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1.1   Skala bezrobocia – podstawowe dane statystyczne .  

Liczbę zarejestrowanych osób bezrobotnych w okresie poprzednich 4 lat oraz w I kwartale 2009 roku 

w układzie gmin wchodzących w skład powiatu zgorzeleckiego przedstawia poniŜszy wykres. 

 

BEZROBOTNI WG MIAST I GMIN W POWIECIE ZGORZELECKIM 

 

 
 
 

              Zaprezentowane powyŜej dane wyraźnie wskazują spadek liczby bezrobotnych 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu od 2005 do 2008 roku. W okresie 

grudzień 2005 – grudzień 2006 spadek liczby bezrobotnych wynosił   2104 osoby tj. 25,4%,  

w analogicznym  okresie 2006 – 2007 liczba bezrobotnych zmniejszyła się  o 2123 osoby tj. o 34,3 % . 

Od grudnia 2007 do grudnia 2008 liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 434 osoby tj. o 10,7%. 

Niestety sytuacja na lokalnym rynku pracy pogarsza się, świadczą o tym powyŜsze dane wskazując 

wzrost liczby zarejestrowanych w I kwartale 2009 r. W stosunku do grudnia 2008 r. w I kwartale br. 

nastąpił wzrost osób figurujących w ewidencji o 950 i jest to wskaźnik bardzo niepokojący. 
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Zmiany liczby bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2008r. oraz w I kwartale 2009r. 

przedstawia poniŜsza tabela: 

Okres 
Miasto 

Zgorzelec 
Gmina 

Zgorzelec 

Miasto i 
Gmina 

Bogatynia 

Miasto i 
Gmina 
Pieńsk 

Gmina 
Sulików 

Miasto i 
Gmina 

Węgliniec 

Miasto 
Zawidów 

Powiat 

Styczeń 2008 1178 342 1174 508 324 586 163 4275 
Luty 2008 1219 351 1181 532 342 568 166 4359 
Marzec 2008 1150 332 1105 508 325 536 148 4104  
Kwiecień 
2008 

1099 316 1105 485 308 507 132 3952 
 

Maj 2008 1027 319 1057 457 307 475 129 3771  
Czerwiec 
2008 

929 283 1048 424 293 466 124 3567 
 

Lipiec 2008 940 287 1012 404 288 440 121 3492  
Sierpień 2008 956 270 951 393 279 432 115 3396  
Wrzesień 
2008 

955 269 839 387 269 369 118 3206 
 

Październik 
2008 

968 295 858 390 274 391 128 3304 

Listopad 2008 993 285 890 428 296 442 137 3471 
Grudzień 
2008 

1002 295 928 477 312 453 158 3625 

Styczeń 2009 1094 345 1048 509 342 488 170 3996 
Luty 2009 1215 373 1166 521 389 534 196 4394 
Marzec 2009 1273 428 1177 542 412 551 192 4575 

 

Analizując stan bezrobocia w poszczególnych miesiącach 2008 roku moŜna zauwaŜyć, Ŝe  

liczba bezrobotnych zmniejszyła się wyraźnie od stycznia do września 2008 o 1069 osób tj. 25%, 

natomiast od października 2008 r. rozpoczyna się wzrost w porównaniu do września 2008 r. 

o  98 osób. W listopadzie i grudniu  obserwuje się dalszy wzrost o 321 osób w stosunku do września 

2008. Nie inaczej wygląda sytuacja w I kwartale 2009 r., poniewaŜ i tutaj widoczny jest wyraźny 

wzrost liczby bezrobotnych. Wpływ na tą sytuację miało kilka czynników; zarówno wzrost liczby 

bezrobotnych charakterystyczny dla corocznego zakończenia prac sezonowych, okres zimowy, jak 

równieŜ coraz wyraźniejsze sygnały kryzysu gospodarczego i większa niŜ dotychczas liczba osób 

powracających po zatrudnieniu za granicą. 

W okresie od października 2008r. do 31 marca 2009 r. rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Zgorzelcu jako osoby bezrobotne po zatrudnieniu za granicą dokonało 225 osób, w tym najwięcej  

z Gminy Bogatynia ( 119 osób). W ww. okresie 115 osób uzyskało, na podstawie decyzji wydanej 

przez Marszałka Województwa, prawo do zasiłku z tytułu pracy za granicą na zasadach określonych 

przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii 

Europejskiej. W odniesieniu do 26 osób bezrobotnych prowadzone jest we współpracy  

z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu postępowanie w sprawie ustalenia 

uprawnień do zasiłku. 
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DYNAMIKA WZROSTU BEZROBOCIA W POWIECIE ZGORZELECKIM  

 

 

L.p. 

 

Badany okres 

 

Liczba bezrobotnych 

 

Indeks podst. XII 07 = 100 

 

Indeks łańcuchowy R-1=100 

1. XII - 2007 4059 100 - 

2. I – 2008 4275 105,3 105,3 

3. II – 2008 4359 107,4 102,0 

4. III – 2008 4104 101,1 94,2 

5. IV – 2008 3952 97,4 96,3 

6. V – 2008 3771 92,9 95,4 

7. VI – 2008 3567 87,9 94,6 

8. VII – 2008 3492 86,0 97,9 

9. VIII – 2008 3396 82,8 97,3 

10. IX – 2008 3206 79,0 94,4 

11. X– 2008 3304 81,4 103,1 

12. XI – 2008 3471 85,5 105,1 

13. XII – 2008 3625 89,3 104,4 

14. I – 2009 3996 98,4 110,2 

15. II – 2009  4394 108,3 110,0 

16. III – 2009 4575 112,7 104,1 

 

 

Przyjmując za podstawę do porównań grudzień 2007r. w badaniu indeksem podstawowym 

wskaźniki dynamiki w przedstawionej tabeli pokazują wzrost dynamiki bezrobocia do marca 2008r.,  

a następnie spadek do września 2008r. Kolejny wzrost  nastąpił od października 2008 i trwał do końca 

badanego okresu, tak Ŝe w marcu 2009 r. w stosunku do grudnia 2007 roku wskaźnik był wyŜszy  

o 12,7%. 

            Przy badaniu dynamiki indeksem łańcuchowym, a więc porównując badany okres do okresu 

poprzedniego obserwujemy po początkowym wzroście w styczniu 2008r. znaczny spadek dynamiki 

bezrobocia do września 2008r.   
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Od października 2008r. dynamika bezrobocia wzrosła w porównaniu do września 2008 r. i wzrost 

utrzymywał się do lutego 2009, natomiast od lutego do marca obserwujemy jej nieznaczny spadek  

w porównaniu do poprzednich miesięcy.  

Sytuację na rynku pracy potwierdza wskaźnik stopy bezrobocia.  W   okresie od grudnia 2007 roku do 

grudnia 2008 r.  w powiecie zgorzeleckim nastąpił  spadek stopy bezrobocia o 1%,  w skali kraju 

wskaźnik ten obniŜył się o 1,9%, w województwie dolnośląskim spadek o 1,6%. Po okresie poprawy 

sytuacji na lokalnym rynku pracy, który trwał do września 2008 r., od października 2008 r. stopa 

bezrobocia zaczęła wzrastać tak, Ŝe w grudniu 2008 r. w powiecie zgorzeleckim wynosiła 10,8 %, 

natomiast w lutym 2009 r. wynosiła juŜ 12,7%.  

Kształtowanie się stopy bezrobocia w kraju, województwie dolnośląskim oraz powiecie zgorzeleckim 

przedstawia poniŜszy wykres oraz tabela. 

 

Zmiany stopy bezrobocia w okresie od grudnia 2007 do lutego 2009 roku 
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ZMIANY STOPY BEZROBOCIA W POWIECIE ZGORZELECKIM 

Okres Zmiana [%] 

grudzień 
2006 17,2 

-5,2 
2007 12,0 

styczeń 
2007 17,1 

-4,6 
2008 12,5 

luty 
2007 16,8 

-4,2 
2008 12,6 

marzec 
2007 16,1 

-4,1 
2008 12,0 

kwiecień 
2007 15,8 

-4,2 
2008 11,6 

maj 
2007 14,6 

-3,5 
2008 11,1 

czerwiec 
2007 13,6 

-3,0 
2008 10,6 

lipiec 
2007 12,8 

-2,4 
2008 10,4 

sierpień 
2007 12,8 

-2,7 
2008 10,1 

wrzesień 
2007 12,3 

-2,7 
2008 9,6 

październik 
2007 11,9 

-1,5 
2008 9,8 

listopad 
2007 11,3 

-1,0 
2008 10,3 

grudzień 
2007 12,0 

-1,2 
2008 10,8 

styczeń 
2008 12,5 

-0,8 
2009 11,7 

luty 
2008 12,6 

0,1 
2009 12,7 

 

Stopa bezrobocia  w powiecie zgorzeleckim według stanu na 30 czerwca 2007  roku  nie 

przekroczyła 125 % stopy bezrobocia w kraju , w związku z czym w 2008 roku podstawowy okres 

pobierania zasiłku przez uprawnione osoby bezrobotne  zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Zgorzelcu  wynosił 6 miesięcy , sytuacja w 2009 roku nie uległa zmianie . 

W omawianych okresach 2006-2007 wśród osób  bezrobotnych zmniejsza się liczba osób 

bezrobotnych uprawnionych do otrzymywania zasiłku z tytułu pozostawania bez pracy.  

W grudniu 2006 r. uprawnionych do zasiłku było 941 osób, w 2007 r. juŜ tylko 375 uprawnionych, 

natomiast w 2008 r. następuje niewielki, ale systematyczny wzrost. W grudniu 2008 r. pobierało 

zasiłek 475 osób bezrobotnych, natomiast w marcu 2009 r. uprawnionych do pobierania zasiłku było 

681 osób bezrobotnych. 
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          Liczba osób bezrobotnych czy teŜ poziom wskaźnika stopy bezrobocia nie świadczą jednak         

o tym, Ŝe problemy na rynku pracy są mniej złoŜone. Z bezrobocia odchodzą  przede wszystkim 

osoby wykształcone, z wyŜszymi kwalifikacjami, młodsze oraz aktywne w poszukiwaniu pracy  

i moŜliwości rozwoju zawodowego. ZagroŜone długotrwałym bezrobociem są osoby o cechach 

utrudniających poruszanie  się po rynku pracy; do cech takich naleŜy zaliczyć brak kwalifikacji 

zawodowych dostosowanych do obecnych potrzeb rynku, brak wykształcenia, długotrwałą bierność 

zawodową, róŜne problemy natury społecznej.  

