
UCHWAŁA NR VI/39/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 31 maja 2021 r. 

w sprawie przyjęcia informacji z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz 
Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016-2020 

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 17 i art.12 pkt 9c Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz.U.  z 2020r. poz. 920 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjąć informację z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji 
Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016-2020, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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I. Promocja usług i instrumentów rynku pracy 

1. Pośrednictwo pracy. 

Pośrednictwo pracy polega  na udzielaniu pomocy bezrobotnym i innym osobom 

poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom                                

w znalezieniu odpowiednich pracowników.   

W wyniku działań poprzez w/w formy uzyskano wyniki, które pokazuje poniższa tabela. 

Tab.1 . Liczba zaktywizowanych osób.  Stan w 2016-2020. 

Rok Wyłączeni z ewidencji ogółem Podjęcia pracy ogółem Podjęcia pracy niesubsydiowanej 

2016 15461 7546  5945 

2017 13530 6288 4774 

2018 9769 4788 3921 

2019 8768 4433 3784 

2020 6788 4168 3544 

Razem 54316 
 

27223 21968 

 Źródło: dane PUP w Kłodzku  

 

2. EURES. 
Celem sieci EURES jest świadczenie usług na rzecz poszukujących pracy oraz 

pracodawców w ramach zapisanego w unijnym prawodawstwie swobodnego przepływu osób 

oraz propagowanie mobilności pracowników wewnątrz Unii Europejskiej. 

Usługi świadczone dla bezrobotnych i poszukujących pracy w ramach sieci EURES.W roku 

2020 spotkania w ramach sieci EURES nie odbyły się z uwagi na sytuację epidemiczną 

COVID-19. 

 Tab.2.  Liczba świadczonych usług. Stan w  2016-2020. 

Rok  
Liczbo osób, którym udzielono 

informacji o EURES 
Liczba zarejestrowanych 

ofert pracy 
Liczba zorganizowanych spotkań 

2016  1 038 800 1 

2017  1213 13 2 

2018 652 19 2 

2019 233 118 4 

2020 87 68 0 

Razem 3223 1018 9 

Źródło: dane PUP w Kłodzku  

 
3. Doradztwo zawodowe. 

Nieodzownym elementem towarzyszącym pośrednictwu pracy jest poradnictwo 

zawodowe, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi  ustalić ścieżkę kariery 
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zawodowej, określa predyspozycje i preferencje osobowościowe, aby umożliwić realny 

wybór lub zmianę zawodu, jak również ustalić kierunki kształcenia ustawicznego.  

Z poradnictwa zawodowego korzystają również pracodawcy, którzy chcą znaleźć 

odpowiedniego pracownika na określone stanowisko. W latach 2016-2020 liczba 

bezrobotnych korzystających z usług doradcy zawodowego była na poziomie 9242 osób. 

 Tab.3 . Bezrobotni  korzystający z usług doradcy zawodowego. Stan w 2016-2020. 

Rok Liczba osób Liczba pracodawców 

2016 2576 - 

2017 2244 274 

2018 1776 265 

2019 1470 197 

2020 1176 376 

Razem 9242 1112 

Źródło: dane PUP w Kłodzku  

 

4. Kształcenie ustawiczne. 

Kształcenie ustawiczne to proces stałego odnawiania, rozwijania i doskonalenia 

kwalifikacji ogólnych i zawodowych. Dzięki tej formy pomocy  osoby bezrobotne mogą 

podwyższać swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.  

Tab.4 Liczba osób uczestniczących w kształceniu w poszczególnych miesiącach 2020 r. 
Szkolenia grupowe 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ogółem 

Liczba osób, które 
rozpoczęły szkolenie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Szkolenia na wniosek osób uprawnionych (indywidualne) 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ogółem 

Liczba osób, które 
rozpoczęły szkolenie 

2 10 9 0 12 11 8 11 15 7 8 9 102 

Źródło: dane PUP w Kłodzku  

 

Plan Szkoleń na rok 2020 przewidywał przeprowadzenie 10 szkoleń grupowych dla 

110   uczestników. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju COVID-19 szkolenia 

grupowe zostały odwołane. Realizowano szkolenia  tzw. indywidualne, na które skierowano 

102 osoby, ukończyły szkolenia  99 osoby.  

Szkolenia indywidualne organizowano w kierunkach wskazanych przez osobę 

bezrobotną o tematyce m.in: 

 Zarządca nieruchomościami. 

 Operator koparko-ładowarki kl. III, koparki kl. III, ładowarki kl. III. 

 Zielarz fito terapeuta. 

 Szkolenie z autodetalingu. 
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 Kurs groomingu. 

 Pilarz-drwal. 

 Uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV. 

 Prawo jazdy, kat. C,D.E wraz z kwalifikacją kierowcy 

 Szkolenie okresowe kierowcy. 

 Kurs fryzjerski. 

 Spawanie metodą MIG, TIG. 

 Diagnosta stacji kontroli. 

 Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. 

 Opiekun, asystent osoby niepełnosprawnej. 

 Masaż ajurwerdyjski. 

 Obsługa wózków jezdniowych z egzaminem UDT. 

 Lifting, laminacja, botox rzęs. 

 Kosmetologia od podstaw. 

 Kompleksowa pielęgnacja dłoni i stóp. 

 Manicure, pedicure, przedłużanie paznokci. 

 Mezoterapia igłowa. 

 Szkolenie z makijażu profesjonalnego. 

 F-gazy oraz napełnianie zbiorników przenośnych, butli z gazem fluoronowym. 

 Monter rusztowań. 

 Zagospodarowanie terenów zielonych. 

 Szkolenie z Systemu finansowego Sage . 

 Hodowca koni. 

 Stolarstwo. 

Finansowanie szkoleń odbywało się ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach programów „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie kłodzkim (V) oraz „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 

roku życia, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie 

kłodzkim (VI).  Tabela pokazuje dane liczbowe dotyczące realizacji szkoleń w 2020 roku. 

Tab. 5 Wykaz szkoleń zrealizowanych w roku 2020 roku. 
Szkolenia indywidualne Koszt szkolenia 

Liczba umów Liczba miejsc Kwota ogółem 

Fundusz Pracy 41 129809 

POWER 28 183989 

RPO 33 171870 

Źródło: dane PUP Kłodzko 
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Kształcenie ustawiczne obejmuje formy: szkolenia grupowe i indywidualne, studia 

podyplomowe oraz przygotowanie zawodowe dorosłych. Poniższa tabela prezentuje dane 

statystyczne w tym zakresie. Jak możemy zaobserwować liczba bezrobotnych w roku 2016 

była na poziomie 352osób i z roku na rok obserwujemy tendencje spadkową uczestników 

szkoleń, w roku 2020 ze szkoleń skorzystało już tylko 102 osoby. 

Tab.6 . Bezrobotni  korzystający z kształcenia ustawicznego. Stan w 2016-2020. 
Rok Liczba osób 

2016 352 

2017 347 

2018 111 

2019 170 

2020 102 

Razem 1082 

Źródło: dane PUP w Kłodzku  

 

Dodatkowym instrumentem rynku pracy dzięki któremu bezrobotni zdobywają 

umiejętności określonego danego zawodu jest staż w miejscu pracy. Staż,  zgodnie z definicją 

ustawową  jest nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania 

pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy                                 

z pracodawcą. 

Tab.7 . Uczestnicy stażu. Stan w 2016-2020. 

Rok Liczba osób 

2016 1 025 

2017 943 

2018 516 

2019 601 

2020 534 

Razem 3619 

 Źródło: dane PUP w Kłodzku  

 

5.    Wspieranie grup bezrobotnych szczególnego ryzyka. 

5.1. Długotrwale bezrobotni według poziomu wykształcenia . 

  Tab.8. Struktura bezrobocia wg wykształcenia w grupie osób długotrwale bezrobotnych.    
 Stan w 2016- 2020. 

