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I. STAN I STRUKTURA BEZROBOTNYCH
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze, w końcu grudnia 2008 roku,
zarejestrowanych było 5.021 bezrobotnych (tj. o 576 osób mniej niż na koniec
grudnia 2007 r.) w tym:
 z Jeleniej Góry - 2.381 osób
/grudzień 2007 r. - 2.731 osób/
 z powiatu jeleniogórskiego - 2.640 osób
/grudzień 2007 r. - 2.866 osób/
Liczbę bezrobotnych oraz dynamikę bezrobocia: grudzień 2007r. – grudzień 2008r.
przedstawia TABELA nr 1.
Według danych GUS stopa bezrobocia wynosiła:
XII 2007 r.
w Jeleniej Górze

XII 2008 r.

7,7 %

6,7 %

w powiecie jeleniogórskim

15,1 %

13,7 %

w województwie dolnośląskim

11,4 %

10,2 %

w kraju

11,8 %

9,5 %

Kształtowanie się stopy bezrobocia w poszczególnych miesiącach 2008r., przedstawia
TABELA nr 2.
Największą stopę bezrobocia na koniec grudnia 2008 r. zanotowano w powiatach:
 złotoryjskim
23,0 %
 lubańskim
22,6 %
 kłodzkim
21,6 %
 dzierżoniowskim
21,5 %
najniższy wskaźnik bezrobocia zanotowano w powiatach:
 wrocławskim - grodzkim
3,5 %
 wrocławskim
3,6 %
 lubińskim
6,3 %
 jeleniogórskim - grodzkim 6,7 %
 legnickim - grodzkim
6,7 %
W ogólnej liczbie 5.021 bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze, były 2.663 kobiety, które stanowiły 53,0 % ogółu
bezrobotnych.
Poprzednio pracowały 4.334 osoby, natomiast 687 osób dotychczas nie pracowało.
Zarejestrowanych było 219 osób poszukujących pracy, w tym 70 osób
niepełnosprawnych nie pozostających w zatrudnieniu.
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TABELA nr 1

LICZBA BEZROBOTNYCH OGÓŁEM ORAZ DYNAMIKA BEZROBOCIA
GRUDZIEŃ 2007 r. – GRUDZIEŃ 2008 r.

Gmina

Bezrobotni zarejestrowani
wg stanu na
31 XII 2007
z prawem
ogółem
do zasiłku

Bezrobotni zarejestrowani
wg stanu na
31 XII 2008
z prawem
ogółem
do zasiłku

Dynamika
bezrobotni
ogółem

XII / 2007 = 100
z prawem
do zasiłku

189
273
247
534
426
210
385
253
349

28
39
34
68
56
25
46
26
50

181
215
171
546
464
232
338
233
260

45
36
43
168
156
62
79
40
62

95,8
78,8
69,2
102,2
108,9
110,5
87,8
92,1
74,5

160,7
92,3
126,5
247,1
278,6
248,0
171,7
153,8
124,0

POWIAT JELENIOGÓRSKI

2 866

372

2 640

691

92,1

185,8

JELENIA GÓRA

2 731

338

2 381

382

87,2

113,0

POWIATOWY URZĄD PRACY
w JELENIEJ GÓRZE

5 597

710

5 021

1 073

89,7

151,1

JANOWICE WIELKIE
JEŻÓW SUDECKI
KARPACZ
KOWARY
MYSŁAKOWICE
PIECHOWICE
PODGÓRZYN
STARA KAMIENICA
SZKLARSKA PORĘBA
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TABELA nr 2

KSZTAŁTOWANIE SIĘ STOPY BEZROBOCIA W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH 2008 roku

MIASTO JELENIA GÓRA
liczba bezrobotnych
ROK 2008

ogółem

z prawem do zasiłku
ogółem
%

POWIAT JELENIOGÓRSKI
stopa
bezrobocia
% (*)

liczba bezrobotnych
ROK 2008

ogółem

z prawem do zasiłku
ogółem
%

stopa
bezrobocia
% (*)

31 I 2008

2 772

389

14,03

7,7

31 I 2008

2 878

408

14,18

14,7

29 II 2008

2 880

385

13,37

8,0

29 II 2008

2 974

418

14,06

15,1

31 III 2008

2 725

350

12,84

7,6

31 III 2008

2 841

397

13,97

14,5

30 IV 2008

2 549

341

13,38

7,1

30 IV 2008

2 711

405

14,94

13,3

31 V 2008

2 265

305

13,47

6,4

31 V 2008

2 566

387

15,08

12,5

30 VI 2008

2 001

298

14,89

5,7

30 VI 2008

2 391

382

15,98

12,8

31 VII 2008

2 021

317

15,69

5,7

31 VII 2008

2 375

408

17,18

12,4

31 VIII 2008

1 994

304

15,25

5,7

31 VIII 2008

2 356

447

18,97

12,3

30 IX 2008

1 965

300

15,27

5,6

30 IX 2008

2 385

471

19,75

12,5

31 X 2008

1 950

315

16,15

5,5

31 X 2008

2 330

525

22,53

12,2

30 XI 2008

2 104

348

16,54

6,0

30 XI 2008

2 522

587

23,28

13,1

31 XII 2008

2 381

382

16,04

6,7

31 XII 2008

2 640

691

26,17

13,7

(*) Korekta stopy bezrobocia dokonana w październiku 2008 r. przez WSS - COIS
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Na koniec grudnia 2008 roku w ewidencji Urzędu pozostawało:
 bezrobotnych do 25 roku życia
 bezrobotnych, którzy ukończyli szkołę wyższą do 27 roku życia
 bezrobotnych długotrwale
 bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po
urodzeniu dziecka
 bezrobotnych powyżej 50 roku życia
 bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych
 bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego
 bezrobotnych bez wykształcenia średniego
 bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej
jedno dziecko do 18 roku życia
 bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności
nie podjęli zatrudnienia
 bezrobotnych niepełnosprawnych

-

494 osoby,
42 osoby,
2.103 osoby,

-

481 osób,
1.688 osób,
1.713 osób,
973 osoby,
3.207 osób,

-

784 osoby,

-

93 osoby,
428 osób.

(liczb nie sumuje się)

Liczbę bezrobotnych ogółem w gminach powiatu jeleniogórskiego i Mieście Jelenia
Góra, według stanu na 31 grudnia 2008 r., przedstawia TABELA nr 3.
1. Napływ i odpływ do bezrobocia.
Od stycznia do grudnia 2008 r. zarejestrowało się 11.414 osób, w tym:
 z Jeleniej Góry - 6.108 osób
 z powiatu jeleniogórskiego - 5.306 osób
W analizowanym okresie 2.057 osób zarejestrowało się po raz pierwszy, tj. 18,0%
ogółu zarejestrowanych, natomiast po raz kolejny zarejestrowało się 9.357 osób.
„Napływ” wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na
rynku pracy:
Zarejestrowani w okresie
I – XII / 2008 r.

PUP

Jelenia Góra

powiat
jeleniogórski

Ogółem:

11.414

6.108

5.306

2.346
2.745
3.248

1.217
1.485
1.622

1.129
1.260
1.626

w tym między innymi:
 bezrobotni do 25 roku życia
 powyżej 50 roku życia
 długotrwale bezrobotni
(liczb nie sumuje się)
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TABELA nr 3

LICZBA BEZROBOTNYCH W GMINACH POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO I MIEŚCIE JELENIA GÓRA

Gminy

Bezrobotni zarejestrowani
na 31 grudnia 2008 r.
Ogółem Kobiety Z
prawem
do
zasiłku

Z ogólnej liczby – osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Do
25 roku
życia

Które
ukończyły
szkołę
wyższą,
do 27
roku
życia

Długotrwale
bezrobotne

Kobiety,
które nie
podjęły
zatrudnienia po
urodzeniu
dziecka

Powyżej
50 roku
życia

Bez
kwalifikacji
zawodowych

Bez
doświadczenia
zawodowego

Bez
wykształcenia
średnie-go

Samotnie
wychowujące co
najmniej
jedno
dziecko
do 18
roku
życia

Które po
odbyciu
kary
pozbawienia
wolności
nie
podjeły
zatrudnienia

Niepełnosprawni

JANOWICE WIELKIE

181

78

45

17

0

71

12

58

61

33

140

27

3

16

JEŻÓW SUDECKI

215

131

36

24

1

115

31

64

66

46

157

30

1

20

KARPACZ

171

100

43

17

2

84

15

59

64

36

100

23

2

8

KOWARY

546

306

168

48

5

242

47

149

202

106

395

94

13

30

MYSŁAKOWICE

464

253

156

43

2

172

44

140

173

63

349

82

11

24

PIECHOWICE

232

127

62

21

4

88

12

83

70

34

132

30

7

14

PODGÓRZYN

338

198

79

42

4

158

49

107

123

76

220

55

2

29

STARA KAMIENICA

233

131

40

29

2

126

34

74

94

58

173

41

3

14

SZKLARSKA
PORĘBA

260

106

62

24

2

108

13

95

91

46

168

36

4

25

POWIAT
JELENIOGÓRSKI

2 640

1 430

691

265

22

1 164

257

829

944

498

1 834

418

46

180

JELENIA GÓRA

2 381

1 233

382

229

20

939

224

859

769

475

1 373

366

47

248

PUP
JELENIA GÓRA

5 021

2663

1 073

494

42

2 103

481

1 688

1 713

973

3 207

784

93

428
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Z ewidencji Urzędu Pracy wyłączono 11.990 bezrobotnych:
Wyrejestrowani z ewidencji
I – XII / 2008 r.

PUP

Jelenia Góra

powiat
jeleniogórski

Ogółem:

11.990

6.458

5.532

3.619
5.333
827
334

1.892
2.854
410
206

1.727
2.479
417
128

376
387
162
47
905

232
204
91
25
544

144
183
71
22
361

w tym między innymi z powodu:
 podjęcia pracy
 braku gotowości do pracy
 rozpoczęcia szkolenia
 rozpoczęcia stażu
 rozpoczęcia przygotowania
zawodowego
 podjęcia prac społecznie użytecznych
 dobrowolnej rezygnacji ze statusu
 nabycia praw emerytalno – rentowych
 inne

„Odpływ” wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na
rynku pracy:
Wyrejestrowani z ewidencji

PUP

Jelenia Góra

powiat
jeleniogórski

Ogółem:

11.990

6.458

5.532

2.288
2.996
4.323

1.183
1.664
2.122

1.105
1.332
2.201

w tym między innymi:
 bezrobotni do 25 roku życia
 powyżej 50 roku życia
 długotrwale bezrobotni
(liczb nie sumuje się)

2. Bezrobotni z prawem do zasiłku.
Na koniec grudnia 2008 r. prawo do zasiłku posiadało 1.073 bezrobotnych, tj. 21,4 %
ogółu bezrobotnych, w tym:
 z Jeleniej Góry - 382 osoby
 z powiatu jeleniogórskiego - 691 osób
Wybrane kategorie bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
posiadające prawo do zasiłku:
Bezrobotni z prawem do zasiłku

PUP

Jelenia Góra

powiat
jeleniogórski

Ogółem:

1.073

382

691

74
353
8

24
154
4

50
199
4

w tym między innymi:
 bezrobotni do 25 roku życia
 powyżej 50 roku życia
 długotrwale bezrobotni
(liczb nie sumuje się)
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3. Struktura bezrobotnych.
W 2008 roku, w ogólnej liczbie bezrobotnych, najliczniejszą grupę stanowiły osoby
w wieku 45-54 lata – 1.540 osób, tj. 30,7% ogółu bezrobotnych.
Drugą, co do liczebności była grupa bezrobotnych w wieku 25-34 lata – 1.348 osób,
tj. 26,8% ogółu bezrobotnych.
Struktura bezrobotnych według wieku:
Wiek
18 - 24 lata
25 - 34 lata
35 - 44 lata
45 - 54 lata
powyżej 55 lat

2007 r.
572
1.368
943
1.889
825
5.597

Powiatowy Urząd Pracy
Stan na 31 grudnia
%
2008 r.
10,2
494
24,4
1.348
16,9
893
33,8
1.540
14,7
746
100,0
5.021

%
9,8
26,8
17,8
30,7
14,9
100,0

Zdecydowana większość zarejestrowanych posiadała wykształcenie gimnazjalne
i poniżej oraz zasadnicze zawodowe – 63,9% ogółu bezrobotnych, tj. 3.207 osób.
Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia:
Poziom wykształcenia
wyższe

2007 r.
348

Powiatowy Urząd Pracy
Stan na 31 grudnia
%
2008 r.
6,2
373

%
7,4

policealne i śr. zawodowe
średnie – ogólne

1.079

19,3

1.014

20,2

441

7,9

427

8,5

zasadnicze zawodowe

1.519

27,1

1.361

27,1

gimnazjalne i poniżej

2.210

39,5

1.846

36,8

5.597

100,0

5.021

100,0

Największą grupę wśród zarejestrowanych stanowili bezrobotni posiadający staż pracy
od 1 do 5 lat oraz od 10 do 20 lat. Stanowili oni odpowiednio 19,7% i 19,1% ogółu
bezrobotnych.
Struktura bezrobotnych według stażu pracy:
Staż pracy
ogółem
bez stażu
do 1 roku
1 – 5 lat
5 – 10 lat
10 - 20 lat
20 – 30 lat
30 lat i więcej

2007 r.
888
814
1.039
703
1.025
905
223
5.597

Powiatowy Urząd Pracy
Stan na 31 grudnia
%
2008 r.
15,9
687
14,5
672
18,5
989
12,6
689
18,3
960
16,2
789
4,0
235
100,0
5.021

%
13,7
13,4
19,7
13,7
19,1
15,7
4,7
100,0
8

Strukturę bezrobotnych według wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy – stan na
31 grudnia 2008 r., przedstawia TABELA nr 4.
Na koniec grudnia 2008 r. najwięcej bezrobotnych pozostawało w rejestrach Urzędu
Pracy do 6 miesięcy. Tak krótki okres pozostawania bezrobotnym był wynikiem
objęcia różnymi formami aktywizacji zawodowej.
Struktura bezrobotnych według wieku:
Czas pozostawania
bez pracy w miesiącach
do 6 miesięcy

2007 r.
3.118

Powiatowy Urząd Pracy
Stan na 31 grudnia
%
2008 r.
55,7
3.367

%
67,0

6 – 12 miesięcy

767

13,7

636

12,7

12 – 24 miesiące

684

12,2

431

8,6

powyżej 24 miesięcy

1.028

18,4

587

11,7

5.597

100,0

5.021

100,0
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TABELA nr 4

STRUKTURA BEZROBOTNYCH WEDŁUG WIEKU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA, STAŻU PRACY
stan na 31 grudnia 2008 r.
Grupy wieku

PUP Jelenia Góra

Miasto Jelenia Góra

Powiat Jeleniogórski

ogółem

%

ogółem

%

ogółem

%

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

5.021
494
1.348
893
1.540
746

100,0
9,8
26,8
17,8
30,7
14,9

2.381
229
634
385
745
388

100,0
9,6
26,6
16,2
31,3
16,3

2.640
265
714
508
795
358

100,0
10,0
27,1
19,2
30,1
13,6

Wykształcenie

ogółem

%

ogółem

%

ogółem

%

wyższe
policealne i średnie zawodowe
średnie ogólnokształcące
zasadnicze zawodowe
gimnazjalne i poniżej

5.021
373
1.014
427
1.361
1.846

100,0
7,4
20,2
8,5
27,1
36,8

2.381
231
558
219
612
761

100,0
9,7
23,4
9,2
25,7
32,0

2.640
142
456
208
749
1.085

100,0
5,4
17,3
7,9
28,3
41,1

Staż pracy

ogółem

%

ogółem

%

ogółem

%

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

5.021
687
672
989
689
960
789
235

100,0
13,7
13,4
19,7
13,7
19,1
15,7
4,7

2.381
324
336
477
334
429
375
106

100,0
13,6
14,1
20,0
14,0
18,0
15,8
4,5

2.640
363
336
512
355
531
414
129

100,0
13,8
12,7
19,4
13,4
20,1
15,7
4,9
10

Bezrobotni według zawodów i specjalności.
W końcu grudnia 2008r. zarejestrowanych było 5.021 bezrobotnych. W ogóle
zarejestrowanych 4.295 osób posiadało zawód (specjalność), co stanowiło 85,5%
omawianej populacji.
Populacja bezrobotnych nie posiadających zawodu, tzw. „grupa bez zawodu”
zmniejszyła się z poziomu 849 osób w końcu grudnia 2007r. do 726 osób w końcu
grudnia 2008r.
Bezrobotni bez zawodu stanowili w końcu grudnia 2008r. 14,5% ogółu
zarejestrowanych wobec 15,2% w końcu 2007r. Oznacza to, że posiadanie zawodu ma
coraz większe znaczenie na rynku pracy.
Kształtowanie się liczby zarejestrowanych w PUP bezrobotnych według wielkich grup
zawodowych w końcu 2007 r. i 2008 r.:

Grupy zawodowe

Ogółem:

Liczba bezrobotnych
wg stanu w końcu

Wzrost (+) spadek (-)
w końcu XII 2008 r.
w porównaniu do
końca XII 2007 r.