Często jednej osobie moŜna przypisać jednocześnie kilka z w/w cech. Powoduje to,  

Ŝe zaktywizowanie osoby bezrobotnej, udzielenie jej pomocy w powrocie lub wejściu na rynek pracy 

staje się coraz bardziej trudne. 

Obowiązujące obecnie przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

definiują grupy osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy i w odniesieniu do 

tych osób w szczególności kierowane są subsydiowane programy rynku pracy. Osoby te najbardziej 

naraŜone są na negatywne skutki pozostawania bez pracy. 

 

 



  

 8 

W powiecie zgorzeleckim  liczby osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy w latach 2006-2008 oraz na koniec I kwartału 2009  

prezentuje poniŜsza tabela:  

Liczba 
zrejestrowanych 
bezrobotnych 
ogółem 
wg stanu na 31 
grudnia 

2006 

 
 

Udział 
% ** 

2007 

 
 

Udział 
% ** 

2008 

 
 
Udział 
% ** 

Marzec 
2009  

 
 

Udział 
% ** 

6182 100 4059 100 3625 100 4575 100 

W tym osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy: 

Do 25 roku Ŝycia  1185 19,2 702 17,3 789 21,8 1073 23,5 

Osoby które 
ukończyły szkołę 
wyŜszą do 27 
roku Ŝycia 

31 0,5 19 0,5 36 1,0 50 1,1 

Długotrwale 
bezrobotne 4099 66,3 2547 62,8 1670 46,1 1720 37,6 

Kobiety, które 
nie podjęły 
zatrudnienia po 
urodzeniu 
dziecka 

* * * * 509 14,0 581 12,7 

PowyŜej 50 roku 
Ŝycia 1348 21,8 1055 26,0 893 24,6 1004 21,9 

Bez kwalifikacji 
zawodowych  1937 31,3 1189 29,3 1094 30,2 1336 29,2 

Bez 
doświadczenia 
zawodowego 

1236 20,0 755 18,6 1012 27,9 1233 26,9 

Bez 
wykształcenia 
średniego 

4402 71,2 2858 70,4 2416 66,7 2994 65,5 

Samotnie 
wychowujące co 
najmniej jedno 
dziecko do 18 
roku Ŝycia 

449 7,3 359 8,8 555 15,3 590 12,8 

Osoby które po 
odbyciu kary 
pozbawienia 
wolności nie 
podjęły 
zatrudnienia 

* * * * 81 2,2 107 2,3 

Niepełnosprawni  199 3,2 218 5,4 255   7,0  294 6,4 

 
*    od 26 października 2007 r. zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  uznano 
        dodatkowe  grupy bezrobotnych za osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy , 
        za wcześniejsze okresy brak danych; 
  

        **    udział % w ogólnej liczbie bezrobotnych.  
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                            Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
 

 
 

Pozytywne zmiany  w przedstawianych okresach to malejąca liczba osób długotrwale 

bezrobotnych w stosunku do ogólnej liczby osób bezrobotnych.  

W grudniu 2006r. długotrwale bezrobotni stanowili 66,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych,                

w grudniu  2007 r. 62,8 %,  w grudniu 2008 r. – 46,1 %, natomiast w marcu 2009 r. 37,6%.  

Pomimo znacznego spadku nadal duŜa liczba osób bezrobotnych / 1720 osób/  w okresie ostatnich 24 

miesięcy pozostaje bezrobotnymi przez okres powyŜej 12  miesięcy i stanowi to bardzo złoŜony 

problem społeczny.  DuŜy wpływ na pozostawanie bez pracy, na co równieŜ wskazują powyŜsze 

dane, mają niskie kwalifikacje zawodowe, brak wykształcenia średniego oraz brak doświadczenia 

zawodowego. Osoby bez wykształcenia średniego w stosunku do ogółu zarejestrowanych 

bezrobotnych stanowią  65,5 %.  

Kolejnym  i to duŜym problemem jest bardzo niska aktywność zawodowa osób bezrobotnych. 

Dotyczy to głównie osób z wykształceniem podstawowym, osób bez kwalifikacji, osób posiadających 

kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy. Trudna jest równieŜ aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych w wieku powyŜej 50 roku Ŝycia często spowodowana mniejszym 

zainteresowaniem do zmiany lub podwyŜszenia kwalifikacji i mniejszym zainteresowaniem  

pracodawców zatrudnianiem osób z tej grupy wiekowej pomimo, Ŝe ustawa o promocji zatrudnienia  
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i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 69 poz. 415 z poźn. zm.) oferuje wiele zachęt finansowych  

dla pracodawców, którzy zatrudnią bezrobotnych z tej grupy wiekowej. 

Dane statystyczne na dzień 31 marca 2009 charakteryzujące strukturę osób bezrobotnych wg 

wieku , poziomu wykształcenia i staŜu pracy   prezentuje poniŜsza tabela. 

 
Wyszczególnienie Liczba osób udział % 

Bezrobotni ogółem 4575     100% 

kobiety 2496       54,5% 

zasiłkobiorcy   681       14,8% 

Długotrwale bezrobotni 1720        37,6% 
w tym pozostający nieprzerwanie w ewidencji:  

od 12   do  24 miesięcy 472 10,3% 
24,2% 

powyŜej 24 miesięcy 638 13,9% 

Wykształcenie 

wyŜsze 211  4,6% 

Policealne i średnie 
zawodowe 

972 21,2% 

średnie ogólnokształcące 398 8,7% 

zasadnicze zawodowe 1220 26,7%  
65,5% 

gimnazjalne i niŜsze 1774 38,8% 

Wiek 

do 24-go roku Ŝycia 1073 23,5%  
51,6% 

    25 - 34 lata 1286 28,1% 

    35 - 44 lata 739 16,2% 

    45 - 54 lata 1085 23,7% 

    55 - 59 lata 310  6,8% 

    60 - 64 lata 82  1,8% 

StaŜ pracy: 

         bez staŜu 866 18,9%  
35,4% 

         do roku 763 16,7% 

         1-5 lat 1039 22,7% 

         5-10 lat 608 13,3% 

         10-20 lat 664 14,5% 

         20-30 lat 506 11,1% 

powyŜej 30 lat 129 2,8% 
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Struktur ę osób bezrobotnych wg wieku w 2008 roku prezentuje poniŜszy wykres: 
/stan na 31 grudnia 2008 r./ 

 

 

 

W 2008 roku wg stanu na 31 grudnia największą grupę stanowiły osoby bezrobotne w wieku 

25-34 lata (26%), 45-54 lata (26%) oraz osoby do 24 roku Ŝycia (22%), natomiast najmniejszą 

grupę (2%) stanowiły osoby w wieku 60-64 lata. W okresie I kwartału 2009r. zwiększenie 

liczby bezrobotnych nastąpiło w grupach wiekowych 24-44 lata, zmniejszenie w grupach 45-64 

lata. 

Struktur ę osób bezrobotnych wg poziomu wykształcenia w 2008 r. przedstawia wykres: 

/stan na 31 grudnia 2008 r./ 
 

 

 

Osoby posiadające niski poziom wykształcenia (gimnazjalne i niŜsze) stanowiły na koniec 2008 

roku aŜ 41% zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu. Jest to wskaźnik 

bardzo wysoki. Osoby te są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, z uwagi na 

oczekiwania i coraz wyŜsze wymagania ze strony pracodawców dotyczące wykształcenia.  

Wskaźnik ten w okresie do końca pierwszego kwartału 2009 roku zmniejszył się do 38,8 %.  
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Struktur ę osób bezrobotnych wg staŜu pracy w 2008 r. zobrazowano na wykresie: 

/stan na 31 grudnia 2008 r./ 
 

 

 

Z powyŜszego wykresu wynika, Ŝe w miarę nabywania doświadczenia zawodowego zwiększają 

się szanse na uzyskanie zatrudnienia, poniewaŜ ilość osób zarejestrowanych w tut. Urzędzie zmniejsza 

się wg wskaźnika mierzonego staŜem pracy.   

 

                          
*bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych – osoby bezrobotne nieposiadające kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu 
pośwaidczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do 
wykonywania zawodu (wykształcenie: gimnazjalne i niŜsze, średnie ogólnokształcące). 

 

DuŜym problemem jest rosnąca w ostatnim okresie liczba osób bezrobotnych bez kwalifikacji 

zawodowych i do tej grupy w szczególności kierowane będą programy szkoleń, staŜy oraz 

przygotowania zawodowego dorosłych.  
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 Nadal utrzymuje się wysoki wskaźnik napływu  i wyłączeń z ewidencji osób bezrobotnych. 

Od października 2008 r. rośnie liczba osób bezrobotnych i nadal utrzymuje się niekorzystna relacja 

napływu i odpływu osób bezrobotnych. 

 W 2006 roku 7434 osoby zarejestrowały  się w urzędzie jako osoby bezrobotne, w 2007r.  

6774 osoby, natomiast w roku 2008 zarejestrowały się 6323 osoby. W 2006 roku  z ewidencji 

bezrobotnych wyłączono 9538 osób,  w 2007 r. wyłączono 8897 osób, natomiast w 2008 roku 

wyłączono 6757 osób. W I kwartale 2009 r. rejestracji jako osoby bezrobotne dokonało 2002 osób, 

wyłączono  z ewidencji osób bezrobotnych  1052 osoby.  

Szczególnie waŜny powód wyłączenia z ewidencji  to podjęcie pracy. 

Pozostałe przyczyny to głównie nie zgłaszanie się w obowiązującym terminie  

w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy oraz odmowa przyjęcia odpowiedniej propozycji 

pracy, staŜu, przygotowania zawodowego, które skutkują utratą statusu osoby bezrobotnej. 

