
UCHWAŁA NR VI/40/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 31 maja 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego 
Rynku Pracy na lata 2021-2027 

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: 

Przyjąć Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 
2021-2027, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zarząd Powiatu Kłodzkiego przedstawi Radzie Powiatu Kłodzkiego w terminie do dnia 30 kwietnia 
każdego roku informację z realizacji programu, o którym mowa w § 1 za rok poprzedni. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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WSTĘP 

 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku 

Pracy (zwany dalej Programem) jest dokumentem wytyczającym główne obszary i kierunki 

działań związane z problematyką przeciwdziałania bezrobociu, ograniczania jego skutków 

oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Ze względu na znaczną dynamikę procesów 

zachodzących na rynku pracy ma charakter czasowy i dotyczy działań na lata 2021-2027. 

Przewiduje się także możliwość weryfikacji założeń Programu w trakcie jego realizacji,  

w przypadku wystąpienia znaczących zmian społeczno-gospodarczych, warunkujących 

konieczność zmiany przyjętych kierunków działań. 

Bezrobocie jest jednym z największych problemów współczesnego świata i stanowi 

ważny element gospodarczo – polityczny każdego społeczeństwa. Wywołuje ono negatywne 

skutki społeczne i ekonomiczne, które wpływają niekorzystnie zarówno na osoby bezrobotne 

i ich rodziny jak i na gospodarkę kraju. Skala i skutki istniejącego bezrobocia są poważne  

i występuje bezwzględnie konieczność interwencji państwa.  

Potrzeba opracowania programu wynika zarówno z przesłanek merytorycznych jak  

i formalnych. Przesłanki merytoryczne związane są z koniecznością koordynacji  

i zwiększenia skuteczności działań podejmowanych w obszarze rynku pracy. Duża 

różnorodność zadań oraz instytucji zaangażowanych w kształtowanie procesów zachodzących 

na rynku pracy wymaga opracowania spójnej koncepcji ukierunkowanej na osiągnięcie 

optymalnych efektów i wysokiej jakości świadczonych usług.  

Prawne uwarunkowania wynikają natomiast z zapisów ustawy o samorządzie 

powiatowym oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z art. 

12 pkt 9c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020.0.920 

tj.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m.in. uchwalanie powiatowego programu 

przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. 

W przypadku ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. (Dz. U. z 2020r. r. poz. 1409 z późn. zm.) w art. 9 ust. 1 pkt. 1 określony został 

obowiązek samorządu powiatu dotyczący opracowania i realizacji programu promocji 

zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, stanowiącego część powiatowej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych. 

Program ma na celu dążenie do ograniczenia poziomu bezrobocia na obszarze powiatu 

kłodzkiego oraz stworzenie podstaw do efektywnej polityki społeczno – gospodarczej.   

Częścią integralną Programu będą coroczne sprawozdania z działalności Powiatowego 

Urzędu Pracy w Kłodzku (PUP), prezentujące działania zrealizowane w ramach przyjętych 

priorytetów. Sprawozdania poza informacjami o realizowanych przedsięwzięciach zawierać 
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będą aktualną diagnozę sytuacji panującej na rynku pracy, co umożliwi weryfikację założeń 

przyjętych w Programie. 

W trakcie tworzenia Programu wykorzystano materiały statystyczne opracowane przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku (PUP) oraz Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy  

w Wałbrzychu (DWUP). Posłużono się także danymi gromadzonymi przez GUS  

i udostępnianymi na stronie internetowej w postaci elektronicznego Banku Danych 

Lokalnych. 

Program zawiera propozycje działań, jakie należy podjąć, by sprostać aktualnym wyzwaniom 

rynku pracy, głównie w zakresie poprawy zatrudnienia i zwiększenia równości szans, rozwoju 

przedsiębiorczości i zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw, jak również działania 

dotyczące wspierania lokalnego rynku pracy poprzez aktywne formy przeciwdziałania 

bezrobociu przy pomocy środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. 

I. PROGNOZA TENDENCJI  NA KRAJOWYM I LOKALNYM 
RYNKU PRACY 

 
Uwarunkowania makrospołeczne i makroekonomiczne wpływają na światowe rynki 

pracy. Zmiany, które w dużym stopniu inicjowane są procesami zewnętrznymi, warunkują 

również rynek pracy w powiecie kłodzkim. Wskazać tu należy wahania koniunktury, mające 

kluczowe znaczenie dla krótkookresowych zmian poziomu zatrudnienia i bezrobocia oraz 

długofalowe  przemiany społeczne, ekonomiczne i technologiczne tzw. trendy 

przekształcające strukturę gospodarki.   