XII /
2007r.

XII /
2008r.

w
osobach

w%

5.597

5.021

-576

-10,3

z tego:
Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi
urzędnicy i kierownicy
Specjaliści

4

6

+2

+50

379

383

+4

+1,1

Technicy i inny średni personel

986

906

-80

-8,1

Pracownicy biurowi
Pracownicy usług osobistych
i sprzedawcy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

186

161

-25

-13,4

696

641

-52

-7,5

89

72

-17

-19,1

1.492

1.302

-190

-12,7

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

373

322

-51

-13,7

Pracownicy przy pracach prostych

546

502

-44

-8,1

Bez zawodu

849

726

-123

-14,5s

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

Źródło: załącznik 3 do sprawozdania MPiPS –01

Biorąc pod uwagę liczbę zarejestrowanych bezrobotnych według stanu w końcu
porównywanych okresów, spadek tej liczby odnotowano prawie we wszystkich
wielkich grupach zawodów, oprócz grupy „specjaliści” gdzie nastąpił wzrost
liczby bezrobotnych o 1,1% i grupy „przedstawiciele władz publicznych, wyżsi
urzędnicy i kierownicy.
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Kształtowanie się liczby zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców Jeleniej Góry według
wielkich grup zawodowych w końcu 2007 r. i 2008 r.:
Liczba bezrobotnych
wg stanu w końcu

Grupy zawodowe

Ogółem:

Wzrost (+) spadek (-)
w końcu XII 2008 r.
w porównaniu do
końca XII 2007 r.

XII /
2007r.

XII /
2008r.

w
osobach

w%

2.731

2.381

-350

-12,8

z tego:
Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi
urzędnicy i kierownicy
Specjaliści

4

4

0

0

215

224

+9

+4,2

Technicy i inny średni personel

579

499

-80

-13,8

Pracownicy biurowi
Pracownicy usług osobistych
i sprzedawcy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

107

91

-16

-14,9

317

161

-156

-49,2

33

26

-7

-21,2

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

684

587

-97

-14,2

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

163

131

-32

-19,6

Pracownicy przy pracach prostych

231

310

+79

+34,2

Bez zawodu

398

346

-52

-13,1

Źródło: załącznik 3 do sprawozdania MPiPS –01

W rankingu bezrobotnych wg zawodów i specjalności w końcu grudnia 2008r.
najwięcej bezrobotnych z Jeleniej Góry zarejestrowanych było w następujących
zawodach:
 sprzedawca
- 161 osób (6,8% ogółu bezrobotnych)
 robotnik obróbki metali
- 93 osoby (3,9% ogółu bezrobotnych)
 robotnik budowlany
- 91 osób (3,8% ogółu bezrobotnych)
 referent ekonomiczny
- 80 osób (3,4% ogółu bezrobotnych)
 technik mechanik
- 56 osób (2,3% ogółu bezrobotnych)
 kucharz
- 54 osoby (2,3% ogółu bezrobotnych)
 ekonomiści
 nauczyciele różnych specjalności

-

50 osób
30 osób

(2,1% ogółu bezrobotnych)
(1,3% ogółu bezrobotnych)

Według stanu na koniec grudnia 2008r. bezrobotni w wymienionych grupach
zawodowych stanowili 25,8% zarejestrowanych bezrobotnych z Jeleniej Góry.
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Bezrobotni według Europejskiej Klasyfikacji Działalności.
Statystyka rynku pracy, dotycząca bezrobotnych według Polskiej Klasyfikacji
Działalności określającej przynależność ostatniego pracodawcy do odpowiedniej
sekcji i sektora własności jest istotnym źródłem informującym o przekształceniach
gospodarczych.
W ewidencji Urzędu Pracy na koniec grudnia 2008r. przeważały osoby, które
przed zarejestrowaniem się pracowały zawodowo – 4.334 osoby, tj. 86,3% ogółu
zarejestrowanych.
Dla Jeleniej Góry wskaźnik ten osiągnął poziom 86,4%, dla powiatu jeleniogórskiego
86,3%.
Najwięcej osób pracowało poprzednio w następujących sekcjach:
 przetwórstwo przemysłowe – 1.340 osób
 Jelenia Góra - 551 osób
 powiat jeleniogórski - 789 osób
 handel hurtowy i detaliczny, naprawa sprzętu – 859 osób
 Jelenia Góra - 493 osoby
 powiat jeleniogórski - 366 osób
 budownictwo – 326 osób
 Jelenia Góra - 170 osób
 powiat jeleniogórski - 156 osób
 hotele i restauracje – 305 osób
 Jelenia Góra - 101 osób
 powiat jeleniogórski - 204 osoby
 obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem

działalności gospodarczej – 343 osoby
 Jelenia Góra - 204 osoby
 powiat jeleniogórski - 139 osób

Strukturę bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w okresie grudzień 2007r. –
grudzień 2008r., według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, przedstawia
TABELA nr 5.
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TABELA nr 5
STRUKTURA BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP W JELENIEJ GÓRZE W OKRESIE GRUDZIEŃ 2007 r. – GRUDZIEŃ 2008 r.,
WG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY

Wyszczególnienie
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
Rybactwo
Górnictwo
Przetwórstwo przemysłowe
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę
Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz
artykułów użytku osobistego i domowego
Hotele i restauracje
Transport, gospodarka magazynowa i łączność
Pośrednictwo finansowe
Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
i powszechne ubezpieczenia zdrowotne
Edukacja
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
Działalność usług. komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
Organizacje i zespoły eksterytorialne
Działalność niezidentyfikowana

Razem:
Dotychczas niepracujący
OGÓŁEM:

PUP
31 XII 2007

PUP
31 XII 2008

Jelenia Góra

powiat
jeleniogórski

103
0
13
1.187
29
423

71
1
6
1.340
18
326

14
0
3
551
8
170

57
1
3
789
10
156

913

859

493

366

389
170
63

305
140
76

101
85
58

204
55
18

362

343

204

139

312

269

62

207

164
229
210
2
0
140

137
182
175
0
0
86

88
80
108
0
0
32

49
102
67
0
0
54

4.709

4.334

2.057

2.277

888

687

324

363

5.597

5.021

2.381

2.640
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4. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Na koniec grudnia 2008r. zarejestrowanych było 221 osób (tj. 4,4% ogółu)
zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (koniec grudnia 2007r. –
181 osób).
W 2008r. zamiar zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy
zgłosiło 6 pracodawców, w tym 1 pracodawca działający na terenie Jeleniej Góry –
zgłoszono zamiar zwolnienia 148 pracowników:
1/ W czerwcu 2008 r. – PKO BANK POLSKI S.A.
ul. Puławska 15, 00-975 Warszawa

-

15 osobom

2/ W czerwcu 2008 r. – Gospodarstwo Pomocnicze
Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
– Ośrodek Kolonijno-Wczasowy „GRAŻYNA”
ul. Brzozowe Wzgórze 3, 58-562 Podgórzyn

-

6 osobom

3/ We wrześniu 2008 r. – „RUCH” S.A.
ul. Wronia 23, 00-958 Warszawa

-

4 osobom

4/ W listopadzie 2008 r. – BWG PROBER Sp. z o.o.
ul. Wojewódzka 5A, 58-560 Jelenia Góra

-

117 osobom

5/ W listopadzie 2008 r. – ELTEL Networks S.A.
ul. Wrzesińska 1B, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

-

5 osobom

6/ W grudniu 2008 r. – BOART LONGYEAR POLAND Sp. z o.o.
ul. Popiełuszki 30, 55-080 Kąty Wrocławskie
-

1 osobie

Do końca grudnia 2008r. wypowiedzenia wręczono 129 pracownikom.
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II. USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY
1. Usługi rynku pracy.
1.1. Pośrednictwo pracy.
W okresie sprawozdawczym Urząd Pracy posiadał w dyspozycji 3.956 ofert pracy
pozyskanych z zakładów pracy z Jeleniej Góry i powiatu jeleniogórskiego, w tym
2.072 oferty subsydiowane oraz 42 oferty pracy zgłoszone przez pracodawców
z obszaru działania innych powiatowych urzędów pracy.

Struktura ofert pracy
w tym między innymi:
 prace interwencyjne
 roboty publiczne
 staże
 przygotowanie zawodowe
 prace społecznie użyteczne

PUP

Jelenia Góra

powiat
jeleniogórski

3.996

2.727

1.269

29
391
419
408
407

8
129
356
227
220

11
262
63
181
187

Dla bezrobotnych niepełnosprawnych pozyskano 222 oferty pracy, w tym 201 ofert
od pracodawców z Jeleniej Góry.
W 2008r. ogólna liczba ofert pracy w porównaniu z 2007r. (3.124) wzrosła o 871,
tj. o 27,9%. Porównując analogiczne okresy w odniesieniu do ofert zgłoszonych
przez pracodawców z Jeleniej Góry, liczba ofert wzrosła o blisko 40%. Przyrost liczby
ofert pracy wynikał między innymi z zastosowania na większą skalę instrumentów
rynku pracy takich jak staże, przygotowanie zawodowe, prace społecznie użyteczne
oraz roboty publiczne.
Znaczny problem dla tut. Urzędu stanowiła realizacja ofert pracy subsydiowanej.
Zapotrzebowanie pracodawców na osoby posiadające kwalifikacje w zawodach
budowlanych (murarz, tynkarz, dekarz, malarz, cieśla) a także z branży metalowej
(spawacz, ślusarz) wobec małej liczby zarejestrowanych osób w tych zawodach,
powodowało poważne trudności z obsadzaniem stanowisk pracy zgłoszonych przez
pracodawców z Jeleniej Góry. Dodatkowym utrudnieniem była niechęć bezrobotnych
do przyjęcia ofert zatrudnienia w ramach np. robót publicznych oraz częste porzucanie
przez nich takiej pracy.
Problem obsadzania stanowisk w ramach pracy subsydiowanej, obrazuje liczba osób
kierowanych w stosunku do oferowanych miejsc pracy przez pracodawców z Jeleniej
Góry, czego dobrym przykładem może być realizacja robót publicznych, gdzie
na 129 oferowanych miejsc wydano skierowania do pracy 702 bezrobotnym.
Podobne trudności związane były z uruchamianiem przygotowania zawodowego oraz
prac społecznie użytecznych, gdzie obok częstych przypadków porzucenia pracy
występowało także zjawisko nie zgłaszania się skierowanych bezrobotnych do
pracodawcy przed lub po wykonaniu badań lekarskich.
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Z ogólnej liczby 3.996 ofert pracy 1.541 pochodziło z sektora publicznego,
2.455 ofert zgłosił sektor prywatny.
Najwięcej ofert pracy zgłosiły:
 administracja publiczna
- 800 miejsc pracy, w tym 407 miejsc pracy
w ramach prac społecznie użytecznych,
 przedsiębiorstwa handlowe
- 626 miejsc pracy,
 obsługa nieruchomości
- 486 miejsc pracy,
 przedsiębiorstwa produkcyjne
- 458 miejsc pracy,
 edukacja
- 353 miejsca pracy,
 przedsiębiorstwa usługowe
- 321 miejsc pracy,
 hotele i restauracje
- 290 miejsc pracy,
 budownictwo
- 220 miejsc pracy,
 ochrona zdrowia
- 189 miejsc pracy,
 transport, gospodarka magazynowa - 144 miejsca pracy.
Strukturę ofert pracy, przygotowania zawodowego, stażu, prac społecznie użytecznych
w kontekście wielkich grup zawodowych przedstawia poniższa tabela:
Liczba ofert zgłoszonych
Grupy zawodowe

2007 rok

2008 rok

Jelenia Góra

powiat
jeleniogórski

3.124

3.996

2.727

1.269

4

10

9

1

Specjaliści

118

247

169

78

Technicy i inny średni personel

222

299

254

45

Pracownicy biurowi

345

487

411

76

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

369

590

395

196

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

30

51

46

5

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

768

612

436

176

Operatorzy i monterzy maszyn

339

320

257

63

Pracownicy przy pracach prostych

929

1.379

750

629

0

0

0

0

Ogółem:
z tego:
Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi
urzędnicy i kierownicy

Siły zbrojne

Analiza struktury zgłoszonych ofert pracy w przekroju grup zawodowych wskazuje na
znaczny wzrost (48,4%) liczby ofert w grupie zawodowej „pracownicy przy pracach
prostych” w porównaniu do 2007r. W przypadku Jeleniej Góry liczba takich ofert
wzrosła dwukrotnie (2007r. – 370 ofert). Wzrost zanotowano także w przypadku
techników i innego średniego personelu, pracowników biurowych i specjalistów.
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Zwiększenie liczby ofert dla pracowników przy pracach prostych nie wynikała
ze zwiększonego zapotrzebowania ze strony pracodawców lecz z organizowania
prac społecznie użytecznych, robót publicznych oraz przygotowania zawodowego
na stanowiskach robotniczych, przeważnie przy prostych pracach fizycznych.
Z kolei większe zapotrzebowanie na specjalistów i pracowników biurowych, wiązało
się z aktywizacją bezrobotnych poprzez staże, przygotowanie zawodowe oraz
z zatrudnieniem subsydiowanym w ramach refundacji pracodawcom kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.
Spadek liczby ofert pracy dla osób z grupy zawodowej „robotnicy przemysłowi
i rzemieślnicy” w porównaniu do roku poprzedniego, wynikał przede wszystkim
z mniejszego zainteresowania dużych przedsiębiorstw z Jeleniej Góry współpracą
z Urzędem Pracy. Pomimo usilnych działań promocyjnych, przedsiębiorstwa te
w małym stopniu wykorzystywały Urząd do świadczenia usług pośrednictwa pracy,
koncentrując się raczej na prowadzeniu rekrutacji we własnym zakresie.
W 2008 roku pracodawcy za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej
Górze najczęściej poszukiwali osób w zawodach:
 robotnik gospodarczy
- 469 osób,
 sprzątaczka
- 407 osób,
 pracownik biurowy
- 288 osób,
 sprzedawca
- 278 osób,
 robotnik budowlany
- 130 osób,
 konserwator budynków
81 osób,
 monter podzespołów i zespołów elektronicznych 80 osób,
 szwaczka
79 osób,
 pomoc kuchenna
74 osoby,
 kucharz
73 osoby,
 pracownik administracyjny
64 osoby,
 murarz
62 osoby.
Z analizy powyższych danych wynika, że pracodawcy zgłaszali największe
zapotrzebowanie na stanowiskach nie wymagających wysokich kwalifikacji, np.
na stanowisko robotnik gospodarczy – 469 ofert tj. 11,7% ogółu ofert pracy,
sprzątaczka 407 ofert, ponad 10% ogółu zgłoszonych ofert.
Te zawody oprócz sprzedawcy oraz pracownika biurowego także dominowały
w zgłaszanych przez pracodawców z Jeleniej Góry ofertach pracy.
W rzeczywistości na niesubsydiowanym rynku pracy, zapotrzebowanie na takich
pracowników kształtowało się na niewielkim poziomie, a duża liczba ofert pracy
realizowanych przez Urząd wynikała z organizacji miejsc pracy subsydiowanej.
Podobna sytuacja dotyczyła zawodu pracownik biurowy, który ukształtował się
na trzecim miejscu w rankingu uwzględniającym ilość ofert pracy. Duża liczba takich
ofert, związana była z uruchomieniem przez Urząd Pracy staży oraz przygotowania
zawodowego.
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Podstawowymi zadaniami pośrednictwa pracy jest pozyskiwanie ofert pracy oraz
współpraca z pracodawcami, w tym także nawiązywanie nowych kontaktów.
W 2008r. pośrednicy tut. Urzędu zwizytowali 796 przedsiębiorstw, w tym 629
z Jeleniej Góry.
W wyniku wizyt pozyskano 735 ofert pracy, staży i przygotowania zawodowego,
większość ofert – 581 dotyczyła przedsiębiorstw z Jeleniej Góry.
Nawiązano współpracę, poprzez wizyty pośredników, z 256 nowymi pracodawcami
(195 z Jeleniej Góry) dotychczas nie korzystającymi z usług Urzędu. Podczas wizyt
pośredników u pracodawców pozyskiwano miejsca pracy, informowano o usługach
Urzędu, promowano formy wsparcia w postaci staży, przygotowania zawodowego
oraz zatrudnienia subsydiowanego.
PUP

