie
osób niepełnosprawnych
bezrobotnych do podejmowania szerokich działań
w zakresie
poszukiwania pracy wykorzystując nowe nośniki informacji, jakimi jest
Internet.
Wszystkie osoby uczestniczące w programie mogły zaznajomić się z Internetowym
rynkiem pracy, zagadnieniami związanymi z tym rynkiem np. telepraca, oraz metodami
poszukiwania pracy. Program adresowany był do wszystkich osób chcących
wykorzystać tą metodę w poszukiwaniu pracy także dla osób niepełnosprawnych.
W programie „Szukam pracy przez Internet" udział wzięło ogółem 29 osób (16 kobiet),
w tym 7osób niepełnosprawnych (3 kobiety):
•

z Powiatu Jeleniogórskiego - 1 osoba (1 kobieta)

•

z Jeleniej Góry - 6 osób (2 kobiety)

7/ Doradztwo organizacyjno - prawne i ekonomiczne w zakresie działalności
gospodarczej lub rolniczej, podejmowanej przez osoby niepełnosprawne
W ramach współpracy z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej
Górze, udzielana była pomoc prawna osobom niepełnosprawnym zgłaszającym się do
Sejmiku. Dyżury miały na celu głównie udzielanie porad w zakresie podejmowania
przez osoby niepełnosprawne działalności gospodarczej i uzyskania pożyczek. Dyżury
odbywały się w siedzibie Sejmiku w każdą środę miesiąca w godz. 13:00 - 14:00.
Oprócz doradztwa udzielane były porady prawne z zakresu prawa pracy, prawa
cywilnego, rodzinnego jak i też innych dziedzin prawa. W szczególności pomoc ta
koncentrowała się na sporządzaniu pism urzędowych oraz procesowych.

8/ Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy w Jeleniej Górze w zakresie
oceny i kontroli miejsc pracy dla osób niepełnospra wnych
Uzyskano pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy w związku z utworzeniem 2
stanowisk pracy dla 2 osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Starej Kamienicy
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami".
Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Uchwałą Nr X/59/03 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28.07.2003 r. określono
podział środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych w 2003 roku. Następnie uchwałą Nr XIV/82/03 Rady Powiatu
Jeleniogórskiego z dnia 30.12.2003r. dokonano zmiany podziału środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zgodnie z podziałem przeznaczono środki na realizację następujących zadań z
zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych:
1.

Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę
w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących
stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z
niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych wraz
z rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb - 166 398,- zł

2.

Zobowiązania dotyczące zwrotu wynagrodzeń i składek na
ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych - zgodnie z
umowami zawartymi
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3.

4.

do 31 grudnia 2002 r.

- 259.739,- zł

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania
zawodowego osób niepełnosprawnych

- 51.000,- zł

Udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na
rozpoczęcie działalności gospodarczej lub
rolniczej

^

- 30.000,- zł

Łącznie na rehabilitację zawodową przeznaczono kwotę - 507.137,- zł Wykorzystanie
środków w 2003 r.:
> W zakresie zobowiązań dotyczących zwrotu wynagrodzeń i składek na
ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych na koniec grudnia 2003 roku
realizowanych było 14 umów zawartych z pracodawcami.
> W 2003 r. na realizacją powyższego zadania zgodnie z zawartymi umowami
wypłacono pracodawcom kwotę 167.818,- zł na refundację wynagrodzeń i składek
na ubezpieczenia społeczne 26 zatrudnionych osób niepełnosprawnych.
> W 2003 r. wydatkowano kwotę 50.252,- zł na sfinansowanie kosztów szkolenia i
przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.
> W 2003 r. udzielono 1 pożyczkę dla osoby niepełnosprawnej w wysokości 30.000,zł na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług sprzątania.
Łącznie na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych w 2003 r. wydatkowano
kwotę 248.069,- zł.