W 2019 r. tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro wyniosło 1,3% i było znacznie 

niższe niż rok wcześniej (1,9%). Pogorszenie aktywności było szczególnie widoczne w końcu 

roku, kiedy PKB zwiększył się tylko o 0,1% co oznaczało słaby punkt wyjścia do wzrostu     

w 2020 r. Wybuch pandemii COVID-19 i wprowadzane od połowy marca br. działania 

zapobiegające jej rozprzestrzenianiu się diametralnie zmieniły perspektywy wzrostu              

w otoczeniu polskiej gospodarki. Znalazło to odzwierciedlenie w spadku PKB strefy euro                       

w I kw. br. aż o 3,6%. Pomimo, że opublikowane dane wskazują, że gospodarka europejska 

osiągnęła dno aktywności gospodarczej w kwietniu, a od maja, wraz ze stopniowym 

znoszeniem restrykcji, następuje jej powolna odbudowa, szacuje się, że w II kw. spadek PKB 

był znacznie głębszy niż w I kw. br. 

 

Tempo wzrostu PKB w 2019 r. w Polsce wyniosło 4,1%. Polska, przed wybuchem 

kryzysu związanego z rozprzestrzenianiem się pandemii była jednym z najszybciej 

rozwijających się krajów UE. Dynamika popytu krajowego była wyraźnie niższa niż w roku 

poprzednim. Prognozy rynkowe z początku br. zakładały, że dynamika PKB w 2020 r. będzie 
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o ok. 1 pkt proc. niższa niż w 2019 r. Na stosunkowo umiarkowane spowolnienie dynamiki 

aktywności gospodarczej w br. wskazywały również wyniki produkcji przemysłowej, 

budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej ze stycznia i lutego br.  

Wybuch epidemii COVID-19 w Chinach i jej szybkie rozprzestrzenianie się na całym 

świecie, w tym w Polsce i pozostałych krajach UE, tj. na głównych polskich rynkach 

eksportowych, wymusił radykalne działania władz wielu państw, w tym ograniczenie 

mobilności osób. Miało to znaczący wpływ na przebieg procesów gospodarczych w Polsce. 

Załamaniu uległy dotychczasowe trendy większości kategorii makroekonomicznych.  

      Jednocześnie zmianie uległy ekonomiczne zachowania gospodarstw domowych                         

i przedsiębiorstw, a badania sentymentu konsumentów pokazały nieobserwowany wcześniej 

pesymizm. Znacząco wzrosła też niepewność w odniesieniu do krótkookresowych 

perspektyw gospodarki. 

Sytuacja na rynku pracy na początku br., podobnie jak w kilku wcześniejszych latach, 

była korzystna. Ze względu na dobre dane za pierwsze dwa miesiące br., I kw. 2020 r. 

zamknął się jeszcze dobrym wynikiem. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej  

było o 0,6% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 2,2% w 2019 r.), w tym w sektorze 

przedsiębiorstw wzrosło o 0,8% (wobec wzrostu o 2,7% w 2019 r.). Wzrost popytu na pracę 

znalazł odzwierciedlenie w dalszym spadku stopy bezrobocia rejestrowanego, która na koniec 

I kw. 2020 r. wyniosła 5,4%, tj. była niższa o 0,5 pkt. proc. niż rok wcześniej. Przeciętne 

wynagrodzenie w gospodarce narodowej w I kw. 2020 r. zwiększyło się w ujęciu nominalnym 

o 7,7% wobec wzrostu o 7,1-7,2% w latach 2018-2019.  

W danych statystycznych z rynku pracy z marca br. nie był jeszcze silnie widoczny 

negatywny wpływ epidemii COVID-19. Dopiero dane za kolejne miesiące II kw. 

odzwierciedliły pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Wyraźnie obniżyła się dynamika 

zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. W kwietniu, po raz pierwszy od ponad sześciu lat, 

liczba etatów była niższa niż rok wcześniej. Dostępne dane wskazują, że przedsiębiorcy                      

w dużej mierze mogli w pierwszej kolejności dostosowywać poziom zatrudnienia poprzez 

obniżanie wymiaru etatów. Przeciętne nominalne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 

w II kw. rosło już znacznie wolniej (w kwietniu i maju poniżej 2% wobec ok. 7% w I kw. 