Jelenia Góra

powiat
jeleniogórski

Wizyty u pracodawców

796

629

167

Pozyskane ofert pracy

735

581

154

W analizowanym okresie Urząd Pracy zorganizował 47 giełd pracy, w których
uczestniczyło 1.313 bezrobotnych – 203 osoby podjęły zatrudnienie, przygotowanie
zawodowe:
 z Jeleniej Góry - 34 giełdy pracy dla 1.008 osób
 z powiatu jeleniogórskiego - 13 giełd pracy dla 305 osób
Pracodawcy na giełdach pracy najczęściej poszukiwali osób na stanowiska:
 robotnik gospodarczy
- 46 miejsc,
 sprzątaczka
- 44 miejsca,
 robotnik budowlany
- 36 miejsc,
 sprzedawca
- 32 miejsca,
 pomocniczy robotnicy przy konserwacji terenów zieleni
- 30 miejsc,
 monter podzespołów i zespołów elektronicznych
- 30 miejsc,
 ogrodnik terenów zieleni
- 20 miejsc,
 pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów szklanych,
ceramicznych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
- 20 miejsc,
 murarz
- 16 miejsc,
 monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- 15 miejsc,
 robotnik drogowy
- 10 miejsc,
 ładowacz nieczystości stałych
- 10 miejsc.
Od stycznia do grudnia 2008r. pośrednicy pracy wydali ogółem 10.072 skierowania
do pracy, w tym 5.746 bezrobotnym z Jeleniej Góry.
Z ogólnej liczby skierowań:
 zatrudnienie subsydiowane rozpoczęło 1.257 bezrobotnych,
 przygotowanie zawodowe rozpoczęło 376 bezrobotnych,
 staże rozpoczęło 334 bezrobotnych,
 prace społecznie użyteczne rozpoczęło 387 bezrobotnych.
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W 2008 roku z powodu podjęcia pracy wyłączono z ewidencji Urzędu 3.619
bezrobotnych :

Podjęcia pracy
w tym:
1. prace niesubsydiowane
w tym: - sezonowe
2. prace subsydiowane
w tym: - prace interwencyjne
- roboty publiczne

PUP

Jelenia Góra

powiat
jeleniogórski

3.619

1.829

1.790

2.362

1.325

1.037

211

42

169

1.257
28
363

567
8
111

690
20
252

W ogólnej liczbie podejmujących pracę było:
 556 bezrobotnych do 25 roku życia,
 867 bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 1.093 długotrwale bezrobotnych.
(liczb nie sumuje się)

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia
na pracę.
W okresie od stycznia do grudnia 2008r. tut. Urząd Pracy zarejestrował
180 oświadczeń dotyczących zatrudnienia cudzoziemców bez konieczności uzyskania
zezwolenia na pracę. Najwięcej oświadczeń – 160 dotyczyło obywateli Ukrainy,
15 obywateli Rosji, natomiast 5 oświadczeń związanych było z pracą obywateli
Białorusi.
Najczęściej występującymi zawodami związanymi z powierzeniem pracy
cudzoziemcom były:
 sportowiec zawodowy – 46
 robotnik budowlany – 39
 ślusarz – 14
 spawacz – 12
 pomoc kuchenna – 11
Dominującymi branżami działalności związanej z powierzeniem obcokrajowcom
pracy były:
 sport – 44
 budownictwo i pokrewne – 41
 przemysł – 29
 działalność artystyczna – 20
 hotelarstwo i turystyka – 15
Zdecydowana większość zarejestrowanych oświadczeń dotyczyła zatrudnienia
obcokrajowców w okresie od 3 do 6 miesięcy.
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1.2. Pośrednictwo EURES.
W 2008r. każda osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, zainteresowana
pozyskaniem zatrudnienia poprzez sieć EURES, mogła skorzystać w Urzędzie
z komputera i dostępu do Internetu w sali Klubu Pracy lub poradnictwa zawodowego.
Asystent EURES zapewniał klientom niezbędną bazę teleadresową umożliwiającą
sprawne wyszukanie pożądanych informacji oraz prowadził bazę danych bezrobotnych
i poszukujących pracy zainteresowanych podjęciem zatrudnienia za granicą.
Ważną usługą realizowaną w ramach sieci EURES była usługa informacyjna
świadczona bezpośrednio osobom bezrobotnym i poszukującym pracy
zainteresowanym wyjazdem za granicę w celu podjęcia zatrudnienia. Informacja
realizowana była na drodze bezpośrednich kontaktów bezrobotnych z asystentem
EURES (indywidualnie lub grupowo) oraz przez telefon.
Zestawienie poszczególnych form realizacji usługi EURES w 2008 roku:
Tematyka

PUP

Jelenia
Góra

powiat
jeleniogórski

Kontakty z instytucjami zewnętrznymi np. Agencjami
Zatrudnienia, Gminnymi Centrami Informacji

57

8

49

968

606

362

457

290

167

186

122

64

277

167

110

48

27
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Informacje udzielane bezrobotnym, w tym:
- informacje ogólne udzielane bezrobotnym na temat
EURES
- informacje udzielane bezrobotnym, dotyczące
warunków życia i pracy w krajach EOG
- liczba bezrobotnych poszukujących konkretnej pracy
- pozostałe osoby – pytające o inne informacje
dotyczące EURES

1.3. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa.
Poradnictwo zawodowe – to udział w procesie, który pozwalał klientom Urzędu Pracy,
niezależnie od ich wieku i w każdym momencie ich życia, określić swoje
umiejętności, kompetencje i zainteresowania, podejmować decyzje w zakresie
kształcenia, szkolenia i zatrudnienia oraz kierować swoim życiem osobistym w trakcie
kształcenia, szkolenia, poszukiwania pracy i pracy oraz w innych sytuacjach,
w których możliwe jest nabycie lub wykorzystanie tych umiejętności i kompetencji.
W zależności od problemu, z jakim zgłaszali się klienci, doradcy stosowali różne
metody, takie jak: indywidualne rozmowy doradcze, wywiady, obserwacje, analizę
dokumentów, udział w grupowym poradnictwie zawodowym, w tym w warsztatach
doradczych przygotowujących do sporządzania Indywidualnych Planów Działań.
Podstawowym celem poradnictwa zawodowego realizowanego w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze było rozbudzanie u osób bezrobotnych
i poszukujących pracy świadomości zawodowej, oraz stymulacja ich rozwoju
zawodowego prowadząca do umożliwienia aktywnego i samodzielnego wyboru
własnej drogi zawodowej.
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Doradcy zawodowi udzielali klientom wsparcia w procesie podejmowania decyzji
zawodowych, zachęcali do aktywności i samodzielności.
W pracy z klientami wykorzystywane były również zbiory informacji zawodowej:
 teczki informacji o zawodach,
 przewodniki o zawodach,
 programy multimedialne,
 broszury o zawodach, oraz poradniki, m.in. „Jak pisać życiorys, podanie wskazówki dla poszukujących pracy”,
 informacje o lokalnym rynku pracy gromadzone i aktualizowane przez doradców
zawodowych.
Udział bezrobotnych i poszukujących pracy w różnych formach poradnictwa
zawodowego w 2008r.:
PUP

Jelenia Góra

powiat
jeleniogórski

Poradnictwo indywidualne

2.043

1.078

965

Poradnictwo grupowe

1.110

670

440

619

340

279

1.068

639

429

Wyszczególnienie

Indywidualna informacja zawodowa
Grupowa informacja zawodowa

1.4. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze „Pomoc w aktywnym poszukiwaniu
pracy” prowadzona jest przez Klub Pracy poprzez udział bezrobotnych
i poszukujących pracy w następujących formach:
 trzytygodniowym szkoleniu z zakresu nabywania umiejętności poszukiwania
pracy (55 godzin), prowadzonym przez dwóch liderów Klubu Pracy. W ramach
tej usługi w 2008r. przeprowadzono 11 cykli szkoleniowych. W szkoleniach
uczestniczyły 103 osoby bezrobotne, w tym:
 z Jeleniej Góry - 49 osób
 z powiatu jeleniogórskiego - 54 osoby
 zajęciach aktywizacyjnych – odbyły się 23 spotkania, w tym 22 jednodniowe
i jedne warsztaty pięciodniowe. Zajęcia aktywizacyjne odbywały się
w następującej tematyce:
- „Aktywne poszukiwanie pracy” dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Uczestniczyło w nich 10 osób, w tym:
 z Jeleniej Góry - 7 osób
 z powiatu jeleniogórskiego - 3 osoby
- „Szukam pracy przez Internet” dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Uczestniczyło w nich 66 osób, w tym:
 z Jeleniej Góry - 26 osób
 z powiatu jeleniogórskiego - 40 osób
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- „Przygotowanie

do rozmowy z pracodawcą” dla osób
i poszukujących pracy. Uczestniczyło w nich 41 osób, w tym:
 z Jeleniej Góry - 13 osób
 z powiatu jeleniogórskiego - 28 osób

bezrobotnych

- „Dokumenty aplikacyjne jako narzędzie komunikacji” dla osób bezrobotnych

i poszukujących pracy. Uczestniczyło w nich 6 osób, w tym:
 z Jeleniej Góry - 3 osoby
 z powiatu jeleniogórskiego - 3 osoby
 Dostęp do informacji i elektronicznej bazy danych dla osób bezrobotnych

i poszukujących pracy. Skorzystały 534 osoby, w tym:
 z Jeleniej Góry - 293 osoby
 z powiatu jeleniogórskiego - 241 osób
We wszystkich w/w programach „Pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy”
w Klubie Pracy wzięło udział 760 bezrobotnych i poszukujących pracy:
 z Jeleniej Góry - 391 osób
 z powiatu jeleniogórskiego - 369 osób
W okresie sprawozdawczym usługa pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
w Klubie Pracy była oferowana przede wszystkim tym osobom bezrobotnym,
dla których koniecznością stało się nauczenie metod poszukiwania pracy oraz
podwyższenie własnej samooceny. Dobór uczestników grup szkoleniowych
uwarunkowany był przeprowadzeniem rozmowy bezrobotnego z doradcą zawodowym
w celu określenia przydatności zastosowania programu aktywizującego, jakim jest
program Klubu Pracy.
1.5. Szkolenia.
W 2008 roku szkoleniami objęto 827 bezrobotnych, w tym:
 z Jeleniej Góry - 410 osób
 z powiatu jeleniogórskiego - 417 osób
W ogólnej liczbie rozpoczynających szkolenia było:
 95 bezrobotnych do 25 roku życia,
 208 bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 316 długotrwale bezrobotnych.
(liczb nie sumuje się)

PUP

Jelenia Góra

powiat
jeleniogórski

I – XII 2007 rok

944

552

392

I – XII 2008 rok

827

410

417

23

Szkolenia realizowane były w zakresie:
 archiwizacji z programem komputerowym,
 podstaw języka niemieckiego,
 podstaw języka angielskiego,
 podstaw języka francuskiego,
 języka angielskiego dla średniozaawansowanych,
 kasjer – fakturzysta,
 księgowości komputerowej z programami księgowymi,
 prawa jazdy kat. B,
 prawa jazdy kat. C,
 prawa jazdy kat. D,
 prawa jazdy kat. C + E,
 przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B,
 opiekunka osób starszych z podstawami dietetyki,
 opiekunka do dzieci z nauką języka angielskiego,
 kadry i płace z prawem pracy,
 systemu tachografu cyfrowego,
 kierowca wózka jezdniowego z egzaminem UDT,
 przewozu towarów niebezpiecznych (podstawy + cysterny),
 kursu dokształcającego podstawowego dla kierowców -przewóz osób/rzeczy,
 cięcia technikami wertykalnymi,
 operator koparko - ładowarki oraz koparki,
 podstaw obsługi komputera,
 obsługi komputera z certyfikatem ECDL,
 grafiki komputerowej z projektowaniem stron www,
 projektowania AutoCAD,
 uprawnień energetycznych,
 montowania rusztowań budowlano – montażowych,
 cieśla - dekarz,
 ślusarz,
 bukieciarstwa,
 artystycznego pakowania prezentów,
 kosmetyki i wizażu,
 usług SPA i masażu,
 stylizacji paznokci,
 fryzjer – stylista,
 strzyżenia i pielęgnacji psów,
 spawacz MAG i TIG + czytanie rysunku technicznego,
 pisania, zarządzania i rozliczania projektów unijnych,
 obsługi recepcji z językiem niemieckim,
 własna firma,
 konserwacji terenów zielonych,
 pomoc kuchenna,
 pokojowa z nauką języka niemieckiego,
 techniki wykańczania wnętrz,
 kasy fiskalnej z terminalem kart płatniczych.
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2. Instrumenty rynku pracy.
W 2008 roku 3.527 bezrobotnych rozpoczęło programy w ramach promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Programy
finansowane były z Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W okresie sprawozdawczym 455 bezrobotnych kontynuowało programy rozpoczęte
w 2007 roku.
W analizowanym okresie aktywnymi działaniami objętych było ogółem 3.982
bezrobotnych, w tym 1.901 osób z Jeleniej Góry.
Liczbę osób objętych aktywnymi programami na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, przedstawia TABELA nr 6.
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TABELA nr 6

LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMAMI NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA
I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Wyszczególnienie

1

Prace interwencyjne
Prace interwencyjne i refundacja pracodawcom kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla
skierowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia
Roboty publiczne
Staże
Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
Szkolenia
Szkolenia w zakresie Aktywnego Poszukiwania Pracy
Refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych
Przyznanie bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie
działalności gospodarczej
Prace społecznie użyteczne
Zwrot kosztów dojazdu do pracodawcy
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do lat 7
lub osobą zależną
Razem:

Osoby skierowane I – XII / 2008 r.

Umowy przechodzące z 2007r.
i rotacje
powiat
Jelenia
liczba osób
jelenioGóra
górski

Jelenia
Góra

powiat
jeleniogórski

liczba osób

Jelenia
Góra

powiat
jelenio
górski

2=5+8

3=6+9

4=7+10

5

6

7

8

9

10

62

14

48

28

8

20

34

6

28

4

2

2

0

0

0

4

2

2

413
447
462
827
103

111
269
277
410
49

302
178
185
417
54

363
334
376
827
103

111
206
232
410
49

252
128
144
417
54

50
113
86
0
0

0
63
45
0
0

50
50
41
0
0

388

192

196

276

150

126

112

42

70

439

224

215

439

224

215

0

0

0

387
154

204
23

183
131

387
119

204
19

183
100

0
35

0
4

0
31

6

2

4

3

1

2

3

1

2

3 692

1 777

1 915

3 255

1 614

1 641

437

163

274

290

124

166

272

111

161

18

13

5

3 982

1 901

2 081

3 527

1 725

1 802

455

176

279

Ogółem

Działania nie limitowane:
Dodatek aktywizacyjny

Ogółem:
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2.1. Prace interwencyjne.
W 2008 roku
28 bezrobotnych:

zatrudnienie

w

ramach

prac

interwencyjnych

rozpoczęło

 z Jeleniej Góry - 8 osób
 z powiatu jeleniogórskiego - 20 osób
W ogólnej liczbie rozpoczynających prace interwencyjne było:
 4 bezrobotnych do 25 roku życia,
 12 bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 11 długotrwale bezrobotnych.
(liczb nie sumuje się)

PUP

Jelenia Góra

powiat
jeleniogórski

I – XII 2007 rok

55

10

45

I – XII 2008 rok

28

8

20

W 2008 roku zawarto 12 umów dot. zatrudnienia 25 bezrobotnych w ramach prac
interwencyjnych, w tym między innymi:
 z jednostkami budżetowymi – 10 umów na 22 stanowiska pracy (robotnik, dozorca,
inkasent, goniec, sortowacz, specjalista ds. drogownictwa, robotnik gospodarczy,
pracownik administracyjny, pracownik biurowy);
 z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą – 2 umowy na 3 stanowiska
pracy (maszynista do maszyn papierniczych, konserwator).
W związku z zawartymi w 2007 roku umowami, zatrudnienie w ramach prac
interwencyjnych w 2008 roku kontynuowały 34 osoby.
Ogółem w analizowanym okresie w/w formie zatrudnionych było 62 bezrobotnych,
w tym 14 osób z Jeleniej Góry.
2.2. Prace interwencyjne i refundacja pracodawcom kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych powyżej 50 roku
życia.
W 2008 roku zatrudnienie w ramach umów przechodzących z 2007 roku
kontynuowały 4 osoby powyżej 50 roku życia, w tym 2 osoby z Jeleniej Góry.
2.3. Roboty publiczne.
Od stycznia do grudnia 2008r. do robót publicznych skierowano 363 bezrobotnych:
 z Jeleniej Góry - 111 osób
 z powiatu jeleniogórskiego - 252 osoby
W ogólnej liczbie rozpoczynających roboty publiczne było:

7 bezrobotnych do 25 roku życia,
 219 bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 194 długotrwale bezrobotnych.
(liczb nie sumuje się)
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PUP