W celu ograniczania bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu
Jeleniogórskiego, w dniu 25 września 2003 r. złożono „Wystąpienie" do Oddziału
PFRON we Wrocławiu w sprawie uczestnictwa jednostki samorządu terytorialnego w
realizacji programu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami".
Wystąpienie zawierało 4 projekty:

1. Projekt pn.: „ Praca szansą na godne życie" - zakłada utworzenie jednego
stanowiska pracy - sprzątaczka sali gimnastycznej w szkole w Starej Kamienicy.
2. Projekt pn.: „Gmina Stara Kamienica - przyjazna osobom niepełnosprawnym" zakłada utworzenie jednego stanowiska pracy - księgowa do spraw obsługi szkół
w Starej Kamienicy.
3. Projekt pn.: „ Szansa dla niepełnosprawnych" - zakłada utworzenie dwóch
stanowisk pracy - specjalista do spraw promocji gminy w Gminie Podgórzyn.
4. Projekt pn.: „ Równe szanse - Kowary 2003" - zakłada utworzenie jednego
stanowiska pracy - pracownik do spraw przedsiębiorczości i ewidencji działalności
gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Kowarach.
Wystąpienie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.
W dniu 16 grudnia 2003 r. została podpisana umowa pomiędzy Państwowym
Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Starostą Jeleniogórskim na
wyposażenie 5 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych i
poszukujących pracy w gminach: Stara Kamienica, Podgórzan i Kowary. Łączna
wartość projektów wynosi 115.000,00 zł.

Do 31 grudnia 2003 r. podpisano 2 umowy na wyposażenie dwóch stanowisk pracy dla
osób niepełnosprawnych w gminie Stara Kamienica. Podpisanie pozostałych umów
nastąpi w 2004 r.

VI. INNE DZIAŁANIA URZĘDU

1. Struktura wydatków
Struktura wydatków Funduszu Pracy w latach 2002 i 2003 przedstawia się
następująco:

Lp.

Wyszczególnienie

i

2

1

Wydatki obligatoryjne

Wykonanie % udział Wykonanie % udział
2002
wydatków 2003
wydatków
3

43.727,6
88

4

5

94,88 42.002,4

6

84,2

1

Zasiłki dla bezrobotnych

17.403,7

37,76 15.353,6

30,8

2

Zasiłki przedemerytalne

13.731,0

29,79 13.050,6

26,1

3

Świadczenia przedemerytalne

5.685,7

12,34

8.537,2

17,1

4

Świadczenia ZUS

5.539,0

12,02

5.061,0

10,1

5

Refundacja wynagrodzeń
młodocianych

1.368,2

2,97

II

Pozostałe wydatki

248,5

0,54

510,6

1,0

III

Aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu
Refundacja wynagrodzeń
młodocianych

2.113,2

4,58

6.239,1

12,5

1.101,4

2,2

IV

Razem 1 - IV

-046.089,3

-0-

-0-

-0-

100,0 49.853,5

a) Wydatki obligatoryjne
Struktura wydatków środków Funduszu Pracy w 2003 roku w zasadzie nie odbiegała
od poziomu wydatków w 2002 roku. Nadal środki Funduszu Pracy były przeznaczone
głównie na wypłaty obligatoryjnych świadczeń tj. zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków i
świadczeń przedemerytalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
W ramach wydatków obligatoryjnych największe wypłaty dotyczyły zasiłków dla
bezrobotnych, stanowiły one ponad 1/3 wszystkich wydatków. W 2003 roku wydatki na
zasiłki dla osób bezrobotnych uległy zmniejszeniu w związku ze spadkiem ilości osób
uprawnionych do pobierania zasiłków.
Zasiłki przedemerytalne utrzymywały się w 2003 roku na poziomie 2002 roku,
minimalny wzrost wynikał z corocznej waloryzacji świadczeń. Przyznawanie zasiłków
przedemerytalnych obowiązywało do końca 2001 r.
W 2003 roku nastąpił duży wzrost liczby osób, którym przyznano i wypłacono
świadczenia przedemerytalne o 50,15% w porównaniu do 2002 roku.
Odnotowano w 2003 r. zwiększenie liczby osób uprawnionych do świadczeń
przedemerytalnych a w konsekwencji wzrost wydatków.

b) Pozostałe wydatki
W zakresie pozostałych wydatków nastąpił w 2003 roku ich wzrost o 262,1 tys. zł, tj.
105,47%.

