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I. STAN I STRUKTURA BEZROBOTNYCH.
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W Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze w końcu grudnia 2005r.
zarejestrowane były 9.692 osoby (tj. o 1.604 osoby mniej niż na koniec grudnia
2004r.) w tym:
 z Jeleniej Góry - 4.637 bezrobotnych
/grudzień 2004r. - 5.654 osoby/,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 5.055 bezrobotnych
/grudzień 2004r. - 5.642 osoby/.
Liczbę bezrobotnych ogółem według stanu na 31 grudnia 2005r., przedstawia tabela
nr 1.
W grudniu 2005r. stopa bezrobocia osiągnęła:
 w Jeleniej Górze - 12,5 %
/grudzień 2004 r. – 15,1 %/
 w Powiecie Jeleniogórskim - 24,7 %
/grudzień 2004 r. – 27,1 %/
 w województwie dolnośląskim - 20,5 %
 w kraju

- 17,6 %

Kształtowanie się stopy bezrobocia w poszczególnych miesiącach 2005r., przedstawia
tabela nr 2.
W ogólnej liczbie 9.692 bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Jeleniej Górze było 4.720 kobiet, które stanowiły 48,7 % ogółu bezrobotnych.
Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w 2005 roku poprzednio pracujących było
8.183 osoby, natomiast 1.509 osób dotychczas nie pracowało.
Zarejestrowane były 432 osoby poszukujące pracy, w tym 155 osób niepełnosprawnych
i nie pozostających w zatrudnieniu.
Na koniec grudnia 2005r. w ewidencji Urzędu pozostawało:






bezrobotnych do 25 roku życia
bezrobotnych długotrwale
bezrobotnych powyżej 50 roku życia
bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych
bezrobotnych samotnie wychowujących
co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia
 bezrobotnych niepełnosprawnych

-

1.367 osób,
5.891 osób,
2.563 osoby,
1.604 osoby,

-

552 osoby,
533 osoby,

(liczb nie sumuje się).

1. Napływ i odpływ do bezrobocia.
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W okresie styczeń – grudzień 2005r. zarejestrowały się 13.542 osoby, w tym:
 z Jeleniej Góry - 7.842 osoby,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 5.700 osób.
W wyżej wymienionym okresie 2.718 osób zarejestrowało się po raz pierwszy,
natomiast po raz kolejny zarejestrowały się 10.824 osoby.
„Napływ” wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na
rynku pracy przedstawia poniższa tabela:

Zarejestrowani w okresie
I – XII 2005r. – ogółem
w tym między innymi:
- bezrobotni do 25 roku życia
- powyżej 50 roku życia
- długotrwale bezrobotni

Ogółem

Jelenia Góra

Powiat
Jeleniogórski

13.542

7.842

5.700

3.529
2.461
6.153

1.987
1.464
3.458

1.542
997
2.695

(liczb nie sumuje się)

Z ewidencji Urzędu Pracy wyłączono 15.146 bezrobotnych.
Wyłączenie bezrobotnych z ewidencji w 2005 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyrejestrowani z ewidencji
I –XII 2005r. – ogółem
w tym między innymi:
- podjęcia pracy
- brak gotowości do pracy
- rozpoczęcie szkolenia
- rozpoczęcie stażu
- rozpoczęcie przygotowania
zawodowego

Ogółem

Jelenia Góra

Powiat
Jeleniogórski

15.146

8.859

6.287

5.236
6.506
1.341
496
364

2.958
3.740
827
301
241

2.278
2.766
514
195
123

„Odpływ” wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji
na rynku pracy przedstawia poniższa tabela:
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Wyrejestrowani z ewidencji
I – XII 2005r. – ogółem
w tym między innymi:
- bezrobotni do 25 roku życia
- powyżej 50 roku życia
- długotrwale bezrobotni

Ogółem

Jelenia Góra

Powiat
Jeleniogórski

15.146

8.859

6.287

3.628
2.278
7.532

2.027
1.386
4.281

1.601
892
3.251

(liczb nie sumuje się)

2. Bezrobotni z prawem do zasiłku.
Według stanu na 31 grudnia 2005r. 1.293 bezrobotnych posiadało prawo do zasiłku,
w tym:
 z Jeleniej Góry - 641 osób,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 652 osoby.
Wybrane kategorie bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
posiadających prawo do zasiłku, przedstawia poniższa tabela:

Bezrobotni z prawem do zasiłku
– stan na 31 grudnia 2005r.
w tym między innymi:
-

bezrobotni do 25 roku życia
powyżej 50 roku życia
długotrwale bezrobotni

Ogółem

Jelenia Góra

Powiat
Jeleniogórski

1.293

641

652

138
417
15

71
227
7

67
190
8

(liczb nie sumuje się)

3. Struktura bezrobotnych.
Na koniec grudnia 2005 roku w ogólnej liczbie bezrobotnych najliczniejszą grupę
stanowiły osoby w wieku 45-54 lata, tj. 35,1 % ogółu bezrobotnych.
Drugą, co do liczebności była grupa bezrobotnych w wieku 25-34 lata, tj. 23,3 % ogółu
bezrobotnych.
Strukturę bezrobotnych według wieku, przedstawia poniższa tabela:
Wiek

Powiatowy Urząd Pracy
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Stan na 31 grudnia
%
2005r.

2004r.

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

1.853
2.750
2.311
3.717
665
11.296

16,4
24,3
20,5
32,9
5,9
100,0

1.367
2.262
1.802
3.397
864
9.692

%

14,1
23,3
18,6
35,1
8,9
100,0

Większość zarejestrowanych posiadała wykształcenie podstawowe /gimnazjalne/
i zasadnicze – 69,0 % ogółu bezrobotnych, tj. 6.688 osób.
Strukturę bezrobotnych według poziomu wykształcenia, przedstawia poniższa tabela:
Powiatowy Urząd Pracy
Stan na 31 grudnia

Poziom wykształcenia
2004r.

%

2005r.

%

wyższe

513

4,5

499

5,2

policealne i śr. zawodowe
średnie – ogólne
zasadnicze zawodowe
gimnazjalne i poniżej

2.190
688
3.695
4.210
11.296

19,4
6,1
32,7
37,3
100,0

1.862
643
2.895
3.793
9.692

19,2
6,6
29,9
39,1
100,0

Największą grupę wśród zarejestrowanych stanowili bezrobotni posiadający staż pracy
10-20 lat – 1.820 osób, tj. 18,8% ogółu bezrobotnych oraz posiadający staż pracy
od 1-5 lat (18,0 % ogółu bezrobotnych).
Strukturę bezrobotnych według stażu pracy, przedstawia poniższa tabela:
Staż pracy
ogółem

Powiatowy Urząd Pracy
Stan na 31 grudnia
2004 r.

%

2005 r.

%

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

1.760
15,6
15,6
1.509
1.691
15,0
14,6
1.415
2.073
18,3
18,0
1.748
1.513
13,4
12,5
1.215
2.126
18,8
18,8
1.820
1.850
16,4
17,2
1.662
283
2,5
3,3
323
11.296
100,0
9.692
100,0
W ogólnej liczbie 9.692 bezrobotnych – 2.616 osób oczekiwało na pracę powyżej
24 miesięcy, stanowili oni 27,0 % ogółu bezrobotnych.
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Strukturę bezrobotnych według czasu pozostawania w ewidencji Urzędu, przedstawia
poniższa tabela:
Czas pozostawania
bez pracy
w miesiącach

2004 r.

Powiatowy Urząd Pracy
Stan na 31 grudnia
%
2005 r.

do 6 miesięcy
6 – 12 miesięcy

4.223

37,4

1.926

17,1

12 – 24 miesięcy
powyżej 24 miesięcy

1.901

16,8

3.246
11.296

%

4.532
1.333

46,7
13,8

28,7

1.211
2.616

12,5
27,0

100,0

9.692

100,0

II. USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY.
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1. Pośrednictwo pracy.
W 2005 roku Urząd Pracy posiadał w dyspozycji 2.736 ofert pracy pozyskanych
z zakładów pracy z Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego, w tym 1.561 ofert
subsydiowanych.
Dla bezrobotnych niepełnosprawnych pozyskano 88 ofert pracy.
Ogółem zgłoszono 877 miejsc pracy z sektora publicznego i 1.859 z sektora
prywatnego.
Ponadto zgłoszono 676 miejsc pracy w ramach staży.
Najwięcej ofert pracy zgłosiły:
 przedsiębiorstwa produkcyjne - 618 miejsc pracy,
 administracja publiczna
- 463 miejsca pracy,
 przedsiębiorstwa handlowe
- 461 miejsc pracy.
W 2005r. pozyskano 142 oferty pracy w ramach prac interwencyjnych i 258 ofert pracy
w ramach robót publicznych.
W okresie styczeń – grudzień 2005r. Urząd Pracy zorganizował 56 giełd pracy,
w których uczestniczyło 1.415 bezrobotnych, z czego 234 osoby znalazło zatrudnienie:
 w Jeleniej Górze - 33 giełdy pracy dla 928 bezrobotnych,
 w Powiecie Jeleniogórskim - 23 giełdy pracy dla 487 bezrobotnych.
W analizowanym okresie podjęło pracę 5.236 bezrobotnych:
Ogółem PUP

Jelenia Góra

Powiat
Jeleniogórski

Podjęcia pracy - ogółem
w tym:

5.236

2.958

2.278

1. prace niesubsydiowane
w tym: - sezonowe

4.433
340

2.539
57

1.894
283

803
156
282

419
84
107

384
72
175

2. prace subsydiowane
w tym: - prace interwencyjne
- roboty publiczne

W okresie 12 miesięcy 2005 roku zatrudnienie podjęło:
 1.039 bezrobotnych do 25 roku życia,

773 bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 2.510 długotrwale bezrobotnych,
(liczb nie sumuje się).