Wyszczególnienie 
2016 2017 2018 2019 2020 

razem % razem % razem % razem % razem % 

Długotrwale bezrobotni 4 560 100 3369 100 2924 100 2621 100 3236 100 

WYKSZTAŁCENIE  
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wyższe 299 6,5 239 7,1 226 7,7 204 7,7 259 8,00 

policealne i średnie 
zawodowe 

981 21,5 730 21,7 614 20,9 607 22,8 707 21,84 

średnie ogólnokształcące 406 8,9 320 9,5 285 9,7 244 9,1 307 9,84 

zasadnicze zawodowe 1 306 28,6 924 27,4 803 24,4 728 27,3 864 26,69 

gimnazjalne i poniżej 1 568 34,4 1156 34,3 996 34,0 876 32,9 1089 33,65 

   Źródło: dane PUP w Kłodzku  

 
 

Najliczniejszymi grupami osób długotrwale bezrobotnych ze względu na poziom 

wykształcenia były osoby z wykształceniem gimnazjalnym oraz z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym. Udział osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej  

w obserwowanym okresie oscyluje na poziomie ponad 33,65% i jest udziałem wysokim.  

Najniższa liczba bezrobotnych w omawianej kategorii legitymowała się dyplomami 

wyższych uczelni i wyniosła 259 osób.  

Długotrwale bezrobotni według wieku. 

Tab.9. Struktura bezrobocia wg wieku  w grupie osób długotrwale bezrobotnych.   
 Stan w 2016-2020. 

Wyszczególnienie 
2016 2017 2018 2019 2020 

razem % razem % razem % razem % razem % 

Długotrwale 
bezrobotni 

4 560 100 3 369 100 2924 100 2661 100 3236 100 

WIEK  

18 - 24 lata 202 4,4 195 5,8 163 5,5 161 6,0 197 6,08 

25 - 34 lata 1 034 22,7 793 23,5 698 23,8 615 23,1 738 22,8 

35 - 44 lata 1 096 24,0 802 23,8 729 24,9 720 27,0 906 27,99 

45 - 54 lata 1 006 22,1 709 21,0 572 19,6 495 18,6 646 19,96 

55 - 59 lat 748 16,4 548 16,3 464 15,8 407 15,3 425 13,13 

60 - 64 lata 474 10,4 322 9,6 298 10,1 263 9,9 324 10,01 

Źródło: dane PUP w Kłodzku 

 

Najliczniejszymi grupami osób długotrwale bezrobotnych ze względu na wiek w 2020 r. były 

osoby bezrobotne w kategorii wiekowej 35-44 lata. Drugą grupą generującą wysokość 

wskaźnika są osoby w wieku 25-34 lata. Taka sama wysokość wskaźników wystąpiła w roku 

ubiegłym. 
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Bilans długotrwale bezrobotnych.  

Najczęstszą przyczyną wyłączania długotrwale bezrobotnych ze statystyki Urzędu 

były podjęcia pracy niesubsydiowanej.  

Tab.10. Formy aktywizacji bezrobotnych długotrwale. Stan w 2016-2020. 
Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019  2020 

Osoby wyłączone z ewidencji z tytułu 
podjęcia pracy: 

2649 2025 1211 975 
4168 

w
 ty

m
: 

niesubsydiowanej 1999 1562 992 843 3544 

subsydiowanej: 599 463 219 132 624 

w
 ty

m
: 

prace interwencyjne 122 130 68 30 99 

roboty publiczne 277 141 46 29 97 

podjęcie działalności 
gospodarczej 

68 77 51 37 
167 

zatrudnienie w ramach 
refundacji kosztów 

107 81 39 33 
149 

Rozpoczęcie szkolenia 110 100 37 31 102 

Rozpoczęcie stażu 385 252 144 147 534 

 Źródło: dane PUP w Kłodzku 

 

5.2. Bezrobotni po 50 roku życia.  
 
Bezrobotni powyżej 50 roku życia wg poziomu wykształcenia.  
                  
Tab.11Struktura bezrobocia wg  wykształcenia  w grupie osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.   
Stan w 2016-2020 

Wyszczególnienie 
2016 2018 2018 2019 2020 

razem % razem % razem % razem % razem % 

Bezrobotni pow. 50 r. ż. 2 578 100 1 937 100 1735 100 1534 100 1696 100 

                                        WYKSZTAŁCENIE  

wyższe 74 2,8 68 3,5 54 3,1 52 3,3 60 3,53 

policealne i średnie 
zawodowe 

398 15,4 295 15,2 261 15,0 270 17,6 280 16,5 

średnie 
ogólnokształcące 

143 5,5 112 5,8 76 4,3 72 4,6 78 4,59 

zasadnicze zawodowe 988 38,3 746 38,5 707 40,7 599 39,0 691 40,74 

gimnazjalne i poniżej 975 37,8 716 37,0 637 36,7 541 35,2 587 34,61 

Źródło: dane PUP w Kłodzku  

 

Najliczniejszą grupą w tej kategorii bezrobotnych były osoby z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym i gimnazjalnym. Wskaźnik udziału procentowego utrzymywał się 

na mniej więcej takim samym poziomie w grupie bezrobotnych z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym i gimnazjalnym. Wzrósł natomiast w grupie bezrobotnych                            

z wykształceniem średnim ogólnokształcącym i wyższym w roku 2020. 
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Bezrobotni powyżej 50 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy. 

Tab.12 . Struktura bezrobocia wg czasu pozostawania bez pracy w grupie osób powyżej 50 roku życia.   
Stan w 2016-2020. 

Wyszczególnienie 
2016 2017 2018 2019 2020 

razem % razem % razem % razem % razem % 

Bezrobotni pow. 
50 r. ż. 

2578 100 1937 100 1735 100 1534 100 1696 100 

                                        CZAS POZOSTAWANIA BEZ PRACY  

do 1 217 8,4 150 7,7 134 7,7 112 7,3 76 4,48 

1—3 398 15,4 366 18,9 354 20,4 204 13,2 215 12,67 

3—6 283 11,0 307 15,9 232 13,3 199 13,0 190 11,2 

6—12 410 15,9 264 13,6 273 15,7 299 19,5 367 21,63 

12—24 426 16,5 296 15,3 300 17,2 293 19,1 344 20,28 

pow. 24 844 32,7 554 28,6 442 25,4 427 27,8 504 29,71 

Źródło: dane PUP w Kłodzku  

 

Wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia w 2020 r. dominowały osoby poszukujące 

pracy powyżej 24 miesięcy. W drugiej grupie co do liczebności występują bezrobotni 

pozostający bez pracy od 6 do 12 miesięcy.   

Bilans bezrobotnych powyżej 50 roku życia.  

Ważna informacja wynika z poniższej tabeli, a mianowicie wskaźnik zatrudnienia osób 

powyżej 50 roku życia jest wysoki, szczególnie w ramach pracy niesubsydiowanej. 

Świadczyć to może o pozytywnych  trendach na lokalnym rynku pracy. 

Tab.13 . Formy aktywizacji bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Stan w  2016-2020. 
Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019  2020 

Osoby wyłączone z ewidencji z tytułu 
podjęcia pracy: 

548 1268 897 881 677 

z 
te

go
: 

niesubsydiowanej 477 924 733 773 569 

subsydiowanej: 107 344 164 108 108 

z 
te

go
: 

prace interwencyjne 34 100 56 25 15 

roboty publiczne 41 169 61 50 59 

podjęcie działalności 6 22 16 10 9 

zatrudnienie w ramach 
refundacji kosztów 

26 53 31 23 25 

Rozpoczęcie szkolenia 12 37 24 7 11 

Rozpoczęcie stażu 59 66 47 41 34 

Źródło: dane PUP w Kłodzku 
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5.3. Bezrobotni w grupie wiekowej do 25 roku życia. 