100

Pozostałe wydatki stanowiły ponad 1% ogólnych wydatków. Wydatki te dotyczyły
miedzy innymi:
- utrzymania i eksploatację systemu informatycznego, zakupu papieru, tonerów,
tuszy,
- naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego,
- kosztów wysyłki wezwań, korespondencji, zawiadomień,
- zakupu druków, drukowania kart rejestracyjnych,
- kosztów opracowania i rozpowszechniania informacji oraz wyposażenia
Klubów Pracy i poradnictwa zawodowego,
- wypłat zasiłków pogrzebowych,
- kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego.
c) Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Ogólny limit środków Funduszu Pracy w 2003 roku przeznaczony był na programy
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz na wydatki związane młodocianych
refundacją młodocianych pracowników. Wyłączając wydatki na rzecz refundacji
młodocianych pracowników, w 2003 roku nastąpił 2-krotny wzrost wydatków na
aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, tj. o kwotę 4.125,9 tys. zł.
Wzrost wydatków w dziale aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dotyczył
wszystkich form tj.: szkolenia, udzielonych pożyczek, organizowanych robót
publicznych, prac interwencyjnych, aktywizacji zawodowej absolwentów.
W 2003 roku wzrost wydatków na aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu
spowodował szerszą możliwość oddziaływania na rynek pracy przez tutejszy Urząd
Pracy.

Przyznany na 2003 rok limitu środków Funduszu Pracy na aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu w wysokości 7.342,2 tys. zł został wykorzystany w
99,97% - 7.340,5 tys. zł.
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2. Instytucjonalna obsługa Urzędu Pracy
W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze w okresie od stycznia do
grudnia 2003 roku przyjęto 177.349 osób bezrobotnych w tym:
■

rejestrujące się jako osoby bezrobotne

- 10.265

■

informujące się o usługach Urzędu Pracy

- 16.821

■

potwierdzające gotowość do podjęcia pracy

- 150.263

Na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze funkcjonowało w
2003 roku 12 „Punktów Obsługi Osób Bezrobotnych". W „Punktach Przyjęć"
potwierdzały gotowość do podjęcia zatrudniania osoby bezrobotne bez prawa do
zasiłku oraz nie posiadające świadczeń pieniężnych z tytułu zasiłków rodzinnych i
zasiłków pielęgnacyjnych.
Na koniec grudnia 2003 r. w Punktach tych pozostawało w ewidencji 3.828 osób, tj.:
1/ Karpacz - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Krótka 4

- 281 osób

21 Kowary - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Pstrowskiego 7
3/ Piechowice - Urząd Miejski, ul. Żymierskiego 49

- 596 osób
- 276 osób

4/ Szklarska Poręba - Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Sikorskiego 8

- 364 osoby

5/ Janowice Wielkie - Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Kolejowa 2
6/ Jeżów Sudecki - Urząd Gminy, ul. Długa 63

- 232 osoby
- 211 osób

71 Mysłakowice - Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Jeleniogórska 39
8/ Podgórzyn - Urząd Gminy, ul. Żołnierska 14

- 396 osób
- 364 osoby

9/ Stara Kamienica 1 4 9 a - Zakład Usług Komunalnych - 254 osoby

10/ Jelenia Góra - Sobieszów, ul. Cieplicka

- 210 osób

11/ Jelenia Góra - Cieplice, ul. PI. Piastowski 21

- 473 osób

12/ Jelenia Góra - Budynek MZK, ul. Wolności

- 171 osób

W „ Punktach Obsługi Osób Bezrobotnych" gotowość do podjęcia zatrudnienia
potwierdziły 38.432 osoby.
Łącznie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze oraz „Punktach Obsługi Osób
Bezrobotnych" w okresie styczeń - grudzień 2003 roku przyjęto 215.781 osób.
W 2003 roku Powiatowy Urząd Pracy wydał 47.881 różnego rodzaju zaświadczeń, w
tym do:
• ośrodków pomocy społecznej,
• ZUS-u,
• sądów,
• urzędów,
• innych instytucji.
W okresie tym wyłączono z ewidencji 13.433 osoby bezrobotne, najwięcej z tytułu:
■ nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy
- 6.151 osób
■ podjęcia zatrudnienia
- 5.137 osób
W związku z wymienionymi czynnościami Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze
wydał 36.173 decyzje administracyjnych dotyczących między innymi:
-

przyznania statusu osoby bezrobotnej,
przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
przyznania statusu osoby poszukującej pracy,
utraty statusu osoby bezrobotnej,
utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego,
przyznania pracodawcom refundacji wynagrodzeń wypłacanych
młodocianym pracownikom, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu
przygotowania zawodowego.

W 2003 roku wydano:
informacje o dochodach PIT-11
zaświadczenia ZUS Rp-7
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10.720 szt.
3.457 szt.