 

Okres 

Osoby 
wyłączone z 
ewidencji 

bezrobotnych 
ogółem 

w tym 

Bezrobotni 
zarejestrowani

ogółem 

w tym 

Wskaźnik 
odpływ: 
napływ 

Wyłaczenia – 
niepotwier-

dzenie 
gotowości do 

pracy 

Wyłaczenia 
- podjęcie 

pracy 

Osoby 
wyłączone - 

W/DD* 

Bezrobotni 
do 25 r.Ŝ 

Bezrobotni 
pow. 50 r.Ŝ. 

długotrwale 
bezrobotni 

bez 
kwalifikacji 

2006 
9538 3333 4036 271 7434 2851 929 3219 1959 1,28 

2007 
8897 3235 3129 451 6774 2439 949 2928 1734 1,31 

2008 6757 2669 2461 249 6323 2162 972 1679 1792 1,07 

I kwartał 
2009 1052 448 386 26 2002 623 306 389 553 0,53 

W/DD*  wykreślenie z ewidencji bezrobotnego - odmówiono bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej, wykonywania prac, o których mowa w art. 73a, prac interwencyjnych lub robót publicznych albo udziału w szkoleniu, staŜu lub 
przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy; (art.33 ust.4 pkt3) lub z własnej winy przerwano staŜ, szkolenie lub przygotowanie zawodowe w miejscu 
pracy (art.33 ust.4 pkt7 );   

      

Z powodu podjęcia pracy status bezrobotnego w 2006 roku utraciło 4036 osób, stanowiło to 

42,3% ogółu wyłączonych z ewidencji. W roku 2007 wskaźnik ten wynosił 35,2% poniewaŜ 

wyłączono z powodu podjęcia pracy 3129 osób bezrobotnych, natomiast w 2008 roku z powodu 

podjęcia pracy wyłączono 2461 osób, a więc 36,4 %  ogółu osób bezrobotnych wyłączonych  

z ewidencji. W I kwartale 2009 roku z powodu podjęcia pracy wyłączono z ewidencji 386 osób 

bezrobotnych stanowi to 36,7% ogółu osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji.  

Z powodu niestawienia się w wyznaczonym terminie status bezrobotnego w 2006 roku utraciło  

3333 osoby (stanowi to 34,9% wszystkich wyłączonych z ewidencji), w roku 2007 wskaźnik ten 

wynosił 36,4%).  W 2008 roku zostało wyłączonych z ewidencji bezrobotnych  2669 osób z powodu  

nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie (wskaźnik 39,5 %), natomiast w I kwartale 2009 roku 

wyłączonych zostało 448 osób bezrobotnych - 42,6%. 
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Liczba osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji bezrobotnych z powodu nieuzasadnionej 

odmowy  udziału w proponowanych przez urząd programach aktywizacji zawodowej rosła w latach 

2006-2007 . W 2006 roku z powodu odmowy przyjęcia propozycji pracy 

lub innej formy aktywizacji  wyłączono 271 osób, natomiast w 2007 roku z tego samego powodu 

wyłączono  451 osób.  W roku 2008 liczba ta zmniejszyła się do 249 osób, a w I kwartale 2009 roku 

tylko 26 osób odmówiło  bez uzasadnionej przyczyny podjęcia pracy. 

 

1.2  Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – programy rynku pracy. 

 

 Sytuacja na lokalnym rynku pracy jest nadal trudna. Istotnym problemem jest rosnąca liczba  

osób bezrobotnych oraz  wysoka stopa bezrobocia, zwłaszcza długookresowego. Trudności  

ze znalezieniem pracy pociągają za sobą negatywne konsekwencje natury ekonomiczno-społecznej, 

groŜą wykluczeniem społecznym i marginalizacją.  Dane statystyczne wykazują, Ŝe wśród osób 

bezrobotnych w Powiecie Zgorzeleckim wiele osób nie posiada  odpowiedniego wykształcenia, 

kwalifikacji dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy lub doświadczenia zawodowego,  

a dodatkowo osoby te wykazują duŜą bierność  zawodową. Bardzo często obecnie zdarza się, Ŝe 

pracodawcy nie mogą znaleźć odpowiednich kandydatów do pracy i ich oferty pozostają 

niezrealizowane. Priorytetowym celem wszystkich działań urzędu pracy jest obecnie umoŜliwienie jak 

najszerszej grupie osób bezrobotnych uzyskania kwalifikacji oczekiwanych przez pracodawców oraz 

realizowanie róŜnych form wsparcia mających na celu aktywizację zawodową osób pozostających 

bezrobotnymi. 

 

        Programy rynku pracy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy określa ustawa o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W lutym 2009 roku ustawa o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy została znowelizowana, co pociągnęło za sobą istotne zmiany równieŜ  

w aktach  wykonawczych do ww. ustawy. Podstawowymi formami aktywizacji zawodowej  mającymi 

istotny wpływ na zwiększenie poziomu zatrudnienia osób bezrobotnych są: 

• szkolenia i przekwalifikowania osób bezrobotnych, 

• staŜe u pracodawcy, 

• przygotowanie zawodowe, 

• prace interwencyjne, 

• prace społecznie uŜyteczne, 

• refundacja kosztów wyposaŜenia i doposaŜenia stanowisk pracy dla skierowanej osoby 

bezrobotnej, 

• udzielenie pomocy finansowej osobom bezrobotnym podejmującym własną działalność 

gospodarczą, 
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• programy rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, 

• pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. 

 

 

Szkolenia i przekwalifikowania osób bezrobotnych . 

 

Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym 

umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Zmiany zachodzące na rynku pracy wskazują jednoznacznie 

na konieczność podwyŜszenia kwalifikacji zawodowych. Rynek pracy wymusza na osobach 

bezrobotnych większą aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia oraz konieczność stałego 

podwyŜszania kwalifikacji zawodowych.       

 W działaniach tych istotne jest wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu, który 

organizuje i finansuje szkolenia, na które kierowane są osoby bezrobotne o niskich lub 

zdezaktualizowanych kwalifikacjach, jak równieŜ osoby nie posiadające kwalifikacji lub posiadające 

kwalifikacje niedostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy. W szkoleniach mogą uczestniczyć 

osoby,  którym grozi utrata zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie. 

 

Powiatowy Urząd Pracy przygotowuje plan szkoleń, kierunki szkoleń wybierane są po 

przeprowadzeniu badań, analiz i prognoz rynku pracy, po rozpoznaniu potrzeb przyszłych 

pracodawców oraz częstotliwości występowania ofert pracy. Uwzględnione jest równieŜ 

zainteresowanie uczestnictwem w kursach osób bezrobotnych. Szkolenia organizowane są zarówno  

w formie szkoleń grupowych, jak i pod indywidualne potrzeby pracodawców. 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu w 2008 roku zorganizował oraz sfinansował szkolenia  

i przekwalifikowania 277 osób bezrobotnych. Na finansowanie szkoleń przeznaczono  kwotę 

372 819,11 zł.   

W przypadku szkoleń Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu pozyskał dodatkowe środki na ich 

organizację. W poniŜszej tabeli przedstawiamy liczbę uczestników w 2008 roku poszczególnych 

programów oraz kwoty przeznaczone na ich finansowanie: 

 

 

Fundusz Pracy   Projekt systemowy POKL              Razem  

osoby zł osoby zł osoby zł  

16 22 225,15 261 350 593,96 277 372 819,11  
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Z powyŜszych danych wynika, Ŝe podstawowym źródłem finansowania tej formy wsparcia 

były środki  pozyskane w ramach projektu POKL „WyŜsze kwalifikacje szansą na lepsze jutro„ 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, poniewaŜ 

stanowiły aŜ 94% wydatków, co pozwoliło na znaczne zwiększenie liczby osób objętych tą formą 

aktywizacji. W ramach projektu zrealizowano szkolenia grupowe, natomiast ze środków Funduszu 

Pracy realizowano głównie szkolenia indywidualne. 

W 2008 roku zorganizowano następujące kierunki szkoleń :  

� Pracownik kadr i płac  

� ABC działalności gospodarczej  

� Podstawy obsługi komputera oraz Internetu 

� Pracownik biurowy małej firmy 

� Sekretarka – asystentka szefa z elementami języka niemieckiego 

� Komputerowe systemy fiskalne 

� Kurs kosmetyczny z elementami języka niemieckiego 

� Stylizacja paznokci 

� Kurs wizaŜu  

� Florystyka 

� Kurs podstawowy – spawanie stali metodą MAG 

� Operator koparki klasy III 

� Operator koparko-ładowarki klasy III 

� Operator wózka jezdniowego  

� Operator spycharki klasy III 

� Operator ładowarki klasy III 

� Magazynier 

� Kierowca kat. C  

� Kierowca kat. D 

� Kierowca kat. E/C 

� Przewóz osób, rzeczy. 

 

Organizowanie szkoleń  ma na celu umoŜliwienie osobom bezrobotnym podwyŜszenie bądź 

uzyskanie nowych kwalifikacji, które zwiększą ich szansę na podjęcie zatrudnienia. 

W 2008 roku w szkoleniach uczestniczyło 277 osób bezrobotnych, z tego 4 osoby przerwały 

swój udział w szkoleniu.  W trakcie trwania szkolenia lub w okresie 3 miesięcy po jego zakończeniu 

pracę podjęło 69 osób (25%).  W okresie do 31 marca 2009r roku pracę podjęły kolejne 24 osoby 

bezrobotne , które uczestniczyły w szkoleniach w 2008 roku. 
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W marcu 2009 roku został zatwierdzony plan szkoleń na rok bieŜący, w którym  Powiatowy 

Urząd Pracy w Zgorzelcu zaplanował przeprowadzenie kursów dla 440 osób, 185 osób otrzyma 

wsparcie finansowane ze środków Funduszu Pracy, natomiast 255 osób bezrobotnych zostanie 

objętych Projektem „WyŜsze kwalifikacje szansą na lepsze jutro” współfinansowanym przez  

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie na sfinansowanie szkoleń  

w 2009 roku przeznaczono  kwotę 598 250zł.  

Przewidziane do realizacji są zarówno szkolenia w Klubie Pracy, mające na celu naukę aktywnego 

poszukiwania pracy, jak równieŜ szkolenia grupowe oraz indywidualne. 

Planowane kierunki szkoleń grupowych w roku 2009:  

� operator koparki klasy III 

� operator ładowarki klasy III 

� operator koparko – ładowarki klasy III 

� operator wózka jezdniowego 

� betoniarz – zbrojarz 

� murarz – tynkarz z ocieplaniem budynków i nowoczesnymi wykańczalniami wnętrz 

� kurs podstawowy spawanie metodą TIG 

� kurs podstawowy spawanie metodą MAG 

� elektryk z uprawnieniami do 1 kV 

� palacz c.o. 

� magazynier (obsługa komputera + kasy fiskalnej + wózka jezdniowego) 

� kurs obsługi komputera oraz Internetu 

� kurs komputerowy kończący się europejskim certyfikatem ECDL 

� komputerowe systemy fiskalne 

� pracownik biurowy małej firmy – księgowość, kadry, płace oraz wykorzystanie programu 

PŁATNIK 

� pracownik kadr i płac 

� sekretarka z prowadzeniem dokumentacji kadrowej 

� ABC księgowości małych przedsiębiorstw z wykorzystaniem programów komputerowych 

� ABC działalności gospodarczej 

� kurs kosmetyczny ze stylizacją paznokci i elementami wizaŜu 

� fryzjer – stylista 

� florystyka 
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StaŜe u pracodawcy. 