Bezrobotni do 25 roku życia według poziomu wykształcenia. 

 
Tab.14. Struktura bezrobocia wg wykształcenia w grupie osób do 25 roku życia. Stan w 2016-2020. 

Wyszczególnienie 
2016 2017 2018 2019 2020 

razem % razem % razem % razem % razem % 

Bezrobotni do 25 roku życia 
ogółem 

834 100 619 100 609 100 558 100 618 100 

                                        WYKSZTAŁCENIE  

wyższe 38 4,5 28 4,5 27 4,4 15 2,7 19 3,07 

policealne i średnie zawodowe 215 25,8 159 25,7 152 24,9 160 28,6 143 23,13 

średnie ogólnokształcące 154 18,5 125 20,2 109 17,8 96 17,2 120 19,41 

zasadnicze zawodowe 148 17,7 93 15,0 78 12,8 80 14,3 90 14,56 

gimnazjalne i poniżej 279 33,4 214 34,6 243 39,9 207 37,0 246 39,80 

Źródło: dane PUP w Kłodzku  

 

Najliczniejszą populacją w grupie bezrobotnych do 25 roku życia ze względu na poziom 

wykształcenia są osoby z wykształceniem gimnazjalnym (39,80%) oraz z wykształceniem 

policealnym i średnim zawodowym (23,13%). Najniższa liczba bezrobotnych w omawianej 

kategorii legitymowała się wykształceniem wyższym.  

 

 

Bezrobotni do 25 roku życia według czasu pozostawania bez pracy.  

 

Tab.15. Struktura bezrobocia wg czasu pozostawania bez pracy miesiącach w grupie osób do 25 roku życia.  
Stan w  2016- 2020. 

Wyszczególnienie 
2016 2017 2018 2019 2020 

razem % razem % razem % razem % razem % 

Bezrobotni do 25 roku 
życia ogółem 

834 100 619 100 609 100 558 100 618 100 

                                               CZAS POZOSTAWANIA BEZ PRACY  

do 1 134 16,0 105 16,9 134 16,4 75 13,4 64 10,35 

1—3 275 33,0 185 29,9 275 32,3 192 34,4 134 21,68 

3—6 166 19,9 143 23,1 166 19,3 103 18,4 131 21,19 

6—12 138 16,5 74 12,0 138 14,2 78 14,0 133 21,52 

12—24 79 9,5 76 12,3 79 12,8 70 12,5 106 17,15 

pow. 24 42 5,0 36 5,8 42 4,7 40 7,1 50 8,09 

Źródło: dane PUP w Kłodzku  

Id: AAD636E2-FD07-478F-9DDA-41EC637C6478. Podpisany Strona 10



11 

 

Wśród bezrobotnych do 25 roku życia dominowały osoby poszukujące pracy od 1 do 3 miesięcy. 

Kolejną liczebną populacją są osoby pozostające bez pracy od 6 do 12 miesięcy. 

 

Bilans bezrobotnych do 25 roku życia. 

 
Tab.16 . Formy aktywizacji bezrobotnych do 25 roku życia. Stan w 2016-2020. 
Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 

Osoby wyłączone z ewidencji z tytułu podjęcia pracy: 1537 1176 914 727 778 

w
 ty

m
: 

niesubsydiowanej 1189 821 697 599 658 

subsydiowanej: 348 355 217 128 120 

w
 ty

m
: 

prace interwencyjne 48 33 34 27 16 

roboty publiczne 20 14 6 0 1 

podjęcie działalności gospodarczej 36 29 31 27 20 

zatrudnienie w ramach refundacji 
kosztów 

39 56 37 31 35 

Rozpoczęcie szkolenia 56 72 12 44 19 

Rozpoczęcie stażu 408 337 145 210 200 
Źródło: dane PUP w Kłodzku 

 

W 2020 r. w grupie bezrobotnych do 25 roku życia zatrudnienie podjęło 778 osób,       

z tego 658 zatrudnienie niesubsydiowane. Staż w miejscu pracy podjęło 200 osób.  

 

5.4. Bezrobotni do 30 roku życia. 

Tab.17 . Liczba bezrobotnych w grupie osób do 30 roku życia. Stan w 2016-2020. 

Wyszczególnienie 
2016 2017 2018 2019 2020 

razem % razem % razem % razem % razem % 

Bezrobotni ogółem 8 064 100 6 136 100 5717 100 5330 100 6159 100 

  

Bezrobotni do 30 roku życia 1 780 22,1 1 340 21,8 1272 22,2 1191 22,3 1339 21,74 

Źródło: dane PUP w Kłodzku  

 

Dla osób bezrobotnych do 30 roku życia kierowane są dodatkowe działania w postaci 

bonu na zasiedlenie. Warunkiem przyznania  bonu w wysokości określonej w  umowie, nie 

wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia,  jest podjęcie zatrudnienia, innej 

pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego 

zamieszkania. Miejsce zamieszkania powinno znajdować się w odległości co najmniej 80 km 

lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania 

przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie. Zatrudnienie powinno trwać przez okres 

co najmniej 6 miesięcy. W 2020 r. przyznano 121 bonów na zasiedlenie osobom 

bezrobotnym.  
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5.5. Bezrobotni niepełnosprawni. 

Tab.18 . Liczba bezrobotnych niepełnosprawnych. Stan w 2016-2020. 

Źródło: dane PUP w Kłodzku  

 

W 2020 r. liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych zmniejszyła się o 32 osoby       

w porównaniu do 2019 r. Analiza danych statystycznych wykazuje, że wskaźnik ten ma 

tendencje malejące.   

 
Podstawowym zadaniem  PUP jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 

poprzez oferty pracy. W tym celu wykorzystuje się zarówno oferty wpływające od 

pracodawców, jak również uruchamianie środków finansowych będących w dyspozycji PUP 

na organizację  staży zawodowych, prac interwencyjnych czy wyposażenia/doposażenia  

stanowisk pracy. Realizację poszczególnych form aktywizacji osób niepełnosprawnych          

w ujęciu owym przedstawia poniższa tabela. 

 
Tab.19. Liczba zaktywizowanych bezrobotnych niepełnosprawnych. Stan w 2016-2020. 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 

podjęcie pracy ogółem 311 272 225 207 82 

z 
tego 

niesubsydiowane 253 215 185 187 70 

subsydiowane 58 57 40 20 12 

w 
tym 

prace interwencyjne 11 12 14 6 1 

roboty publiczne 34 22 8 6 3 

rozpoczęcie własnej dział. 
gospodarczej 

1 10 6 2 4 

Źródło: dane PUP w Kłodzku  

 

 Zainteresowaniem wśród osób niepełnosprawnych cieszą się staże zawodowe                     

w miejscu pracy. Mają one na celu nabycie przez uczestników  określonych umiejętności, 

doświadczenia zawodowego, a które w przyszłości mogłyby zaowocować kontynuacją 

zatrudnienia, bądź też stanowić atut w rozmowach z pracodawcą w ramach zgłoszonej oferty 

pracy.  

 

Wyszczególnienie 
2016 2017 2018 2019 2020 

razem % razem % razem % razem % razem % 

Bezrobotni ogółem 8 064 100 6 136 100 5717 100 5330 100 6159 100 

  

Niepełnosprawni 458 5,7 390 6,4 360 6,3 375 7,0 343 5,56 
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Tab. 20. Liczba zaktywizowanych osób w ramach szkoleń i stażu w miejscu pracy. Stan w 2016-2020. 