2020 r. i przeciętnie w latach 2018-2019). W kolejnych miesiącach II kw. bezrobocie 

rejestrowane było już wyższe niż rok wcześniej. Według wstępnych szacunków MRPiPS, 

stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec czerwca wyniosła 6,1%, tj. o 0,8 pkt. 5 proc. 

więcej niż przed rokiem. Biorąc pod uwagę skalę spowolnienia gospodarczego w II kw., 

wzrost bezrobocia w tym okresie był ograniczony m.in. dzięki działaniom rządu podjętym                   

w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. 
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Zamrożenie gospodarki w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii 

spowodowało odwrócenie wieloletniego trendu poprawy sytuacji na rynku pracy. Scenariusz 

na 2020 r. zakłada spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 2,4%,                          

a w kolejnym roku o 0,7%. Znajdzie to swoje odzwierciedlenie we wzroście bezrobocia. 

Przewiduje się, że stopa rejestrowanego bezrobocia podniesie się z 5,2% grudniu 2019 r. do 

8,0% na koniec 2020 r., by na koniec 2021 r. sięgnąć 7,5%. Uwzględniając skalę tąpnięcia 

gospodarczego oraz sytuację na rynku pracy w innych krajach, wzrost bezrobocia w Polsce 

będzie relatywnie niewielki, co może mieć związek z działaniami antykryzysowymi 

podjętymi przez rząd (Tarcza Antykryzysowa, Tarcza Finansowa). 

 

LOKALNY RYNEK PRACY 

 

Pracodawcy, są adresatami działań realizowanych przez urząd pracy, jak i partnerami                            

w aktywizacji lokalnego rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku, od wielu lat 

współpracuje z pracodawcami z całego Powiatu Kłodzkiego, mając na uwadze istotną rolę 

tych podmiotów w działaniach zmierzających do ograniczania problemu bezrobocia. 

Współdziałanie, w zakresie zadań własnych realizowanych przez urząd pracy, zgodnie                       

z Ustawą o promocji zatrudnienia, obejmuje przede wszystkim pozyskiwanie i realizowanie 

ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców. Zaktywizowaniu kontaktów z pracodawcami 

służy również zewnętrzne pośrednictwo pracy. Polega on na bezpośrednich kontaktach 

pracowników Powiatowego Urzędu Pracy z firmami, w ramach których udzielane są 

informacje o formach i przedsięwzięciach wdrażanych przez urząd oraz pozyskiwane są 

oferty pracy. Innym rodzajem zacieśniania współpracy z pracodawcami są również wizyty 

monitorujące realizację wsparcia przyznanego przez Powiatowy Urząd Pracy. 

Zdecydowana większość pracodawców z Powiatu Kłodzkiego zainteresowana jest 

podpisaniem umowy o organizację stażu w miejscu pracy wyraża chęć przyjęcia do pracy 

skierowanego bezrobotnego w ramach doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy. 

Pracodawcy zainteresowani są również zatrudnieniem nowego pracownika w ramach prac 

interwencyjnych. 

Utrzymywany jest także bezpośredni kontakt z pracodawcami działającymi na terenie 

powiatu kłodzkiego tj. wizyty w urzędzie pracy, kontakt telefoniczny lub z wykorzystaniem 

poczty elektronicznej oraz facebooka. 

W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na większą liczbę kandydatów do pracy, 

oferty realizowane są poprzez organizację giełd pracy oraz spotkań informacyjnych. 

Wszystkie przyjęte oferty pracy są rozpowszechniane w następujących formach: tablice 

Id: 305179D6-3D10-4A5E-A1A4-FB343D7093FE. Podpisany Strona 6



7 

ogłoszeń, prasa lokalna, strona internetowa, facebook. W przypadkach wymaganych doradcy 

klienta indywidualnie udzielają szczegółowych informacji o warunkach pracy i płacy. 

 

Mocne strony współpracy: 

 poznanie przedsiębiorców  i pracodawców z terenu powiatu;  

 równy dostęp do informacji o ofercie urzędu pracy; 

 wypracowanie współpracy z lokalnymi pracodawcami; 

 rozbudzenie świadomości pracodawców o oferowanych formach wsparcia; 

 podniesienie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz pracodawców; 

 efektywniejsze diagnozowanie potrzeb pracodawców na  lokalnym rynku 

pracy; 

 zmiana wizerunku urzędu pracy; 

 podtrzymanie współpracy  z partnerami lokalnego rynku pracy; 

 rozwój instrumentów ukierunkowanych na wczesną identyfikację 

indywidualnych potrzeb pracodawców; 

 przekazywanie rzetelnej informacji poprzez organizowanie konferencji 

tematycznych dla pracodawców. 