2. Europejskie Służby Zatrudnienia.
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EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia to sieć współpracy publicznych służb
zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierająca mobilność w dziedzinie
zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym oznacza to ułatwianie
swobodnego przemieszczania się w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego
czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii.
Sieć EURES składa się z członków EURES (krajowe publiczne służby ds. zatrudnienia
i Komisja Europejska) oraz, w ramach partnerstw transgranicznych EURES,
z partnerów EURES takich jak związki zawodowe, organizacje pracodawców oraz
władze lokalne i regionalne.
Celem sieci EURES jest świadczenie usług na rzecz pracowników i pracodawców oraz
wszystkich obywateli chcących skorzystać z zasady swobodnego przepływu osób.
Obejmuje to trzy rodzaje usług: informowanie, doradzanie i rekrutacja/znalezienie
zatrudnienia (dopasowanie popytu do podaży w dziedzinie zatrudnienia).
Dla zapewnienia korzyści dla poszukujących pracy, pracowników i pracodawców,
EURES w szczególności promuje:
 rozwój otwartych i dostępnych dla wszystkich europejskich rynków pracy,
 międzynarodową, międzyregionalną i transgraniczną wymianę ofert pracy
i podań o pracę,
 przejrzystość i wymianę informacji na temat europejskich rynków pracy,
włączając w to informacje o warunkach życia oraz o możliwościach nabywania
kwalifikacji,
 rozwój dla powyższych celów metodologii i wskaźników.
Na mocy ustawy z dnia 20.IV.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze z dniem 01.06.2004 r. rozpoczął
wdrażanie działalności sieci EURES. Sieć EURES, czyli Europejskie Służby
Zatrudnienia jest siecią, która zakresem swego działania obejmuje wszystkie kraje EOG
(Europejski Obszar Gospodarczy – obejmuje on kraje Unii Europejskiej, Norwegii,
Islandii i Lichtensteinu) oraz Szwajcarię. Zakres obowiązków na poszczególnych
stanowiskach związanych z działaniem sieci (w powiatowych urzędach za realizację
działań EURES są odpowiedzialni powiatowi asystenci EURES) został określony
w Standardach Usług EURES.
Jedną z najważniejszych usług oferowanych w ramach sieci EURES jest
promocja usług oraz rozpowszechnianie informacji wśród osób zainteresowanych
usługami sieci. Akcje promocyjne były prowadzone przy wykorzystaniu materiałów
autorskich opracowanych w formie ulotki w oparciu o materiały i informacje
zamieszczane na oficjalnym serwisie EURES oraz pozyskane z innych źródeł.
Do akcji promocyjnych zostały także wykorzystane materiały dostarczone przez
Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Akcje promocyjne były prowadzone bezpośrednio
na terenie Urzędu, a także przez pracowników Urzędu działających w terenie oraz
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z udziałem organizacji partnerskich funkcjonujących na terenie powiatu – Gminnego
Centrum Informacji w Kowarach, Gminnego Centrum Informacji w Mysłakowicach,
Ochotniczych Hufców Pracy w Jeleniej Górze.
Z początkiem 2005 roku sieć EURES uzyskała możliwości pełnego świadczenia swoich
usług. W marcu pojawiły się akty wykonawcze do Ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy dotyczące działalności sieci EURES oraz uruchomiona
została baza monitoringu działalności EURES.
W okresie od stycznia do grudnia 2005 roku nawiązano 122 kontakty informacyjne
z instytucjami zewnętrznymi dotyczące zagranicznych ofert pracy. Z pośród tych
kontaktów 75 nawiązano z agencjami zatrudnienia, natomiast pozostałe kontakty
utrzymywano z innymi instytucjami (np. Gminne Centra Informacji, Akademickie Biura
Karier, Ochotnicze Hufce Pracy i in.).
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze klienci mają dostęp do komputerów
z dostępem do Internetu z pomocą asystenta EURES mogą korzystać z możliwości,
jakie oferuje portal EURES Komisji Europejskiej, jak i polskie portale EURES.
W ramach rekrutacji prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy przekazano 28 podań
o pracę bezpośrednio do pracodawców zagranicznych bądź do Doradcy EURES.
Powiatowy Asystent EURES uczestniczył także w targach pracy, na których prowadził
stoisko informacyjne EURES.
W 2005 roku w ramach działalności Sieci EURES nawiązanych zostało 1.191
kontaktów z osobami bezrobotnymi poszukującymi pracy, z czego:
 494 kontakty indywidualne oraz;
 697 osób uczestniczyło w spotkaniach grupowych (w 65 grupach).
Problemy poruszane w trakcie porad dotyczyły warunków życia i pracy w Europejskim
Obszarze Gospodarczym, wyszukania konkretnych ofert pracy, pracy za granicą
w obszarze przygranicznym, jak i możliwości podjęcia dalszego kształcenia oraz
koordynacji systemu zabezpieczeń społecznych.
Usługi Sieci EURES cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony osób
poszukujących pracy za granicą. Szczególnym powodzeniem cieszą się informacje
odnośnie procedur związanych z wyjazdem i przepisów dotyczących zatrudnienia
w poszczególnych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3. Usługi i instrumenty rynku pracy współfinansowane ze środków Funduszu
Pracy i innych źródeł.
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W okresie styczeń – grudzień 2005r. 3.339 bezrobotnych rozpoczęło programy
w ramach promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji
zawodowej.
Osoby te brały udział w programach finansowanych z Funduszu Pracy, Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego i Funduszy Przedakcesyjnych - PHARE 2002.

Ogółem PUP

Jelenia Góra

Powiat
Jeleniogórski

1.341

827

514

 Prace interwencyjne

117

66

51

 Prace interwencyjne + utworzenie
stanowiska pracy

39

18

21

 Roboty publiczne

282

107

175

0

0

0

 Staże

496

301

195

 Przygotowanie zawodowe

364

241

123

175

111

64

120*

60*

60*

70

30

40

184

19

165

5

5

0

 Dodatek aktywizacyjny

204

107

97

 Stypendia za okres nauki

12

6

6

3.339

1.868

1.471

Wyszczególnienie

 Szkolenia

 Umowy absolwenckie

 Dotacje dla bezrobotnych
na działalność gospodarczą
 Refundowanie pracodawcy kosztów
wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego, w tym: nowe miejsca
pracy z 2005r.
 Zwrot kosztów dojazdu
 Refundacja kosztów opieki
Działania nie limitowane :

Ogółem:
*/ w tym rotacja.

1/ Prace interwencyjne.
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W omawianym okresie sprawozdawczym, łącznie w ramach prac interwencyjnych
zatrudnionych było 195 osób.
W związku z zawartymi umowami w 2004 roku zatrudnienie w 2005 roku
kontynuowało 39 osób.
W okresie 12 miesięcy 2005r. z wyżej wymienionej formy skorzystało 117
bezrobotnych:
 z Jeleniej Góry - 66 osób,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 51 osób.
W okresie styczeń – grudzień 2005r. 31 pracodawców zatrudniło 39 bezrobotnych
powyżej 50 roku życia w ramach prac interwencyjnych i otrzymało refundację związaną
z kosztami wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy, dla skierowanych do tych prac
bezrobotnych:
 z Jeleniej Góry - 18 osób,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 21 osób.
W ogólnej liczbie podejmujących prace interwencyjne było:
 10 bezrobotnych do 25 roku życia,
 81 bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 108 długotrwale bezrobotnych,
(liczb nie sumuje się).

2/ Roboty publiczne.
W okresie od stycznia do grudnia 2005 roku łącznie w ramach robót publicznych
zatrudnione były 342 osoby.
W 2005 roku zatrudnienie kontynuowało 60 osób w ramach umów zawartych
w 2004 roku.
W okresie 12 miesięcy 2005r. w wyżej wymienionej formie zatrudnienie podjęło 282
bezrobotnych:
 z Jeleniej Góry - 107 osób,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 175 osób.

3/ Staże.
W okresie 12 miesięcy 2005r. łącznie staże odbywało 707 bezrobotnych.
W związku z zawartymi w 2004 roku umowami kontynuowało staże w 2005 roku 211 bezrobotnych.
W okresie styczeń – grudzień 2005r. staże rozpoczęło 496 bezrobotnych:
 z Jeleniej Góry - 301 osób,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 195 osób.

4/ Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.
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W omawianym okresie sprawozdawczym przygotowanie zawodowe odbywało 413
bezrobotnych.
W 2005 roku 49 osób kontynuowało przygotowanie zawodowe w wyniku umów
zawartych w 2004 roku.
W okresie styczeń – grudzień 2005r. 364 bezrobotnych rozpoczęło przygotowanie
zawodowe w miejscu pracy:
 z Jeleniej Góry - 241 osób,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 123 osoby.
W ogólnej liczbie podejmujących przygotowanie zawodowe u pracodawcy było:
 32 bezrobotnych do 25 roku życia,
 60 bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 314 długotrwale bezrobotnych,
(liczb nie sumuje się).

5/ Szkolenia.
W okresie od stycznia do grudnia 2005r. na szkolenia skierowano ogółem 1.341
bezrobotnych.
Osoby te uczestniczyły w następujących szkoleniach:
 spawanie elektryczne podstawowe i metodami MIG lub MAG,
 kurs kosmetyczny,
 kurs florystyczny,
 kurs florystyczny – uzupełniający,
 elektryk z uprawnieniami do 1 kV,
 kierowca wózka jezdniowego,
 księgowość – podstawy,
 prawo jazdy kategorii C,
 obsługa kas fiskalnych i programu fakturującego,
 kasjer – fakturzysta,
 podstawy języka niemieckiego,
 podstawy języka angielskiego,
 podstawy obsługi komputera,
 obsługa komputera i kas fiskalnych,
 obsługa kas fiskalnych,
 spawacz z uprawnieniami MIG i MAG oraz umiejętnością czytania rysunku
technicznego,
 kierowca wózka jezdniowego z obsługą komputera,
 księgowość komputerowa,
 operator koparko – ładowarki,
 profesjonalny handlowiec,
 obsługa kadr z elementami naliczania płac,
 pielęgnacja dłoni i stóp oraz stylizacja paznokci,

12

 administracja sieciami komputerowymi i tworzenie stron WWW,
 wózek jezdniowy z bezpieczną wymianą butli gazowej z programem
magazynowym i systemem HACCP,
 własna firma,
 kelner/barman z obsługą kas fiskalnych i znajomością języka niemieckiego,
 język angielski dla pracowników gastronomii i handlu,
 recepcjonista ze znajomością języka niemieckiego i obsługą programu CzartHotel,
 marketing z obsługą komputera oraz elementami grafiki i reklamy,
 pozyskiwanie i zarządzanie funduszami strukturalnymi,
 prawo jazdy kategorii C+E,
 monter instalacji wodno - kanalizacyjno - gazowej i C.O. z uprawnieniami
gazowymi i spawania gazowego,
 spawacz MAG + umiejętność czytania rysunku technicznego + branżowy język
niemiecki,
 kasjer złotowo - walutowy + kasa fiskalna i język niemiecki,
 kucharz małej gastronomii + HACCP + język niemiecki,
 język niemiecki dla średnio zaawansowanych,
 język angielski dla średnio zaawansowanych,
 kelner z językiem niemieckim w gastronomii,
 archiwista z obsługa komputerowych baz danych,
 opiekunka do dzieci i osób starszych z językiem niemieckim,
 pracownik ochrony fizycznej I stopnia,
 pracownik ochrony fizycznej II stopnia,
 przewóz towarów niebezpiecznych + cysterny,
 drwal – operator pilarek,
 trening umiejętności psycho – społecznych,
 kurs podstawowy dokształcający dla kierowców wykonujących transport
drogowy – przewóz rzeczy/osób,
 kurs dodatkowy dokształcający dla kierowców wykonujących transport drogowy
– przewóz rzeczy/osób,
 szkolenie uzupełniające w zakresie zdobycia uprawnień do zabezpieczania
imprez masowych,
 prawo jazdy kategorii D.
W ogólnej liczbie rozpoczynających szkolenia było:
 242 bezrobotnych do 25 roku życia,
 190 bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 679 długotrwale bezrobotnych,
(liczb nie sumuje się).