 

Wyszczególnienie 

Bezrobotni niepełnosprawni  
2016 2017 2018 2019 2020 

Szkolenia zawodowe 63 11 
3 

 

8 2 

Staż 49 42 27 29 7 

Źródło: dane PUP w Kłodzku  

Poza działaniami własnymi, PUP w Kłodzku spełnia również istotną rolę 

informacyjną i pośredniczącą. Na specjalnie do tego przeznaczonych tablicach eksponowano 

wszelkie informacje i propozycje dla osób niepełnosprawnych związane z ofertami pracy, 

szkoleniami, zajęciami aktywizacyjnymi, jak również propozycje uczestnictwa w projektach 

realizowanych przez inne podmioty i organizacje. W ramach współpracy z organizacjami 

pozarządowymi tut. Urząd aktywnie pomagał w naborach osób niepełnosprawnych  

z terenu powiatu kłodzkiego do projektów, w ramach których można było uzyskać nowe 

kwalifikacje zawodowe bądź uprawnienia, powiązane ze stażami lub podjęciem pracy 

zawodowej. 

Środki na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych będące w dyspozycji tut. 

Urzędu pochodzą z trzech źródeł: 

1. Fundusz Pracy 

2. Europejski Fundusz Społeczny 

3. PFRON 

 Ze środków Funduszu Pracy i EFS finansowana była aktywizacja osób bezrobotnych, 

natomiast ze środków pochodzących z PFRON finansowano działania aktywizacyjne na rzecz 

osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie jako poszukujące pracy. W roku 2020  

środkami PEFRON z uwagi na sytuację epidemiczną COVID-19 nie było zainteresowania. 

 

 

6.  Rozwój przedsiębiorczości w powiecie kłodzkim. 

6.1. Wspieranie pracodawców. 

 

Gminy i powiaty są ważnym ogniwem całego systemu wspierania przedsiębiorczości 

w regionach i mają możliwości kształtowania sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez 

odpowiednie instrumenty wspierające podmioty biznesu. Przygotowanie instrumentów 

wspierających przedsiębiorczość w powiecie kłodzkim poprzedzone zostały analizą, aby                    

w sposób najbardziej racjonalny, a jednocześnie efektywny wykorzystać dostępne środki 

finansowe. Przedstawione dane statystyczne w poniższych tabelach informują o stopniu 

zaangażowania i realizacji. 
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Prace interwencyjne. 

Tab.21. Wnioski i umowy w ramach prac interwencyjnych.  Stan w  2016-2020. 

PRACE INTERWENCYJNE  

 2016 2017 2018 2019 2020 Razem 

Liczba przyjętych wniosków 262 359 146 119 129 1015 

Liczba podpisanych umów 233 287 127 107 99 853 

Liczba zatrudnionych 
bezrobotnych 

278 320 142 129 99 968 

Źródło: dane PUP w Kłodzku  

Doposażenie stanowiska pracy. 

Tab.22. Wnioski i umowy w ramach doposażenia stanowiska pracy. Stan w 2016-2020. 
DOPOSAŻENIE/WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY  

 2016 2017 2018 2019 2020 Razem 

Liczba przyjętych wniosków 175 220 125 132 97 749 

Liczba podpisanych umów 153 137 82 90 87 549 

Liczba zatrudnionych 
bezrobotnych 

156 173 85 109 149 672 

Źródło: dane PUP w Kłodzku . 

 

 Pomoc osobom bezrobotnym w samozatrudnieniu. 

Tab.23. Wnioski i umowy w ramach dofinansowania działalności gospodarczej. Stan w 2016-2020. 

DOTACJA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

 2016 2017 2018 2019 2020 Razem 

Liczba przyjętych 
wniosków 

268 286 202 181 211 1148 

Liczba podpisanych umów 212 219 186 133 162 912 

Źródło: dane PUP w Kłodzku  

 

W latach 2016-2020 r. bezrobotni rozpoczynali działalność w zakresie m. in.: usługi 

budowlane,  usługi kosmetyczne, fryzjerstwo, handel, obiekty noclegowe niespecjalistyczne 

sprzątanie obiektów, utrzymanie terenów zieleni, konserwacja i naprawa pojazdów 

samochodowych. 
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6.2. Realizacja umów 

 

Tab.24. Realizacja programów Rynku Pracy. Stan w 2020. 
 

 

Realizacja programów rynku pracy w zakresie liczby umów, miejsc i wysokości środków finansowych - rok 2020 

 

Instrument rynku pracy 

 

Prace interwencyjne Staże Prace społecznie 
użyteczne 

Roboty publiczne 

 

Środki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 

Doposażenie stanowiska 
pracy 

Źródło finansowania Ilość umów Ilość 
miejsc 

Ilość 
umów 

Ilość 
miejsc 

Ilość umów Ilość 
miejsc 

Ilość umów Ilość 
miejsc 

Ilość 
umów 

Ilość miejsc Ilość umów Ilość 
miejsc 

Fundusz Pracy 25 25 31 31 5 54 27 92 30 30 21 30 

Kwota zaangażowana 206 738,- 385 842,- 81 824,- 1 460 502,- 750 000,- 741 000,- 

EFS POWER 22 22 268 268 - - - - 60 60 26 36 

Kwota zaangażowana 149 600,- 2 683 318,- 0 0 1 497 250,- 875 000,- 

EFS RPO 52 52 236 236     72 72 42 53 

Kwota zaangażowana 355 292,- 2 098 427,- 0 0 1 800 000,- 1 325 000,- 

Razem liczba 
umów/osób 

99 99 535 535 5 54 27 92 162 162 89 119 

Razem kwota 711 630,-  5 167 587,- 81 824,- 1 460 502,- 4 047 250,- 2 941 000,- 

 
Źródło: dane PUP w Kłodzku  
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6.3. Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, został utworzony ze środków Funduszu Pracy,  aby 

wspierać kształcenie ustawiczne pracodawców oraz pracowników. 

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące                           

z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. 

Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm, jak                   

i samych pracowników na rynku pracy. 

Działania obejmujące finansowanie: 

 kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą; 

 egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie  

umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych; 

 badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy 

zawodowej po ukończonym kształceniu; 

 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym 

kształceniem; określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego                              

w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS. 

Tab.25 .Umowy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Stan w  2016-2020. 
Rok 2016 2017 2018 2019 2020 Razem 

Liczba podpisanych 
umów 

39 53 42 72 95 301 

Liczba uczestników 
szkoleń 

383 382 143 304 383 1595 

Źródło: dane PUP w Kłodzku  

 

Podsumowanie  realizacji  wniosków o finansowanie  na rzecz kształcenia ustawicznego  

pracowników i pracodwców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2016-2020r. 

 

Priorytety wydatkowania KFS w roku 2016 - 2020   

W formułowaniu priorytetów wydatkowania środków KFS, zarówno w tym roku  tak 

jak w latach poprzednich, kluczową rolę odegrała konieczność zapobiegania coraz bardziej 

widocznym na rynku pracy lukom kompetencyjnym, utrudniającym rekrutację pracowników 

w wielu dziedzinach działalności gospodarczej. 

W roku 2016 Urzędy Pracy miały do dyspozycji trzy główne priorytety z limitu 

podstawowego tj.: 

1) wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim 

związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie 

kompetencji do celów zawodowych 
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2) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować przez 

przynajmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach  lub o szczególnym charakterze,               

a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej 

3) wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których 

mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

Rok 2017 przyniósł  dwie znaczące zmiany   dot. priorytetów wydatkowania środków               

z  KFS tj: 

1. wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, 

transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna; 

2.  wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie 

lub województwie zawodach deficytowych ( jest to priorytet, na który w większości 

powołują się pracodawcy na przełomie lat 2017-2020), 

3. trzeci priorytet pozostał bez zmian. 