 

 Osoby bezrobotne wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

jako będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy mogą liczyć na moŜliwość korzystania ze staŜy.  

Ta forma wsparcia cieszy się duŜym zainteresowaniem zarówno wśród pracodawców, którzy w ten 

sposób przygotowują swoją przyszłą kadrę do pracy, jak i zainteresowaniem osób bezrobotnych, dla 

których stwarzają moŜliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego,  

uzyskania źródła utrzymania oraz  powrotu lub wkroczenia na rynek pracy. Odbywanie staŜu pozwala 

osobie bezrobotnej nabyć umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu 

pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. 

StaŜe u pracodawcy przeznaczone były do 31 stycznia 2009 r. dla młodych bezrobotnych do 

25 roku Ŝycia oraz bezrobotnych absolwentów szkół wyŜszych, którzy nie ukończyli 27 roku Ŝycia, 

poniewaŜ sytuacja ludzi młodych pozostających bez zatrudnienia jest trudna ze względu na brak 

doświadczenia zawodowego, które ułatwiłoby im wejście na rynek pracy, niestety wiedza teoretyczna 

nie poparta praktyką podlega szybkiej dewaluacji.  

W obowiązującej od 1 lutego br. nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy oprócz bezrobotnej młodzieŜy  adresatami tej formy wsparcia mogą być równieŜ inne 

osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy: 

� bezrobotne długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo 

kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 

� bezrobotne powyŜej 50 roku Ŝycia, 

� bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez 

wykształcenia średniego, 

� bezrobotne samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia, 

� bezrobotne, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, 

� bezrobotne niepełnosprawne. 

   W  2008 roku  zawarto umowy staŜu dla 329 osób bezrobotnych, na  finansowanie 

staŜy u pracodawców  łącznie przeznaczono kwotę 2 692 907,46 zł. StaŜ ukończyło 255 osób,  

w trakcie staŜy lub w okresie 3 miesięcy po ukończeniu staŜy pracę podjęły 223 (87,5%).  

 W przypadku staŜy  Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu równieŜ pozyskał dodatkowe środki 

na ich organizację . 

 

 W poniŜszej tabeli przedstawiamy liczbę skierowanych na staŜ  w 2008 roku do poszczególnych 

programów oraz kwoty przeznaczone na ich finansowanie: 
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Fundusz Pracy   Projekt systemowy POKL              Razem  

osoby zł osoby zł osoby zł  

155 1 775 986,33 174 916 921,13 329 2 692 907,46  

Analiza powyŜszych danych wykazuje, Ŝe znaczącym źródłem finansowania tej formy 

wsparcia były środki otrzymane z Funduszu Pracy wg algorytmu, poniewaŜ  stanowiły 66 % ogólnej 

kwoty wydatkowanej na realizację staŜy .  Dodatkowo pozyskane środki  w ramach projektu POKL 

„WyŜsze kwalifikacje szansą na lepsze jutro„ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

 - Europejskiego Funduszu Społecznego pozwoliły na zwiększenie liczby osób objętych tą formą 

aktywizacji  i w 2008 roku  stanowiły 34% ogólnej kwoty środków przeznaczonych na finansowanie 

staŜy. 

W 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy zaplanował zawarcie umów na organizację staŜy dla 

300 osób bezrobotnych. 160 osób zostanie skierowanych na staŜ finansowany ze środków Funduszu 

Pracy, natomiast staŜ 140 osób bezrobotnych zostanie sfinansowany w ramach Projektu  POKL 

„WyŜsze kwalifikacje szansą na lepsze jutro„ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie na program staŜy zaplanowano w 2009 roku 

wydatkować kwotę 2 293 150 zł. 

 

Przygotowanie zawodowe. 

 

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy to forma wsparcia, która oferowana była do  

31 stycznia 2009 r. Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy w 2008 roku przeznaczone było dla 

osób długotrwale bezrobotnych powyŜej 25 roku Ŝycia, bez kwalifikacji zawodowych bądź 

posiadających zdezaktualizowane kwalifikacje. Program umoŜliwiał zdobywanie nowych kwalifikacji 

lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań na danym stanowisku pracy. 

W tej formie wsparcia głównym celem było zaktywizowanie osób bezrobotnych będących w trudnej 

sytuacji na rynku pracy, pobudzenie ich do aktywności zawodowej oraz zwiększenie szans na 

zatrudnienie. 

W 2008 roku  zawarto umowy na przygotowanie zawodowe dla 66 osób bezrobotnych.  

Na program przygotowania zawodowego przeznaczono łącznie kwotę 455 421,09 zł.  

Oprócz finansowania przygotowania zawodowego ze środków Funduszu Pracy przyznanego  

z algorytmu Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu pozyskał dodatkowe środki, aby zaktywizować 

większą grupę osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy. 
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Fundusz Pracy Projekt systemowy POKL Razem 

osoby zł osoby zł osoby zł 

23 275 117,10 43 180303,99 66 455 421,09 

 

Na sfinansowanie przygotowań zawodowych wydatkowano z Funduszu Pracy 60,4% ogólnie 

wydatkowanej kwoty. Dodatkowo pozyskane środki  w ramach projektu POKL „WyŜsze 

kwalifikacje szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego pozwoliły na zwiększenie liczby osób objętych tą formą aktywizacji  i w 2008 stanowiły 

39,6% ogólnej kwoty środków przeznaczonych na finansowanie przygotowań zawodowych. 

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy ukończyło w 2008 roku 100 osób bezrobotnych.  

W trakcie przygotowania zawodowego lub  w okresie 3 miesięcy od jego ukończenia pracę podjęło  

60 osób bezrobotnych (60%).  

 

W związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od 

01.02.2009 r. wprowadzono nowy instrument przygotowanie zawodowe dorosłych umoŜliwiający 

uzyskanie tytułu zawodowego, czeladnika lub kwalifikacji i umiejętności zawodowych.  Zwiększy to 

uczestnictwo dorosłych w kształceniu ustawicznym odpowiadającym potrzebom pracodawców. 

Kształcenie odbywać się będzie w miejscu pracy, pracodawca ma obowiązek wyznaczenia dla osoby 

uczącej się opiekuna o odpowiednich kwalifikacjach. Przygotowanie zawodowe dorosłych jest 

realizowane w oparciu o program ukierunkowany na nabycie umiejętności praktycznych oraz 

zdobywanie wiedzy teoretycznej opracowany przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową i kończy 

się egzaminem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje. 

Aby zachęcić pracodawców do przyjmowania osób kierowanych na przygotowanie zawodowe 

dorosłych pracodawcy będzie przysługiwać refundacja części wydatków poniesionych na uczestnika 

przygotowania  zawodowego dorosłych niezbędnych do realizacji programu (w szczególności na 

materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzieŜ roboczą, posiłki regeneracyjne – do 

wysokości 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kaŜdy pełny miesiąc realizacji 

programu). 

JeŜeli uczestnik praktycznej nauki zawody dorosłych zakończy swój udział w przygotowaniu 

zawodowym dorosłych z wynikiem pozytywnym egzaminu pracodawcy przysługiwać będzie premia. 

Program zostanie uruchomiony po wydaniu rozporządzenia przez Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej określającego szczegółowe zasady organizowania przygotowania zawodowego dorosłych. 

W 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu zaplanował zawarcie umów na organizację 

przygotowania zawodowego dorosłych dla 18 osób bezrobotnych. Program finansowany będzie  ze 

środków Funduszu Pracy na kwotę 100 000zł. 
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Prace interwencyjne  

 

 Prace interwencyjne to zatrudnienie przez Pracodawcę skierowanego przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Zgorzelcu bezrobotnego w wyniku zawartej umowy. Prace interwencyjne mają na celu 

wsparcie zatrudnienia osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy a przedsiębiorca 

organizujący prace interwencyjne musiał spełniać warunki uzyskania pomocy publicznej na 

zatrudnienie. 

W 2008 roku zorganizowano prace interwencyjne dla 33 osób bezrobotnych będących   

w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Na refundację części kosztów wynagrodzenia i składek  

na ubezpieczenie społeczne przeznaczono kwotę 148 258,09 zł.  

W 2008 r. udział w programie prac interwencyjnych zakończyły 42 osoby bezrobotne, nadal  

w zatrudnieniu pozostało 40 osób (95,2%) 

         W 2009 r. prace interwencyjne organizowane u przedsiębiorców  stanowią pomoc publiczną  

w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie 

niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji. 

Osoba znajdująca się w szczególnie niekorzystnej sytuacji – osoba bezrobotna zarejestrowana  

w Powiatowym Urzędzie Pracy: 

� pozostająca bez stałego zatrudnienia nieprzerwanie przez okres co najmniej ostatnich  

6 miesięcy od dnia rejestracji, 

� nie posiadająca wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego, 

� powyŜej 50 roku Ŝycia, 

� samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia. 

Pracownik znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji - osoba bezrobotna zarejestrowana  

w Powiatowym Urzędzie Pracy, która posiada status bezrobotnego nieprzerwanie przez okres  

co najmniej 24 miesięcy. 

Pracodawca u którego organizowane są pracę interwencyjne ma prawo do refundacji części 

poniesionych kosztów na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Okres refundacji 

jest uzgodniony w umowie zawartej z pracodawcą. 

 

  W 2009 roku zaplanowano organizacje prac interwencyjnych dla 22 osób bezrobotnych,  

przeznaczając na refundację kwotę 124 154zł. 

 

Prace społecznie uŜyteczne 

 

Organizacja prac społecznie uŜytecznych ma na celu aktywizację zawodową osób długotrwale 

bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku z Funduszu Pracy, korzystających z pomocy 
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finansowej Ośrodków Pomocy Społecznej. Organizatorem tych prac są gminy. Na wniosek 

organizatora Powiatowy Urząd Pracy kieruje ww. bezrobotnych do odbywania prac społecznie 

uŜytecznych i zobowiązuje się na mocy porozumienia do refundacji 60% świadczeń pienięŜnych 

wypłaconych bezrobotnym przez gminy z tytułu wykonywania   prac na rzecz społeczności lokalnych. 

 W 2008 roku na prace społecznie uŜyteczne skierowano 138 osób bezrobotnych, a kwota 

refundacji świadczeń wypłaconych bezrobotnym w 2008 r.  wynosiła 93 139,32 zł. 