W 2003 roku wypłacono łącznie:
•

64.533 zasiłki rodzinne,

•

1.978 zasiłków pielęgnacyjnych.

Uprawnionych do zasiłków rodzinnych było 37.807 osób - średniomiesięcznie - 3.150
osób.
Uprawnionych do zasiłków pielęgnacyjnych było 1.758 osób - średniomiesięcznie -147
osób.
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacane były dla osób bezrobotnych z prawem do
zasiłku i bez prawa do zasiłku, osób pobierających zasiłki i świadczenia
przedemerytalne.

3. Realizacja planu kontroli w 2003 roku

Powiatowy Urząd Pracy zaplanował przeprowadzenie w 2003 roku :
© 206 kontroli wykorzystania środków Funduszu Pracy przez pracodawców
zatrudniających pracowników młodocianych i bezrobotnych w ramach aktywnych
programów przeciwdziałania bezrobociu;
•

49 kontroli pożyczek udzielonych ze środków Funduszu Pracy.

Łącznie w 2003 roku skontrolowano 332 umowy w tym:
•
•

265 umów zawartych w ramach programów przeciwdziałania bezrobociu i
dotyczących zatrudnienia pracowników młodocianych;
67 pożyczkobiorców.

Roboty publiczne
Przeprowadzono kontrole u 25 organizatorów robót publicznych, z którymi Powiatowy
Urząd Pracy zawarł 36 umów. W ramach tych umów zatrudniono ogółem 160 osób
bezrobotnych. Organizatorami robót publicznych byli m.in. Urzędy Miejskie w
Karpaczu, Kowarach, Szklarskiej Porębie, Urzędy Gmin w Podgórzynie, Jeżowie

W 4 przypadkach stwierdzono nieterminowe opłacanie składek na ubezpieczenie
społeczne.
Prace interwencyjne
Przeprowadzono kontrole u 51 pracodawców, z którymi zawarto 67 umów o
zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, łącznie 261 osób bezrobotnych. Osoby te
były zatrudnione głównie w zakładach produkcyjnych, firmach budowlanych, handlu
oraz turystyce.
W wyniku kontroli stwierdzono:
- w 5 przypadkach nieterminowe opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne,
- w 4 przypadkach brak badań lekarskich zezwalających na pracę na danym
stanowisku, o czym poinformowano Państwową Inspekcję Pracy Oddział w Jeleniej
Górze.
Umowy absolwenckie
Kontrolą objęto 15 umów o zatrudnienie absolwentów w ramach programu „Pierwsza
Praca". W oparciu o te umowy pracodawcy zatrudnili 16 absolwentów głównie w
zakładach produkcyjnych, w handlu i usługach. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Staże absolwenckie
Kontrolą objęto 88 umów dot. odbycia stażu przez 150 absolwentów, w tym m.in.:
- 8 umów zawartych w ramach programu „Zielone Miejsca Pracy" z Nadleśnictwami
w Kowarach, Szklarskiej Porębie i Leśnym Bankiem Genów „ Kostrzyca" w
Miłkowie;
- 9 umów w ramach programu „Pierwsza Praca - JUNIOR";
- 10 umów w ramach programu „ Moja Gmina w Unii Europejskiej".
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Pracownicy młodociani
Kontrolą objęto 59 pracodawców zatrudniających łącznie 196
młodocianych. Kontrole przeprowadzono między innymi w
samochodowych i firmach gastronomicznych.

pracowników
warsztatach

W 5 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów prawa pracy tj. brak aktualnych
badań lekarskich oraz przeszkoleń BHP, o czym poinformowano Państwową Inspekcją
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Pracy Oddział w Jeleniej Górze. Ponadto stwierdzono w 3 przypadkach nieterminowe
opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne.
Pracodawcy wywiązują się z umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w części
dot. zatrudnienia skierowanych bezrobotnych i absolwentów.
Jedynymi występującymi nieprawidłowościami było nieterminowe opłacanie składek na
ubezpieczenie społeczne, które jednak pracodawcy regulują przed złożeniem w
Powiatowym Urzędzie Pracy wniosków o refundacje oraz brak badań lekarskich
dopuszczających do pracy na danym stanowisku i przeszkolenia bhp, które również po
kontroli zostały uzupełnione.
Pożyczki
Skontrolowano 67 pożyczkobiorców, którzy otrzymali pożyczki z Funduszu Pracy, w
tym:
- 52 pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,
- 12 pożyczek dla pracodawców na utworzenie dodatkowych miejsc pracy dla osób
bezrobotnych,
- 3 pożyczki udzielone dla pracodawców w ramach programu specjalnego.
W wyniku kontroli pożyczek udzielonych ze środków Funduszu Pracy stwierdzono m.
in. :
- znajdowanie się sprzętu zakupionego w ramach pożyczki poza miejscem
prowadzenia działalności,
- przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej, która nie została zgłoszona
pożyczkodawcy,
- w 1 przypadku nieterminowe opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne.
Nieprawidłowości po kontroli zostały usunięte.
Jednocześnie przeprowadzono 4 kontrole dotyczące realizacji 5 umów w ramach
środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, w tym 2 wspólnie z
inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Jeleniej Górze.
W wyniku tych kontroli stwierdzono m. in.:
-