W roku 2018  Ministerstwo Pracy wprowadziło kolejny kluczowy priorytet tj.: 

1. wsparcie kształcenia  ustawicznego w związku z zastosowaniem nowych technologii                           

i narzędzi pracy. 

Priorytety 2019 roku to wachlarz możliwości dla pracodawców chcących skorzystać                         

z możliwości kształcenia ustawicznego dla siebie i zatrudnionych pracowników.  

Ministerstwo Pracy wskazało aż 6 priorytetów : 

1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub  

województwie zawodach deficytowych;  

2.wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;  

3. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status 

przedsiębiorstwa społecznego bądź w spółdzielniach socjalnych;  

4.wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez 

co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym 

nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;  

5.wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli 

kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia 

ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;  

6.wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia. 
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Priorytet 1 i 4 pozostał jak w roku poprzednim, natomiast pozostałe, to nowe możliwości dla 

Wnioskodawców. 

Priorytety 2020r to kolejne zmiany. 

1) wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie 

związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem; 

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia; 

3) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie 

lub województwie zawodach deficytowych; 

4) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii                         

i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy; 

5) wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju 

powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju; 

6) wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających 

zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu 

uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego; 

7) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach 

posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw 

społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych 

lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. 

Ostatnie pięć lat to różnorodność w tematyce szkoleń i wyborze priorytetów 

wydatkowania środków. Wiodącym priorytetem w latach 2017-2020 jest „wsparcie 

zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub 

województwie zawodach deficytowych” a od roku 2019 również „wsparcie kształcenia 

ustawicznego osób po 45 roku życia. Szkolenia w ramach kształcenia ustawicznego na 

przełomie 5 lat były różnorodne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia z zakresu 

prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną. Nowe umiejętności nabywali rehabilitanci                         

i fizjoterapeuci, szkolenia z branży produkcyjnej, gastronomicznej. Rachunkowość, kadry                    

i księgowość, jak również dużym zainteresowaniem cieszyła się branża Beauty&Spa oraz 

pracownicy służby zdrowia (pielęgniarki). Pozostałe szkolenia to pojedyncze szkolenia                      

z zakresu obsługi maszyn drogowych, obsługi sprzętu ciężkiego jak również szkolenia                        

z branży IT oraz fotowoltaniki.   

  Realizacja umów  w roku 2020 przebiegała w szczególnych warunkach, wymagała 

kontroli i samokontroli, utrudniony był osobisty kontakt z Pracodawcami/Wnioskodawcami.  
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Mając na celu racjonalne wydatkowanie środków KFS Urząd skupił się głównie na ocenie 

jakości, przydatności i efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS. Przy 

rozpatrywaniu wniosków brano pod uwagę  skuteczność, efektywność, trafność i przydatność   

takiej formy wsparcia oraz tematyki szkolenia,  które wpłynie na poprawę pozycji firmy na 

rynku pracy, czy też podniesienia kwalifikacji, nabycia nowych kompetencji oraz rozwoju 

dalszej kariery zawodowej uczestników szkoleń.  

 

7. Realizacja dodatkowych programów rynku pracy. 

 

Projekty pozakonkursowe współfinansowane z  Europejskiego Funduszu Społecznego                

w latach 2016-2020 

 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja  Rozwój 2014-2020 

Tab.26. Formy wsparcia Programie  POWER. Stan w 2016-2020r.  

Rodzaj i tematyka formy wsparcia / 
Ilość uczestników 

2016 2017 2018 2019 2020 Razem 

Poradnictwo zawodowe/pośrednictwo 
pracy 

575 734 557 556 532 2954 

Staże 490 469 396 302 268 1925 

Jednorazowe środki  na podjecie 
działalności gospodarczej 

85 65 57 52 60 319 

Szkolenia  - 46 46 64 28 184 

Refundacja wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy  

- - 25 26 36 88 

Prace interwencyjne  - - 26 - 22 48 

Bony na zasiedlenie  - 154 71 112 118 455 

Instrumenty dofinansowania (COVID) - - - - 632 632 

Źródło: dane PUP w Kłodzku..  

 

 Nr projektu: UDA-POWR.01.01.02-02-0023/16-00 

Tytuł projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim 

(II)” 

Priorytet I: Osoby młode na rynku pracy. 

Działanie 1.1: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 

Poddziałanie 1.1.2: Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

Uczestnicy projektu to osoby w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane                 

w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które 

nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET. 

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia                      

w powiecie kłodzkim.   
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Okres realizacji projektu: 01.01.2016-31.12.2016                                                                              

Wartość projektu: 5 448 348,00 zł. 

 

 Nr projektu: POWR.01.01.02-02-0023/17 

Tytuł projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim 

(III)” 

Priorytet I: Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.1: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 

Poddziałanie 1.1.2: Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

Uczestnicy   projektu to osoby w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, 

zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne (należące do I lub II profilu 

pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET. 

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia                        

w powiecie kłodzkim. 

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r. 

Wartość projektu: 13 658 597,00 zł. 

 

 Nr projektu: PO WR.01.01.01-02-0023/19 

Tytuł projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim 

(IV)” 

Priorytet I: Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.1: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 

Poddziałanie 1.1.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Uczestnicy projektu to osoby młode  w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby                                 

z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, w tym w szczególności te, 

które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. osoby z kategorii NEET, 

 co najmniej 60%  uczestników projektu stanowią osoby z kategorii NEET, przyjętą                          

w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 co najmniej 20% uczestników projektu stanowią osoby znajdujące się w trudnej 

sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale 

bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach . 

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez 

pracy w powiecie kłodzkim. 

Okres realizacji projektu: 01.01.2019r. -31.12.2019r. 
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Wartość projektu: 5 060 000,00 zł. 

 

 Nr projektu: POWR.01.01.01-02-0023/20 

Tytuł projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim 

(V)” 

Priorytet I: Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.1: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 

Poddziałanie 1.1.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. 

Liczba uczestników w roku 2020 (bez COVID): Plan/wykonanie 524/532 osób. 

Celem projektu: jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim. 

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, 

zarejestrowane w PUP w Kłodzku jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60 % 

stanowią osoby które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), 

zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020. 

Dofinansowanie rok 2020  ogółem: 8 488 710,56 zł 

 

Tab.27. Formy wsparcia Programie POWER . Stan na 31.12.2020r.  
Rodzaj i tematyka formy wsparcia  Ilość uczestników 2020 

Poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy 524/532 

Staże 244/268 

Jednorazowe środki  na podjecie działalności 
gospodarczej 

60/60 

Szkolenia  42/28 

Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska 
pracy  

37/36 

Prace interwencyjne  23/22 

Bony na zasiedlenie  118/118 

Instrumenty dofinansowania (COVID) 640/632 

Źródło: dane PUP w Kłodzku  
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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2016-2020 

Tab.28 Formy wsparcia Programie  RPO. Stan w 2016-2020r 

Rodzaj i tematyka formy wsparcia / 
Ilość uczestników 

2016 2017 2018 2019 2020 Razem 

Poradnictwo zawodowe/pośrednictwo 
pracy 

480 446 479 479 443 2327 

Staże 370 341 263 256 235 1465 

Jednorazowe środki  na podjecie 
działalności gospodarczej 

110 105 100 63 72 450 

Szkolenia  - - 31 46 33 110 

Refundacja wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy  

- - 85 71 50 206 

Prace interwencyjne  - - - - 53 53 

Instrumenty dofinansowania (COVID) - - - - 2089  

Źródło: dane PUP w Kłodzku. 