Jelenia Góra

powiat
jeleniogórski

I – XII 2007 rok

358

107

251

I – XII 2008 rok

363

111

252

W okresie sprawozdawczym na terenie Jeleniej Góry roboty publiczne były
realizowane przez:
 Bursę Szkolną Nr 1,
 Gimnazjum Nr 3 i Nr 4,
 Miejski Ośrodek Pomocy Publicznej,
 Międzyszkolny Ośrodek Sportu,
 Miejskie Przedszkole Nr 10 i Nr 27,
 Szkołę Podstawową Nr 2, Nr 3, Nr 6, Nr 8 i Nr 11,
 Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2,
 Teatr Jeleniogórski,
 Zakład Gospodarki Lokalowej „ POŁUDNIE”,
 Zakład Gospodarki Lokalowej „ PÓŁNOC”,
 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1,
 Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1.
Ponadto roboty publiczne były organizowane przez:
 Urząd Miasta Karpacz - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Zakład budżetowy,
 Urząd Miasta Kowary,
 Urząd Miasta Piechowice,
 Urząd Miasta Szklarska Poręba,
 Urząd Gminy Janowice Wielkie,
 Urząd Gminy Jeżów Sudecki,
 Urząd Gminy Mysłakowice,
 Urząd Gminy Podgórzyn,
 Urząd Gminy Stara Kamienica.
W ramach robót publicznych, osoby bezrobotne zatrudnione były między innymi na
stanowiskach:
 konserwator,
 pracownik gospodarczy,
 malarz – murarz,
 pracownik ogólnobudowlany,
 pracownik techniczny,
 pracownik biurowy,
 sprzątaczka.
Ogółem w analizowanym okresie w/w formie zatrudnionych było 413 bezrobotnych,
w tym 111 osób z Jeleniej Góry.
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2.4. Staże.
W analizowanym okresie staże rozpoczęło 334 bezrobotnych, w tym:
 z Jeleniej Góry - 206 osób
 z powiatu jeleniogórskiego - 128 osób
PUP

Jelenia Góra

powiat
jeleniogórski

I – XII 2007 rok

235

135

100

I – XII 2008 rok

334

206

128

W 2008 roku staże realizowane były między innymi na stanowiskach:
 pracownik biurowy,
 sprzedawca,
 pomoc wychowawcy,
 młodszy bibliotekarz,
 fizjoterapeuta,
 technik administracji,
 technik dokumentalista,
 młodszy asystent,
 magazynier,
 kelner – barman,
 grafik komputerowy,
 florysta,
 trener odnowy biologicznej,
 dziennikarz – prezenter.
Do końca grudnia 2008r. staże odbywało 447 bezrobotnych, w tym 269 bezrobotnych
z Jeleniej Góry. Staże rozpoczęte w 2007r. kontynuowało 113 osób, w tym 63 osoby
z Jeleniej Góry.
2.5. Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.
Od stycznia do grudnia 2008r. przygotowanie zawodowe w miejscu pracy rozpoczęło
376 bezrobotnych, w tym:
 z Jeleniej Góry - 232 osoby
 z powiatu jeleniogórskiego - 144 osoby
PUP

Jelenia Góra

powiat
jeleniogórski

I – XII 2007 rok

207

130

77

I – XII 2008 rok

376

232

144

W ogólnej liczbie podejmujących przygotowanie zawodowe u pracodawcy było:
 41 bezrobotnych do 25 roku życia,
 116 bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 190 długotrwale bezrobotnych.
(liczb nie sumuje się)
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W 2008 roku przygotowanie zawodowe w miejscu pracy było realizowane między
innymi na stanowiskach:
 pracownik administracyjno – biurowy,
 kasjer – sprzedawca,
 robotnik gospodarczy,
 robotnik terenów zielonych,
 robotnik oczyszczania zimowego / letniego,
 ładowacz nieczystości,
 młodszy bibliotekarz,
 fryzjer – stylista,
 robotnik drogowy,
 archiwista, technik dokumentalista,
 kelner,
 kucharz / pomoc kuchenna.
W omawianym okresie sprawozdawczym przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
odbywało 462 bezrobotnych, w tym 277 osób z Jeleniej Góry. Przygotowanie
zawodowe z 2007r. kontynuowało 113 osób, w tym 63 osoby z Jeleniej Góry.
2.6. Refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk
pracy dla skierowanych bezrobotnych.
W 2008 roku 182 pracodawców podpisało umowy na utworzenie 276 miejsc pracy
dla skierowanych bezrobotnych, w tym:
 z Jeleniej Góry - 113 pracodawców na utworzenie 150 stanowisk pracy,
w tym między innymi:
 sprzedawca
- 22 stanowiska pracy,
 mechanik samochodowy
- 13 stanowisk pracy,
 kierowca – serwisant, zaopatrzeniowiec,
akwizytor
- 10 stanowisk pracy,
 pracownik budowlany
- 10 stanowisk pracy,
 pracownik biurowy
- 7 stanowisk pracy,
 dozorca – pracownik obsługi
- 5 stanowisk pracy,
 stolarz
- 5 stanowisk pracy,
 specjalista ds. marketingu
- 5 stanowisk pracy,
 sekretarka
- 4 stanowiska pracy,
 fryzjer
- 4 stanowiska pracy,
 kucharz
- 4 stanowiska pracy,
 monter, pomoc techniczna
- 4 stanowiska pracy,
 referent ds. turystyki
- 3 stanowiska pracy,
 serwisant urządzeń grzewczych
- 3 stanowiska pracy,
 asystent projektanta
- 3 stanowiska pracy,
 informatyk
- 3 stanowiska pracy,
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 z powiatu jeleniogórskiego - 69 pracodawców
pracy, w tym między innymi:
- pomoc kuchenna
- kasjer, sprzedawca
- kierowca – serwisant, zaopatrzeniowiec,
akwizytor
- kucharz
- dozorca
- pracownik budowlany
- mechanik samochodowy
- kelner – barman
- lakiernik, blacharz
- pracownik obsługi bioodnowy
- pracownik obsługi gości hotelowych
- kosmetyczka
- blacharz – lakiernik
-

na utworzenie 126 stanowisk
18 stanowisk pracy,
16 stanowisk pracy,
12
7
6
6
6
5
4
4
4
3
3

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

Do końca grudnia 2008r. w ramach podpisanych umów zatrudnienie podjęło
276 bezrobotnych, w tym:

I – XII 2007 rok
I – XII 2008 rok

PUP

Jelenia Góra

powiat
jeleniogórski

280
276

173
150

107
126

Ponadto 112 bezrobotnych podjęło pracę w ramach umów zawartych w latach
ubiegłych (rotacja bezrobotnych).
Ogółem zatrudnienie podjęło 388 bezrobotnych, w tym 192 osoby z Jeleniej Góry.
2.7. Przyznanie bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności
gospodarczej.
Od stycznia do grudnia 2008r. własną firmę, korzystając z jednorazowo przyznanych
środków na podjęcie działalności gospodarczej, założyło 439 bezrobotnych, w tym:
 z Jeleniej Góry - 224 osoby
 z powiatu jeleniogórskiego - 215 osób

I – XII 2007 rok
I – XII 2008 rok

PUP

Jelenia Góra

powiat
jeleniogórski

298
439

165
224

133
215

Jednorazowe środki przyznano bezrobotnym, między innymi na podjęcie działalności
gospodarczej:
 usługi budowlane
- 70 osób,
 sprzedaż detaliczna i hurtowa
- 36 osób,
 usługi fryzjerskie i kosmetyczne
- 27 osób,
 usługi samochodowe
- 26 osób,
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usługi finansowe
usługi komputerowe i internetowe
usługi rekreacyjne i rozrywkowe
usługi doradcze
usługi gastronomiczne
usługi fotograficzne
wynajem pokoi
usługi krawieckie i odzieżowe
usługi stolarskie
produkcja mebli
usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych usługi sprzątające
usługi fizjoterapeutyczne
usługi pielęgniarskie
usługi transportowe
usługi artystyczne
wulkanizacja
obróbka elementów metalowych
usługi dekoracyjne
usługi związane ze skupem złomu
usługi związane z hodowlą i pielęgnacją zwierząt
-

15 osób,
14 osób,
13 osób,
13 osób,
11 osób,
10 osób,
9 osób,
8 osób,
7 osób,
7 osób
7 osób,
7 osób,
6 osób,
4 osoby,
3 osoby,
3 osoby,
3 osoby,
3 osoby,
3 osoby,
2 osoby,
2 osoby.

2.8. Prace społecznie użyteczne.
W analizowanym okresie prace społecznie użyteczne rozpoczęło 387 bezrobotnych,
w tym:
 z Jeleniej Góry - 204 osoby
 z powiatu jeleniogórskiego - 183 osoby
W ogólnej liczbie podejmujących prace społecznie użyteczne było:
 7 bezrobotnych do 25 roku życia,
 158 bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 301 długotrwale bezrobotnych.
(liczb nie sumuje się)

PUP

Jelenia Góra

powiat
jeleniogórski

I – XII 2007 rok

388

155

233

I – XII 2008 rok

387

204

183

W 2008 roku prace społecznie użyteczne były realizowane przez:
 Urząd Miasta Jelenia Góra,
 Urząd Miasta Kowary,
 Urząd Miasta Szklarska Poręba,
 Urząd Gminy Jeżów Sudecki,
 Urząd Gminy Podgórzyn,
 Urząd Gminy Mysłakowice.
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W oparciu o porozumienie zawarte z Urzędem Miasta Jelenia Góra prace społecznie
użyteczne realizowano w:
 Bursie Szkolnej Nr 1 i Nr 4,
 Domu Dziecka Nr 2 „Dąbrówka”,
 Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”,
 Dziennym Domu Pomocy Społecznej,
 Gimnazjum Nr 1, Nr 3 i Nr 4,
 Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
 Miejskim Przedszkolu Nr 2, Nr 4, Nr 13, Nr 19 i Nr 27,
 Młodzieżowym Domu Kultury,
 Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,
 Miejskim Domu Kultury „Muflon”,
 Muzeum Miejskim „Dom Gerharda Hauptmana”,
 Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
 Szkole Podstawowej Nr 2, Nr 3, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 10 i Nr 11,
 Teatrze Jeleniogórskim,
 Zakładzie Gospodarki Lokalowej „POŁUDNIE”,
 Zakładzie Gospodarki Lokalowej „PÓŁNOC”,
 Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1.
Osoby bezrobotne kierowane były między innymi na stanowiska:
 robotnik gospodarczy,
 pomoc kuchenna,
 sprzątaczka,
 pomoc konserwatora,
 pomocnik w archiwum,
 konserwator – stolarz,
 ogrodnik,
 robotnik budowlany,
 szatniarz,
 maszynista sceny,
 pomoc w księgowości,
 pomoc biurowa.
2.9. Zwrot kosztów dojazdu do pracodawcy.
Do końca grudnia 2008 r. 119 osobom przyznano zwrot kosztów dojazdu, w tym:
 z Jeleniej Góry - 19 osobom
 z powiatu jeleniogórskiego - 100 osobom
Koszty dojazdu zrefundowano dla:
 27 osób odbywających przygotowanie zawodowe,
 65 osób odbywających staże,
 27 osób podejmujących zatrudnienie na podstawie umów o pracę.
W 2008r. zwrot kosztów dojazdu otrzymały 154 osoby, w tym 35 osób z umów
przechodzących z 2007 roku.
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2.10. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do lat 7 lub osobą
zależną.
Z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem korzystało 6 osób, w tym 2 osoby
z Jeleniej Góry – refundacja przyznana w 2008 roku oraz 1 osoba z umowy
podpisanej w 2007roku.
2.11. Dodatki aktywizacyjne.
Od stycznia do grudnia 2008r. dodatek aktywizacyjny przyznano 272 osobom,
w tym:
 z Jeleniej Góry - 111 osobom
 z powiatu jeleniogórskiego - 161 osobom
PUP

Jelenia Góra

powiat
jeleniogórski

I – XII 2007 rok

214

111

103

I – XII 2008 rok

272

111

161

W analizowanym okresie dodatki aktywizacyjne pobierało 290 osób, w tym
18 osób kontynuowało pobieranie dodatku z 2007 roku.
3. Zadania wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
W 2008 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze wypłacał zasiłki na
podstawie decyzji wydanych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla
20 bezrobotnych powracających z pracy w Anglii, Austrii. Irlandii, Czechach,
Francji, Niemczech, Islandii, Hiszpanii.
Ponadto w 2008r. przyznano 10 osobom zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Jeleniej Górze jako poszukujące pracy, prawo do transferu zasiłku dla
bezrobotnych – decyzje wydane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego:
 1 osoba – transfer świadczenia z Norwegii,
 1 osoba – transfer świadczenia z Niemiec,
 8 osób – transfer świadczenia z Irlandii.
W/w osoby pobierały zasiłki w wysokości świadczeń wypłacanych
w poszczególnych krajach. Okres transferu zasiłków był nie dłuższy niż 3 miesiące.
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III. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Według stanu na koniec grudnia 2008r. liczba bezrobotnych niepełnosprawnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze wynosiła ogółem
428 osób, w tym:
 z Jeleniej Góry - 248 osób
 z powiatu jeleniogórskiego - 180 osób
W końcu grudnia 2008r. w ewidencji Urzędu pozostawało 70 osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy, w tym:
 z Jeleniej Góry - 59 osób
 z powiatu jeleniogórskiego - 11 osób
Wyszczególnienie

31.12.2007 r.

31.12.2008 r.

Ogółem

%

Ogółem

%

Liczba osób bezrobotnych
niepełnosprawnych

479

100,0

428

89,4

Jelenia Góra

279

100,0

248

88,9

powiat jeleniogórski

200

100,0

180

90,0

W porównaniu do stanu na koniec 2007r. liczba bezrobotnych niepełnosprawnych
zmniejszyła się o 51 osób.
Od stycznia do grudnia 2008r. w tut. Urzędzie zarejestrowało się ogółem
778 bezrobotnych niepełnosprawnych , w tym:
 z Jeleniej Góry - 455 osób
 z powiatu jeleniogórskiego - 323 osoby
Z ewidencji wyłączono 829 osób niepełnosprawnych, w tym:
 z Jeleniej Góry - 486 osób
 z powiatu jeleniogórskiego - 343 osoby
Osoby bezrobotne niepełnosprawne charakteryzowały się dużym zróżnicowaniem
pod względem stopnia niepełnosprawności, wieku, wykształcenia, stażu pracy oraz
czasu pozostawania bez pracy.
Wśród bezrobotnych niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby
z lekkim stopniem niepełnosprawności – 362 osoby (84,6 % ogółu zarejestrowanych
bezrobotnych niepełnosprawnych).
Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stanowiły 12,9%, natomiast
ze znacznym stopniem niepełnosprawności 2,6%. Bezrobotni z umiarkowanym
i znacznym stopniem niepełnosprawności miały największe trudności ze znalezieniem
pracy i wykazywały największą bierność zawodową.
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Struktura zarejestrowanych osób niepełnosprawnych wg stopnia niepełnosprawności:

31.12. 2008 r.

Stopień
niepełnosprawności

PUP

Jelenia Góra

powiat
jeleniogórski

znaczny
umiarkowany
lekki
ogółem:

11
55
362
428

7
35
206
248

4
20
156
180

Najliczniejszą grupę bezrobotnych niepełnosprawnych stanowiły osoby w przedziale
wiekowym 45–54 lata, tj. 41,6% ogółu niepełnosprawnych oraz w wieku powyżej
55 lat.
Według stanu na koniec grudnia 2008r. w rejestrach Urzędu Pracy zanotowano
nieznaczny wzrost liczby w grupie bezrobotnych niepełnosprawnych w przedziale
wiekowym 35-44 lata.
Struktura zarejestrowanych osób niepełnosprawnych wg wieku:

31.12.2008 r.
Wiek

18 – 24 lata
25 – 34 lata
35 – 44 lata
45 – 54 lata
powyżej 55 lat
ogółem:

PUP

Jelenia Góra

powiat
jeleniogórski

10
55
62
178
123
428

6
26
32
111
73
248

4
29
30
67
50
180

Wykształcenie jest cechą istotnie różnicującą pozycję na rynku pracy. Osoby z niskimi
kwalifikacjami oraz niskim wykształceniem (gimnazjalne i niższe) wykazywały
największą bierność zawodową – grupa ta stanowiła 39,7% ogółu. Wykształcenie
zawodowe posiadało 34,8% bezrobotnych niepełnosprawnych. Wykształcenie wyższe
posiadało zaledwie 2,6% bezrobotnych niepełnosprawnych.
Struktura zarejestrowanych osób niepełnosprawnych wg wykształcenia:
Wykształcenie

wyższe
policealne i średnie
zawodowe
średnie – ogólne
zasadnicze zawodowe
gimnazjalne i niższe
ogółem:

31.12.2008 r.
PUP

Jelenia Góra

powiat
Jeleniogórski

11

4

7

75

51

24

23
149
170
428

16
86
91
248

7
63
79
180
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Najwyższy poziom bezrobocia odnotowano wśród bezrobotnych niepełnosprawnych
o stażu pracy 20–30 lat - 22,4% oraz 10–20 lat - 19,6%. Najmniej zarejestrowanych
bezrobotnych posiadało staż pracy 30 lat i więcej - 4,9% ogółu.
Bez stażu pracy zarejestrowanych było 45 osób, tj. 10,5% ogółu bezrobotnych
niepełnosprawnych.
Struktura zarejestrowanych osób niepełnosprawnych wg stażu pracy:

31.12.2008 r.