W 2005 roku szkolenia ukończyło ogółem 1.265 bezrobotnych.

6/ Refundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
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W okresie 12 miesięcy 2005r. 40 pracodawców zorganizowało 70 stanowisk pracy
dla bezrobotnych:
 z Jeleniej Góry - 27 pracodawców,
utworzyło 47 stanowisk pracy:
-

barman – kelner
kasjer
ślusarz – spawacz
operator sprzętu do robót ziemnych
koordynator związkowych programów pomocowych
diagnosta – mechanik
specjalista ds. marketingu
kucharz
kelner
barman
kierowca – monter
fryzjer
specjalista ds. uproszczonej księgowości
pracownik biurowy
sekretarka
akwizytor
kierowca
magazynier
mechanik samochodowy
specjalista ds. ubezpieczeń
geodeta
pomocnik geodety
monter wykładzin
kierowca – pomocnik montera
ślusarz
pracownik księgowości
referent ds. księgowości
kucharka
pomoc kuchenna
asystent projektanta
sprzedawca – magazynier
przedstawiciel handlowy
wulkanizator – monter

-

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
1
1
1
1
6
1
2
2
1
2
1
1
1

stanowisko pracy,
stanowisko pracy,
stanowisko pracy,
stanowisko pracy,
stanowisko pracy,
stanowisko pracy,
stanowisko pracy,
stanowisko pracy,
stanowiska pracy,
stanowiska pracy,
stanowisko pracy,
stanowisko pracy,
stanowisko pracy,
stanowisko pracy,
stanowisko pracy,
stanowiska pracy,
stanowiska pracy,
stanowiska pracy,
stanowisko pracy,
stanowisko pracy,
stanowisko pracy,
stanowisko pracy,
stanowisko pracy,
stanowisko pracy,
stanowisk pracy,
stanowisko pracy,
stanowiska pracy,
stanowiska pracy,
stanowisko pracy,
stanowiska pracy,
stanowisko pracy,
stanowisko pracy,
stanowisko pracy.

 z Powiatu Jeleniogórskiego - 13 pracodawców,
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utworzyło 23 stanowiska pracy:
- referent ds. księgowości
- mechanik
- mechanik – blacharz
- trener sekcji narciarstwa alpejskiego
- tynkarz
- referent ds. obsługi księgowej szkół
- podinspektor ds. nadzoru budowlanego
- sprzedawca
- kierowca - zaopatrzeniowiec
- prasowaczka
- recepcjonista ds. promocji
- sekretarka
- pomoc medyczna
- recepcjonista medyczny
- pomoc kuchenna
- kelner
- recepcjonista
- kucharz
- pracownik agencji bankowo – pocztowej

-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
2

stanowisko pracy,
stanowisko pracy,
stanowisko pracy,
stanowisko pracy,
stanowisko pracy,
stanowisko pracy,
stanowisko pracy,
stanowisko pracy,
stanowisko pracy,
stanowisko pracy,
stanowisko pracy,
stanowisko pracy,
stanowisko pracy,
stanowisko pracy,
stanowiska pracy,
stanowisko pracy.
stanowiska pracy,
stanowisko pracy,
stanowiska pracy.

Na nowo utworzonych w 2005 roku miejscach pracy, zatrudnienie znalazło 70
bezrobotnych:
 z Jeleniej Góry - 30 osób,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 40 osób.
Ponadto w analizowanym okresie 50 osób podjęło pracę na utworzonych miejscach
pracy w ramach rotacji.

7/

Przyznanie bezrobotnemu
działalności gospodarczej.

jednorazowo

środków

na

podjęcie

W 2005 roku przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
ogółem dla 175 bezrobotnych, w tym:
 z Jeleniej Góry - dla 111 osób,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - dla 64 osób.
W sferze produkcji utworzono 5 podmiotów gospodarczych (wszystkie w branży
drzewnej), w transporcie 8 podmiotów gospodarczych, w handlu 24 podmioty
gospodarcze (w tym 1 hurtowy), natomiast pozostałe powstały w szeroko rozumianej
sferze usług.
Bezrobotni podejmowali działalność gospodarczą w zakresie:
- budownictwo

-

17 osób,
15

-

obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
handel detaliczny i hurtowy
produkcja mebli
produkcja wyrobów z drewna
usługi hotelarskie (wynajem pokoi)
usługi gastronomiczne
pośrednictwo finansowe
doradztwo w zakresie informatyki
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
działalność poligraficzna (w tym ksero)
działalność związana z reklamą
projektowanie w zakresie budownictwa
projektowanie wnętrz
działalność artystyczna (w tym muzyczna)
usługi organizacji imprez kulturalno – rozrywkowych
usługi konserwacji i naprawy sprzętu AGD
usługi fryzjersko – kosmetyczne
działalność związana z poprawą kondycji fizycznej
transport (w tym taksówki)
ochrona zdrowia ( w tym fizjoterapia)
usługi szkoleniowe
pogrzeby i działalność pokrewna
inne

-

8
24
8
2
7
11
6
7
2
5
2
2
1
10
4
3
6
6
8
9
6
2
19

osób,
osoby,
osób,
osoby,
osób,
osób,
osób,
osób,
osoby,
osób,
osoby,
osoby,
osoba,
osób,
osoby,
osoby,
osób,
osób,
osób,
osób,
osób,
osoby,
osób

8/ Zwrot kosztów dojazdu do pracodawcy.
Do końca grudnia 2005r. 184 osobom przyznano zwrot koszów dojazdu:
 z Jeleniej Góry - 19 osobom,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 165 osobom.
Koszty dojazdu zrefundowano dla:
 42 osób odbywających przygotowanie zawodowe,
 112 osób odbywających staże zawodowe,
 30 osób podejmujących zatrudnienie na podstawie umów o pracę.

9/ Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do lat 7.
W 2005 roku 5 bezrobotnym z Jeleniej Góry samotnie wychowującym dziecko
do lat 7, przyznano refundację kosztów opieki nad dzieckiem.

4. Formy wsparcia nie objęte limitem wydatków Funduszu Pracy.
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1/ Stypendia za kontynuację nauki.
W analizowanym okresie sprawozdawczym 12 bezrobotnych otrzymało stypendia
na kontynuację nauki:
 z Jeleniej Góry - 6 osób,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 6 osób.

2/ Dodatki aktywizacyjne.
Na koniec grudnia 2005r. uprawnionych do dodatku aktywizacyjnego było 21 osób:
 z Jeleniej Góry - 16 osób,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 5 osób.
Ogółem w analizowanym okresie dodatki aktywizacyjne przyznano 204 osobom:
 z Jeleniej Góry - 107 osobom,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 97 osobom.

5. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa.
W okresie styczeń - grudzień 2005r. z usług doradców zawodowych skorzystało
w ramach:
 poradnictwa indywidualnego - 2.758 bezrobotnych, w tym:
 z Jeleniej Góry - 1.842 osoby,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 916 osób,
 poradnictwa grupowego - 1.859 bezrobotnych, w tym:
 z Jeleniej Góry - 1.147 osób,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 712 osób,
 indywidualnej informacji zawodowej - 407 bezrobotnych, w tym:
 z Jeleniej Góry - 248 osób,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 159 osób,
 grupowej informacji zawodowej - 904 bezrobotnych, w tym:
 z Jeleniej Góry - 497 osób,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 407 osób.

6. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.
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W 2005 roku usługa „Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy” w Klubie Pracy
realizowana była poprzez następujące programy:
1/ Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (trzydniowe) – projekt PHARE:
„Odważ się – czas na nowe życie zawodowe”. Objęto nimi 272 długotrwale
bezrobotnych, w tym:
 z Jeleniej Góry - 181 osób,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 91 osób.
2/ Klub Otwarty - poradnictwo indywidualne. Z poradnictwa indywidualnego
w Otwartym Klubie Pracy skorzystało 309 bezrobotnych i poszukujących pracy,
w tym:
 z Jeleniej Góry - 179 osób,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 130 osób.
W ogólnej liczbie bezrobotnych korzystających z poradnictwa indywidualnego
w Klubie Otwartym było:
 66 bezrobotnych do 25 roku życia, w tym:
 z Jeleniej Góry - 37 osób,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 29 osób,
 53 bezrobotnych powyżej 50 roku życia, w tym:
 z Jeleniej Góry - 32 osoby,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 21 osób,
 174 długotrwale bezrobotnych, w tym:
 z Jeleniej Góry - 93 osoby,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 81 osób.
3/ Zajęcia informacyjno – szkoleniowe: „Samodzielność w poszukiwaniu pierwszej
pracy” dla bezrobotnej młodzieży do 25 roku życia – program „Pierwsza Praca”.
W zajęciach uczestniczyło 718 młodych osób bezrobotnych, w tym:
 z Jeleniej Góry - 410 osób,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 308 osób.
4/ Szkolenie z zakresu „Aktywnego Poszukiwania Pracy” dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy. Objęto nimi 49 bezrobotnych, w tym:
 z Jeleniej Góry - 48 osób,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 1 osoba.
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W ogólnej liczbie bezrobotnych uczestniczących w szkoleniu z zakresu „Aktywnego
Poszukiwania Pracy” było:
 3 bezrobotnych do 25 roku życia,
 9 bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 27 długotrwale bezrobotnych,
(liczb nie sumuje się).

Ogółem we wszystkich wyżej wymienionych programach „Pomocy w aktywnym
poszukiwaniu pracy” w Klubie Pracy, wzięło udział 1.348 bezrobotnych
i poszukujących pracy, w tym:
 z Jeleniej Góry - 818 osób,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 530 osób.

III. AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
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1. Struktura bezrobotnych osób niepełnosprawnych.
Liczba bezrobotnych niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Jeleniej Górze - według stanu na 31.12.2005r. - wynosiła ogółem 533 osoby:
 z Jeleniej Góry - 354 osoby,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 179 osób.
Wśród tych osób 59 bezrobotnych niepełnosprawnych posiadało prawo do zasiłku.
Ponadto zarejestrowanych było 155 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy:
 z Jeleniej Góry - 120 osób,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 35 osób.
Osoby te pobierały świadczenia rentowe z tytułu niezdolności do pracy.