 

II. DIAGNOZA LOKALNEGO RYNKU PRACY 
 

1. Powiat kłodzki – powierzchnia i dane demograficzne. 

Powiat kłodzki – powiat w Polsce, w województwie dolnośląskim. Pod względem liczby 

ludności (ok. 158 tys. osób) zajmuje drugie miejsce wśród powiatów Dolnego Śląska. Gęstość 

zaludnienia wynosi 98 mieszkańców na 1 km². 

W skład powiatu wchodzi czternaście gmin: 

 gminy miejskie: Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Nowa Ruda,                       

Polanica-Zdrój, 

 gminy miejsko-wiejskie: Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, 

Stronie Śląskie, Szczytna, 

 gminy wiejskie: Kłodzko, Lewin Kłodzki, Nowa Ruda, 

W obrębie powiatu znajduje się 11 miast: Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Nowa 

Ruda, Polanica-Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie 

Śląskie, Szczytna. 

Pod względem wielkości powierzchni powiat kłodzki zajmuje pierwsze miejsce spośród 

dolnośląskich powiatów (1642 km²).  
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Pod względem powierzchni 1642 km2, powiat kłodzki plasuje się na pierwszym 

miejscu wśród dolnośląskich powiatów i dwudziestym piątym miejscu w Polsce. Położony 

jest w południowozachodniej części Polski, w obrębie pasma Sudetów. 
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Tab. 2 . Gminy powiatu kłodzkiego. Wybrane dane statystyczne, 2019 r. 

Lp. Nazwa gminy 
Ludność Powierzchnia 

w km2 Ogółem 
w tym 
kobiety 

w wieku przed- 
produkcyjnym 

w wieku 
produkcyjnym 

w wieku po- 
produkcyjnym 

1. Duszniki-Zdrój 4 545 2 420 628 2 563 1 354 22 

2. Kłodzko miasto 26 742 14 181 3 894 15 521 7 327 25 

3. Kudowa-Zdrój 9 886 5 149 1 462 5 818 2 606 34 

4. Nowa Ruda miasto 21 908 11 437 3 076 12 855 5 977 37 

5. Polanica-Zdrój 6 307 3 419 816 3 554 1 937 17 

6. Bystrzyca Kłodzka 18 825 9 725 2 915 11 030 4 880 339 

7. Kłodzko gmina 17 112 8 674 3 025 10 471 3 616 252 

8. Lądek-Zdrój 8 210 4 319 1 104 4 885 2 221 117 

9. Lewin Kłodzko 1 923 988 337 1 175 411 52 

10. Międzylesie 
 

7 168 3 603 1 214 4 372 1 582 189 

11. Nowa Ruda gmina 11 546 5 797 1 874 7 140 2 532 140 

12. Radków 9 052 4 473 1 464 5 593 1 995 140 

13. Stronie Śląskie 7 493 3 871 1 044 4 561 1 888 146 

14. Szczytna 7 279 3 670 1 120 4 483 1 676 132 

OGÓŁEM 157 996 81 726 23973 94 021 40 002  1 642 

Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020 r. 

 

Rynek pracy w powiecie kłodzkim – dane statystyczne 

1.1.  Stopa bezrobocia 

  Tab.3 Stopa bezrobocia (%) 

Wyszczególnienie Polska Województwo dolnośląskie Powiat kłodzki  

XII 2016 r. 8,2 7,2 16,00 

XII 2017 r. 6,6 5,7 12,5 

XII 2018 r. 5,8 5,2 11,8 

XII 2019 r. 5,2 4,6 11,1 

XII 2020 r.  6,2 5,6 12,6 

Źródło: dane PUP Kłodzko 

 

Stopa bezrobocia pokazuje polepszającą się koniunkturę gospodarczą na lokalnym 

rynku pracy. Wskaźnik  w 2016 r. zmniejszył się w stosunku do 2020 r. o ponad trzy punkty 

procentowe. 
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Poziom bezrobocia  

Tab.4  Bezrobotni wg gmin powiatu kłodzkiego. Stan  na koniec grudnia w latach 2016- 2020  

Lp. Nazwa gminy 
Liczba bezrobotnych ogółem wg stanu na 31 grudnia Porównanie 

stanów z lat 
2016/2020 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Duszniki-Zdrój 199 149 138 120 132 -67 