W 2009r. podpisano porozumienia z 6 Gminami na organizację 145 osobom bezrobotnym prac 

społecznie uŜytecznych, na które przeznaczona zostanie kwota 127 000zł. 

 

Refundacja kosztów wyposaŜenia i doposaŜenia stanowisk pracy 

 

 W Powiecie Zgorzeleckim dominują głównie małe i średnie podmioty gospodarcze,  

nie posiadające wystarczających środków na tworzenie miejsc pracy.  Pomoc publiczna  

na zatrudnienie przyznawana przedsiębiorcom w formie refundacji kosztów  wyposaŜenia lub 

doposaŜenia stanowisk pracy  dla skierowanych  bezrobotnych jest coraz bardziej oczekiwaną formą 

wsparcia . 

Przedsiębiorca,  który uzyskał  w 2008 roku refundację musiał spełnić ustawowe przesłanki. 

Jedną z nich jest utrzymanie stanu zatrudnienia w firmie oraz utworzonego  miejsca pracy przez 

minimum 2 lata w przypadku małych i średnich firm, a przez  3 lata w przypadku duŜych 

przedsiębiorstw.  Pracodawca musi zatrudniać skierowaną osobę bezrobotną w pełnym wymiarze 

czasu pracy, a w przypadku jej zwolnienia zatrudnić kolejną osobę bezrobotną skierowaną przez 

Urząd przez okres określony w umowie. W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy 

przedsiębiorca    zobowiązany jest zwrócić  przyznaną pomoc  publiczną. 

W okresie od stycznia do grudnia 2008 roku w ramach tego programu wydatkowano kwotę 

907 038,62 zł. na refundację kosztów wyposaŜenia 73 stanowisk pracy dla osób bezrobotnych. 

Program finansowany  jest   ze środków Funduszu Pracy otrzymanych  przez powiat z algorytmu, jak 

równieŜ z dodatkowo pozyskanych przez Urząd  środków z rezerw będących w dyspozycji 

Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

 

PoniŜsza tabela przedstawia ilość utworzonych stanowisk pracy w ramach refundacji  

do grudnia 2008 roku: 
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Fundusz Pracy 

Aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych - 

Rezerwa MPiPS 

Program Regionalny 

– Przedsiębiorca 

Rezerwa samorządu 

województwa 

Razem 

osoby zł osoby zł osoby zł osoby zł 

16 179 379,37 18 224 597,25 39 503 062,00 73 907 038,62 

 

 Z powyŜszych danych wynika, Ŝe głównym źródłem finansowania były dodatkowo pozyskane 

środki, które stanowiły 80,2 % ogólnej kwoty, natomiast środki otrzymane z Funduszu Pracy  

wg algorytmu stanowiły 19,8% ogólnej kwoty wydatkowanej na tą formę aktywizacji zawodowej. 

Wsparcie udzielone pracodawcy przeznaczone na wyposaŜenie lub doposaŜenie stanowiska 

pracy, skutkuje wzrostem poziomu zatrudnienia na lokalnym rynku pracy oraz przyczynia                

się do rozwoju przedsiębiorczości. 

Ta forma wsparcia realizowana jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu od 2004 roku            

i w okresie do 2008 roku dofinansowano na lokalnym rynku  pracy utworzenie 327 miejsc pracy  

przeznaczonych dla osób bezrobotnych.  

W 2009 roku planowane jest dofinansowanie  kosztów utworzenia 52 miejsc pracy dla 

skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu osób bezrobotnych, 47 miejsc 

sfinansowanych zostanie ze środków Funduszu Pracy z algorytmu , natomiast na dodatkowe 5 miejsc 

został złoŜony wniosek o przyznanie  środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej na realizację programów związanych z rozwojem małej i średniej 

przedsiębiorczości pt. „ Wspieramy rozwój przedsiębiorczości” – czekamy na  akceptację  wniosku.  

W związku z obowiązującą od lutego br. zmianą ustawy o promocji zatrudnienia uruchomienie tej 

formy wsparcia dla przedsiębiorców będzie moŜliwe po wydaniu przez Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej rozporządzenia określającego zasady przyznawania pomocy publicznej. 

 

Udzielenie pomocy finansowej osobom bezrobotnym podejmującym działalność gospodarczą. 

 

 Wśród osób bezrobotnych nie brakuje ludzi aktywnych, biorących sprawy we własne ręce  

z konkretnymi planami na Ŝycie.  Niestety napotykają na barierę finansową, dlatego Powiatowy Urząd 

Pracy w Zgorzelcu wspierając przedsiębiorcze osoby bezrobotne przyznaje zainteresowanym 

rozpoczęciem własnej działalności bezzwrotne środki na ten cel. Osoby bezrobotne mogły skorzystać  

z usług doradztwa w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i uzyskać na ich sfinansowanie 

określone w umowie kwoty. Firmy zakładane przez osoby bezrobotne to najczęściej róŜne usługi  lub 

handel. Wymagany przepisami minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę 
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bezrobotną, która otrzymała wsparcie finansowe wynosi jeden rok, w przypadku wcześniejszego 

zlikwidowania własnej firmy pomoc przyznana na jej załoŜenie podlega zwrotowi. 

   

W okresie od stycznia do grudnia 2008 roku z pomocy finansowej na załoŜenie własnej firmy 

skorzystały łącznie 133 osoby bezrobotne. Środki na finansowanie tej formy wsparcia pochodziły 

z Funduszu Pracy przyznanego dla powiatu w ramach algorytmu oraz dodatkowych programów, 

i stanowiły łączną kwotę 1 665 022,55 zł.   

 

PoniŜsza tabela zobrazuje liczbę osób, które otrzymały jednorazowe środki na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, jak równieŜ programy do udziału, w których zostali zakwalifikowani. 

 

Fundusz Pracy 
Projekt systemowy 

POKL 

Aktywizacja 

zawodowa osób 

bezrobotnych - 

Rezerwa MPiPS 

Program Regionalny 

– Przedsiębiorca 

Rezerwa samorządu 

województwa 

  Razem 

osoby zł osoby zł osoby zł osoby zł osoby zł 

27 321 308,85 78 993 713,70 20 250 000,00 8 100 000 133 1 665 022,55 

 

Z powyŜszego zestawienia wynika, Ŝe środki Funduszu Pracy przyznane wg algorytmu 

pokryły w 19,3% potrzeb na tą formę wsparcia. Dodatkowo pozyskane środki stanowiły 80,7% ogółu 

funduszy wydatkowanych na przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej. Pozyskanie dodatkowych środków pozwoliło na objęcie wsparciem o 106 osób 

bezrobotnych więcej, przyczyniając się w ten sposób do wspierania rozwoju przedsiębiorczości,  

a w przyszłości do tworzenia nowych miejsc pracy.  

Ta forma wsparcia realizowana jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu od 2004 roku 

i w okresie do 2008 roku środki finansowe na podjęcie własnej działalności gospodarczej otrzymało 

555 osób bezrobotnych.  

W 2009 roku zaplanowano udzielenie wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności 

gospodarczej  80 osobom bezrobotnym. 40 osób zostanie objętych wsparciem ze środków Funduszu 

Pracy z algorytmu natomiast 40 osób bezrobotnych uzyska środki na działalność gospodarczą  

w ramach Projektu „WyŜsze kwalifikacje szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej w 2009 roku przewidziano kwotę 1 280 000zł.  

Ta forma wsparcia cieszy się duŜym zainteresowaniem. W pierwszym kwartale 2009 roku 

złoŜonych zostało kilkadziesiąt wniosków ,w związku z tym Powiatowy Urząd Pracy złoŜył wniosek 
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o przyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

na realizację programów związanych z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości pt. „ Wspieramy 

rozwój przedsiębiorczości” dla 30 osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą  

na kwotę 480 000zł. 

 

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych  

 

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu realizuje zadania powiatu na rzecz osób 

niepełnosprawnych w szczególności w zakresie rehabilitacji zawodowej określone w ustawie z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

/Dz. U. 1997 nr 123, poz. 776 z późn. zm/. 

Niepełnosprawni bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu 

 

W analizowanym okresie w latach  2006 – 2008 w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy  

w Zgorzelcu znacząco rośnie liczba osób bezrobotnych posiadających stopień niepełnosprawności. 

Na koniec marca 2009 w ewidencji zarejestrowano 294 osoby niepełnosprawnych 

posiadających status osoby bezrobotnej.  Liczba  osób niepełnosprawnych   pozostających  

w ewidencji tut. Urzędu w analizowanym okresie jako osoby poszukujące pracy nie pozostające  

w zatrudnieniu  nie ulega znaczącym zmianom. W ewidencji wg stanu na 31 marca 2009 roku 

zarejestrowanych jest 49 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy nie pozostających  

w zatrudnieniu.  
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Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu na realizację programów rynku pracy dla osób 

niepełnosprawnych w 2008 roku wydatkował środki PFRON przyznane z algorytmu  powiatu  

w wysokości 237 339,59 zł. W ramach pozyskanych środków dla osób niepełnosprawnych 

poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu zostały zorganizowane staŜe, przygotowania 

zawodowe, szkolenia. Pozyskane środki umoŜliwiły rozpoczęcie działalności gospodarczej dla  

1 osoby.  Pracodawcy utworzyli 5 stanowisk pracy w ramach zwrotu kosztów wyposaŜenia 

stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Zawarto równieŜ umowę o przyznanie refundacji kosztów 

wynagrodzeń 3 osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenie społeczne od tego 

wynagrodzenia. W 2008 r. zorganizowane zostały szkolenia dla 5 osób niepełnosprawnych 

zarejestrowanych jako poszukujący pracy nie pozostający w zatrudnieniu, staŜe dla 3 osób 

niepełnosprawnych oraz przygotowanie zawodowe dla 1 osoby niepełnosprawnej nie pozostającej  

w zatrudnieniu. 

Na realizację w 2008 roku kolejnej edycji programu „JUNIOR program aktywizacji 

zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu wydatkował  

w 2008 r. kwotę 10 839 zł. 

Celem programu jest umoŜliwienie wejścia w Ŝycie zawodowe młodym osobom niepełnosprawnym, które 

nie podjęły dalszej nauki, ani nie uzyskały zatrudnienia w okresie do 12 miesięcy od dnia uzyskania 

dyplomu, świadectwa ukończenia szkoły, kursu, czy teŜ innego dokumentu, który daje uprawnienia  

do wykonywania zawodu. W ramach tego programu zorganizowano staŜe dla 6 osób niepełnosprawnych. 