Staż pracy

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

PUP

Jelenia Góra

powiat
jeleniogórski

60
67
55
84
96
21
45
428

39
37
29
45
57
14
27
248

21
30
26
39
39
7
18
180

Wśród niepełnosprawnych bezrobotnych nadal najliczniejszą grupę stanowiły osoby
niepełnosprawne pozostające w ewidencji od 1 do 3 miesięcy – 23,6% oraz powyżej
24 miesięcy – 22,7% ogółu.
Struktura zarejestrowanych osób niepełnosprawnych wg czasu pozostawania bez pracy:

31.12.2008r.

Czas pozostawania
bez pracy w m-cach

PUP

Jelenia Góra

powiat
jeleniogórski

do 1 miesiąca
1 – 3 miesięcy
3 – 6 miesięcy
6 – 12 miesięcy
12 – 24 miesiące
powyżej 24 miesięcy
ogółem:

60
101
62
63
45
97
428

38
58
37
37
30
48
248

22
43
25
26
15
49
180

1. Pośrednictwo pracy.
W 2008 roku Urząd pozyskał 222 oferty pracy dla osób niepełnosprawnych, w tym
201 ofert od pracodawców z Jeleniej Góry.
Wyszczególnienie

PUP

Jelenia Góra

powiat
jeleniogórski

Ogółem oferty zgłoszone

222

201

21

w tym finansowane z PFRON

27

24

3
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Proponowane osobom niepełnosprawnym oferty pracy dostosowane były do poziomu
wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz predyspozycji indywidualnych.
Większość ofert pracy pochodziła z zakładów pracy chronionej.
Najwięcej ofert pracy pozyskano dla dozorców, pracowników ochrony mienia
i pracowników gospodarczych. Osoby niepełnosprawne z uwagi na posiadaną
niepełnosprawność nadal zajmują niższą pozycję konkurencyjną na rynku pracy,
charakteryzując się mniejszą atrakcyjnością dla pracodawców z uwagi na ryzyko
niższej wydajności i częstszych absencji związanych ze złym stanem zdrowia.
W okresie sprawozdawczym prowadzone były aktywnie działania na rzecz promocji
zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez m.in.: organizowanie giełd pracy
oraz spotkań z pracodawcami, które miały na celu prezentację korzyści płynących
z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W 2008 r. Urząd zorganizował 10 giełd pracy dla osób niepełnosprawnych, w wyniku
których 14 osób podjęło pracę.
W analizowanym okresie, w związku z podjęciem pracy, z ewidencji Urzędu
wyłączono 260 bezrobotnych niepełnosprawnych, w tym 153 osoby z Jeleniej Góry.
Wyłączenia osób niepełnosprawnych z powodu podjęcia pracy:
Wyszczególnienie

Praca subsydiowana
w tym: w zakładach pracy
chronionej

Praca niesubsydiowana
ogółem:

PUP

Jelenia Góra

powiat
jeleniogórski

74
29

37
21

37
8

186

116

70

260

153

107

3. Szkolenia osób niepełnosprawnych.
W 2008r. szkoleniami objęto 53 bezrobotnych niepełnosprawnych, w tym:
 z Jeleniej Góry - 33 osoby
 z powiatu jeleniogórskiego - 20 osób
Bezrobotni niepełnosprawni uczestniczyli w następujących szkoleniach:
 kasjer fakturzysta,
 księgowość komputerowa z programami księgowymi,
 opiekunka do osób starszych z podstawami dietetyki,
 bukieciarstwo,
 stylizacja paznokci ,
 archiwizacja z programem komputerowym,
 podstawy obsługi komputera,
 kierowca wózka jezdniowego z egzaminem UDT,
 prawo jazdy kategorii C+E,
 grafika komputerowa i tworzenie stron www,
 podstawy języka niemieckiego,
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obsługa sekretariatu z podstawami kadr,
obsługa komputera z certyfikatem ECDL,
projektowanie AutoCad – kurs podstawowy + 2D,
instruktor nauki jazdy kat.B.
prawo jazdy kat. C+E

4. Staże i przygotowanie zawodowe.
W 2008r. skierowano 14 bezrobotnych niepełnosprawnych do obycia przygotowania
zawodowego u pracodawcy:
 z Jeleniej Góry - 7 osób
 z powiatu jeleniogórskiego - 7 osób
Przygotowanie zawodowe przygotowywało bezrobotnych do wykonywania zadań
na stanowiskach pracy m.in.: pomocy bibliotecznej, sprzedawcy, archiwisty, doradcy
klienta, administratora.
W 2008r. 6 bezrobotnych niepełnosprawnych rozpoczęło staż zawodowy:
 z Jeleniej Góry - 3 osoby
 z Powiatu Jeleniogórskiego - 3 osoby
Ponadto w ramach
Niepełnosprawnych pn.
niepełnosprawnych – 5



programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
„JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów
osób odbywało staż i otrzymało dofinansowanie z PFRON:
z Jeleniej Góry - 3 osoby
z Powiatu Jeleniogórskiego - 2 osoby
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IV. PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY
I UNII EUROPEJSKIEJ
1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze realizuje w latach 2008 – 2013 projekt
„KAPITAŁ LUDZKI – INWESTYCJA W CZŁOWIEKA” współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1
Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu
aktywności zawodowej osób bezrobotnych.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2008 r. do 31.12.2008r.
W ramach projektu zaktywizowano 578 bezrobotnych poprzez:
 staże – rozpoczęło 62 bezrobotnych, w tym 26 osób z Jeleniej Góry.

W ramach staży bezrobotni kierowani byli między innymi na stanowiska:
- technik administracji,
- referent,
- referent ds. sprzedaży w branży tytoniowej,
- pracownik biurowy w branży handlowej i nieruchomości,
- sprzedawca w branży meblowej i odzieżowej,
- konstruktor i magazynier w branży elektrycznej,
- magazynier w branży bibliotekarskiej,
- technik dokumentalista,
- technik dentystyczny,
- lekarz weterynarii;


przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – skierowano 55 bezrobotnych,
w tym 44 osoby z Jeleniej Góry.
Najwięcej bezrobotnych zostało skierowanych na przygotowanie zawodowe na
stanowiska:
- robotnik leśny,
- referent,
- technik dokumentalista,
- kucharz,
- recepcjonista w branży hotelarskiej,
- pokojowa i recepcjonista w branży uzdrowiskowej,
- sprzedawca w branży handlowej i finansowej,
- konserwator terenów zielonych w branży sportowej,
- stolarz,
- gospodyni,
- sekretarka,
- księgowy,
- pracownik biurowy;
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przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej –
otrzymało 123 bezrobotnych, w tym 69 osób z Jeleniej Góry.
Bezrobotni rozpoczynali działalność gospodarczą między innymi w zakresie:
- usługi ogólnobudowlane, w tym usługi budowlane wysokościowe i usługi
budowlane wykończeniowe,
- usługi fryzjerskie i kosmetyczne,
- agencje reklamowe i projektowanie graficzne,
- pośrednictwo pieniężne i finansowe,
- działalność rachunkowo – księgowa,
- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,
- sprzedaż detaliczna prowadzona przez Internet,
- produkcja mebli,
- sprzątanie budynków i obiektów;



szkolenia – skierowano 338 bezrobotnych, w tym 169 osób z Jeleniej Góry.
Bezrobotni z Jeleniej Góry uczestniczyli we wszystkich zaplanowanych
szkoleniach:
- kosmetyka i wizaż,
- archiwizacja z programem komputerowym,
- podstawy języka niemieckiego,
- podstawy języka angielskiego,
- język angielski dla średniozaawansowanych,
- kasjer – fakturzysta,
- prawo jazdy kat. D,
- prawo jazdy kat. C,
- opiekunka do osób starszych z podstawami dietetyki,
- kadry i płace z prawem pracy,
- prawo jazdy kat. C + E,
- kierowca wózka jezdniowego z egzaminem UDT,
- podstawy obsługi komputera,
- operator koparko – ładowarki oraz koparki,
- obsługa komputera z certyfikatem ECDL,
- bukieciarstwo,
- cieśla – dekarz,
- stylizacja paznokci,
- projektowanie AutoCAD,
- grafika komputerowa z projektowaniem stron www.

Wartość projektu:

-

2.899.966,37 zł

Całkowita wydatkowana wartość projektu

-

2.899.966,23 zł

w tym: kwota dofinansowania z EFS

-

2.464.900,00 zł tj. 85,0 %
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2. Programy realizowane ze środków samorządu województwa.
 Program pn. „INWESTYCJE W KAPITAŁ
ZDOBYWANIE NOWYCH KWALIFIKACJI”

LUDZKI

POPRZEZ

Uczestnikami programu byli bezrobotni znajdujący się w szczególnej sytuacji na
rynku pracy.
Okres realizacji programu: od 01.03.2008 r. do 31.12.2008 r.
W ramach realizowanego programu zaktywizowano 129 bezrobotnych:



na staże – skierowano 60 bezrobotnych , w tym 39 osób z Jeleniej Góry,
przygotowanie zawodowe – rozpoczęło 69 bezrobotnych, w tym 54 osoby
z Jeleniej Góry.

 Program pn. „WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W REGIONIE PRZEDSIĘBIORCA”
Uczestnikami programu byli bezrobotni znajdujący się w szczególnej sytuacji
na rynku pracy oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą z terenu działania
Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze.
Okres realizacji programu: od 01.03.2008 r. do 31.12.2008 r.
W ramach realizowanego programu zaktywizowano 200 bezrobotnych:
jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – otrzymało
120 bezrobotnych, w tym 56 osób z Jeleniej Góry,
 zrefundowano
pracodawcom koszty wyposażenia lub doposażenia
80 stanowisk pracy – dla skierowanych bezrobotnych, w tym 54 stanowiska
pracy utworzonych przez pracodawców z Jeleniej Góry.


3. Programy finansowane z pozyskanych dodatkowo środków z „rezerwy”
Ministra Pracy i Polityki Społecznej.


Program pn. „DOBRE ŻYCIE TO ŻYCIE Z PRACĄ”

Uczestnikami programu były osoby zarejestrowane, ze szczególnym uwzględnieniem
bezrobotnych pozostających w trudnej sytuacji na rynku pracy, oraz podmioty
prowadzące działalność gospodarczą z terenu działania Powiatowego Urzędu Pracy
w Jeleniej Górze.
Okres realizacji programu: lipiec – grudzień 2008r.
W ramach realizowanego programu zaktywizowano 680 bezrobotnych:




roboty publiczne – rozpoczęło 10 bezrobotnych, w tym 9 osób z Jeleniej Góry,
na staże – skierowano 112 bezrobotnych, w tym 84 osoby z Jeleniej Góry,
przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – rozpoczęło 75 bezrobotnych, w tym
53 osoby z Jeleniej Góry,

42

jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – otrzymało
96 bezrobotnych, w tym 92 osoby z Jeleniej Góry,
 zrefundowano
pracodawcom koszty wyposażenia lub doposażenia
133 stanowisk pracy, w tym 87 stanowisk pracy dla skierowanych
bezrobotnych z Jeleniej Góry,
 na szkolenia – skierowano 254 bezrobotnych, w tym 136 osób z Jeleniej Góry.


 Program pn. „MAŁA WIEŚ – WIELCY LUDZIE: KWALIFIKACJE,
KOMPETENCJE, PRACA”
Uczestnikami programu byli bezrobotni zamieszkali
jeleniogórskiego.
Okres realizacji programu: lipiec – grudzień 2008 r.

w

gminach

powiatu

W ramach realizowanego programu zaktywizowano 332 bezrobotnych:
 roboty publiczne – rozpoczęło 96 osób,
 na szkolenia – skierowano 51 osób,
 staże – rozpoczęło 21 osób,
 na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – skierowano 38 osób,
 jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – otrzymały
83 osoby,
 zrefundowano pracodawcom koszty wyposażenia lub doposażenia
43 stanowisk pracy – dla skierowanych bezrobotnych.
 Program pn. „45 / 50 PLUS”
Głównym celem programu była reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych
w wieku niemobilnym.
Okres realizacji programu: lipiec – grudzień 2008 r.
W ramach realizowanego programu zaktywizowano 131 bezrobotnych:
 na szkolenia – skierowano 114 bezrobotnych, w tym 61 osób z Jeleniej Góry,
 jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – otrzymało
17 bezrobotnych, w tym 6 osób z Jeleniej Góry.
4. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2008 – 2013
finansowany ze środków Funduszu Pracy.
 Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn. „NOWE KWALIFIKACJE
I PRACA – TO LEPSZE JUTRO”
Okres realizacji programu: lipiec – grudzień 2008 r.
Kwota z Funduszu Pracy przeznaczona na realizację programu - 150.000,00 zł
Celem programu było zwiększenie szans na uzyskanie stałego zatrudnienia
aktywizowanych bezrobotnych z Jeleniej Góry zamieszkałych na terenach objętych
programem rewitalizacji.
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Podjęte w ramach programu działania aktywujące, miały za zadanie zmniejszenie
pasywności zawodowej uczestników oraz wprowadzenie na rynek pracy poprzez
przygotowanie do zatrudnienia.
W pierwszym etapie realizacji programu „Nowe kwalifikacje i praca – to lepsze
jutro” przeprowadzone zostały spotkania informacyjne, na które zaproszono
151 bezrobotnych spełniających kryteria udziału, tj. zamieszkałych na terenie
objętym rewitalizacją. Na spotkania zgłosiło się 69 bezrobotnych, którzy określili
swoje oczekiwania zawodowe w badaniach ankietowych. Informacje uzyskane
w ankietach i wywiadach indywidualnego poradnictwa zawodowego posłużyły do
zaszeregowania beneficjentów do odpowiednio zindywidualizowanego rodzaju
wsparcia. Większość bezrobotnych nie posiadała kwalifikacji i doświadczenia
na jakie występuje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Dlatego program
zakładał przede wszystkim, wyposażenie osób bezrobotnych bez zawodu
w odpowiednie kwalifikacje, poprzez szkolenia oraz przygotowanie praktyczne do
zawodu.
Program „Nowe kwalifikacje i praca – to lepsze jutro” zakładał, że w 2008r.:
 23 bezrobotnych nabędzie praktycznych umiejętności zawodowych w ramach
przygotowania zawodowego.
Ogółem z tej formy wsparcia w analizowanym okresie skorzystało
46 bezrobotnych zamieszkałych na terenach odjętych rewitalizacją.
 30 bezrobotnych skorzysta ze szkoleń uzyskując nowe lub podnosząc posiadane
kwalifikacje.
Ogółem z tej formy wsparcia skorzystało 62 bezrobotnych zamieszkałych na
terenach odjętych rewitalizacją.
Ponadto bezrobotni zamieszkali na terenach objętych rewitalizacją korzystali z innych
form wsparcia finansowanych przez Urząd Pracy.
Zestawienie form wsparcia i ilość objętych bezrobotnych z terenów rewitalizowanych:
Wyszczególnienie

Liczba bezrobotnych
Ogółem

Założenia
programu

Roboty publiczne
Staże
Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
Szkolenia

15
10
46
62

23
30

Zatrudnienie na miejscach pracy powstałych w związku
z refundacją pracodawcom kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

21

-

5

-

24

-

183

53

Przyznanie bezrobotnym jednorazowo środków na
podjęcie działalności gospodarczej
Prace społecznie użyteczne

razem:
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Środki Funduszu Pracy wydatkowane w 2008 roku na aktywizację bezrobotnych z terenów
objętych rewitalizacją:

Ogółem

Wyszczególnienie
Roboty publiczne

74.240

Staże

32.400

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

163.300

Szkolenia
Refundacja pracodawcom kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych
bezrobotnych
Przyznanie bezrobotnym jednorazowo środków na
podjęcie działalności gospodarczej
Prace społecznie użyteczne

65.300
183.900
72.800
11.860

603.800

razem:

Na koniec grudnia 2008 roku zarejestrowanych było 243 bezrobotnych zamieszkałych
na terenie rewitalizacji, tj. o 122 osoby mniej niż pozostawało w rejestrze Urzędu
Pracy na koniec grudnia 2006r.
Struktura bezrobotnych:
Lp.