 

 Numer projektu : RPDS.08.01.00-02-0008/16-00 

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia  - 

znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim II ” 

Oś priorytetowa: 8 Rynek pracy 

Działanie: 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy. 

Okres realizacji: 01.01.2016r. – 31.12.2016 r. 

Dofinansowanie ogółem: 4 986 024,00 zł. 

Celem projektu: Jest poprawa szans na zatrudnienie osób, które znajdują się w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy . 

Uczestnikami  były tylko osoby  powyżej 30 roku życia  zarejestrowane                        

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku należące do II profilu pomocy oraz do  co 

najmniej  jednej z poniższych grup: 

- osoby długotrwale bezrobotne,  

- osoby powyżej 50 roku życia, 

-  kobiety, 

- osoby z niepełnosprawnością, 

- osoby o niskich kwalifikacjach. 

 

 Numer projektu : RPSD.08.01.00-02-008/17-00 

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia  - 

znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim III ” 

Oś priorytetowa: 8 Rynek pracy 

Działanie: 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy. 

Okres realizacji: 01.01.2017r. – 31.12.2017 r. 

Dofinansowanie ogółem: 6 477 065,00 zł 
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Celem projektu:Jest poprawa szans na zatrudnienie osób, które znajdują się w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy . 

Uczestnikami  były tylko osoby  powyżej 30 roku życia  zarejestrowane                                 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku należące do II profilu pomocy oraz do  co 

najmniej  jednej z poniższych grup: 

- osoby długotrwale bezrobotne,  

-  kobiety 

- osoby z niepełnosprawnością 

- osoby o niskich kwalifikacjach. 

 Numer projektu : RPSD.08.01.00-02-008/18-00 

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia  - 

znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim IV ” 

Oś priorytetowa: 8 Rynek pracy 

Działanie: 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy. 

Okres realizacji: 01.01.2018r. – 31.12.2018 r. 

Dofinansowanie ogółem: 4 839 496,00 zł 

Celem projektu była poprawa szans na zatrudnienie osób, które znajdują się w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy . 

Uczestnikami  były tylko osoby  powyżej 30 roku życia  zarejestrowane w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku należące do II profilu pomocy oraz do  co najmniej  

jednej z poniższych grup: 

- osoby w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, 

- osoby długotrwale bezrobotne  

- osoby powyżej 50 roku życia 

-  kobiety 

- osoby z niepełnosprawnością 

- osoby o niskich kwalifikacjach 

 

 Numer projektu : RPSD.08.01.00-02-008/18-00 

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w tym 

znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (V)” 

 Oś priorytetowa: 8 Rynek pracy 

Działanie: 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy. 

Okres realizacji: 01.01.2019r. – 31.12.2019 r. 

Dofinansowanie ogółem: 4 693 000,00 zł 
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Celem projektu: było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób od 30 roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim.  

Pomoc adresowana była do osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia, 

pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku 

jako bezrobotne, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

W projekcie przewidziano w szczególności udział osób:  

- z niepełnosprawnościami,  

- długotrwale bezrobotnych,  

- o niskich kwalifikacjach,  

- powyżej 50 roku życia,  

- kobiet.  

 

 Numer projektu :RPDS.08.01.00-02-0008/20 

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, w tym 

znajdujących  się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (VI) ” 

Oś priorytetowa: 8 Rynek pracy 

Działanie: 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy. 

Okres realizacji: 01.01.2020r. – 31.12.2021 r. 

Liczba uczestników w roku 2020 (bez COVID): Plan/wykonanie 416/479 osób  

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób od 30 roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim. 

Uczestnikami projektu są osoby powyżej 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia 

zarejestrowane jako bezrobotne , w tym  znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby 

długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. 

Dofinansowanie rok 2020 ogółem: 14 399 769,87 zł. 

Tab.29. Formy wsparcia w Programie RPO. Stan na 31.12.2020 r.  

Rodzaj i tematyka formy wsparcia  Ilość uczestników 

Poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy 479 

Staże 236 

Jednorazowe środki  na podjecie działalności gospodarczej 72 

Szkolenia  33 

Prace interwencyjne 52 

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy 53 

Instrumenty dofinansowania (COVID) 2089 

Źródło: dane PUP w Kłodzku. 

 

Id: AAD636E2-FD07-478F-9DDA-41EC637C6478. Podpisany Strona 24



25 

 

II.  Promocja partnerstwa lokalnego. 

Partnerstwo lokalne,  to trwała i efektywna współpraca ukierunkowana na cele                          

i transfer wiedzy, w której podmioty wzajemnie się uzupełniają, korzystając ze swoich 

doświadczeń, wiedzy i praktyki. Efektywna współpraca daje wysokie korzyści na rynku 

pracy. W ramach partnerstwa lokalnego PUP w Kłodzku działał na dwóch płaszczyznach: 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi . 

          Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku od wielu lat współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie 

pomocy osobom bezrobotnym, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w ich aktywizacji i powrocie na rynek pracy.  

Podobnie było również w roku 2020, gdzie  urząd kontynuował lub podjął współpracę                             

z wieloma organizacjami, podmiotami i fundacjami. Należy jednocześnie podkreślić, że                       

w związku z pandemią Covid-19 nie udało się uruchomić wielu planowanych przedsięwzięć                       

i projektów. PUP w Kłodzku pomimo trwających obostrzeń i ograniczeń  włączył się 

aktywnie  w przygotowanie  i realizację wielu projektów aktywizujących osoby bezrobotne                      

i bierne zawodowo we współpracy z następującymi organizacjami:  

1) wspólnie z Fundacją RAZEM z Wałbrzycha złożono do Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy dwa projekty konkursowe: 

- „Otwórz się na zmiany II”  w ramach Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020,  Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 

Aktywna Integracja 

- „Dotacja - Firma – Sukces”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8  Rynek pracy, 

Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, 

2) wraz z Fundacją „IMAGO” z Wrocławia realizowany jest projekt „Nowe Horyzonty. 

Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy dla osób młodych”. 

 W ramach projektu oferowane są staże zagraniczne dla osób młodych w wieku 18-35 

lat. 

 Szkolenie i doradztwo służące przygotowaniu do zagranicznego stażu. 

 Płatny staż zawodowy w Niemczech. 

 Pełne zabezpieczenie wyjazdu zagranicznego. 

 Aktywizacja zawodowa po powrocie do kraju. 

 Opieka mentorów nad uczestnikami przez cały okres udziału w projekcie w Kłodzku. 
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3) w ramach umowy Partnerstwa Lokalnego kontynuowana była współpraca z Klubem 

Biznesu Ziemi Kłodzkiej, szczególnie w zakresie wsparcia przedsiębiorczości na terenie 

powiatu, 

4) kontynuowana jest ponadto współpraca z Centrami Integracji Społecznej:                                        

w Krosnowicach, Kłodzku i Bystrzycy Kłodzkiej w zakresie reintegracji zawodowej                        

i społecznej osób narażonych na wykluczenie społeczne. 

             Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku  udało się wspólnie  

zaktywizować zawodowo grupę osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, umożliwiając im powrót na rynek pracy. 

 W latach 2016-2020 urząd kontynuował współpracę z wieloma organizacjami, 

podmiotami oraz fundacjami. 