Osoby niepełnosprawne zarejestrowane jako bezrobotne objęte są równieŜ rehabilitacją 

zawodową, natomiast  programy realizowane dla tej grupy osób niepełnosprawnych finansowane są 

środków Funduszu Pracy. W okresie od stycznia do grudnia 2008 roku aktywizacją zawodową objęto 

łącznie 47 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne i skierowano  do następujących 

programów :  szkolenia 26 osób, staŜe 6 osób, przygotowanie zawodowe 2 osoby, prace interwencyjne  

1 osoba, prace społecznie uŜyteczne 8 osób,  środki Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 

przyznano 4 osobom niepełnosprawnym.   

Łącznie w 2008 roku z programów rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych skorzystało 

65 osób niepełnosprawnych, na finansowanie programów wydatkowano łącznie kwotę 358 876zł. 

W 2009 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu otrzymał środki PFRON na realizację zadań 

na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości 300 000zł. W ramach tych środków planowane jest 

objęcie wsparciem 25 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy nie pozostających  

w zatrudnieniu.  

Dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu złoŜył wniosek o przyznanie środków 

PFRON z Dolnośląskiego Oddziału PFRON we Wrocławiu w wysokości 26 030zł na realizację 

kolejnej edycji programu „JUNIOR program aktywizacji zawodowej absolwentów 

niepełnosprawnych”. 
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Usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego . 

 

W 2008 roku pośrednicy pracy pozyskali 1 969 ofert pracy  dla osób zarejestrowanych  

w urzędzie, w tym 334 oferty dotyczyły miejsc  organizacji staŜu u pracodawcy,  67 z tych ofert 

dotyczyło organizacji przygotowań zawodowych w miejscu pracy, 141 oferty prac społecznie 

uŜytecznych. Z ogółu ofert zgłoszonych do Urzędu 57 ofert pracy było skierowanych do osób 

niepełnosprawnych. W I kwartale 2009 roku pośrednicy pracy pozyskali 477 ofert pracy, w tym  

78 ofert dotyczyło organizacji staŜu, 147 prac społecznie uŜytecznych, 1 oferta prac interwencyjnych, 

20 ofert dotyczyło uzupełnienia zatrudnienia na miejscach pracy utworzonych w ramach refundacji 

kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy. Z ogółu ofert 23 były skierowane do osób 

niepełnosprawnych. 

Realizując proces doboru kandydatów na zgłoszone miejsca pracy, staŜu lub przygotowania 

zawodowego skierowano na rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcami w 2008 r.  4 271 osób 

zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie, spełniających stawiane przez pracodawców wymagania 

zawodowe, natomiast w I kwartale 2009 r. wydano 956 skierowań w wyniku doboru kandydatów na 

zgłoszone miejsca pracy, staŜu i  prac społecznie uŜytecznych. 

Obok usług pośrednictwa pracy zamkniętego, waŜną częścią pracy pośrednika jest 

pośrednictwo otwarte, charakteryzujące się upowszechnianiem informacji o moŜliwościach 

podejmowania pracy bez skierowania urzędu poprzez kontakt z pracodawcą  w formie określonej 

przez pracodawcę w ogłoszeniu o wolnym miejscu pracy. 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu takie oferty są umieszczane na tablicy ogłoszeń,         

na stronie internetowej Urzędu jak równieŜ udzielana jest informacja o moŜliwości podjęcia 

zatrudnienia w sposób indywidualny osobom bezrobotnym posiadającym oczekiwane przez 

pracodawcę kwalifikacje . 

  Pośrednicy pracy poza przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących ofert pracy organizują  giełdy pracy – 

spotkania pracodawców z potencjalnymi kandydatami do zatrudnienia. W 2008 roku 

zorganizowanych zostało 16 takich spotkań, w których uczestniczyło 432  bezrobotnych. W wyniku 

przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych pracę podjęło 18 osób bezrobotnych.  

 

W czerwcu 2008 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu zorganizował po raz pierwszy „Zgorzeleckie 

Targi Pracy 2008.”     

W zorganizowanej imprezie uczestniczyły firmy działające na lokalnym rynku pracy, zainteresowane 

pozyskaniem nowych pracowników oraz dotarciem z informacją na temat prowadzonej działalności 

gospodarczej do szerokiego grona społeczności. Podczas Zgorzeleckich Targów Pracy była 

moŜliwość odwiedzenia wielu stoisk zorganizowanych przez przedstawicieli firm, osoby bezrobotne 
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miały moŜliwość bezpośredniej rozmowy z pracodawcą oraz  zapoznania się z aktualnymi ofertami 

pracy, staŜu oraz informacją na temat usług rynku pracy. Osoby zainteresowane pracą w firmach 

uczestniczących w targach pracy miały moŜliwość złoŜenia dokumentów aplikacyjnych. 

Targi pracy miały charakter otwarty i cieszyły się duŜym zainteresowaniem zarówno 

odwiedzających stoiska wystawowe jak i osób, które korzystały z prezentacji tematycznych.  

Pracodawcy  uczestniczący w Zgorzeleckich Targach Pracy pozytywnie ocenili targi 

deklarując uczestnictwo  w kolejnych  edycjach. 

       W związku z prowadzoną aktualizacją lokalnej bazy danych o pracodawcach Powiatowy Urząd 

Pracy z Zgorzelcu przekazał za pośrednictwem poczty i w wyniku osobistych wizyt pośrednika pracy  

w firmach 207 ankiet pt. „Aktualizacja karty pracodawcy”. Celem powyŜszej ankiety było uzyskanie  

informacji na temat aktualnego stanu lokalnego rynku pracy, jak teŜ poznanie oczekiwań firm  

w zakresie współpracy z tutejszym Urzędem w najbliŜszym okresie. Badaniu poddano zarówno duŜe,  

jak i małe firmy. Na 207 przekazanych ankiet odpowiedziało 85 firm. Z ich analiz wynika,  

Ŝe 62 firmy planuje zwiększenie zatrudnienia. Wiele z tych firm wyraziło chęć skorzystania  

z subsydiowanych programów rynku pracy, w tym przede wszystkim z organizacji staŜu. Na 85 firm 

tylko 8 wyraziło zainteresowanie wizytą osobistą pośrednika w siedzibie firmy. 

 

  Efekty działań pośrednictwa moŜna oceniać przez pryzmat liczby podjęć pracy przez osoby 

bezrobotne – do grudnia 2008 roku w wyniku pośrednictwa pracy oraz własnej aktywności osób 

bezrobotnych pracę podjęło 2 461 klientów urzędu, natomiast w I kwartale 2009 r. pracę podjęło  

386 osób. 

     Pośrednicy pracy realizują równieŜ usługi EURES polegające głównie na informowaniu 

bezrobotnych i poszukujących pracy o moŜliwościach zatrudnienia za granicą, o warunkach Ŝycia  

i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy w państwach członkowskich  Unii Europejskiej i państwach 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego . 

Z usług EURES świadczonych przez pośredników do grudnia 2008 roku skorzystały 434 

zainteresowane osoby bezrobotne, natomiast w I kwartale 2009 r. 867 osobom udzielono informacji 

nt. pracy za granicą w ramach Eures, warunków Ŝycia i pracy w EOG. 

    W ramach działań transgranicznych na pograniczu polsko-czesko–niemieckim 

realizowanych przez Europejskie SłuŜby Zatrudnienia EURES w lutym 2008 r.. Dolnośląski 

Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu zorganizował wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy  

w Zgorzelcu po raz drugi Transgraniczny Dzień Informacyjno - Rekrutacyjny w Zgorzelcu.   

Dnia 18.02.2009r. w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu j Transgraniczny Dzień Informacyjno-

Rekrutacyjny został zorganizowany po raz trzeci . 
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Spotkanie miało charakter edukacyjno-wystawienniczy i skierowane było głównie  

do mieszkańców powiatu zgorzeleckiego, młodzieŜy uczącej się, osób pracujących i poszukujących 

pracy, pracodawców i partnerów społecznych . 

Osoby odwiedzające mogły uczestniczyć w prezentacjach multimedialnych, które prowadzone 

były przez czeskich i niemieckich doradców EURES, przedstawicieli izb gospodarczo-handlowych. 

Obok prezentacji multimedialnych w godzinach od 10.00 do 14.00  funkcjonowały stoiska 

wystawiennicze. Osoby zainteresowane miały moŜliwość uzyskania informacji na temat : warunków 

Ŝycia i pracy, kształcenia, zakładania działalności gospodarczej na terenie Polski, Czech i Niemiec, 

procedury potwierdzania okresów zatrudnienia i ubezpieczenia przebytych w krajach UE. Ponadto 

uczestnicy mieli moŜliwość skorzystania z zagranicznych ofert pracy w ramach sieci Eures, ofert 

pracy w ramach międzynarodowego pośrednictwa prowadzonego przez OHP jak teŜ uzyskać 

informacje na temat lokalnych ofert pracy będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy  

w Zgorzelcu. Równocześnie przy stoisku DWUP uruchomiony był punkt konsultacyjno-

informacyjny, w którym osoby zainteresowane uzyskiwały  informacje na temat koordynacji systemu 

zabezpieczeń społecznych oraz dokumentowania zatrudnienia za granicą. 

Spotkanie miało charakter otwarty i cieszyło się zainteresowaniem zarówno odwiedzających stoiska 

wystawowe jak i osób, które korzystały z prezentacji tematycznych. 

 

    Usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym 

poszukiwaniu pracy naleŜą   do podstawowych usług rynku pracy świadczonych przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Zgorzelcu. Standard poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej realizowany 

jest przez doradców zawodowych i jest niezbędnym elementem ułatwiającym poruszanie się po rynku 

pracy oraz podjęcie zatrudnienia, dostarcza aktualnych informacji o środowisku pracy, zawodach  

i drogach kształcenia, moŜliwościach podwyŜszenia kwalifikacji bądź przekwalifikowania.   

Podstawową metodą pracy doradców zawodowych z klientami jest rozmowa doradcza, 

przebiegająca zgodnie ze ściśle określonymi fazami. Ogólnie moŜna stwierdzić, Ŝe w ramach 

rozmowy doradczej następuje nawiązanie kontaktu, omówienie sytuacji klienta, sondowanie 

przebiegu  kształcenia i zatrudnienia. Doradca zawodowy i klient planują dalsze kroki zawodowe. 