2. Pośrednictwo pracy.
W 2005r. pozyskano 88 ofert pracy dla bezrobotnych niepełnosprawnych:
 z Jeleniej Góry - 80 ofert pracy,
z tego 8 ofert finansowanych przez PFRON,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 8 ofert pracy,
z tego 3 oferty finansowane przez PFRON.
Z ewidencji Urzędu Pracy wyłączono z powodu podjęcia pracy 263 bezrobotnych
niepełnosprawnych:
 z Jeleniej Góry - 190 osób,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 73 osoby.

3. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.
Usługa rynku pracy „Pomoc w aktywnych poszukiwaniu pracy” w Klubie Pracy dla
bezrobotnych niepełnosprawnych, realizowana była poprzez następujące programy:
1/ Klub Otwarty – poradnictwo indywidualne – uczestniczyło 66 bezrobotnych
niepełnosprawnych, w tym:
 z Jeleniej Góry - 42 osoby,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 24 osoby.
2/ Zajęcia informacyjno - szkoleniowe: „Samodzielność w poszukiwaniu pierwszej
pracy” dla bezrobotnej młodzieży do 25 roku życia – program „Pierwsza Praca”.
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W zajęciach uczestniczyło 11 bezrobotnych niepełnosprawnych, w tym:
 z Jeleniej Góry - 8 osób,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 3 osoby.
3/ W „Pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy” uczestniczyło 7 osób
niepełnosprawnych z Jeleniej Góry.
Ogółem we wszystkich wyżej wymienionych programach „Pomocy w aktywnym
poszukiwaniu pracy” w Klubie Pracy udział wzięło 84 bezrobotnych
niepełnosprawnych, w tym:
 z Jeleniej Góry - 57 osób,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 27 osób.

4. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa.
W 2005r. z usług doradców zawodowych skorzystało w ramach:
 poradnictwa indywidualnego
i poszukujących pracy), w tym:

-

141

niepełnosprawnych

(bezrobotnych

 z Jeleniej Góry - 106 osób,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 35 osób,
 poradnictwa grupowego - 38 niepełnosprawnych (bezrobotnych i poszukujących
pracy), w tym:
 z Jeleniej Góry - 23 osoby,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 15 osób,
 indywidualnej informacji zawodowej - 117 osób niepełnosprawnych (bezrobotnych
i poszukujących pracy), w tym:
 z Jeleniej Góry - 60 osób,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 57 osób,
 grupowej informacji zawodowej - 57 osób niepełnosprawnych (bezrobotnych
i poszukujących pracy), w tym:
 z Jeleniej Góry - 34 osoby,
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 23 osoby.

5. Szkolenia osób niepełnosprawnych.
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W 2005 roku na szkolenie skierowano 62 osoby, w tym 3 osoby pobierające rentę
szkoleniową.
Bezrobotni niepełnosprawni i poszukujący pracy uczestniczyli w niżej wymienionych
szkoleniach:















podstawy języka niemieckiego,
podstawy języka angielskiego,
kasjer – fakturzysta,
kierowca wózka widłowego,
pracownik ochrony fizycznej I i II stopnia,
opiekunka do osób starszych,
kucharz małej gastronomii,
spawacz,
operator koparko – ładowarki,
barman – kelner,
podstawy księgowości,
podstawy obsługi komputera,
kasjer walutowo – złotowy,
uprawnienia energetyczne do 1 kV.

6. Staże – Program „JUNIOR”
W 2005 roku Powiatowy Urząd Pracy realizował IV edycję Programu „JUNIOR” –
Program Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.
W ramach programu staż rozpoczęła 1 młoda osoba niepełnosprawna z Powiatu
Jeleniogórskiego.

7. Środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych - na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej osób niepełnosprawnych w 2005 roku.
W 2005 roku wykorzystano środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w wysokości 29.992,42 zł na niżej wymienione zadania:
 zwrot wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych
zgodnie z umowami zawartymi do 31.12.2002r. – 24.494,92 zł;
 finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych – 5.497,50 zł.
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IV. REALIZOWANE PROGRAMY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY
I UNII EUROPEJSKIEJ.
1. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.
W dniu 28.05.2004r. Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze podpisała
porozumienie z Wojewódzkim Dolnośląskim Urzędem Pracy w Wałbrzychu w sprawie
wspólnej realizacji dwóch projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich, działanie 1.2 i 1.3.
Projekt nr 1: WSPARCIE STARTU ZAWODOWEGO MŁODZIEŻY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO w ramach działania 1.2 Perspektywy dla
młodzieży pn.: „Innowacja myślenia – drogą do sukcesu”.
Celem projektu było udzielenie możliwie pełnej pomocy poprzez działania wspierające
i promujące zatrudnienie młodzieży, w tym absolwentów wszystkich typów szkół tak,
aby nie stawali się i nie pozostawali bezrobotnymi.
Wszystkim osobom młodym zostały zaoferowane aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu, zgodnie z nowymi Wytycznymi Polityki Zatrudnienia Rady UE.
Projekt realizowany był od 01.06.2004 r. do 30.06.2005 r.
W ramach projektu zaktywizowano 224 młode osoby do 25 roku życia, poprzez:
 poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy - 224 osoby,
 szkolenia mające na celu dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy
poprzez nabycie kwalifikacji, podniesienie kwalifikacji lub ich zmianę - 117 osób,
szkolenie zakończyło 113 osób, podjęło zatrudnienie 51 osób,
 staże dla bezrobotnej młodzieży - rozpoczęło 106 osób, zakończyło 95 osób,
zatrudnienie podjęły 54 osoby.
Źródła finansowania: Fundusz Pracy i Europejski Fundusz Społeczny.
Wartość projektu: 402.200 zł.
Projekt nr 2: WSPARCIE POWROTU OSÓB DŁUGOTRWALE
BEZROBOTNYCH NA RYNEK PRACY w ramach działania 1.3 Przeciwdziałanie
i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, pn.: „Perspektywa godnego życia – czas
na działanie”.
Celem projektu było ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn
poprzez wsparcie osób długotrwale bezrobotnych w zakresie reintegracji zawodowej.
Okres realizacji projektu: od 01.06.2004 r. do 30.06. 2005 r.
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W ramach projektu w 2005r. zaktywizowano ogółem 220 osób długotrwale
bezrobotnych, poprzez:
 poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy - 218 osób,
 szkolenia: rozpoczęły 162 osoby, zakończyło 147 osób, zatrudnienie po zakończeniu
szkolenia podjęło 48 osób,
 przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 2 osoby,
 przygotowanie zawodowe w miejscu pracy: rozpoczęło 55 osób, zakończyło
40 osób, zatrudnienie po zakończeniu przygotowania zawodowego w miejscu pracy
podjęło 18 osób.
Wartość projektu: 332.700 zł.
W dniu 18.05.2005r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze
podpisała umowy z Wojewódzkim Dolnośląskim Urzędem Pracy w Wałbrzychu,
w sprawie realizacji dwóch projektów w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich finansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego:
Projekt nr 1 - Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży pn.: „Praca dla młodych
z Unią Europejską”.
Celem projektu jest udzielenie możliwie pełnej pomocy poprzez działania wspierające
i promujące zatrudnienie młodzieży, w tym absolwentów wszystkich typów szkół tak,
aby nie stawali się i nie pozostawali bezrobotnymi.
Wszystkim osobom młodym są oferowane aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu,
zgodnie z nowymi Wytycznymi Polityki Zatrudnienia Rady Unii Europejskiej.
Czas realizacji projektu: od 02.05.2005r. do 30.06.2006r.
Projekt zakłada zaktywizowanie 370 młodych osób do 25 roku życia, poprzez:
 poradnictwo zawodowe - 363 osoby,
 pośrednictwo pracy - 355 osób,
 szkolenia mające na celu dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy
poprzez nabycie kwalifikacji, podniesienie kwalifikacji lub ich zmianę - 194 osoby,
 przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 15 osób,
 staże dla bezrobotnej młodzieży - 167 osób.
W okresie czerwiec - grudzień 2005r. w ramach realizowanego projektu:
 poradnictwem zawodowym objęto 359 osób,
 pośrednictwem pracy objęto 345 osób,
 staże rozpoczęło 166 osób, 30 osobom refundowano koszty przejazdu na staż,
 przyznano 16 bezrobotnym jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej,
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 szkolenia: rozpoczęły 194 osoby, zakończyło 178 osób, do końca grudnia 2005r.
zatrudnienie po szkoleniach podjęło 38 osób.
Źródła finansowania: Fundusz Pracy i Europejski Fundusz Społeczny, budżet JST.
Wartość projektu: 1.023.839,05 zł
 w 2005r.  w 2006r. -

787.515,50 zł
236.323,55 zł

Projekt nr 2 - Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego
bezrobocia, pn.: „Powrót do pracy z Unią Europejską”.
Celem projektu jest ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn
poprzez wsparcie osób długotrwale bezrobotnych w zakresie reintegracji zawodowej.
Czas realizacji projektu: od 02.05.2005r. do 30.06.2006r.
Projekt zakłada zaktywizowanie 800 osób długotrwale bezrobotnych, poprzez:
 poradnictwo zawodowe - 772 osoby,
 pośrednictwo pracy - 753 osoby,
 przygotowanie zawodowe w miejscu pracy - 157 osób,
 przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 47 osób,
 zatrudnienie subsydiowane (prace interwencyjne ) - 23 osoby,
 szkolenia mające na celu dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy poprzez
nabycie kwalifikacji, podniesienie kwalifikacji lub ich zmianę - 609 osób.
W okresie czerwiec - grudzień 2005r. w ramach realizowanego projektu:
 poradnictwem zawodowym objęto 726 osób,
 pośrednictwem pracy objęto 510 osób,
 przygotowanie zawodowe rozpoczęło 131 osób, 12 osobom refundowano koszty
przejazdu,
 przyznano 49 osobom bezrobotnym jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej, w tym 2 dotacje do zwrotu,
 zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych rozpoczęło 30 osób, w tym 7 osób
przerwało zatrudnienie, zatrudnienie kontynuują 23 osoby,
 szkolenia rozpoczęło 609 osób, zakończyło 551 osób, do końca grudnia 2005r.
zatrudnienie po szkoleniach podjęło 71 osób.
Źródła finansowania: Fundusz Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, budżet JST,
środki prywatne pracodawców w zatrudnieniu subsydiowanym.
Wartość projektu: 2.133.225,83 zł
 w 2005r.  w 2006r. -