Kontynuowana była współpraca ze stowarzyszeniem Edukacja i Rozwój                             

z Krosnowic oraz Fundacją Równi choć Różni z Międzygórza, w ramach której urząd 

pracy wspiera finansowo działania reintegracyjne na rzecz 130  uczestników centrów 

integracji społecznej w Krosnowicach i Lądku-Zdroju, pomagając w ich powrocie na rynek 

pracy. 

Ponadto PUP w Kłodzku włączył się aktywnie  w przygotowanie i realizację wielu projektów 

aktywizujących osoby bezrobotne i bierne zawodowo we współpracy z następującymi 

organizacjami:  

  Forum Aktywności Lokalnej Wałbrzych, Fundacja Razem, Stowarzyszenie 

Excalibur – projekt „Własny biznes nie jest dla wybranych” dla 48 uczestników                       

z powiatu kłodzkiego, którym udzielono wsparcia w postaci szkoleń, doradztwa 

zawodowego, doradztwa prawnego oraz dotacji na założenie własnej firmy. 

 Fundacja RAZEM z Wałbrzycha – projekt „Wspieramy skutecznie od                     

A do Z-atrudnienia” dla 25 uczestników. Wsparcie w postaci szkoleń, staży, 

warsztatów aktywizacyjnych, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. 

 Fundacja RAZEM z Wałbrzycha – projekt ”Wspólna droga do sukcesu” dla 48 

uczestników, którzy otrzymali wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego, 

treningów kompetencji, treningów umiejętności społecznych niezbędnych na rynku 

pracy, kursów i szkoleń oraz staży zawodowych. 

 Forum Aktywności Lokalnej z Wałbrzycha – projekt „Wsparcie systemu usług 

asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego” dla kandydatów na asystentów osób 

niepełnosprawnych oraz dla osób niepełnosprawnych dla 32 osób. 

 Fundacja Krzyżowa - projekt  „Partnerstwo instytucji rynku pracy na rzecz rozwoju 

mobilności ponadnarodowej” jako multiplikator. Uczestniczyły 2 osoby z PUP 
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Kłodzko, które skierowano na staże zagraniczne w ramach wymiany ponadnarodowej 

oraz objęto dalszą  aktywizacją i wsparciem po powrocie. 

 współpraca  z Fundacją „IMAGO” z Wrocławia w ramach projektu „Nowe 

Horyzonty. Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy dla osób 

młodych”. 

 

 

Działania w ramach umowy partnerstwa lokalnego. Targi Pracy. 

 

Rok Miejsce Liczba wystawców Liczba uczestników 

2016 r. Nowa Ruda 100 1350 

 

W dniu 07.04 2016 r. w Hali Sportowej Centrum Turystyczno-Sportowego w Nowej Rudzie odbyły 

się XV Międzynarodowe Targi Pracy.  

Międzynarodowe Targi Pracy miały na celu promocję zatrudnienia oraz aktywizację lokalnego rynku 

pracy. W czasie trwania targów udział wzięło około 1350 osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W przedsięwzięciu uczestniczyło 100 wystawców z całego 

województwa dolnośląskiego, pracodawcy z Czech i Niemiec oferując ponad 1000 ofert pracy, zarówno 

w kraju, jak i za granicą. Oprócz pracodawców krajowych (45) i zagranicznych (15) wśród wystawców 

znalazły się agencje zatrudnienia (11), firmy szkoleniowe, szkoły oraz uczelnie z województwa 

dolnośląskiego (18), instytucje wspierające (6), fundacje i stowarzyszenia (2). Ponadto do udziału                     

w targach, jak co roku, zostali zaproszeni przedstawiciele takich instytucji jak: 

Państwowa Inspekcja Pracy, ZUS, Urząd Skarbowy, którzy informowali wszystkich zainteresowanych              

o wszelkich istotnych kwestiach związanych z profilem działalności w kontekście podejmowania pracy              

w kraju za granicą przez obywateli polskich. Była to więc doskonała okazja do uzyskania informacji nt. 

ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, ubezpieczenia zdrowotnego czy też rozliczania podatków                        

z dochodów uzyskanych za granicą. 

2017 r. Nowa Ruda 100 920 

 

Konferencja Partnerstwa Lokalnego XVI – Edycja Targów Pracy w Powiecie Kłodzkim odbyła się 

10 kwietnia 2017 r. w Centrum Turystyczno – Sportowym w Nowej Rudzie i miała na celu promocję 

zatrudnienia oraz aktywizację lokalnego rynku pracy. 

Do udziału w targach, jak co roku, zostali zaproszeni przedstawiciele takich instytucji jak 

Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, którzy informowali 

wszystkich zainteresowanych o wszelkich istotnych kwestiach związanych z profilem działalności                       

w kontekście podejmowania pracy w kraju za granicą przez obywateli polskich.  

Była to więc doskonała okazja do uzyskania informacji nt. ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, 
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ubezpieczenia zdrowotnego czy też rozliczania podatków z dochodów uzyskanych za granicą. 

Zaproszeni eksperci udzielali porad w zakresie:  

 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - zainteresowani uzyskiwali informacje o możliwościach 

otrzymania dofinansowań na tworzenie lub rozwój działalności gospodarczej,  pomocy realizowanej przez 

urzędy pracy, zagranicznych ofertach pracy w ramach sieci EURES, a także o usługach Centrów 

Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz szkoleniach, 

 Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie - przedstawił wolne miejsca pracy, 

 Państwowa Inspekcja Pracy - porady związane z prawem pracy, obowiązkami pracownika                          

i pracodawcy, czasem pracy, wynagrodzeniami,  dyskryminacją w zatrudnieniu, a także dostępnymi 

formami zatrudnienia, 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych - porady z zakresu obowiązkowych składek,  lat pracy rent                     

i emerytur,  

 Urząd Skarbowy - porady z zakresu podatków, terminów, rozliczeń i zakładania własnej firmy. 

Podczas targów 80 osób wzięło udział w panelach tematycznych prowadzonych przez przedstawicieli: 

 Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku nt. "Instrumenty rynku pracy – wspieranie pracodawców                    

i przedsiębiorców: prace interwencyjne, refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na 

ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia, doposażenia stanowiska pracy." 

 Klub Biznesu Ziemi Kłodzkiej nt. "Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o lokalne firmy." 

 Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nt. "Zlecanie działań aktywizacyjnych" 

 Eures nt. "Warsztaty, bezpieczne wyjazdy do pracy  za granicą", 

Franciszek Molik nt. "Warunki pracy i życia w Czechach". 

 

2018 r. Powiat kłodzki 129 1400 

 
W 2018 r. Targi Pracy odbywały się w trzech miejscowościach powiatu kłodzkiego, poniżej szczegółowe 
informacje: 
 

2018 r. Bystrzyca Kłodzka 37 400 

 

W Targach Pracy, które odbyły się 17 kwietnia 2018 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury                           

w Bystrzycy Kłodzkiej wzięło udział 37 pracodawców (oprócz pracodawców lokalnych i agencji 

zatrudnienia przybyli również pracodawcy z Czech). Łącznie pracodawcy mieli do zaoferowania ponad 

600 miejsc pracy. 

Swoją ofertę licznych warsztatów (m.in. ogrodnicze i zieleni miejskiej, stolarskie, hotelarsko – 

gastronomiczne, opieki nad dzieckiem, opieki nad osobą starszą , remontowo – budowlane, porządkowe,  

pomocy kuchennej, krawieckie) zaprezentowały również Centra Integracji Społecznej- z Bystrzycy 

Kłodzkiej i Lądka- Zdroju. 

2018 r. Kłodzko 53 600 

 

W Targach Pracy, które odbyły się 19 kwietnia 2018 r.  w Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
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– KOK w Kłodzku  wzięło udział 53 wystawców tj.: pracodawcy lokalni, agencje pośrednictwa pracy, 

pracodawcy i agencje pracy z Czech oraz instytucje wspierające. 