Wyszczególnienie

1. Liczba bezrobotnych ogółem:
w tym: - kobiety
- mężczyźni
2. Struktura bezrobotnych wg wieku
18 – 24 lata
25 – 34 lata
35 – 44 lata
45 – 54 lata
55 – 59 lat
60 – 64 lata
3. Struktura bezrobotnych wg wykształcenia
- wyższe
- policealne i średnie zawodowe
- średnie ogólne
- zasadnicze zawodowe
- gimnazjalne i poniżej

Obszar wsparcia
31 XII 2006 r.

31 XII 2008 r.

365

243

170
195

94
149

40
76
62
130
47
10

29
55
29
86
34
10

18
60
17
100
170

13
35
16
80
99
45

Liczba bezrobotnych pozostających bez pracy
powyżej 13 miesięcy
Liczba bezrobotnych z wykształceniem
5.
gimnazjalnym i poniżej – ogółem
w tym: a) w grupach wiekowych
- w wieku do 25 lat
- w wieku 26 – 49
- w wieku powyżej 50 lat
b) pozostających bez pracy powyżej 13 miesięcy
4.

115

101

170

99

19
83
68

8
57
34

54
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Działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze przyczyniły
się do zmniejszenia liczby bezrobotnych z obszaru wsparcia.
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V. ŚRODKI FUNDUSZU PRACY PRZYZNANE NA FINANSOWANIE
PROGRAMÓW
NA
RZECZ
PROMOCJI
ZATRUDNIENIA,
ŁAGODZENIA
SKUTKÓW
BEZROBOCIA
I
AKTYWIZACJI
ZAWODOWEJ
Zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej Starosta Jeleniogórski
otrzymał dla Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze na 2008 rok środki
Funduszu Pracy w wysokości 4.003,3 tys. zł na realizację programów na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
W 2008 roku na aktywizację bezrobotnych pozyskano dodatkowo środki
Funduszu Pracy w wysokości:
 2.464,9 tys. zł  z przeznaczeniem na realizacje PO KL – Poddziałanie 6.1.3.
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 3.168,0 tys. zł  z przeznaczeniem na realizację programów regionalnych:
424,2 tys. zł  na realizację programu pn. „Inwestycje w kapitał ludzki
poprzez zdobywanie nowych kwalifikacji”,
2.743,8 tys. zł  na realizację programu pn. „Wsparcie przedsiębiorczości
w regionie – Przedsiębiorca”,
 6.100,0 tys. zł  z przeznaczeniem na realizację programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej, w tym:
3.900,0 tys. zł  na realizację programu „Dobre życie to życie z pracą”,
2.200,0 tys. zł  na realizację programu „Mała wieś – wielcy ludzie:
kwalifikacje, kompetencje, praca” - aktywizacja osób
bezrobotnych z obszarów wiejskich i miast do 25 tys.
mieszkańców;
 637,0 tys. zł  z przeznaczeniem na realizację programu „ 45/50 PLUS”.
Łączna kwota środków Funduszu Pracy na realizację w 2008 roku zadań na
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej – wynosi 16.373,2 tys. zł.
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Do końca grudnia 2008 roku w ogólnej liczbie wydanych środków 51,1 % kwoty
przeznaczone zostało na bezrobotnych z Jeleniej Góry.
(w tys.zł)
Formy aktywizacji

Środki
wydatkowane
w 2007 roku

Środki
wydatkowane
w 2008roku

Jelenia
Góra

powiat
jeleniogórski

Ogółem:

11.453,9

16.373,2

8.532,2

7.841,0

Prace interwencyjne

227,4

132,2

16,5

115,7

Prace interwencyjne i refundacja
pracodawcy kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego powyżej
50 roku życia

52,8

13,0

6,9

6,1

Roboty publiczne

1.346,1

1.651,1

469,2

1.181,9

Staże

1.258,5

1.397,6

681,5

716,1

555,2

1.098,0

744,0

354,0

1.646,5

1.412,1

702,1

710,0

2.352,6

3.966,8

2.516,3

1.450,5

3.717,6

6.305,0

3.225,8

3.079,2

202,2

225,9

115,9

110,0

Stypendia na kontynuację nauki

0,3

X

X

X

Zwrot kosztów dojazdu do pracodawcy

85,4

109,1

20,5

88,6

Refundacja kosztów opieki nad
dzieckiem w wieku do lat 7 lub osobą
zależną

9,3

1,2

0,8

0,4

X

61,2

32,7

28,5

Przygotowanie zawodowe w miejscu
pracy
Szkolenia
Refundowanie pracodawcom kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowisk
pracy dla skierowanych bezrobotnych
Przyznanie bezrobotnym jednorazowych
środków na podjęcie działalności
gospodarczej
Prace społecznie użyteczne

Badania lekarskie
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VI. ŚRODKI FUNDUSZU PRACY PRZYZNANE NA INNE
FAKULTATYWNE ZADANIA
W 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze otrzymał z Funduszu Pracy
kwotę w wysokości 1.086,8 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie innych
fakultatywnych zadań, które zostały przyznane decyzją z dnia 22.02.2008r.
nr DF.I.4021/1a/AK/08 Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Kwota 1.086,8 tys. zł została wydatkowana na finansowanie innych fakultatywnych
zadań, między innymi na:
 koszty badań lekarskich bezrobotnych,
 poradnictwo i informację zawodową,
 koszty wyposażenia i działalności Klubu Pracy,
 koszty rozwijania i eksploatacji systemu informatycznego,
 szkolenia 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
fakultatywnych zadań:
/w tys. zł/
Środki
wydatkowane
w 2008 r.

Udział
%

Dodatki do wynagrodzeń dla pośredników pracy, doradców
zawodowych, specjalistów do spraw rozwoju zawodowego

62,8

5,7

Poradnictwo i informacja zawodowa

79,0

7,4

Informacja o usługach i partnerach rynku pracy

138,6

12,8

Koszty wezwań, zawiadomień, druków i inne

262,1

24,1

Koszty systemu informatycznego

349,5

32,1

Koszty audytu zewnętrznego

19,0

1,7

Koszty wyposażenia i działalności Klubu Pracy

57,3

5,3

113,3

10,4

5,2

0,5

Wyszczególnienie

Szkolenia pracowników Urzędu Pracy i członków
Powiatowej Rady Zatrudnienia
Koszty sądowe i egzekucyjne

Razem:

1.086,8

100,0
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VII. WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY
W 2008r. z Funduszu Pracy wydatkowano kwotę 23.915,4 tys. zł.
Struktura wydatków Funduszu Pracy w okresie styczeń – grudzień 2007 r.:
 26,3 % - wydatki na zasiłki dla bezrobotnych;


0,7 % - wydatki na wypłaty dodatków aktywizacyjnych;

 68,5 % - wydatki limitowane na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia,

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej;


4,5 % - wydatki limitowane na działania fakultatywne ( w tym m.in. informacja
o usługach i partnerach rynku pracy, szkolenia, dodatki do
wynagrodzeń pracowników, badania lekarskie, druki, koszty systemu
informatycznego, opłaty pocztowe, koszty sądowe i egzekucyjne, audyt
zewnętrzny).

Wydatki ze środków Funduszu Pracy w 2008r.:

/w tys. zł/

2007r.

2008r.

19.909,7

23.915,4

Wydatki nie limitowane :

7.617,4

6.455,4

- Zasiłki dla bezrobotnych

7.554,7

6.292,9

62,7

162,5

11.399,7

16.373,2

891,5

1.081,6

1,1

5,2

Wydatki Funduszu Pracy

- Dodatki aktywizacyjne
Aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu
Zadania fakultatywne
Inne wydatki Funduszu Pracy
(w tym: wyrównanie zasiłków i świadczeń
przedemerytalnych oraz koszty obsługi rachunku FP)
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VIII. INSTYTUCJONALNA OBSŁUGA URZĘDU PRACY
W 2008 roku pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze przyjęli
łącznie 99.100 bezrobotnych, w tym:
 z Jeleniej Góry - 48.700 osób
 z powiatu jeleniogórskiego - 50.400 osób
Bezrobotnym przedstawiano możliwość skorzystania
i wspierających je instrumentów rynku pracy.

z

usług

rynku

pracy

W okresie sprawozdawczym Urząd Pracy wydał 28.698 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.
W 2008 roku do Wojewody Dolnośląskiego jako organu odwoławczego wpłynęło
109 odwołań od decyzji Starosty Jeleniogórskiego, z tego:
 39 decyzji Wojewoda Dolnośląski utrzymał w mocy,
 1 orzeczenie organ II instancji pozostawił bez rozpoznania jako wniesione po
terminie (art. 134 k.p.a.),
 13 decyzji Wojewoda Dolnośląski uchylił, w tym 6 spraw przekazał do
ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji,
 48 decyzji uchylono przez Starostę Jeleniogórskiego w trybie art. 132 k.p.a.,
 4 postępowania odwoławcze zostały umorzone na podstawie art. 105 k.p.a.
(skarżący wycofali odwołania, w jednym przypadku umorzono postępowanie
z powodu zgonu strony),
 4 postępowania odwoławcze toczą się aktualnie przed organem II instancji
(odwołania wniesione pod koniec grudnia 2008r.).
Od stycznia do grudnia 2008r. wydano bezrobotnym 19.540 zaświadczeń.
Zaświadczenie te wystawiane były do między innymi:
 ośrodków pomocy społecznej,
 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 sądów,
 urzędów,
 innych instytucji (np. szkół, zakładów opieki zdrowotnej).
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W analizowanym okresie tut. Urząd prowadził korespondencję dotyczącą osób
bezrobotnych z innymi urzędami i instytucjami.
Korespondencje prowadzono między innymi z:
 komornikami - 747 pism,
 Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - 359 pism,
 komisariatami policji - 130 pism,
 miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej - 176 pism,
 Państwową Inspekcją Pracy - 126 pism.
W 2008r. klientom tut. Urzędu wydano 2.997 informacji o dochodach PIT-11.
Wydano również 938 zaświadczeń o okresach pobierania i wysokości zasiłków dla
bezrobotnych.
KONTROLE WEWNĘTRZNE
W 2008r. kontrolą objęto łącznie 403 umowy zawarte z podmiotami rynku pracy.
Kontrole dotyczyły:
1/ realizowanych szkoleń – sprawdzono realizację 67 umów. W wyniku kontroli
nie stwierdzono nieprawidłowości;
2/ organizacji prac społecznie użytecznych – przeprowadzono kontrolę
w 6 podmiotach realizujących prace. Nieprawidłowości nie stwierdzono;
3/ robót publicznych – kontrolą objęto 6 zawartych umów. Nieprawidłowości nie
stwierdzono;
4/ staży – kontrolą objęto 22 umowy. W wyniku kontroli nieprawidłowości
nie stwierdzono;
5/ przygotowania zawodowego w miejscu pracy – kontrolą objęto 20 umów.
Nieprawidłowości nie stwierdzono
6/ refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla
skierowanych bezrobotnych – kontrolą objęto 183 umowy. W 4 przypadkach
pracodawcy złożyli wyjaśnienie w związku z ustaleniami dokonanymi w trakcie
kontroli;
7/ przyznania bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej – kontrolą objęto 94 umowy. W 4 przypadkach, w związku
z ustaleniami i wątpliwościami, które powstały w czasie kontroli realizacji umów,
zobowiązano kontrolowanych do złożenia wyjaśnień. Wszystkie osoby z zaleceń
się wywiązały;
8/ refundacji z tytułu utworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON – kontrolą objęto 5 umów. Nieprawidłowości nie
stwierdzono;
9/ pożyczek dla osób niepełnosprawnych – kontrolą objęto 5 umów.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
W 2008 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze przeprowadzono
4 kontrole.
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Kontrole dotyczyły:
1. Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, Wydział
Finansowy, w dniach od 18.03.2008r. do 20.03.2008r. w zakresie: zapewnienia
przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za okres od
01.01.2008r. do 29.02.2008r. oraz archiwizowania danych księgowych przy
prowadzeniu księgowości komputerowej. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
2. Kontrola przeprowadzona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu,
Delegatura w Jeleniej Górze, Oddział Zamiejscowy Wydziału Polityki Społecznej,
w dniach od 07.05.2008r. do 04.06.2008r. w zakresie: pośrednictwa pracy,
poradnictwa i informacji zawodowej, refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz prac
interwencyjnych, szkoleń indywidualnych i grupowych, staży i przygotowań
zawodowych oraz robót publicznych, ewidencji oraz rejestracji bezrobotnych
i poszukujących pracy, przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie
działalności gospodarczej, prawidłowości wydawania decyzji administracyjnych
oraz stopnia przygotowań do wdrożenia standardów usług rynku pracy.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w działalności Powiatowego Urzędu Pracy.
3. Kontrola planowa przeprowadzona przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
w Wałbrzychu, Wydział Kontroli Projektów we Wrocławiu, w dniach od
04.08.2008r. do 06.08.2008r. w zakresie realizacji projektu pt. „Kapitał Ludzki –
Inwestycja w człowieka”. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
4. Audyt zewnętrzny projektu „KAPITAŁ LUDZKI – INWESTYCJA W CZŁOWIEKA”
realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz
podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.
Audyt przeprowadziła firma ABS Audyt Biuro Rachunkowości, Szkolenia
we Wrocławiu. Nie stwierdzono nieprawidłowości – uwag i wniosków w sprawie
usunięcia stwierdzonych uchybień brak.
CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE
1/ Windykacja nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy.
W okresie sprawozdawczym Powiatowy Urząd Pracy wydał 79 decyzji na podstawie
art. 76 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym:
 32 decyzje o obowiązku zwrotu zasiłku dla bezrobotnych,
 34 decyzje o obowiązku zwrotu kosztów badań lekarskich,
 4 decyzje o obowiązku zwrotu kosztów szkolenia,
 2 decyzje o obowiązku zwrotu kosztów dojazdu,
 3 decyzje o obowiązku zwrotu stypendium stażowego,
 1 decyzję o obowiązku zwrotu dodatku aktywizacyjnego,
 3 decyzje o obowiązku zwrotu dodatku szkoleniowego.
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W wyniku wydanych decyzji:
 34 osoby uregulowały należności,
 3 osobom rozłożono spłatę należności na raty,
 1 osobie odroczono spłatę należności,
 3 osobom zawieszono postępowanie,
 38 osobom wysłano upomnienia dotyczące zwrotu należności, przeciwko
26 osobom wystąpiono do Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze z tytułem
wykonawczym w celu wyegzekwowania należności pieniężnych.
2/ Windykacja z tytułu zawartych umów ze środków Funduszu Pracy.
W 2008r. 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.
W okresie sprawozdawczym prowadzono 67 spraw windykacyjnych, uwzględniając
zadłużenia powstałe w latach poprzednich. Należności egzekwowano:
 za pośrednictwem Komornika Sądowego – w 35 sprawach, z tego w 7 sprawach
egzekucja skuteczna, w 4 sprawach umorzono postępowanie z powodu
bezskutecznej egzekucji, w 1 sprawie - po wezwaniu - dłużnik spłacił jednorazowo
całą należność;
 na podstawie zawartych z dłużnikami ugód oraz wydanych decyzji –
w 20 sprawach, z tego w 3 sprawach należności zostały spłacone w całości;
 w 12 sprawach prowadzone były czynności sprawdzające, mające na celu
uzyskanie informacji o dochodach i składnikach majątkowych dłużników.
W 1 sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową postępowanie zawieszono –
wydano krajowy list gończy.
W 1 sprawie zakończono postępowanie w Sądzie Rejonowym Wydział Karny
w Jeleniej Górze.
W 2 sprawach, o ile dłużnicy nie uregulują żądanych należności, skierowane będą do
Sądu pozwy o wydanie nakazu zapłaty.
Ponadto w ramach postępowań windykacyjnych, prowadzone były czynności mające
na celu ustalenie składników majątkowych dłużników oraz źródeł dochodów, poprzez
gromadzenie informacji za pośrednictwem sądów, urzędów skarbowych, Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, urzędów miast i gmin funkcjonujących na terenie
całego kraju. W tym celu prowadzona była korespondencja w liczbie 293 pism.
3/ Windykacja z tytułu zawartych w latach poprzednich umów ze środków
PFRON.
W 2008 roku prowadzone były czynności windykacyjne z tytułu zawartych
8 umów w zakresie:
 pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej przez osoby
niepełnosprawne,
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 zwrotu kosztów poniesionych na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych.
Działania windykacyjne prowadzone były:
 za pośrednictwem Komornika Sądowego - w 5 sprawach, w tym 1 skuteczna,
 na podstawie zawartych ugód z dłużnikami - w 3 sprawach, w tym w 1 sprawie
należność została spłacona w całości.
Ponadto w 4 sprawach prowadzone były czynności zmierzające do ustalenia mienia
dłużników oraz uzyskania innych informacji o dłużnikach, które umożliwiłyby
prowadzenie skutecznej windykacji.
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
W 2008 roku zorganizowano szkolenie wewnętrzne dla pracowników na temat:
„Standardy usług rynku pracy: Pośrednictwo”, w którym wzięło udział 11 osób.
Ponadto kierownicy działów przeprowadzali okresowo szkolenia tematyczne dla
podległych pracowników.
Ponadto w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych jak i zdobycia dodatkowej
wiedzy, 354 pracowników uczestniczyło w różnego rodzaju szkoleniach
organizowanych przez jednostki szkoleniowe.
Tematyka, ilość szkoleń oraz liczba uczestników szkoleń zewnętrznych:
Lp.