1.640.871,07 zł
492.354,76 zł
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2. PROGRAM PHARE 2002.
Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze od grudnia 2004r. realizował w ramach
Krajowego Programu Rozwoju Zasobów Ludzkich „Integracja Społeczna i Zawodowa
Grup Zagrożonych Wykluczeniem” projekt pn.: „Odważ się - czas na nowe życie
zawodowe”.
Celem projektu było ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn
poprzez wsparcie osób długotrwale bezrobotnych w zakresie reintegracji zawodowej.
Okres realizacji projektu: od grudnia 2004r. do września 2005r
Projekt był skierowany do 329 osób długotrwale bezrobotnych w wieku od 26
do 54 lat bez prawa do zasiłku.
Projekt zakładał następujące działania:
 poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy - 264 osoby,
 szkolenia: rozpoczęło 190 osób, ukończyły 184 osoby, zatrudnienie po szkoleniach
podjęło 49 osób,
 przygotowanie zawodowe w miejscu pracy: rozpoczęło 140 osób, zakończyło 105
osób, zatrudnienie po przygotowaniu zawodowym podjęło 26 osób.
Projekt finansowany był w 60% ze środków Unii Europejskiej oraz w 40% ze środków
Funduszu Pracy, będących w dyspozycji Starosty Jeleniogórskiego.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosił 695.325,98 zł, w tym:
- udział Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – 417.195,60 zł
(do końca grudnia 2005r. Urząd otrzymał kwotę - 311.680,91 zł )
- wkład Funduszu Pracy do grudnia 2005r – 336,6 tys. zł.
/ kwota 58,5 tys. zł zostanie zwrócona na konto Urzędu Pracy przez PARP
w I kwartale 2006r./
3. PROJEKT PILOTAŻOWY W RAMACH PROGRAMU „50 PLUS”.
W grudniu 2004 roku Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłosiło konkurs o udzielenie
grantów na projekty pilotażowe w ramach Programu „50 PLUS”.
Celem konkursu było ułatwienie dostępu lub udział osób bezrobotnych w wieku
powyżej pięćdziesięciu lat w przedsięwzięciach zwiększających szanse na podjęcie
pracy i jej utrzymanie lub uruchomienie własnej działalności gospodarczej.
Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze opracował projekt aktywizacji zawodowej
osób w wieku powyżej 50 lat w ramach programu „50 PLUS” pn.:
„Twoje doświadczenie i nasze wsparcie oznacza powodzenie”, który został
pozytywnie zaopiniowany.
Głównym celem projektu była reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych,
które ukończyły 50 rok życia i były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Jeleniej Górze.
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Realizacja projektu zakładała:
 zwiększenie szans na uzyskanie pracy aktywizowanych osób.
 zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia.
 podjęcie samozatrudnienia.
 podwyższenie, uzupełnienie lub zmianę dotychczasowych kwalifikacji.
Czas realizacji projektu: od 1marca 2005r. do 31 grudnia 2005r.
Projekt skierowany był do grupy 77 osób bezrobotnych, które ukończyły 50 rok
życia.
Projekt obejmował następujące działania:
 przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
dla 15 bezrobotnych,
 zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych oraz przyznanie pracodawcom
dofinansowania na wyposażenie lub doposażenie 24 stanowisk pracy,
 zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych 8 bezrobotnych,
 przeszkolenie 30 bezrobotnych.
Całkowite koszty realizacji projektu: 486.595,40 zł, w tym:
 Kwota grantu z Ministerstwa Gospodarki i Pracy - 376.595,40 zł
 Udział własny - 110.000,00 zł
Łączne wydatki za cały okres realizacji programu wyniosły na koniec grudnia
2005r. - 489.697,81 PLN.
4. „PROMOCJA ZATRUDNIENIA – ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH”
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE.
„Promocja Zatrudnienia – Rozwój Zasobów Ludzkich” Województwo Dolnośląskie
był projektem realizowanym w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej
PHARE 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza, współfinansowanym przez budżet
państwa.
Projekt realizowany był na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
i Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu i swoim zasięgiem
obejmował całe województwo dolnośląskie.
W ramach projektu realizowane były 3 podprojekty:
Podprojekt 1 - Aktywne działania na rynku pracy – realizacja usług rynku pracy dla
bezrobotnych oraz innych osób napotykających trudności na rynku
pracy.
Podprojekt 2 - Promocja przedsiębiorczości.
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Podprojekt 3 - Wspieranie rozwoju lokalnej współpracy partnerskiej w dziedzinie
zatrudnienia.
Podprojekty 1 i 2 kierowane były do osób bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz do osób zagrożonych bezrobociem.
W ramach podprojektu 1 - przeszkolono 44 bezrobotnych z Jeleniej Góry i Powiatu
Jeleniogórskiego w zakresie:
1) operator koparko – ładowarek,
2) sekretarka – asystentka szefa z nauką języka niemieckiego,
3) asystentka do spraw kadrowo - płacowych + poszerzony kurs komputerowy.
W ramach podprojektu 2 - przeprowadzono szkolenie bezrobotnych z zakresu
przedsiębiorczości pn.: „Promocja przedsiębiorczości - Mierzyć wyżej”. W szkoleniu
tym udział wzięło 66 osób bezrobotnych.
W szkoleniu pn. „Własna firma - sposób na sukces” uczestniczyło 40 bezrobotnych.
Ogółem w ramach Projektu PHARE 2002 szkolenia rozpoczęło 150 bezrobotnych,
zakończyło 148 bezrobotnych. Do końca 2005 roku zatrudnienie po szkoleniach
podjęły 53 osoby.
5. PROGRAM „ZAPLANUJ SWOJĄ KARIERĘ”.
W dniu 21 września 2005r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze
podpisała umowę z Wojewódzkim Komendantem Dolnośląskiej Wojewódzkiej
Komendy Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu w sprawie współfinansowania
programu pn.: „Zaplanuj swoją karierę”.
Celem programu było zwiększenie szans zagrożonej długotrwałym bezrobociem
młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich powiatu jeleniogórskiego na znalezienie
zatrudnienia poprzez udział w szkoleniu oraz przygotowanie uczestników do
intensywnego, efektywnego poszukiwania pracy.
Czas realizacji programu: od 11.10.2005r. do 09.11.2005r.
W ramach programu zaktywizowano 30 młodych bezrobotnych poprzez udział
w szkoleniach:
 „Nowoczesna sekretarka” - 15 osób, szkolenie zakończyło 14 osób,
 „Sprzedawaj profesjonalnie” - 15 osób, szkolenie ukończyło 14 osób, zatrudnienie
po szkoleniu podjęła 1 osoba.
Źródła finansowania: Fundusz Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze
i Fundusz Pracy Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy
we Wrocławiu.
Całkowity koszt programu wyniósł: 26.765,40 zł.
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6. PIERWSZY BIZNES.
W 2005 roku Ministerstwo Gospodarki i Pracy uruchomiło program skierowany
do bezrobotnej młodzieży pn.: „Pierwszy Biznes”, którego głównym celem było
udzielenie pomocy w podejmowaniu działalności gospodarczej i promocja postaw
przedsiębiorczych wśród młodych ludzi.
Na realizację programu „Pierwszy Biznes” tut. Urząd Pracy pozyskał z Ministerstwa
Gospodarki i Pracy kwotę w wysokości 95,6 tys. zł.
Głównym celem Programu "Pierwszy Biznes" była pomoc merytoryczna i finansowa
dla młodych bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie, którzy planowali założenie
własnej firmy.
Od czerwca 2005r. Urząd Pracy rozpoczął realizację Programu „Pierwszy Biznes”.
W pierwszym etapie - działania promujące ideę Programu „Pierwszy Biznes” na
lokalnym rynku pracy .
Wszystkie nowo rejestrujące się w Urzędzie młode osoby - w ciągu 30 dni od
rejestracji, uczestniczyły w grupowych zajęciach informacyjno - szkoleniowych
„Samodzielność w poszukiwaniu pierwszej pracy”. Jednym z modułów zajęć była
„Mała przedsiębiorczość jako sposób na samozatrudnienie”. W ramach tego modułu,
wprowadzano informację o założeniach programu „Pierwszy Biznes”, czyli możliwości
zdobycia wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem firmy oraz pozyskania
środków na realizację własnych gospodarczych pomysłów.
Od początku realizacji programu 221 młodych bezrobotnych uzyskało informacje
o możliwości uczestnictwa w programie „Pierwszy Biznes”.
Przeprowadzenie działań związanych z ideą przedsiębiorczości spowodowało duże
zainteresowanie młodych bezrobotnych udziałem w szkoleniach dotyczących zasad
prowadzenia własnej firmy - 75 osób złożyło deklarację udziału w szkoleniu
„Własna firma”.
Z osób deklarujących udział w szkoleniu, wyselekcjonowano 20 osobową grupę
uczestników szkolenia.
Młodzi bezrobotni, przed skierowaniem na szkolenie uczestniczyli w procesie
poradnictwa zawodowego - zajęcia kształtowania postaw kreatywnych - ocena
i wzmocnienie predyspozycji psychicznych, ocena gotowości do podjęcia ryzyka
prowadzenia działalności gospodarczej (testy osobowości i przedsiębiorczości).
Po zakończeniu szkolenia 9 młodych bezrobotnych skorzystało z jednorazowych
środków na założenie własnej działalności gospodarczej z funduszy przeznaczonych
na realizację programu „Pierwszy Biznes”.
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V. ŚRODKI FUNDUSZU PRACY PRZYZNANE NA FINANSOWANIE
PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA,
ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI.
W 2005 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze otrzymał z Funduszu Pracy na
finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu kwotę w wysokości
8.421,5 tys. zł tj.:
 Minister Gospodarki i Pracy decyzją nr DF.I.4021/6/AŁ/05 z dnia 2 lutego 2005r. –
przyznał środki na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w kwocie 5.145,7 tys. zł;
 Minister Gospodarki i Pracy decyzją nr DF.I.4021-6a-AŁ/05 z dnia 2 marca 2005r. –
przyznał środki na realizację projektów w 2005 roku w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w kwocie 205,8 tys. zł:
-

na działanie 1.2 – w kwocie 125,0 tys. zł,
na działanie 1.3 – w kwocie 80,8 tys. zł.