znajdowanie się części sprzętu zakupionego ze środków PFRON poza miejscem
prowadzenia działalności,
brak aktualnych polis ubezpieczeniowych na sprzęt zakupiony na utworzone
stanowiska pracy,
nie zatrudnianie pracowników na utworzonych stanowiskach,
brak aktualnych badań lekarskich zatrudnionych pracowników.

Skutkiem w/w ustaleń było:
-

w 1 przypadku wypowiedzenie umowy pożyczki i skierowanie pozwu o zapłatę do
Sądu,
- w 1 przypadku zobowiązanie pożyczkobiorcy do usunięcia
nieprawidłowości.
W wyniku rekontroli nieprawidłowości usunięto.

Kontrole zewnętrzne
W okresie 2003 roku przeprowadzone były w Urzędzie Pracy 3 kontrole zewnętrzne:
1/ kontrola archiwum zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze,
przeprowadzona przez pracownika Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział
w Jeleniej Górze w dniu 21.05.2003 r.;
21 kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno-zdrowotne
dotyczące utrzymania należytego stanu higienicznego zakładu pracy i warunków
zdrowotnych środowiska pracy, przeprowadzona przez pracownika Państwowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze w dniu 13.06.2003 r.;
3/ kontrola problemowa przeprowadzona w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej
Górze w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o refundowaniu i
przeciwdziałaniu bezrobociu, przeprowadzona |przez pracowników Wydziału
Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniach
od 06.08.2003 r. do 13.08.2003 r.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
b) Program „IM-PULS"
W 2003 roku Województwo Dolnośląskie otrzymało dotację z rezerwy Funduszu Pracy
pozostającej w dyspozycji Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na
realizację „ Wojewódzkiego Programu Ponownego Zatrudnienia Pracowników
Zwalnianych w Wyniku Restrukturyzacji Dolnośląskiej Służby Zdrowia".
Potrzebę realizacji programu uzasadniał przyjęty przez Sejmik Województwa
Dolnośląskiego program restrukturyzacji dolnośląskiej służby zdrowia pn.: „Program
zmian w sieci publicznych zakładów opieki zdrowotnej na Dolnym Śląsku".
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Program ten zakładał reorganizację służby zdrowia, zmierzającą do ograniczenia
podaży świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa, a co się z tym wiąże
racjonalizacji zatrudnienia.
W wykazie placówek podlegających restrukturyzacji znalazły się:
-

SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze

-

SP ZOZ Kowary

Informacje uzyskane z tych dwóch placówek dot. ilości osób przewidzianych do
zwolnienia były podstawą do opracowania wniosku o przyznanie środków na realizacje
powyższego programu.
Z analizy kwestionariuszy analitycznych złożonych w tut. Urzędzie wynikało, że
przewidywana liczba zwalnianych pracowników wynosiła:
-

SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze - 82 osoby

-

SP ZOZ Kowary - 100 osób (z tej liczby część osób nabyło uprawnienia do
świadczenia przedemerytalnego, do programu zakwalifikowano - 60 osób)