Tematyka szkoleń

1.

Działania 6.1.3. poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie
poziomu kwalifikacji zawodowej osób bezrobotnych PO KL.
Partnerzy Projektu „Europraca Nysa – Budowa Sieci”.
Spółdzielnie socjalne – nowe narzędzie rozwoju rynku pracy.
Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych – kompleksowa
dokumentacja i obsługa w urzędach pracy.
Postępowanie z dokumentacją elektroniczną – zasady funkcjonowania
w urzędzie archiwum zakładowego i składnicy akt.
Zamówienia publiczne w odniesieniu do standardów usług rynku pracy.
Wdrożenie i szkolenie z systemów Archiwum i ADOK.
Wdrożenie standardów usług rynku pracy – pośrednictwo pracy.
Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy.
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego oraz
z ubezpieczenia wypadkowego. Stan prawny na 1 stycznia 2008r.
„Rola partnerstw we wdrażania Regionalnych Programów
Operacyjnych i Regionalnych Planów Działania na Rzecz Zatrudnienia
w województwie dolnośląskim”. Dolnośląskie Forum Instytucji Rynku
Pracy
Profesjonalne służby zatrudnienia na rzecz ekonomii społecznej
i trzeciego sektora
Szkolenie dla PUP w zakresie realizacji Projektów systemowych
w ramach PO KL (poddziałanie 6.1.3.)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Ilość
odbytych
szkoleń

Ilość osób
uczestniczących
w szkoleniu

1

2

1
1

2
5

1

1

1

1

1
1
2
1

5
1
3
4

1

1

1

6

1

4

1

1
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14. Szkolenie dotyczące Projektu „Droga do zatrudnienia. Mapa
uwarunkowań aktywizacji niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku”
15. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
na Dolnym Śląsku. Podsumowanie wdrażania Działania 1.2. oraz
Działania 1.3.
16. Szkolenie dotyczące Projektu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo
da Vinci”
17. Dokumentowanie ścieżki aktywizacji bezrobotnego zgodnie ze
standardami usług rynku pracy i warunkami ich prowadzenia
18. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w praktyce PUP
19. „Gotowi do pracy – wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu
zatrudnienia”
20. „Europejski Fundusz Społeczny szansą dla naszego regionu”
21. „Opracowywanie procedur i dokumentacji ścieżki aktywizacji
zawodowej bezrobotnego, zgodnie ze standardami usług rynku pracy
w powiatowych urzędach pracy”
22. Zamówienia publiczne. Odpowiedzialność pracowników za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych w kontekście najnowszej nowelizacji
ustawy z 2008 roku.
23. Przygotowanie do Projektu „Europraca Nysa – Budowa Sieci”
24. Kwalifikalność i rozliczanie kosztów w ramach PO KL, lata 2007-2013
25. Działania i obsługa elektronicznego urzędu podawczego
26. „Pomoc publiczna udzielana przez powiatowe urzędy pracy”
27. „Szkolenie z jobcoachingu dla decydentów”
28. „Nowości w ewidencji księgowej nowych projektów PO KL – Działania
6.1.3., 6.1.2. oraz klasyfikacja wydatków strukturalnych urzędów
pracy”
29. Szkolenie dla projektodawców – Priorytet VII PO KL
30. Kierownik Projektu z Funduszy Europejskich – IV edycja
31. „Edukacja a rynek pracy w subregionie jeleniogórskim”
32. „Rozliczenia wniosków beneficjentów o płatność wraz z częścią
sprawozdawczą”
33. Projekty systemowe PO KL – sprawozdawczość, budżetowanie
i kompleksowe rozliczanie dla urzędów pracy”
34. „Jobcoaching – praca z osobami zagrożonymi utrata pracy w wieku
45+”
35. Nowelizacja przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej
36. Szkolenie dla potencjalnych projektodawców zainteresowanych
aplikowaniem o środki w ramach projektu VII PO KL – promocja
integracji społecznej
37. Postępowania administracyjne w sprawie skarg i wniosków – aktualne
problemy praktyczne
38. Szkolenie: „Form zawodowe Szkoła – Praca”
39. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
40. „Prawidłowe zabezpieczenie, rozliczenie i kontrola umów
przyznawanych dotacji i refundacji z FP i PFRON w praktyce PUP”

1

2

1

3

1

5

2

30

1

1

1

1

1

1

1

50

1

5

1
1
1
1
1

1
1
1
4
2

1

2

1
1
1

2
4
1

1

3

1

2

1

2

1

1

1

4

2

2

1
1

1
2

1

3
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41. Jak uniknąć kar za naruszenia prawa zamówień publicznych przy
realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE
42. Ekonomia społeczna i partnerstwo lokalne szansą na aktywizację grup
wykluczonych z rynku pracy – uwarunkowania prawne i praktyczne
działania
43. Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych. Skutki zmiany przepisów
w praktyce Zamawiających.
44. Nowa rola ewidencji w urzędach pracy w praktyce – opracowanie
i sporządzanie dokumentów niezbędnych w ewidencji z zastosowaniem
K.P.A.
45. Obieg dokumentów w sekretariacie urzędu oraz współpraca z archiwum
i składnicą akt.
46. Organizacja szkoleń dla bezrobotnych i pracowników wg wdrożonych
standardów – nowości w dokumentacji, procedurach i rozliczeniach.
47. Szkolenie dla powiatowej i wojewódzkiej kadry EURES.
48. Szkolenie dla nowych doradców zawodowych.
49. Badanie predyspozycji zawodowych i osobowościowych osób
bezrobotnych – bilans kompetencji.
50. Projekty konkursowe PO KL Działania 6.1.2., 6.1.3., 5.2.1. – nowości
i kompleksowe rozliczenie dla urzędów pracy.
51. „Warunki życia i pracy na pograniczu” w kontekście prawa pracy.
52. „Europraca Nysa – Budowa Sieci” w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej 2007-2013
53. Ekonomia społeczna i partnerstwo lokalne szansą na aktywizację grup
wykluczonych z rynku pracy – uwarunkowania prawne i praktyczne
działania.
54. Nowelizacja ustawy – Prawo Zamówień Publicznych
55. Szkolenie dla dyrektorów powiatowych urzędów pracy oraz kadry
EURES
56. Szkolenie Microsoft – wykonywanie zapytań Transact-SQL do
Microsoft SQL Serwer 2000
57. Profesjonalista Rynku Pracy
58. Standardy usług rynku pracy – koncepcja PUP z WUP
/Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej/ oraz założenia
przewidywanej nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy
59. Nowe wyzwania dla Publicznych Służb Zatrudnienia
60. Kształcenie ustawiczne w regionie jako element efektywnej polityki
rynku pracy
61. Nowoczesne techniki rekrutacji pracowników i oceny kandydatów do
pracy
62. Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna w praktyce urzędu
63. Metoda hiszpańska – rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających
zdobycie zatrudnienia
64. Pakiet umiejętności doradcy zawodowego i pośrednika pracy
65. Praktyczne aspekty wydawania decyzji administracyjnych
66. Zamówienia Publiczne – problemy praktyczne, najnowsze zmiany

1

1

1

15

1

5

1

1

1

1

1

1

1
1

1
4

1

2

1

1

1

1

1

1

1
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1

2

1

1

1

1

1
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67. Nowa ustawa o pracownikach samorządowych
68. Fundusz Pracy oraz budżet – rozliczenie wydatków strukturalnych
w obszarach i kategoriach klasyfikacji wydatków strukturalnych za
2008 rok w PUP
69. „Metoda edukacyjna” w poradnictwie zawodowym
70. „Kurs inspiracji” – techniki pracy z osobami bezrobotnymi
71. Formy pomocy dla bezrobotnych – realizacja usług i instrumentów
rynku pracy z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
72. Polityka Bezpieczeństwa – szkolenie podstawowe – ochrona danych
osobowych
73. Metody pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
74. Skuteczne metody komunikacji z osobami bezrobotnymi
i pracodawcami
75. Efektywne pośrednictwo pracy – przygotowanie pośredników pracy do
realizacji zadań wynikających ze stanowiska pracy, zgodnie z
aktualnymi standardami
76. Zasady klasyfikowania wydatków strukturalnych

1

1

1

2

1
1

1
1

1

1

1

65

1

3

1

3

1

2

1

32

Razem:

79

354

58

IX. WSPÓŁPRACA URZĘDU PRACY Z PARTNERAMI RYNKU PRACY
I INSTYTUCJAMI
W 2008 roku Powiatowy Urząd Pracy współpracował między innymi z:
1. Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych.
W II połowie 2008r. z inicjatywy tut. Urzędu i Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Osób
Bezrobotnych zorganizowano w siedzibie Urzędu 2-dniowy cykl spotkań z osobami
bezrobotnymi zamierzającymi podjąć własną działalność gospodarczą w oparciu
o środki Funduszu Pracy.
W trakcie tych spotkań informowano zainteresowanych o zasadach ubiegania się
o środki i omówiono sposób wypełniania wniosku. Przedstawiono również obowiązki,
jakie ciążą na bezrobotnych, którzy korzystają z jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa
dotyczących tej działalności.
2. Zrzeszenie Handlu i Usług w Jeleniej Górze.
W II połowie 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze współpracował
z Zrzeszeniem Handlu i Usług w Jeleniej Górze w realizacji projektu pn.: „Opiekun
osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą”.
Projekt „Opiekun osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą” zakładał bezpłatne
szkolenia osób bezrobotnych zainteresowanych samozatrudnieniem oraz osób
prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 6 miesięcy w zakresie:
 prawa podatkowego,
 przepisów ZUS,
 prawa pracy i BHP,
 prawa konsumenckiego.
Szkolenia prowadzone były w siedzibie Zrzeszenia Handlu i Usług w Jeleniej Górze
przez specjalistów – praktyków członków Zrzeszenia.
Powiatowy Urząd Pracy zajmował się promocją działań związanych z projektem
wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz osób które założyły własną
firmę korzystając z pomocy finansowej Urzędu.
3. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Jeleniej Górze.
Z inicjatywy tut. Urzędu zaproszono członków zrzeszonych w Cechu do udziału
w spotkaniach mających na celu zaprezentowanie możliwości skorzystania przez
przedsiębiorców z form finansowanych ze środków Funduszu Pracy.
Spotkania takie odbyły się w siedzibie Urzędu w dniach 14 - 16.10.2008r.
W trakcie spotkań poinformowano pracodawców między innymi o możliwości
ubiegania się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego. Omówiono:
 zasady ubiegania się o tę formę finansowania,
 sposób wypełnienia wniosku oraz wymagane do wniosku załączniki,
 prawa i obowiązki ciążące na pracodawcy korzystającym z tej formy finansowania.
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Ponadto zainteresowani pracodawcy otrzymali stosowne druki wniosków oraz
informacje w formie ulotek sporządzone przez Urząd.
4. Informacja o instrumentach rynku pracy.
W 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w ramach informowania partnerów rynku pracy
o działaniach podejmowanych przez Urząd oraz promując instrumenty rynku pracy
podjął na szeroką skalę działania marketingowe – zaproszono do współpracy tj.
skorzystania z refundowania wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy dla
skierowanych bezrobotnych, organizacji staży oraz przygotowania zawodowego
2.174 przedsiębiorców z terenu działania Urzędu, w tym 1.370 przedsiębiorców
z Jeleniej Góry.
Informacje o usługach i wspierających je instrumentach rynku pracy przedstawiano
również cyklicznie w lokalnych mediach.
5. Wspieranie dialogu społecznego i budowanie partnerstwa.
W dniu 5 lutego 2008 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze
odbyły się konsultacje w zakresie budowania partnerstwa na rzecz zatrudnienia
i nowoczesnego rynku pracy, na które zaproszono przedstawicieli samorządu,
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, instytucji
szkoleniowych oraz innych zajmujących się statutowo problemami rynku pracy.
Zakres tematyczny konsultacji w zakresie partnerstwa na rzecz zatrudnienia
i nowoczesnego rynku pracy prowadzonych przez trenerów Międzynarodowego
Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie oraz Koordynatora Projektu
„Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy”:
 Budowanie partnerstwa na rzecz zatrudnienia – grupy partnerskie, zespół
strategiczny zarządzający partnerstwem;
 Skuteczne zasady i techniki wdrażania warsztatów Lokalnego Ożywienia
Gospodarczego – doradztwo w zakresie przygotowania i organizacji warsztatów
LOG w gminie, powiecie;
 Szybkie reagowanie i wsparcie koleżeńskie dla osób zwalnianych, zagrożonych
zwolnieniami, bezrobotnych, pracujących. Zakładanie Klubów Wsparcia
Koleżeńskiego. Zakładanie Zespołów Przystosowania Zawodowego,
 Public Relations działań z zakresu partnerstwa lokalnego w gminie powiecie;
 Dobre praktyki w budowaniu partnerstwa na rzecz zatrudnienia
i nowoczesnego rynku pracy;
 Struktura umowy partnerskiej – przedmiot umowy, obligatoryjne elementy umowy
partnerskiej.
Ideą spotkania było przybliżenie uczestnikom informacji na temat inicjatywy
i organizacji warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego, których celem jest
budowa partnerstwa i aktywizowanie całych społeczności do współpracy przy
definiowaniu lokalnych problemów i rozwiązywaniu ich na poziomie gminy, miasta
czy powiatu. Natomiast rezultatem jest zwiększanie udziału mieszkańców w rozwoju
ich powiatu, gminy oraz tworzenie nowych miejsc pracy w oparciu o posiadane
zasoby.
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6. Współpraca z transgranicznymi Urzędami Pracy.