 Minister Gospodarki i Pracy decyzją nr DF.I.-4021-6d-MP/05 z dnia 25 lipca
2005r.– zwiększył o kwotę 95,6 tys. zł wysokość środków Funduszu Pracy na
finansowanie w 2005r. zadań w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
przez bezrobotną młodzież;
 Minister Gospodarki i Pracy decyzją nr DF.I.-4021-6d-MP/05 z dnia 29 lipca 2005r.
– zwiększył o kwotę 350,0 tys. zł wysokość środków Funduszu Pracy
na finansowanie w 2005r. zadań na realizację programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej;
 Minister Gospodarki i Pracy decyzją nr DF.I.-4021-6a-MP/05 z dnia 1 sierpnia
2005r. – zwiększył o kwotę 571,5 tys. zł wysokość środków Funduszu Pracy
na finansowanie w 2005r. zadań z przeznaczeniem na realizację SPO RZL –
Działanie 1.2;
 Minister Gospodarki i Pracy decyzją nr DF.I.4021-6a-MP/05 z dnia
16 sierpnia 2005r. zwiększył o kwotę 1.172,9 tys. zł wysokość środków Funduszu
Pracy na finansowanie w 2005r. zadań z przeznaczeniem na realizację SPO RZL –
Działanie 1.3;
 Minister Gospodarki i Pracy decyzją nr DF.I.-4021-6d-MP/05 z dnia 24 września
2005r. – zwiększył o kwotę 650,0 tys. zł wysokość środków Funduszu Pracy
na finansowanie w 2005r. zadań na realizację programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej;
 Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr DF.I.-4021-6d-MP/05 z dnia
19 grudnia 2005r. – zwiększył o kwotę 230,0 tys. zł wysokość środków Funduszu
Pracy na finansowanie w 2005r. zadań na realizację programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
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Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze z pozyskanej kwoty 417,2 tys. zł
z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację Programu
PHARE 2002 projekt pn.: „Odważ się – czas na nowe życie zawodowe” otrzymał
do dnia 31 grudnia 2005r. kwotę 311.680,91 zł.
W dniu 8 marca 2005r. pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy a Dyrektorem
Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze, została zawarta umowa
o dofinansowanie projektu pilotażowego realizowanego w ramach „Programu
50 PLUS” pn.: „Twoje doświadczenie i nasze wsparcie oznacza powodzenie”
w wysokości 376.595 zł.
W 2005 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze otrzymał ogółem kwotę
9.109,8 tys. zł na realizację aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu.
Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze z przyznanych decyzjami Ministra środków
z Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w łącznej kwocie
8.421,5 tys. zł, wykorzystał kwotę w wysokości 8.341,4 tys. zł, tj. 99,1 %.
Niewykorzystane środki z Funduszu Pracy w kwocie 80,1 tys. zł wynikały z:
– przerwania staży;
– przerwania przygotowań zawodowych w miejscu pracy;
– braku pełnej dokumentacji źródłowej do refundacji kosztów przejazdu;
– nie odebrania przez bezrobotnych refundacji kosztów przejazdu na szkolenia, staże,
przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,
– nie odebranie przez bezrobotnych stypendiów z tytułu odbywania staży,
– braku realizacji przez bezrobotnych złożonych wniosków o udzielenie jednorazowo
środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Zestawienie wydatków ze środków Funduszu Pracy na aktywne programy
przeciwdziałania bezrobociu, przedstawia poniższa tabela:
w tys. zł
Środki wydatkowane
w 2004 r.

Środki wydatkowane
w 2005 r.

Szkolenia

193,5

213,5

Prace interwencyjne
+ dofinansowanie stanowisk pracy

707,6

404,6

1.315,8

1.349,2

Wyszczególnienie

Roboty publiczne
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Staże i umowy absolwenckie(*)

1.066,8

1.141,8

0

239,2

334,7

619,1

258,2

1.089,5

Zwrot kosztów przejazdu

0

61,7

Opieka nad dzieckiem

0

1,4

Program „IM-PULS”

65,9

45,2

Program pilotażowy „50 PLUS”

0

110,0

Program PHARE 2002

0

336,6

277,1

123,5

246,4

76,8

0

761,4

0

1.496,1

4.466,0

8.069,6

572,5

272,0

5.038,5

8.341,4

Przygotowanie zawodowe
w miejscu pracy
Refundowanie pracodawcy kosztów
wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego
Przyznanie jednorazowo środków
na podjęcie działalności gospodarczej

SPO RZL – realizacja projektu 1.2
„Innowacja myślenia drogą do sukcesu”
SPO RZL – realizacja projektu 1.3
„Perspektywa godnego życia – czas na
działanie”
SPO RZL – realizacja projektu 1.2
„Praca dla młodych z Unią Europejską”
SPO RZL – realizacja projektu 1.2
„Powrót do pracy z Unią Europejską”
Ogółem programy aktywizacji
zawodowej bezrobotnych
Wynagrodzenia młodocianych pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
w celu przygotowania zawodowego oraz
składki na ubezpieczenie społeczne od
refundowanych wynagrodzeń

Razem:

(*) umowy absolwenckie – aktywna forma realizowana do końca maja 2004 roku.
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Zestawienie wydatków ze środków Funduszu Pracy na aktywne programy
przeciwdziałania bezrobociu z podziałem na Jelenią Górę i Powiat Jeleniogórski,
przedstawia poniższa tabela:
w tys. zł
Środki
wydatkowane
w 2005 r.

Jelenia Góra

Powiat
Jeleniogórski

Szkolenia

213,5

112,8

101,7

Prace interwencyjne + dofinansowanie
stanowisk pracy

404,6

225,9

178,7

Roboty publiczne

1.349,2

1.035,0

314,2

Staże

1.141,8

648,2

493,6

239,2

185,7

53,5

619,1

408,6

210,5

1.089,5

717,8

371,7

Zwrot kosztów przejazdu

61,7

4,3

57,4

Opieka nad dzieckiem

1,4

1,4

0

Program „IM-PULS”

45,2

0

45,2

Program pilotażowy „50 PLUS”

110,0

66,0

44,0

Program PHARE 2002

336,6

197,8

138,8

123,4

81,6

41,8

76,8

51,7

25,1

761,4

471,1

290,3

1.496,0

666,5

829,5

8.069,4

4874,4

3.195,0

Wyszczególnienie

Przygotowanie zawodowe
w miejscu pracy
Refundowanie pracodawcy kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy dla skierowanego bezrobotnego
Przyznanie jednorazowo środków
na podjęcie działalności gospodarczej

SPO RZL – realizacja projektu 1.2
„Innowacja myślenia drogą do sukcesu”
SPO RZL – realizacja projektu 1.3
„Perspektywa godnego życia – czas
na działanie”
SPO RZL – realizacja projektu 1.2
„Praca dla młodych z Unią Europejską”
SPO RZL – realizacja projektu 1.2
„Powrót do pracy z Unią Europejską”
Ogółem programy aktywizacji
zawodowej bezrobotnych
Wynagrodzenia młodocianych pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
w celu przygotowania zawodowego oraz
składki na ubezpieczenie społeczne od
refundowanych wynagrodzeń

Razem:

272,0

8.341,4
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VI. ŚRODKI FUNDUSZU PRACY PRZYZNANE NA INNE ZADANIA
FAKULTATYWNE.
W 2005 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze otrzymał z Funduszu Pracy
na finansowanie innych fakultatywnych zadań kwotę w wysokości 1.008,9 tys. zł
tj.:
 Minister Gospodarki i Pracy decyzją nr DF.I.4021/AŁ/05 z dnia 2 lutego 2005r. –
przyznał środki na finansowanie fakultatywnych zadań w kwocie 752,2 tys. zł;
 Minister Gospodarki i Pracy decyzją nr DF.I.4021-6c-MP/05 z dnia 4 sierpnia 2005r.
– przyznał środki z przeznaczeniem na budowę sieci komputerowej
w nowym budynku Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 179,0 tys. zł;
 Minister Gospodarki i Pracy decyzją nr DI.I.-074-19-256-SU/05 z dnia 5 grudnia
2005r. – zwiększył o kwotę 17,0 tys. zł wysokość środków Funduszu Pracy
na finansowanie w 2005 roku zadań w zakresie rozwoju i eksploatacji systemu
informatycznego;
 Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr DF.I.-4021-6e-AK/05 z dnia
30 grudnia 2005r. – zwiększył o kwotę 60,7 tys. zł wysokość środków Funduszu
Pracy na finansowanie w 2005r. innych fakultatywnych zadań.
Kwota 1.008,9 tys. zł została przeznaczona na finansowanie innych zadań
fakultatywnych, między innymi na:








informację zawodową i poradnictwo,
koszty wyposażenia i działalności Klubu Pracy,
koszty systemu informatycznego,
szkolenie pracowników,
wyposażenie w sprzęt komputerowy,
druki, opłaty pocztowe i bankowe,
koszty komunikowania się z pracodawcami, bezrobotnymi, poszukującymi pracy,
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.

Środki Funduszu Pracy przyznane i wydatkowane na finansowanie innych zadań
fakultatywnych, przedstawia poniższa tabela:
w tys. zł

Wyszczególnienie

Informacja zawodowa i poradnictwo
Informacja o usługach i partnerach
rynku pracy
Koszty wezwań, zawiadomień, druków
i inne

Środki przyznane
w 2005 r.

Środki wydatkowane
w 2005 r.

91,7

91,7

68,9

68,9

270,8

270,8
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Koszty systemu informatycznego

417,6

417,6

Koszty wyposażenia i działalności
Klubu Pracy

64,8

64,8

Szkolenia pracowników Urzędu Pracy

61,2

61,2

Dodatki do wynagrodzeń pracowników

18,9

18,9

Koszty prowadzenia rachunku
Funduszu Pracy

14,4

14,4

Koszty sądowe i egzekucyjne

0,6

0,6

1.008,9

1.008,9

Razem:

Plan wydatków na finansowanie innych zadań fakultatywnych w 2005 roku został
wykonany w 100 %.
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VII. WYDATKI FUNDUSZU PRACY.
W 2005 roku z Funduszu Pracy wydatkowano kwotę 20.702,3 tys. zł, tj.
o 19.390,1 tys. zł mniej niż w 2004r. (wydatki Funduszu Pracy w 2004r. wynosiły
40.092,4 tys. zł).
Struktura wydatków Funduszu Pracy w 2005 roku:
 54,3 % - wydatki na zasiłki dla bezrobotnych,
 0,3 % - wydatki na wypłaty dodatków aktywizacyjnych oraz stypendiów za okres
nauki,
 40,3 % - limitowane wydatki na realizację programów przeciwdziałających
bezrobociu,
 4,9 % - wydatki limitowane na działania fakultatywne (w tym m.in.: informacja
zawodowa i poradnictwo, koszty wyposażenia Klubu Pracy, koszty systemu
informatycznego – budowa sieci komputerowej w nowej siedzibie, szkolenie
pracowników Urzędu, druki, opłaty pocztowe itp.),
 0,2 % - pozostałe wydatki (zasiłki przedemerytalne i wyrównanie świadczeń
przedemerytalnych).
Ogółem wydatki ze środków Funduszu Pracy przedstawia poniższa tabela:
w tys. zł

Wydatki Funduszu Pracy w 2005 roku

20.702,3

Wydatki nie limitowane :