       W 2008 roku usługami poradnictwa zawodowego objętych zostało 1 726 osób bezrobotnych,  

z tego w poradach grupowych uczestniczyło 37 zainteresowanych, z porad  indywidualnych 

korzystało 1175 osób bezrobotnych, w spotkaniach grupowych dotyczących  informacji zawodowej 

grupowej  uczestniczyło 113 osób bezrobotnych, z usług  informacji zawodowej indywidualnej 

skorzystało 9 osób bezrobotnych. Doradca zawodowy uczestniczył w spotkaniach z młodzieŜą uczącą 

się w szkołach ponadgimnazjalnych  w czasie, których z informacji o rynku pracy skorzystało  

285 uczniów.  
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W I kwartale 2009 roku usługami poradnictwa zawodowego objętych zostało 347  osób bezrobotnych 

korzystających  z indywidualnych porad zawodowych. PrzewaŜającą grupę stanowiły kobiety – 212 

osób. Z ogółu osób korzystających z poradnictwa zawodowego, 158 osób to osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym i poniŜej,  którym przedstawiono propozycję udziału w szkoleniach zawodowych  

w celu uzyskania kwalifikacji. Doradca zawodowy uczestniczył w spotkaniach z młodzieŜą uczącą się 

w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w czasie, których z informacji o rynku pracy 

skorzystało 146 uczniów szkół średnich i 99 uczniów szkół gimnazjalnych. 

 DuŜą rolę w zwiększeniu skuteczności poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne odgrywa 

pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy realizowana przez lidera klubu pracy. Usługi te realizowane  

są w formie szkoleń z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, zajęć aktywizacyjnych 

oraz tworzenia dostępu do informacji i elektronicznych baz danych. W 2008 roku w Klubie pracy 

przeprowadzono 7 zajęć aktywizacyjnych, w których uczestniczyło 39 zainteresowanych osób 

bezrobotnych . Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy przeprowadzono dla 

3 grup i wzięło w nich udział 21 osób bezrobotnych. W I kwartale 2009 r.  roku w Klubie pracy 

przeprowadzono 4 zajęcia aktywizacyjne, w których uczestniczyło 39 zainteresowanych osób 

bezrobotnych oraz 1 szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, w których 

wzięło udział 11 osób bezrobotnych. 

         Usługi poradnictwa zawodowego oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy świadczone są 

w Centrum Informacji i Aktywizacji Zawodowej prowadzonym przez Powiatowy Urząd Pracy    

w Zgorzelcu. Zainteresowani klienci Centrum korzystają z dostępu do elektronicznych baz danych  

na wydzielonych stanowiskach komputerowych. 

W 2008 r. z  dostępnej w Centrum Informacji i Aktywizacji Zawodowej w Zgorzelcu 

elektronicznej bazy ofert pracy skorzystało 107 osób bezrobotnych, natomiast w I kwartale 2009 r.  

skorzystały z niej 43  osoby bezrobotne. 
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1.3 Informacja na temat problematyki bezrobocia na terenie  

             Miasta i Gminy Bogatynia. 

Na tle Powiatu zgorzeleckiego sytuacja w zakresie bezrobocia na terenie Miasta i Gminy 

Bogatynia w porównaniu do grudnia 2007 roku wygląda nieco korzystniej. W ciągu ostatnich 15 

miesięcy w powiecie zgorzeleckim liczba bezrobotnych  wzrosła o 12,7%, natomiast w Mieście  

i Gminie Bogatynia zmniejszyła się o 1%.  

 

Liczba osób bezrobotnych w Mieście i Gminie Bogatynia 

 

 

 

Bezrobotni w Mieście i Gminie Bogatynia w 2008 i 2009 roku 
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Analizując zmiany stanu bezrobocia zachodzące w poszczególnych miesiącach 2008 roku  od 

października 2008 r. i nadal w okresie  pierwszego kwartału 2009 r. w  gminie Bogatynia podobnie 

jak we wszystkich gminach powiatu zgorzeleckiego liczba bezrobotnych zaczęła się zwiększać  

i  w stosunku do najniŜszego stanu z  września 2008 roku / 839 osób/  wzrosła  o 338 osób, czyli  

o 40,3% , na terenie powiatu zgorzeleckiego wzrost ten w analogicznym okresie wyniósł 1369 osób  

tj. 42,7%.  

      Niestety oznaki kryzysu gospodarczego spowodowały, iŜ coraz większa grupa osób, które 

utraciły pracę  powraca do ewidencji  urzędów pracy w kraju  i sytuacja ta dotyczy równieŜ 

wszystkich gmin naszego powiatu.   

     W 2008 roku z terenu Gminy Bogatynia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu 

zarejestrowało się 1275 osób, w tym 276 osób po raz pierwszy  natomiast dla 994 osób była to kolejna 

rejestracja w okresie od 1990 roku. W odniesieniu do danych statystycznych dotyczących rejestracji 

bezrobotnych  w w/w okresie z terenu powiatu /6323 osoby/ udział osób z Gminy Bogatynia wynosi 

20,2% ogółu zarejestrowanych. W okresie pierwszego kwartału 2009 napływ do rejestru 

bezrobotnych w powiecie  wynosił 2002 osoby, w tym okresie z Gminy Bogatynia zarejestrowało się 

534 osoby / 26,7% /,  w tym 123 osoby po raz pierwszy,  411 osób po raz kolejny. 

Po zatrudnieniu za granicą w okresie od październik 2008 do marca 2009 zarejestrowało się  

w powiecie zgorzeleckim 225 osób, w tym najwięcej, bo aŜ 119 osób to bezrobotni z Gminy 

Bogatynia. 

Liczba osób wyłączanych z ewidencji bezrobotnych w analizowanym okresie wynosiła odpowiednio 

rok 2008  – powiat ogółem  - 6 750 osób, Gmina Bogatynia  - 1052 osoby/ 15,6 % ogółu wyłączonych 

I kwartał 2009 -  powiat – 1052 osoby, Gmina Bogatynia  - 284 osoby / tj. 27% ogółu bezrobotnych 

wyłączony z ewidencji w tym okresie. 

NajwaŜniejsza przyczyna wyłączenia z ewidencji bezrobotnych to oczywiście – podjęcie pracy. 

W 2008 roku pracę  podjęło 2461 ogółem osób bezrobotnych, w tym 455 osób / 18,5 %/, to 

bezrobotni mieszkańcy Miasta i Gminy Bogatynia, w I kwartale 2009 roku  z powodu podjęcia pracy 

wyłączono z ewidencji bezrobotnych ogółem 386  osób, w tym  100 osób, czyli aŜ 25,9 % ogółu to 

mieszkańcy Gminy Bogatynia. WciąŜ  jednak najwięcej osób bezrobotnych wyłączanych jest  

z ewidencji z powodu nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie  w celu potwierdzenia gotowości 

do podjęcia  pracy  oraz uzyskania informacji o moŜliwościach podjęcia pracy lub uzyskania innej 

formy pomocy  i nie wskazania w ciągu 7 dni uzasadnionej przyczyny nie zgłoszenia się.  

Z ww. powodu w 2008 roku wyłączono z ewidencji ogółem 2662 osoby, w tym  778 osób z Gminy 

Bogatynia, dane za I kwartał br., to odpowiednio 448 osób ogółem, w tym 120 osób z Gminy  

Bogatynia.  
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Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z ogólnej liczby osób 

bezrobotnych wskazuje się  grupy osób  będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

  W odniesieniu do tych osób w szczególności kierowane są subsydiowane programy rynku 

pracy. Osoby te są najbardziej naraŜone  na negatywne skutki pozostawania bez pracy. 

Dane statystyczne dotyczące Gminy Bogatynia wg stanu na 31 grudnia 2008 r. oraz 31 marca 

2009 r.  przedstawia poniŜszy wykres. 

Osoby bezrobotne z Gminy  Bogatynia będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

 

 
 

Na terenie Miasta i Gminy Bogatynia największą grupę osób bezrobotnych stanowią osoby  

nie posiadające wykształcenia średniego, w marcu 2009 r. było to 793 osoby, co stanowi 67,4% 

ogólnej liczby bezrobotnych w tym rejonie. DuŜym problemem jest długotrwałe bezrobocie.  
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Osoby długotrwale bezrobotne w Mieście i Gminie Bogatynia stanowią 43,4% ogółu bezrobotnych 

mieszkańców tego terenu.  Przyczyny  długotrwałego  pozostawania w ewidencji bezrobotnych  

to w szczególności brak kwalifikacji zawodowych dostosowanych do obecnych potrzeb rynku  

i brak zainteresowania zmianą kwalifikacji, niski poziom wykształcenia,  długotrwała bierność 

zawodowa  i  róŜne problemy natury społecznej. Trudności ze znalezieniem pracy mają takŜe 

osoby bez doświadczenia zawodowego, osoby do 25 roku Ŝycia i osoby po 50 roku Ŝycia. 

Zmiany jakie zaszły w strukturze osób bezrobotnych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 

zarówno w powiecie zgorzeleckim jak i w gminie Bogatynia prezentuje poniŜsza tabela. 