W ewidencji Urzędu Pracy pozostawało 16 osób wcześniej zwolnionych z placówek
służby zdrowia.
Program zakłada objęcie aktywizacją zawodową 158 beneficjentów.
W dniu 22.10.2003 r. została zawarta umowa Nr RP-9010-1 M/06/03 pomiędzy
Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu a Starostą Jeleniogórskim z
upoważnienia którego, działała Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze
- regulująca zasady realizacji usług wynikających z „ Wojewódzkiego Programu
Ponownego Zatrudnienia Pracowników Zwalnianych w Wyniku Restrukturyzacji
Dolnośląskiej Służby Zdrowia IM-PULS".
Zgodnie z umową program będzie realizowany w okresie: październik 2003 r. - luty
2005 r.
Koszt realizacji programu wynosi ogółem
-

kwota przyznana z rezerwy MGPiPS

-

kwota przyznana z rezerwy samorządu
województwa

-

497.820,- zł z tego:
-

114.100,- zł

-

165.220,-zł

-

wkład własny

-

218.500,-zł

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze przystąpił w m-cu wrześniu 2003 roku do
realizacji „ Wojewódzkiego Programu Wspierania Ponownego Zatrudnienia
Pracowników Zwolnionych w Wyniku Restrukturyzacji Dolnośląskiej Służby Zdrowia".
W działaniach skierowanych do zwalnianych pracowników, główny nacisk był położony
na badanie ich preferencji i predyspozycji zawodowych, a następnie różne formy
przygotowujące do wykonywania nowego zawodu, m.in. szkolenia przekwalifikowujące,
okresowe zatrudnienie mające na celu nabycie praktycznych umiejętności w zawodzie,
szkolenia przygotowujące do podjęcia i prowadzenia własnej działalności
gospodarczej.
Wszystkie powyższe działania miały na celu dostosowanie kwalifikacji zawodowych
zwalnianych pracowników do aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy.
Aby zachęcić pracodawców do zatrudnienia tych osób, założono m.in. pomoc
finansową w tworzeniu nowych miejsc pracy, subsydiowane zatrudnienie oraz
wyposażenie przyszłych pracowników w oczekiwane przez pracodawców kwalifikacje.
W celu wdrożenia i realizacji programu w rejonie działania tut. Urzędu, poczyniono
następujące działania: na podstawie kart osób zarejestrowanych (i rejestrujących się na
bieżąco) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze, utworzono bazę danych o
beneficjentach.
Realizując usługę doradztwa personalnego, udzielono informacji 324 osobom
zagrożonym zwolnieniami.
Z pomocy doradcy (poradnictwo indywidualne i grupowe, informacja zawodowa) i
pośrednictwa pracy skorzystało 59 osób.
W 2003 roku w ramach realizowanego Programu „IM-PULS":
-

zorganizowano szkolenie dla 12 osób,

-

dla 7 osób zrefundowano koszty wyposażenia stanowiska pracy,

-

1 osoba bezrobotna otrzymała pomoc w formie jednorazowej dotacji na
rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zgodnie z zawartą umową program będzie kontynuowany w latach 2004 i 2005.
VII. POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA
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Powiatowa Rada Zatrudnienia w Jeleniej Górze jest organem opiniodawczo doradczym Starosty. Składa się z 12 członków i działa pod przewodnictwem
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.
Powiatowa Rada Zatrudnia w Jeleniej Górze w 2003 roku rozpoczęła nową kadencję i
odbyła dwa posiedzenia: Prezydium Powiatowej Rady Zatrudnienia i Powiatowej Rady
Zatrudnienia w dniu 6 maja 2003 r. i w dniu 23 grudnia 2003 r.
Powiatowa Rada Zatrudnienia na posiedzeniu w dniu 6 maja 2003 r. podjęła 7 uchwał
w sprawie:
-

-

podziału środków z Funduszu Pracy na poszczególne aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu w 2003 roku dla Powiatowego Urzędu Pracy w
Jeleniej Górze;
określenia kierunków szkolenia i przekwalifikowania zawodowego,
określenia kryteriów refundowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia
pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników;
kryteriów przyznawania pożyczek z Funduszu Pracy;
kryteriów umarzania we części lub całości pożyczek z Funduszu Pracy,
kryteriów umarzania w części lub całości nienależnie pobranych świadczeń z
Funduszu Pracy;
refundowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych dla gmin
zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

W dniu 23 grudnia 2003 r. Powiatowa Rada Zatrudnienia w Jeleniej Górze podjęła
jedną uchwałę w sprawie:
- zaopiniowania zmiany Uchwały Nr 1/2003 Powiatowej Rady Zatrudnienia w
Jeleniej Górze z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie podziału środków Funduszu
Pracy na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w
2003 roku dla Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze.
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stycznia - grudzień 2003r. w ramach organizowanych

aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu " O G Ó Ł E M "
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