11.319,4

- Zasiłki dla bezrobotnych

11.248,8

- Stypendia za okres nauki

18,4

- Dodatki aktywizacyjne

52,2

Aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu

8.341,4

Inne zadania fakultatywne

1.008,9

Inne wydatki Funduszu Pracy
(w tym: wyrównanie zasiłków i świadczeń
przedemerytalnych)

32,6
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VIII. INSTYTUCJONALNA OBSŁUGA URZĘDU PRACY.
1. W 2005 roku pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze przyjęli
łącznie 235.200 bezrobotnych, w tym:
 w siedzibie Urzędu - 171.935 osób,
 w „Punktach Obsługi Osób Bezrobotnych” - 63.265 osób.
Bezrobotnym przedstawiano oferty zatrudnienia, możliwości przekwalifikowania lub
uzupełnienia kwalifikacji, skorzystanie z usług doradców zawodowych lub z pomocy
w aktywnym poszukiwaniu pracy w Klubie Pracy.
W 13 „Punktach Obsługi osób Bezrobotnych” gotowość do pracy potwierdzają
bezrobotni bez prawa do zasiłku.
Na koniec grudnia 2005r. pozostawało w ewidencji 4.144 bezrobotnych, w niżej
wymienionych „Punktach Obsługi Osób Bezrobotnych”:
1) Kowary - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2) Podgórzyn - Urząd Gminy
3) Szklarska Poręba - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
4) Karpacz - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
5) Piechowice - Urząd Miejski
6) Mysłakowice - Gminne Centrum Kultury
7) Karpniki - Biblioteka
8) Janowice Wielkie - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
9) Stara Kamienica – Zakład Usług Komunalnych
10) Jeżów Sudecki – Urząd Gminy
11) Jelenia Góra – Miejski Zakład Komunikacyjny
12) Jelenia Góra – Plac Piastowski nr 21
13) Jelenia Góra – Sobieszów, ul. Cieplicka 213

-

659 osób,
457 osób,
386 osób,
462 osoby,
240 osób,
325 osób,
80 osób,
179 osób,
252 osoby,
222 osoby,
188 osób,
519 osób,
175 osób.

Realizując swoje ustawowe zadania w 2005 roku Powiatowy Urząd Pracy wydał
37.887 decyzji administracyjnych, dotyczących między innymi:
- przyznania statusu osoby bezrobotnej,
- uznania za osobę poszukującą pracy,
- przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
- przyznania dodatku aktywizacyjnego,
- przyznania prawa do stypendium,
- wyłączenia z ewidencji z powodu:
▫ podjęcia pracy,
▫ zgłoszenia braku gotowości do podjęcia pracy,
▫ nieusprawiedliwionego niestawiennictwa w wyznaczonym terminie.
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W 2005 roku do Wojewody Dolnośląskiego jako organu odwoławczego wpłynęły
ogółem 133 odwołania od decyzji Starosty Jeleniogórskiego, z tego:
 58 decyzji Wojewoda Dolnośląski utrzymał w mocy,
 6 orzeczeń organ II instancji pozostawił bez rozpoznania jako wniesione po
terminie (art. 134 kpa),
 7 decyzji Wojewoda Dolnośląski uchylił, w tym 2 sprawy przekazał do
ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji,
 55 decyzji uchylono przez Starostę Jeleniogórskiego w trybie art. 132 kpa,
 2 postępowania odwoławcze zostały umorzone na podstawie art. 105 kpa
(skarżący cofnęli odwołania),
 5 postępowań odwoławczych toczy się aktualnie przed organem II instancji
(odwołania wniesione pod koniec grudnia 2005r.).
W 2005 roku wydano bezrobotnym ogółem 55.741 zaświadczeń, w tym:
 w siedzibie Urzędu - 28.316 zaświadczeń,
 w „Punktach Obsługi Osób Bezrobotnych” - 27.425 zaświadczeń.
Zaświadczenia te wystawiane były do:
 ośrodków pomocy społecznej,
 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 sądów,
 urzędów,
 innych instytucji (np. szkół, zakładów opieki zdrowotnej).
W 2005 roku tut. Urząd prowadził korespondencję dotyczącą osób bezrobotnych
z innymi urzędami i instytucjami.
Najczęściej korespondencje prowadzono z:
 komornikami
- 641 pism,
 Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
- 524 pisma,
 komisariatami policji
- 289 pism.
W okresie styczeń – grudzień 2005r. klientom tut. Urzędu wydano 7.975 informacji
o dochodach PIT-11. Wydano 1.581 zaświadczeń o okresach pobierania i wysokości
zasiłków dla bezrobotnych (druk ZUS Rp-7).

2. Kontrole wewnętrzne.
W 2005 roku Powiatowy Urząd Pracy zaplanował przeprowadzenie 367 kontroli
obejmujących wykorzystanie środków z Funduszu Pracy oraz innych źródeł
finansowania.
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W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 423 kontrole. Kontrole dotyczyły:
1/ umów zawartych w ramach prac interwencyjnych i refundacji pracodawcom kosztów
wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy dla skierowanych bezrobotnych przeprowadzono 53 kontrole.
Stwierdzono dwa przypadki nieprawidłowości, w jednym przypadku brak badań
lekarskich zatrudnionego, a w drugim brak przeprowadzonego szkolenia bhp.
Nieprawidłowości zostały usunięte w wyznaczonym terminie zgodnie z zaleceniem
kontrolujących, w pozostałych nie stwierdzono nieprawidłowości;
2/ robót publicznych - przeprowadzono 2 kontrole w zakresie realizacji umów
u organizatora robót publicznych, w wyniku których nie stwierdzono
nieprawidłowości;
3/ przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przeprowadzono 70 kontroli.
W jednym przypadku stwierdzono likwidację działalności przed upływem terminu
i sprzedaż wyposażenia. W wyniku kontroli umowę wypowiedziano, sporządzono
pozew o nakaz zapłaty oraz dokonano zawiadomienia do Prokuratury o popełnieniu
przestępstwa, w pozostałych nie stwierdzono nieprawidłowości;
4/ pożyczek dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej - przeprowadzono
24 kontrole.
W jednym przypadku stwierdzono likwidację działalności przed upływem terminu –
zawarto ugodę z poręczycielami, którzy uregulowali zobowiązania, w pozostałych
nie stwierdzono nieprawidłowości;
5/ pożyczek dla pracodawców na zorganizowanie przez dodatkowych miejsc pracy dla
skierowanych bezrobotnych - przeprowadzono 7 kontroli, w wyniku których nie
stwierdzono nieprawidłowości;
6/ refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego - 96 kontroli, w wyniku których nie stwierdzono
nieprawidłowości;
7/ staży - przeprowadzono 37 kontroli, w wyniku których nie stwierdzono
nieprawidłowości;
8/ przygotowania zawodowego - przeprowadzono 29 kontroli, w wyniku których
nie stwierdzono nieprawidłowości,
9/ realizacji umów PFRON – przeprowadzono 45 kontroli, w wyniku których
stwierdzono nieprawidłowości w 8 przypadkach. Wszystkie zalecenia pokontrolne
zostały usunięte w wyznaczonym terminie zgodnie z zaleceniem kontrolujących,
w pozostałych nie stwierdzono nieprawidłowości;
10/ szkoleń - przeprowadzono 60 kontroli, w wyniku których nie stwierdzono
nieprawidłowości. Pracownicy Urzędu uczestniczyli w rozpoczęciu i zakończeniu
wszystkich szkoleń grupowych (75 szkoleń grupowych).

3. Kontrole zewnętrzne.
W okresie 2005 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze przeprowadzono
6 kontroli:
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1. Kontrola przeprowadzona w dniu 27.06.2005r. przez pracowników Wydziału
Pośrednictwa Pracy i Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia w Jeleniej Górze, dotycząca
wykonywania pracy przez poborowego skierowanego do odbycia służby zastępczej.
2. Audyt zewnętrzny przeprowadzony od lipca do września 2005r. przez Agencję
Konsultingu i Audytingu Gospodarczego „Accord ab” Spółka z o.o. we Wrocławiu,
dotyczący projektów własnych w ramach SPO RZL dla Działań 1.2 i 1.3
realizowanych w okresie od 01.06.2004r. do 30.06.2005r.
3. Kontrola przeprowadzona od dnia 21 września do dnia 11 listopada 2005r. przez
pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu, dotycząca celowości
i zgodności z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy
strukturalnych oraz wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach
realizacji SPO RZL do dnia 1 sierpnia 2005r.
4. Kontrola przeprowadzona w dniu 24.11.2005r. przez pracowników Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, dotycząca realizacji projektów:
„Praca dla młodych z Unią Europejską” i „Powrót do pracy z Unią Europejską”
Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL.
5. Kontrola finansowa przeprowadzona w dniach 16-21 grudnia 2005r. przez
pracownika Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, dotycząca przestrzegania
realizacji procedur, o których mowa w art. 35a, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
26.11.1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz
realizacji zaleceń pokontrolnych będących wynikiem kontroli w 2004 roku.
6. Kontrola gospodarki finansowej przeprowadzona w dniach 5-7 grudnia 2005r.
przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jeleniogórskiego
w Jeleniej Górze, w zakresie środków przekazanych przez Starostwo Powiatowe
w Jeleniej Górze na funkcjonowanie Urzędu w 2005 roku.
W wyniku przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

4. Czynności windykacyjne.
a) Windykacja nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy.
W 2005 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze wydał łącznie 101 decyzji
w zakresie:
 zwrotu zasiłków dla bezrobotnych - 27 decyzji,
 zwrotu kosztów badań lekarskich - 73 decyzje,
 zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przedemerytalnych - 1 decyzja.
W wyniku wydanych decyzji:
 58 osób uregulowało należności,
 1 osobie rozłożono spłatę należności na raty,
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 przeciwko 28 osobom wystąpiono do Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze
z tytułem wykonawczym w celu wyegzekwowania należności pieniężnych przez
organ egzekucyjny,
 4 osobom wysłano upomnienia dotyczące zwrotu należności,
 10 osobom wystawiono decyzje o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń
(pod koniec grudnia 2005r.).
b) Windykacja z tytułu zawartych umów ze środków Funduszu Pracy.
W 2005 roku przeprowadzono czynności windykacyjne w zakresie zawartych umów
o udzielenie:
 pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych,
 pożyczek na zorganizowanie przez pracodawców dodatkowych miejsc pracy dla
skierowanych bezrobotnych,
 bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Ogółem w roku sprawozdawczym prowadzono 60 spraw windykacyjnych,
uwzględniając zadłużenia powstałe w latach poprzednich. Z tego należności
egzekwowano:
 za pośrednictwem Komornika Sądowego - w 40 sprawach,
 na podstawie zawartych z dłużnikami ugód - w 18 sprawach.
W dwóch sprawach zawiadomiono Prokuraturę Rejonową w Jeleniej Górze
o popełnieniu przestępstwa przez osoby bezrobotne, którym udzielono z Funduszu
Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Równolegle
w tych sprawach wniesiono do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze pozwy o wydanie
nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
Ponadto w ramach postępowań windykacyjnych prowadzone są czynności mające
na celu ustalenie składników majątkowych dłużników oraz źródeł dochodów, poprzez
gromadzenie informacji z sądów, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, urzędów miast i gmin funkcjonujących na terenie całego kraju.
W tym celu prowadzona była korespondencja w liczbie 301 pism.
c) Windykacja z tytułu zawartych umów ze środków PFRON.
W ramach prowadzonego w roku ubiegłym postępowania windykacyjnego Powiatowy
Urząd Pracy w Jeleniej Górze zawarł 3 ugody z dłużnikami. W pozostałych 3 sprawach
należności są egzekwowane przez Komornika Sądowego.
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5. Szkolenia pracowników.
W 2005 roku zorganizowano 2 szkolenia dla wszystkich pracowników Powiatowego
Urzędu Pracy w Jeleniej Górze w zakresie:
1. Nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2. Obsługi programu PULS.
Ponadto kierownicy działów przeprowadzali okresowo szkolenia tematyczne dla
podległych pracowników.
W celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych jak i zdobycia dodatkowej wiedzy,
146 pracowników uczestniczyło w różnego rodzaju szkoleniach organizowanych przez
jednostki szkoleniowe.
Tematykę, ilość szkoleń oraz liczbę uczestników przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Tematyka szkoleń

1.
2.