„EUROPRACA NYSA – BUDOWA SIECI”
Cel 3 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Czechy – Polska 2007-2013.
Projekt realizowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu,
(Partner Wiodący) we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Bolesławcu,
Kamiennej Górze, Jeleniej Górze, Lubaniu, Lwówku Śląskim, Zgorzelcu i Złotoryi
reprezentującymi stronę polską oraz partnerami czeskimi reprezentowanymi przez
Urzędy Pracy w Ceskiej Lipie, Jabloncu nad Nisou, Liberce i Semili (Partner
Wiodący ).
Celem nadrzędnym Projektu jest wsparcie procesu integracji społeczeństw
zamieszkujących pogranicze polsko–czeskie, zgodnie z założeniami Programu ujętymi
w osi priorytetowej 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Działanie 3.1
Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne. Celem głównym
projektu jest zorganizowanie sieci współpracy Partnerów obejmującej:
1) systematyczną wymianę informacji o :
a) sytuacji na rynku pracy,
b) wolnych miejscach pracy,
c) zawodach nadwyżkowych i deficytowych,
2) ułatwianie osobom bezrobotnym podejmowania pracy w krajach partnerskich,
3) ułatwianie osobom bezrobotnym z krajów partnerskich podejmowania działalności
gospodarczej na obszarze Euroregionu poprzez dostarczanie niezbędnej wiedzy.
W ramach rozpoczętej w listopadzie 2007 r. realizacji faz przygotowawczej projektu
8 stycznia 2008 r. odbyło się spotkanie Dyrektorów Powiatowych Urzędów
Pracy zorganizowanym przez Partnera Wiodącego strony polskiej. Spotkanie
zorganizowane zostało w Złotoryi. Uczestnikom zaprezentowano aktualną wersję
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007 – 2013
oraz wytyczne co do dalszej działalności.
W lutym 2008r. prowadzone były konsultacje przez Partnera Wiodącego z czeskimi
partnerami projektu. Ustalono, że realizacja projektu rozpocznie się 1 marca 2009 r.
i będzie trwała do końca października 2011 r.
29 marca 2008r. odbyło się spotkanie Dyrektorów urzędów pracy w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu poświęcone prezentacji głównych założeń
projektu po zmianach uzgodnionych z Partnerami Czeskimi. Omówiono propozycję
zdefiniowania podstawowego zakresu treści Portalu internetowego Sieci oraz
zadań Punktów Kontaktowych Sieci, zadania do zrealizowania w fazie przygotowania
projektu, przedstawiono propozycję szczegółowego harmonogramu imprez, dokonano
wyboru przedstawicieli PUP na 2-dniowe spotkanie z Partnerami Czeskimi
w Szklarskiej Porębie w dniu 1-2.04.2008 r.
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Uczestnictwo Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze w projekcie w roli
Partnera wymagało podjęcia uchwały przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego oraz
udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy do podpisania
oświadczenia o pełnieniu roli Partnera Projektu, umowy partnerskiej i innych
wymaganych dokumentacją programową oświadczeń. Warunkiem koniecznym stało
się także przedłożenie Partnerowi Wiodącemu bilansu powiatu za rok 2007 wraz
z opinią RIO o sprawozdaniu z jego wykonania.
Kolejnym etapem fazy przygotowawczej projektu było spotkanie Dyrektorów
Powiatowych Urzędów Pracy w dniu 10 kwietnia 2008 r. w siedzibie PUP
Lwówek Śląski, na którym dokonano prezentacji głównych założeń projektu
po zmianach uzgodnionych w trakcie roboczego spotkania Zespołu Projektowego
w Szklarskiej
Porębie, omówiono
harmonogram
prac
związanych
z przygotowaniem projektu oraz zdefiniowano wstępnie zakres treści Portalu
internetowego Sieci.
Następne spotkanie Zespołu Projektowego odbyło się w dniu 28 kwietnia w siedzibie
PUP Kamienna Góra gdzie omówiono projekt Porozumienia i Umowy
w sprawie wspólnej realizacji projektu oraz dyskutowano na temat budżetów
Partnerów projektu. Dokonano także wyboru przedstawicieli PUP na 2-dniowe
spotkanie z Partnerami Czeskimi w Szklarskiej Porębie w dniach 6-7.05.2008 r.
3 czerwca 2008r. Partner Wiodący poinformował wszystkich uczestników projektu
o wycofaniu się czeskich urzędów pracy z udziału w projekcie z uwagi na brak
zgody czeskiego Ministerstwa Pracy.
17 czerwca 2008r. DWUP w Wałbrzychu pisemnie oświadczył, iż projekt „Europraca
–NYSA–Budowa Sieci” będzie realizowany niezależnie od charakteru partnerstwa
( finansowego lub tylko organizacyjnego ) strony czeskiej.
3-4 września 2008 r. spotkanie członków Zespołu Projektowego w Szklarskiej
Porębie na którym przygotowano program spotkania Dyrektorów (terminy
i sposób przygotowania dokumentów do podpisania) oraz wspólnie przeczytano
cały wniosek o dofinansowanie dokonując ostatnich poprawek w poszczególnych
jego częściach.
Rok 2008 w realizacji transgranicznego projektu „Europraca NYSA – Budowa
Sieci” zakończył się 18 września 2008 r. spotkaniem Dyrektorów Urzędów
Pracy Polski i Czech w Wałbrzychu w czasie którego nastąpiło podpisanie
Porozumienia
Partnerskiego
oraz
innych
załączników
do
wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu oraz omówienie dalszych prac nad
złożeniem wniosku projektowego.
W imieniu Powiatu Jeleniogórskiego umowę podpisała Pani Urszula Filipczuk,
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze.
Projekt został złożony we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Ołomuńcu.
Aktualnie trwa weryfikacja formalna wniosku wraz z załącznikami oraz kontrola
kwalifikowalności projektu.

62

7. Program Leonardo da Vinci – projekt „Doradztwo zawodowe”.
W dniach od 16 do 18 kwietnia 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze
przyjął pracowników czeskich urzędów pracy zainteresowanych systemem i metodami
realizacji poradnictwa zawodowego w Polsce.
Wizyta studyjna ośmioosobowej grupy czeskich pośredników pracy, doradców
zawodowych i specjalistów ds. rekwalifikacji przybliżyła działania Powiatowego
Urzędu Pracy w Jeleniej Górze podejmowane na rzecz integracji poradnictwa
zawodowego w tym integracji działań instytucji edukacyjnych, służb zatrudnienia
i zakładów pracy tj.: filary modelu zintegrowanego poradnictwa zawodowego.
W trakcie wizyty poruszana była również tematyka Eurodoradztwa jako
współczesnego wymiaru poradnictwa, roli poradnictwa w kreowaniu i rozwoju kariery
zawodowej oraz nowoczesnych metodach i technikach doradczych i ich praktycznym
zastosowaniu w pracy z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy.
Celem projektu „Doradztwo zawodowe” było podniesienie wiedzy i kwalifikacji
pracowników Urzędów Pracy, poprawa jakości usług świadczonych w zakresie
obsługi osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w tym również zatrudnienia
w Czechach, poprzez wymianę doświadczeń z czeskimi urzędami pracy w Ceskiej
Lipie, Semily, Libercu i Jabloncu.
Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Uczenie
się przez całe życie” – Leonardo da Vinci.
Dalekosiężnym celem programu Leonardo da Vinci jest dostosowanie systemu
kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w zjednoczonej Europie
oraz poprawa sytuacji na rynku pracy w poszczególnych krajach. W sytuacji, gdy
rynek pracy - zgodnie z umowami zjednoczeniowymi - jest otwarty, istotne jest nie
tylko doskonalenie narodowych systemów kształcenia, ale także przyjęcie standardów
pozwalających na wzajemne uznawanie świadectw i dyplomów poprzez zdobywanie
porównywalnych kwalifikacji.
Projekt „Doradztwo zawodowe” dotyczył również wsparcia rozwoju i podnoszenia
kwalifikacji osób odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe i rozwój zasobów
ludzkich poprzez wprowadzenie nowych metod i praktyk kształcenia w służbach
zatrudnienia.
8. Współpraca z pracodawcami w zakresie zwolnień grupowych.
W grudniu 2008r. pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy uczestniczyli
w spotkaniach z pracownikami Przedsiębiorstwa Produkcyjno–Handlowego
PROBER Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Wojewódzkiej 5a,
będącymi w okresie wypowiedzenia.
W trakcie spotkań, które odbyły się 5 grudnia 2008r. w siedzibie pracodawcy,
omówiono między innymi:
 zasady rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiatowym Urzędzie
Pracy,
 prawa i obowiązki osób zarejestrowanych w Urzędzie jako bezrobotne
i poszukujące pracy,
 usługi i instrumenty rynku pracy.
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Spośród instrumentów rynku pracy omówiono głównie te, którymi uczestnicy
spotkania byli szczególnie zainteresowani, tj.:
 możliwość otrzymania pomocy w założeniu własnej firmy,
 jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej,
 dodatki aktywizacyjne,
 refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,
 refundację kosztów przejazdu.
Ponadto omówiono zasady organizowania szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy,
zarówno grupowych jak i indywidualnych. Zapoznano uczestników spotkania
z trybem ubiegania się o uczestnictwo w szkoleniach jak i zaprezentowano plan
szkoleń, które były realizowane w 2008 roku tak, aby mogli zorientować się jak
szeroki zakres szkoleń jest oferowany przez Urząd.
W trakcie spotkania pracownicy Urzędu udzielali zainteresowanym odpowiedzi na
różne pytania związane z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Ponadto w siedzibie pracodawcy pozostawiono ulotki i materiały informacje, które
przybliżyły pracownikom niektóre instrumenty i usługi rynku pracy jak również
pozostawiono druki kart rejestracyjnych, celem przygotowania ich przed planowaną
datą rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy.
9. Klub aktywizacji skazanych przy Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze.
W 2008r. doradcy zawodowi tut. Urzędu Pracy współuczestniczyli w dwóch
edycjach Programu Aktywizacji Zawodowej Skazanych realizowanym przez Klub
Aktywizacji Skazanych przy Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze.
Zajęcia grupowego poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej prowadzone
były w dniach 21-22.04.2008r. i 09-10.10.2008r.
Warsztaty prowadzone w Areszcie Śledczym miały charakter grupowy z elementami
informacji zawodowej oraz poradnictwa.
Zakres tematyczny zajęć: definicja osoby bezrobotnej, zasady rejestracji w Urzędzie
Pracy. Zawody deficytowe i nadwyżkowe, sytuacja na lokalnym i regionalnym
rynku pracy. Podejmowanie decyzji dotyczących planowania własnej kariery
zawodowej po opuszczeniu aresztu. Możliwości podnoszenia i zdobywania nowych
kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach oferowanych przez PUP. Zasady
pisania i redagowania dokumentów aplikacyjnych tj. CV i listu motywacyjnego.
Bilans kompetencji zawodowych - rozwiązywanie testów: Kwestionariusz stylów
osobistych, test - kto kieruje twoim życiem, wartości cenione w pracy zawodowej,
układanie klocków edukacyjnych-ćwiczenie na twórcze myślenie.
Wykorzystano również środki audiowizualne w tym z serii filmów „Kalejdoskop
zawodów”, „Autoprezentacja” oraz „Metody aktywnego szukania pracy”.
W trakcie spotkań doradczych ze skazanymi przedstawiono usługi rynku pracy oraz
instrumenty je wspomagające, które osoby zarejestrowane mogą wykorzystać
w celu pozyskania zatrudnienia. Ogromne znaczenie dla efektywności
w poszukiwaniu zatrudnienia ma znajomość uwarunkowań lokalnego rynku pracy
przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy.
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W procesie poszukiwania pracy istotna jest wiedza o tym jakim prawom podlega
rynek pracy oraz jak każda osoba może wykorzystać swoje atuty, lub czego powinna
się nauczyć, by lepiej sobie na nim radzić.
Usługa poradnictwa zawodowego w pracy z osobami skazanymi, którym do
opuszczenia aresztu pozostało 6 miesięcy i skazanymi posiadającymi możliwość
warunkowego zwolnienia, zmierzała do przywrócenia im umiejętności pełnienia ról
społecznych, w tym przede wszystkim ról zawodowych. Poprzez uczestnictwo
w zajęciach grupowych skazani mieli również możliwość poznania lub pogłębienia
własnych umiejętności społecznych.
10. Współpraca z Wydziałem Technicznym Kolegium Karkonoskiego PWSZ
Na zaproszenie Koła Przedsiębiorczości Studentów przy Wydziale Technicznym KK,
w dniu 28.11.2008r. doradca zawodowy Urzędu Pracy, przeprowadził półtoragodzinny
wykład dla studentów i absolwentów Uczelni na temat oferty Urzędu Pracy w zakresie
pomocy w poruszaniu się na rynku pracy oraz innych instytucjonalnych instrumentów
oferowanych przez PUP, skierowanych do studentów i absolwentów kierunków
technicznych.
Przekaz zawierał również informacje na temat uwarunkowań lokalnego rynku pracy
oraz wymagań pracodawców w stosunku do potencjalnych pracowników. Ponadto
słuchaczom zostały przybliżone zasady przygotowania dokumentów aplikacyjnych.
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X. POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA W JELENIEJ GÓRZE
W 2008 roku Powiatowa Rada Zatrudnienia w Jeleniej Górze, będąca organem
opiniodawczo – doradczym Starosty Jeleniogórskiego w sprawach polityki rynku
pracy, odbyła 5 posiedzeń, na których przyjęła 26 uchwał:
1. Uchwała Nr 1/2008 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
20 marca 2008r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zespołu Szkół Rzemiosł
Artystycznych w Jeleniej Górze dotyczącego rozpoczęcia kształcenia w nowych
zawodach.
2. Uchwała Nr 2/2008 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
20 marca 2008r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zespołu Szkół
Elektronicznych w Jeleniej Górze dotyczącego rozpoczęcia kształcenia w nowych
zawodach.
3. Uchwała Nr 3/2008 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
20 marca 2008r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zespołu Szkół Technicznych
„MECHANIK” w Jeleniej Górze dotyczącego rozpoczęcia kształcenia w nowych
zawodach.
4. Uchwała Nr 4/2008 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
20 marca 2008r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zespołu Szkół Licealnych
i Zawodowych Nr 1 w Jeleniej Górze dotyczącego rozpoczęcia kształcenia
w nowych zawodach.
5. Uchwała Nr 5/2008 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
20 marca 2008r. w sprawie zaopiniowania zamiaru likwidacji przez Radę Powiatu
Jeleniogórskiego Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Kowarach.
6. Uchwała Nr 6/2008 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
20 marca 2008r. w sprawie zaopiniowania zamiaru likwidacji przez Radę Powiatu
Jeleniogórskiego Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie.
7. Uchwała Nr 7/2008 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
20 marca 2008r. w sprawie zaopiniowania propozycji przeznaczenia środków
Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na finansowanie
innych fakultatywnych zadań będących w dyspozycji Starosty Jeleniogórskiego
w 2008 roku.
8. Uchwała Nr 8/2008 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
20 marca 2008r. w sprawie zaopiniowania zamiaru likwidacji przez Radę Miejską
Jeleniej Góry Liceum Profilowanego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz
Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Jeleniej Górze.
9. Uchwała Nr 9/2008 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
20 marca 2008r. w sprawie zaopiniowania zamiaru likwidacji przez Radę Miejską
Jeleniej Góry Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych oraz Technikum
Usług Fryzjerskich dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych
Nr 2 w Jeleniej Górze.
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10. Uchwała Nr 10/2008 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
20 marca 2008r. w sprawie zaopiniowania zamiaru likwidacji przez Radę Miejską
Jeleniej Góry Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej
Górze.
11. Uchwała Nr 11/2008 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
20 marca 2008r. w sprawie zaopiniowania zamiaru likwidacji przez Radę Miejską
Jeleniej Góry Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzącego w skład Zespołu
Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Jeleniej Górze.
12. Uchwała Nr 12/2008 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
14 kwietnia 2008r. w sprawie zaopiniowania umorzenia niespłaconej części
pożyczki udzielonej z Funduszu Pracy na zorganizowanie dziesięciu dodatkowych
miejsc pracy dla osób bezrobotnych.
13. Uchwała Nr 13/2008 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
19 maja 2008r. w sprawie zaopiniowania kryteriów umarzania w całości lub części
nienależnie pobranego świadczenia z Funduszu Pracy.
14. Uchwała Nr 14/2008 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
19 maja 2008r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie umorzenia w całości
nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy.
15. Uchwała Nr 15/2008 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
19 maja 2008r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie umorzenia w całości
nienależnie pobranego świadczenia z Funduszu Pracy.
16. Uchwała Nr 16/2008 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
19 maja 2008r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o umorzenie
nienależnie pobranych świadczeń.
17. Uchwała Nr 17/2008 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
19 maja 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/2008 Powiatowej Rady
Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia 20 marca 2008r. w sprawie zaopiniowania
propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji
Starosty Jeleniogórskiego, na finansowanie programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na
finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2008 roku.
18. Uchwała Nr 18/2008 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
19 maja 2008r. w sprawie organizacji szkolenia dla członków Powiatowej Rady
Zatrudnienia w Jeleniej Górze.
19. Uchwała Nr 19/2008 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
20 października 2008r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie umorzenia
w całości nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy.
20. Uchwała Nr 20/2008 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
20 października 2008r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie umorzenia
w całości nienależnie pobranego świadczenia z Funduszu Pracy.
21. Uchwała Nr 21/2008 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
20 października 2008r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie umorzenia
w całości nienależnie pobranego świadczenia z Funduszu Pracy.
22. Uchwała Nr 22/2008 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
20 października 2008r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie umorzenia
w całości nienależnie pobranego świadczenia z Funduszu Pracy.
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23. Uchwała Nr 23/2008 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
20 października 2008r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku
o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń.
24. Uchwała Nr 24/2008 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
20 października 2008r. w sprawie zaopiniowania „Zasad refundowania ze środków
Funduszu Pracy szkoleń pracowników”.
25. Uchwała Nr 25/2008 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
20 października 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/2008 Powiatowej Rady
Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia 19 maja 2008 r. zmieniającej uchwałę
Nr 7/2008 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia 20 marca 2008
r. w sprawie zaopiniowania propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy
będących w dyspozycji Starosty Jeleniogórskiego, na finansowanie programów na
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej oraz na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2008 roku.
26. Uchwała Nr 26/2008 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze z dnia
19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany przeznaczenia środków Funduszu Pracy
będących w dyspozycji Starosty Jeleniogórskiego na finansowanie programów na
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej oraz na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2008 roku
przyjętych uchwałami Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze: Nr 7/2008
z dnia 20 marca 2008r., Nr 17/2008 z dnia 19 maja 2008r. i Nr 25/2008 z dnia
20 października 2008 r.
Przedmiotem posiedzeń Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze - oprócz
podejmowania uchwał w powyższym zakresie - było również przyjęcie
„Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze za
2007 rok” oraz okresowych informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy
w 2008 roku. Ponadto na posiedzeniach omawiane były inne zagadnienia związane
z lokalnym rynkiem pracy.
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