DANE STATYSTYCZNE CHARAKTERYZUJ ĄCE STRUKTURĘ BEZROBOCIA  

             
             

Wyszczególnienie 

gmina Bogatynia 
31.03.2008 

gmina Bogatynia 
31.03.2009 

powiat zgorzelecki 
31.03.2008 

powiat zgorzelecki 
31.03.2009 

Liczba 
osób 

udział % 
Liczba 
osób 

udział % 
Liczba 
osób 

udział % 
Liczba 
osób 

udział % 

Bezrobotni ogółem 1105     1177     4104     4575     

w tym: 
680 61,5%   666 56,6% 

  
2420 59,0%   2496 54,6% 

  

kobiety     

zasiłkobiorcy 71 6,4%   114 9,7%   448 10,9%   681 14,9%   

Długotrwale 
bezrobotni 

735 66,5%   517 43,9%   2345 57,1%   1720 37,6%   

pozostający nieprzerwanie w ewidencji (z wiersza bezrobotni ogółem): 

12-24 miesiące 123 11,1% 

51,3% 

120 10,2% 

29,2% 

456 11,1% 

39,4% 

472 10,3% 

24,3% 
powyŜej 24 miesięcy 444 40,2% 224 19,0% 1160 28,3% 638 13,9% 

Wykształcenie 

wyŜsze 30 2,7%   49 4,2%   146 3,6%   211 4,6%   

średnie zawodowe 199 18,0%   227 19,3%   835 20,3%   972 21,2%   

średnie ogólne 65 5,9%   108 9,2%   251 6,1%   398 8,7%   

zasadnicze zaw. 270 24,4% 
73,4% 

291 24,7% 
67,4% 

1117 27,2% 
70,0% 

1220 26,7% 
65,4% 

gimnazjalne i niŜsze 541 49,0% 502 42,7% 1755 42,8% 1774 38,8% 

Wiek 

do 24-go roku Ŝycia 189 17,1% 
46,2% 

302 25,7% 
57,0% 

707 17,2% 
44,9% 

1073 23,5% 
51,6% 

25 - 34 lata 322 29,1% 369 31,4% 1135 27,7% 1286 28,1% 

35 - 44lata 175 15,8%   155 13,2%   692 16,9%   739 16,2%   

45 - 54 lata 306 27,7%   278 23,6%   1136 27,7%   1085 23,7%   

55 - 59 lata 92 8,3%   61 5,2%   344 8,4%   310 6,8%   

60 - 64 lata 21 1,9%   12 1,0%   90 2,2%   82 1,8%   
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StaŜ pracy 

bez staŜu 239 21,6% 
37,7% 

284 24,1% 
42,7% 

769 18,7% 
34,2% 

866 18,9% 
35,6% 

do roku 178 16,1% 219 18,6% 633 15,4% 763 16,7% 

1-5 lat 216 19,5%   264 22,4%   822 20,0%   1039 22,7%   

5-10 lat 135 12,2%   126 10,7%   563 13,7%   608 13,3%   

10-20 lat 186 16,8%   158 13,4%   688 16,8%   664 14,5%   

20-30 lat 218 19,7%   105 8,9%   528 12,9%   506 11,1%   

powyŜej 30 lat 23 2,1%   21 1,8%   101 2,5%   129 2,8%   

 

Analizując zmiany zachodzące w strukturze osób bezrobotnych zamieszkałych w Mieście i Gminie 

Bogatynia w okresie ostatnich dwunastu miesięcy zauwaŜamy zmiany pozytywne: wzrost liczby 

osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych. Nadal jednak w odniesieniu do sytuacji  

w powiecie  zmniejszenie liczby osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogatynia jest mniejsze 

i problem jest bardzo złoŜony. Aktywizacja zawodowa tej grupy jest bardzo trudna z uwagi na 

duŜy poziom bierności zawodowej spowodowany często równocześnie występowaniem  

w odniesieniu do tej samej osoby wielu cech: najczęściej niskiego poziomu wykształcenia i braku 

kwalifikacji zawodowych, ograniczonej dyspozycyjności /opieka nad dziećmi, trudności  

z dojazdem głównie na oferty pracy w systemie zmianowym/. 

W porównaniu z całym Powiatem zgorzeleckim znacznie większy jest udział osób bezrobotnych 

długotrwale, wskaźniki poziomu wykształcenia są zbliŜone, większą grupę wśród bezrobotnych 

stanowi młodzieŜ do 25 roku Ŝycia.  

Niekorzystny jest wskaźnik udziału osób, które nie mają w ogóle lub mają tylko do 12 miesięcy 

staŜ pracy – tu wskaźnik udziału wynosi 42,7% i jest wyŜszy niŜ w powiecie o 7,3 punktu 

procentowego. 
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Udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych w MiG Bogatynia stan na 31.03. 2009 r. 
         
 

 
 

        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Wśród osób bezrobotnych z Miasta i Gminy Bogatynia przewaŜającą liczbę stanowią 

kobiety – 56,6%. Sytuacja w całym powiecie zgorzeleckim wygląda podobnie, poniewaŜ wśród 

ogółu osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu 54,5% to kobiety. 

 

 

 

 

 

Struktur ę osób bezrobotnych w Mieście i Gminie Bogatynia wg kryterium wieku prezentuje 

poniŜszy wykres /stan na 31.03.2009r./: 
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Jak przedstawia powyŜszy wykres najliczniejszą grupę osób bezrobotnych (369) stanowią osoby  

w wieku 25-34 lat, co stanowi 31% zarejestrowanych bezrobotnych z Miasta i Gminy Bogatynia. 

Bardzo liczna jest takŜe grupa osób do 24 roku Ŝycia (302 osoby – 26%), a takŜe osób z przedziału 

wiekowego 45-54 lat (278 osób – 24%). Najmniej jest osób w wieku 60-64 lata (12 osób – 1%).  

W powiecie zgorzeleckim proporcje te przestawiają się w następujący sposób: osób w wieku 25-34 

lata jest 28%, osoby do 24 roku Ŝycia stanowią 24%, osoby w wieku 45-54 lata to 24%, najmniej 

liczna grupa to osoby z przedziału wiekowego 60-64 lata i jest ich 2%. 

 

Struktura osób bezrobotnych w Mieście i Gminie Bogatynia wg poziomu wykształcenia  

/stan na 31.03.2009 r./: 

 

 

 

Osoby posiadające niski poziom wykształcenia (gimnazjalne i niŜsze) stanowią aŜ 43% 

mieszkańców gminy zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu. 

Jest to wskaźnik bardzo wysoki. W całym powiecie zgorzeleckim osób tych jest 39%. Są one  

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, z uwagi na oczekiwania i wysokie wymagania  

ze strony pracodawców dotyczące wykształcenia. Najmniejszą grupę osób (4%) stanowią 

bezrobotni Miasta i Gminy Bogatynia z wykształceniem wyŜszym w powiecie zgorzeleckim 

bezrobotnych z takim wykształceniem jest 5%. DuŜym problemem jest rosnąca w ostatnim okresie 

liczba osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych.  

 

 

 

 

 

 



  

 38

Struktur ę osób bezrobotnych z Miasta i Gminy Bogatynia wg staŜu pracy  

/stan na 31.03.2009r./  zobrazowano na wykresie: 

 

 

W miarę nabywania doświadczenia zawodowego, zwiększają się szanse na uzyskanie 

zatrudnienia, poniewaŜ liczba osób z Gminy Bogatynia zarejestrowanych w tut. Urzędzie 

zmniejsza się wraz ze wzrostem ilości przepracowanych lat podobnie przedstawia się sytuacja  

w powiecie zgorzeleckim.   

 

Bezrobotni mieszkańcy terenu Miasta i Gminy Bogatynia mogą korzystać ze wszystkich 

form aktywizacji zawodowej realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu oraz  

z usług rynku pracy świadczonych przez tut. Urząd, opisanych szerzej w pierwszej części 

niniejszego opracowania dotyczącej powiatu zgorzeleckiego. 

W 2008 roku w szkoleniach uczestniczyło w całym powiecie zgorzeleckim 277 osób, z czego 

39 było mieszkańcami terenu Gminy Bogatynia, stanowi to 14% z ogólej liczby uczestników, 

obrazuje to poniŜszy wykres. 
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Rozpoczęcie szkoleń w 2008 roku 

 

 

 

W kolejnej formie wsparcia aktywniej uczestniczyli mieszkańcy Miasta i Gminy Bogatynia, 

poniewaŜ na 329 uczestników staŜy w 2008 roku, 22% było mieszkańcami Bogatyni.  Prezentuje to 

poniŜszy wykres: 

 

 

Rozpoczęcie staŜy w 2008 roku 
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W przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy w 2008 roku uczestniczyło 66 osób 

bezrobotnych powiatu zgorzeleckiego, z tego 10 osób zaakytwizowanych  było z terenu Gminy 

Bogatynia 

Rozpoczęcie przygotowania zawodowego w 208 roku 

 

 

W przypadku prac interwencyjnych udział mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia  

w ogólnej liczbie uczestników tej formy wsparcia kształtuje się zdecydowanie lepiej, poniewaŜ 

stanowi ok. 33%. 

 

Rozpoczęcie prac interwencyjnych w 2008 roku 
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W 2008 roku Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu podpisał porozumienia na odbywanie 

prac społecznie uŜytecznych z 5 gmianami, w tym równieŜ z Gminą Bogatynia. Na prace 

społecznie uŜytecznie skierowanych zostało w 2008 r. 138 osób bezrobotnych korzystających  

z pomocy finansowej Ośrodków Pomocy Społecznej, 28 osób pochodziło z terenu Gminy 

Bogatynia.  

Rozpoczęcie prac społecznie uŜytecznych 

 

 

 

 

W badanym okresie zostały utworzone 73 nowe miejsca pracy, w ramach refundacji kosztów 

wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska. 17 osób z Miasta i Gminy Bogatynia podjęło 

zatrudnienie poprzez ww. wsparcie. 
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Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów wyposaŜenia i doposaŜenia 

stanowiska pracy 

 

Podjęcie działalności gospodarczej  

W 2008 r. 133 przedsiębiorcze osoby bezrobotne otrzymały wsparcie finansowe na 

rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. 24 osoby pochodziły z terenu Bogatyni. 

 

 
 

Osoby bezrobotne mogą korzystać z usług pośrednictwa pracy na zasadach ogólnych.  

W I kwartale 2009 r. pośrednicy pracy obsłuŜyli 1918 osób bezrobotnych z Miasta i Gminy 

Bogatynia przedkładając im równocześnie: 

• 143 skierowania do pracy, z których 33 osoby podjęły pracę ( w tym 30 prace społecznie 

uŜyteczne), 18 osób odmówiło przyjęcia oferty (w tym 15 z powodu braku dojazdu,  

3 z powodu braku opieki nad dzieckiem); 
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• 234 informacji n/t ofert pracy zawierających dane umoŜliwiające identyfikację pracodawcy; 

• 33 skierowania do doradcy zawodowego; 

• 32 skierowania do odbywania prac społecznie uŜytecznych, z czego 30 je rozpoczęło; 

• 6 skierowań do specjalisty ds. rozwoju zawodowego; 

• 170 informacji o innych usługach PUP (w tym m.in. o moŜliwości uczestnictwa  

w szkoleniach, uczestnictwa w zajęciach aktywizacyjnych w Klubie Pracy, w warsztatach 

aktywnego poszukiwania pracy). 

 

Osoby z terenu Bogatyni zgłaszające się na wizyty w Zgorzelcu, mają większe moŜliwości,  

m.in. kontaktów z pracodawcami lokalnego rynku pracy, z uwagi na fakt, iŜ liczba ofert pracy  

na terenie Bogatyni jest niewielka, tj. 67 ofert pracy (w tym30 ofert prac społecznie uŜytecznych,  

7 ofert staŜu) spośród 477 ofert zgłoszonych do PUP w Zgorzelcu w I kwartale 2009r. 

 

 