Obsługa Program PŁATNIK
Prawo zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych w projektach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Kwalifikowalność kosztów EFS
Szkolenie dla powiatowych asystentów EURES
Obsługa strony internetowej firmy Maxus
Ubezpieczenia społeczne, zasiłki chorobowe
Rozliczanie środków strukturalnych
Prawo Unii Europejskiej dla pracowników administracji
publicznej
Dokumentacja finansowo – księgowa EFS
Monitoring i ewaluacja w projektach EFS
Zasady realizacji projektu 1.2 i 1.3 SPO RZL
Rozwój systemów informatycznych w urzędach pracy
Publiczne służby zatrudnienia – doskonalenie kwalifikacji
w celu wdrażania Europejskiej Strategii Zatrudnienia
i uczestnictwa w systemie EURES
Świadczenie usług dla osób niepełnosprawnych
Podpis elektroniczny – sposób działania i zastosowania
Kontrola rozliczeń środków unijnych
Jak skutecznie aplikować ze środków EFS
Efektywne komunikowanie się z klientem
Błędy i nieprawidłowości w projektach EFS
Udział w projekcie INTERREG III A
Pomoc publiczna w programach współfinansowanych
ze środków unijnych

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ilość
szkoleń
2
7

Liczba
uczestników
2
11

2

6

2
1
1
2
1

4
1
1
2
2

1

2

1
1
1
1

1
2
1
1

1

6

1
1
1
1
1
1
1

4
1
1
1
1
2
7

1

2
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Jak prawidłowo stosować przepisy Prawa Zamówień
Publicznych aby uniknąć naruszenia Dyscypliny
Finansów Publicznych
Obsługa w oprogramowaniach Infokiosków.
Rozliczanie wniosków o płatność w projektach EFS
Audyt i opracowywanie ścieżek audytu w projektach
współfinansowanych z EFS
Zmiana ustawy o pracownikach samorządowych – Nowe
zasady naboru urzędników w administracji samorządowej
Ewidencja księgowa i konstrukcja wydatków dla Działań
1.1, 1.2 i 1.3 EFS
Rozwój systemów informatycznych w Urzędach Pracy –
Program SI SYRIUSZ
Warsztaty dla członków komisji przetargowych – Audyt
ofert – wzorcowe prowadzenie procedur
Zasady prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych
i nadwyżkowych
Warsztaty zamówień publicznych
Nieprawidłowości w procedurach zamówień publicznych
Zasady udzielania pomocy publicznej przez Powiatowy
Urząd Pracy po akcesji Polski do Unii Europejskiej
Wybrane zagadnienia z nowelizacji ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Profesjonalna sekretarka
Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
Modelowanie postaw psychicznych osoby bezrobotnej
Szkolenie - Program Novell 3016
Profesjonalna obsługa klienta & Asertywność

Ogółem:

1

2

1
1

1
4

1

2

1

1

1

1

1

3

1

4

1

1

1
1

2
2

1

1

1

4

1
1
1
1
1

1
1
3
2
50

50

146
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IX. POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA W JELENIEJ GÓRZE.

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty
w sprawach polityki rynku pracy.
W dniu 1 czerwca 2004 r. weszła w życie ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) z dnia 20 kwietnia 2004 r., która
w art. 142 ust. 1 skróciła okres kadencji dotychczasowych powiatowych rad
zatrudnienia do dnia 30.06.2004 r.
Powiatową Radę Zatrudnienia w Jeleniej Górze na nową kadencję – już pod rządami
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – powołano w dniu
29.12.2004r.
W skład Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze wchodzą osoby działające na
terenie Powiatu Jeleniogórskiego i Miasta Jeleniej Góry :
I.

Przedstawiciele terenowych struktur organizacji związkowych:
- NSZZ „Solidarność” Region Jeleniogórski - Pan Franciszek Kopeć,
- Rada Województwa Dolnośląskiego OPZZ we Wrocławiu - Przewodniczący
Rady OPZZ Powiatu Jeleniogórskiego - Pan Antoni Grochowski.

II. Przedstawiciele terenowych organizacji pracodawców:
- Cech Rzemiosł Różnych w Jeleniej Górze - Pan Andrzej Synoś,
- Zrzeszenie Handlu i Usług w Jeleniej Górze - Pan Marek Szopiński,
- Federacja Pracodawców Polski Zachodniej Regionalny Związek Pracodawców
w Jeleniej Górze - Pan Władysław Szurek.
III. Przedstawiciele społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków
zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych:
- Regionalny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Jeleniej Górze Pani Lidia Murawiak,
- ZZR „Samoobrona” Zarząd Województwa Dolnośląskiego Pan Ryszard Gronowski,
- Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu Rada Powiatowa w Jeleniej Górze Pan Stanisław Delekta,
- Wojewódzka Rada Rolników Indywidualnych NSZZ Solidarność
w Jeleniej Górze - Pan Grzegorz Botur.
IV. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego:
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- Zastępca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry - Pan Józef Sarzyński,
- Wicestarosta Powiatu Jeleniogórskiego - Pan Jan Politaj,
- Wójt Gminy Jeżów Sudecki - Pan Edward Dudek.
V. Przedstawiciele organizacji
problematyką rynku pracy:

pozarządowych

zajmujących

się

statutowo

- Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Jeleniej Górze Pan Janusz Jędraszko,
- Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Rynku Pracy w Kowarach Pan Zbigniew Jaros,
- Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Wałbrzychu Pan Waldemar Weihs.
Starosta Jeleniogórski i Prezydent Miasta Jeleniej Góry wręczyli powołania na
członków Powiatowej Rady Zatrudnienia 15 osobom.
Członkowie na Przewodniczącego Rady wybrali Pana Józefa Sarzyńskiego Zastępcę Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, na Wiceprzewodniczącego Rady Pana
Władysława Szurka - przedstawiciela Federacji Pracodawców Polski Zachodniej
Regionalnego Związku Pracodawców w Jeleniej Górze.
W 2005 roku Powiatowa Rada Zatrudnienia w Jeleniej Górze odbyła 5 posiedzeń
na których przyjęła 12 uchwał :
1. Uchwała Nr 1/2005 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
31.01.2005r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zespołu Szkół Elektronicznych
w Jeleniej Górze, dotyczącego kształcenia w zawodzie technik informatyk.
2. Uchwała Nr 2/2005 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
16.03.2005r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zespołu Szkół Licealnych
i Zawodowych Nr 1 w Jeleniej Górze, dotyczącego rozpoczęcia kształcenia
w nowych zawodach.
3. Uchwała Nr 3/2005 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
16.03.2005r. w sprawie w sprawie zaopiniowania wniosku Zespołu Szkół
Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze, dotyczącego rozpoczęcia kształcenia
w nowych zawodach.
4. Uchwała Nr 4/2005 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
16.03.2005r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zespołu Szkół Technicznych
i Licealnych w Piechowicach, dotyczącego rozpoczęcia kształcenia w nowych
zawodach.
5. Uchwała Nr 5/2005 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
16.03.2005r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zespołu Szkół Licealnych
i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu, dotyczącego rozpoczęcia kształcenia
w nowych zawodach.
6. Uchwała Nr 6/2005 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
16.03.2005r. w sprawie zaopiniowania propozycji przeznaczenia środków Funduszu
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Pracy będących w dyspozycji Starosty Jeleniogórskiego, na finansowanie
programów dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
oraz aktywizacji zawodowej w 2005 roku.
7. Uchwała Nr 7/2005 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
21.03.2005r. w sprawie zaopiniowania zamiaru likwidacji przez Radę Miejską
Jeleniej Góry liceum profilowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych im. J. Śniadeckiego w Jeleniej Górze.
8. Uchwała Nr 8/2005 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
06.06.2005r.w sprawie zaopiniowania wniosku Zespołu Szkół Technicznych
i Licealnych w Piechowicach, dotyczącego rozpoczęcia kształcenia w zawodzie
technik informatyk.
9. Uchwała Nr 9/2005 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
06.06.2005r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zespołu Szkół Licealnych
i Zawodowych Nr 1 w Jeleniej Górze, dotyczącego rozpoczęcia kształcenia
w zawodzie technik dietetyk.
10. Uchwała Nr 10/2005 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
06.06.2005r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zespołu Szkół Licealnych
i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze dotyczącego rozpoczęcia kształcenia
w zawodzie technik kelner.
11. Uchwała Nr 11/2005 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
06.06.2005r. w sprawie zorganizowania szkolenia dla członków Powiatowej Rady
Zatrudnienia w Jeleniej Górze, dotyczącego zadań i kompetencji powiatowych rad
zatrudnienia oraz realizacji przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.
12. Uchwała Nr 12/2005 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
24.10.2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/2005 Powiatowej Rady Zatrudnienia
w Jeleniej Górze z dnia 16.03.2005r. w sprawie zaopiniowania propozycji
przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Starosty
Jeleniogórskiego, na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w 2005 roku.
W 2005 roku działalność Powiatowej Rady Zatrudnienia koncentrowała się
w szczególności na następujących zadaniach:
1. Opiniowaniu propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy przez Starostę
na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
2. Wydawaniu opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia w szkołach
ponadgimnazjalnych na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej
Górze.
3. Ocenianiu okresowych informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy
w Jeleniej Górze.
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