Program to m.in.: prezentacje podmiotów partnerstwa lokalnego, spotkania i dyskusje z pracodawcami, 

prezentacje pracodawców, stoiska wystawcze pracodawców. 

Do udziału w targach, jak co roku, zostali zaproszeni przedstawiciele takich instytucji jak Państwowa 

Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 

w Wałbrzychu, EURES, Młodzieżowe Centrum Kariery. 

2018 r. Nowa Ruda 39 400 

 

Targi pracy w Nowej Rudzie odbyły się 24.04.2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury. Uczestniczyło                   

w nich 39 wystawców (w tym pracodawcy lokalni, 3 agencje zatrudnienia oraz 3 zakłady pracy z Czech). 

Pracodawcy reprezentowali  różne branże gospodarki, w tym przemysł, handel, gastronomię, turystykę, 

usługi  opiekuńcze. Oferowano  ponad 400 różnych  miejsc pracy krajowej  i zagranicznej. Dodatkowo 

2 wystawców określiło zapotrzebowanie jako „bez ograniczeń” – dotyczy opiekunów osób starszych, 

których najbardziej poszukiwano do pracy za granicą ale także w kraju oraz managerów i liderów 

sprzedaży. 

2019 r. Powiat kłodzki 88 1200 

 

W miesiącu kwietniu 2019 r. na podstawie Umowy ramowej powołującej Instytucję Partnerstwa 

Lokalnego w powiecie kłodzkim zawartej w 2017 r., odbyła się Konferencja partnerstwa lokalnego – 

XVIII edycja targów pracy. Konferencja po raz drugi miała miejsce na 3 obszarach działania: Kłodzko, 

Nowa Ruda i Bystrzyca Kłodzka.  

2019 r. Kłodzko 38 500 

 

 termin: 10.04.2019 r., godz. 10.00 – 14.00 

 miejsce:  Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – KOK, Kłodzko, pl. W. Jagiełły 1 

program: prezentacje podmiotów partnerstwa lokalnego, spotkania i dyskusje z pracodawcami, 

prezentacje pracodawców, stoiska wystawcze pracodawców. 

w przedsięwzięciu uczestniczyło 38 wystawców tj.:  

 25 pracodawców lokalnych  

 5 agencji pośrednictwa pracy 

 5 pracodawców i agencji pracy z Czech  

 3 instytucje wspierające.  

W czasie trwania targów pracy w Kłodzku udział wzięło około 500 osób bezrobotnych oraz 

poszukujących pracy. 

Uczestnicy targów pracy przeprowadzali rozmowy wstępne i kwalifikacyjne z pracodawcami, agencjami  

pośrednictwa pracy i pracodawcami z Czech o możliwościach pracy za granicą, umowach o pracę, 

zakwaterowaniu, opiece zdrowotnej. 

2019 r. Nowa Ruda 30 400 
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       Targi pracy w Nowej Rudzie odbyły się 12.04.2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury. Uczestniczyło                    

w nich 30 wystawców (w tym między innymi: 20  pracodawców krajowych, 2 agencje zatrudnienia oraz 3 

zakłady pracy z Czech). Pracodawcy reprezentowali  różne branże   gospodarki, w tym górnictwo, 

budownictwo, produkcję, handel, gastronomię, turystykę, usługi  opiekuńcze. Oferowano  488  różnych  

miejsc pracy krajowej  i zagranicznej. Dodatkowo 4 wystawców określiło zapotrzebowanie jako „bez 

ograniczeń” – dotyczy opiekunów osób starszych, których najbardziej poszukiwano do pracy za granicą 

ale także w kraju oraz managerów zespołu i liderów sprzedaży, operatorów produkcji/jakości, techników 

utrzymania ruchu, brygadzistów. Nieograniczona liczba miejsc czekała również na kandydatów 

zainteresowanych służbą przygotowawczą, służbą zawodową czy terytorialną służbową wojskową. Do 

pracy zarówno  w kraju jak i za granicą – w Czechach,  poszukiwano także  wielu pracowników 

produkcyjnych. Najwięcej lokalnych miejsc pracy oferowano  dla górników/robotników pod ziemią. 

2019 r. Bystrzyca Kłodzka 20 300 

 

W Targach Pracy, które odbyły się 16 kwietnia 2019 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury                          

w Bystrzycy Kłodzkiej wzięło udział 20 pracodawców (oprócz pracodawców lokalnych i agencji 

zatrudnienia przybyli również pracodawcy z Czech). 

Łącznie pracodawcy mieli do zaoferowania 538 miejsc pracy. 

Swoją ofertę licznych warsztatów (m.in. ogrodnicze i zieleni miejskiej, stolarskie, krawieckie oraz 

robotnika gospodarczego) zaprezentowało Centrum Integracji Społecznej  z Bystrzycy Kłodzkiej. 

W targach pracy wzięło udział ponad 300 osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 

 

2020 r. Powiat kłodzki - - 

Na podstawie umowy ramowej powołującej Instytucję Partnerstwa Lokalnego w powiecie kłodzkim w 

dniach 01-02.04.2020 r. była zaplanowana Konferencja partnerstwa lokalnego – XIX Edycja Targów 

Pracy w Powiecie Kłodzkim 2020 w Krytej Pływalni w Kłodzku , ale ze względu na sytuację epidemiczną 

COVID-19, konferencja została odwołana. 
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Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku w ramach Tarczy antykryzysowej 

COVID-19   realizuje  pomoc  dla  przedsiębiorców.  

Usługi realizowane:  

 Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (15 zzd). 

Wg. stanu na 31.12.2020 r.  do urzędu wpłynęło  7 289  wniosków, z tego 6 623 
rozpatrzono pozytywnie. Kwota udzielonych pożyczek 33 005 119,19 zł. 

Ponadto na koniec grudnia umorzono pożyczki dla 6542 mikroprzedsiębiorców 
na kwotę 32 627 007,66 zł. 

 Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 
przedsiębiorców samozatrudnionych (15 zzc)  

Wg. stanu na 31.12.2020 r.  do urzędu wpłynęło  1 576  wniosków, z tego 1 417 
rozpatrzono pozytywnie. Kwota wypłaconego dofinansowania  7 779 980,00  zł. 

 Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich 
składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 
przedsiębiorców (15 zzb) 

Wg. stanu na 31.12.2020 r.  do urzędu wpłynęło  789 wniosków, z tego 680 
rozpatrzono pozytywnie. Kwota wypłaconego dofinansowania  15 667 040,25  zł. 

 Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich 
składek na ubezpieczenia społeczne  (15 zze) 

Wg. stanu na 31.12.2020 r.  do urzędu wpłynęło  12  wniosków, z tego 8 
rozpatrzono pozytywnie. Kwota wypłaconego dofinansowania  199 540,65  zł. 

 Jednorazowe dotacje z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców  
(15 zze4) 

Wg. stanu na 31.12.2020 r.  do urzędu wpłynęły  232  wnioski, na kwotę 
1 160 000,- zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporzadziła: Małgorzta Laburda- Kierownik Działu Usług Rynku Pracy. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 pkt. 9 c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz
art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na
mocy Uchwały nr IV/30/2016 z dnia 25 maja 2016r. Rada Powiatu Kłodzkiego przyjęła do realizacji
Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016-
2020.

W związku z zakończeniem i rozliczeniem w/w Programu, Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku przedkłada
szczegółową informację z jego realizacji.

Dokument ten został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy na mocy Uchwały nr
42/IV/2021 z dnia 26.02.2021r.

 

Przewodniczący Rady
Powiatu Kłodzkiego

Zbigniew Łopusiewicz 
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