2. Kłodzko miasto 1 199 907 836 752 935 -264 

3. Kudowa-Zdrój 551 392 306 268 322 -229 

4. Nowa Ruda miasto 976 767 703 650 760 -216 

5. Polanica-Zdrój 273 196 179 169 187 -86 

6. Bystrzyca Kłodzka 1 033 847 853 790 872 -161 

7. Kłodzko gmina 975 655 598 569 668 -307 

8. Lądek- Zdrój 359 325 305 261 328 -31 

9. Lewin Kłodzko 139 92 76 64 87 -52 

10. Międzylesie 480 407 378 334 348 -132 

11. Nowa Ruda gmina 633 494 471 444 509 -124 

12. Radków 434 350 288 311 337 -97 

13. Stronie Śląskie 417 317 302 359 356 -61 

14. Szczytna 396 238 284 239 318 -78 

OGÓŁEM 8 064 6 136 5 717 5 330 6 159 -1905 

Źródło: dane PUP Kłodzko 

 

Na przestrzeni pięciu lat liczba bezrobotnych w powiecie kłodzkim zmalała o 1905 

osób. W 2017 r. do 1924 osób, natomiast na koniec grudnia 2018 r. liczba bezrobotnych         

w powiecie kłodzkim wynosiła 5717 osób. Od roku 2016 od 2019 liczba bezrobotnych ulega 

sukcesywnemu spadkowi. Na koniec grudnia 2020 r. obserwowana wartość do roku 

poprzedniego zmniejszyła się o 829 osób. Obserwując dynamikę bezrobotnych w gminach 

jedynie w Stroniu Śląskim liczba bezrobotnych na koniec grudnia 2019 r. zmalała                             

o 3 osoby w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. W pozostałych gminach nastąpił 

wyraźny wzrost liczby bezrobotnych: 

 Duszniki-Zdrój: +12 osób 

 Kłodzko miasto: + 183 osoby 

 Kudowa-Zdrój: + 54 osoby 

 Nowa Ruda miasto: +110 osób 

 Polanica-Zdrój: + 18 osób 

 Bystrzyca Kł.: + 82 osoby 
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 Kłodzko gmina: + 99 osób 

 Lądek-Zdrój: + 67 osób 

 Lewin Kł.:+ 23 osoby 

 Międzylesie: +14 osób 

 Nowa Ruda gmina:+ 65 ób 

 Radków: + 26 osób 

 Stronie Śl.: - 3 osoby 

 Szczytna: + 79 osób. 

 

1.2 Oferty pracy 

W wyniku prowadzonego pośrednictwa zewnętrznego sukcesywnie wzrastała liczba 

pracodawców gotowych do podjęcia współpracy z Urzędem. W latach 2016 – 2020 w ramach 

pośrednictwa zewnętrznego nawiązano 10292 kontaktów z pracodawcami, pozyskując 13999 

miejsc pracy. Zorganizowano 266 giełd pracy dla 2504 bezrobotnych. Doradcy zawodowi 

udzielili 6391 osobom pomocy w umiejętnym poszukiwaniu pracy oraz 1291 pracodawcom  

w znalezieniu odpowiedniego pracownika.   

W celu udzielania stałej pomocy bezrobotnym w podjęciu zatrudnienia Urząd 

organizował: cztery edycje targów pracy. W latach 2016-2020; 417 wystawców przedstawiło 

prawie 1,6 tys. ofert pracy. Z tej formy pomocy skorzystało ponad 4870 osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy. Targi pracy miały charakter lokalny oraz międzynarodowy, 

uczestniczyli w nich pracodawcy m. in. z Czech, Niemiec, Holandii. Uczestnicy targów mieli 

możliwość zapoznania się z szeroką ofertą różnorodnych form wsparcia skierowanych do 

przedsiębiorców i pracodawców będących w dyspozycji urzędu.  

Dla bezrobotnych, poszukujących oraz absolwentów szkół oferowano różnego rodzaju 

warsztaty m.in.; poznania zagranicznych rynków pracy, instrumentów rynku pracy, 

możliwości kształcenia i studiowania  w kraju i za granicą, rozwoju przedsiębiorczości oraz 

aktywizacji młodzieży do 18 r.ż. przez OHP.  

 

W I półroczu 2017 r. liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy była znacznie  wyższa 

i wynosiła 3171 w porównaniu do analogicznych okresów w  latach 2018 – 2020. Drugie 

półrocze 2017 r. również charakteryzowało się wzrostem ofert w stosunku do lat poprzednich. 

Poniższa tabela prezentuje liczbę przyjętych ofert pracy we wskazanych latach. 
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Tab.5 . Liczba przyjętych ofert pracy. Stan na 31 grudnia w latach 2016-2020. 

Wyszczególnienie Liczba ofert, I półrocze Liczba ofert, II półrocze Ogółem 

2016 3 005 2 122 5 127 

2017 3 171 2 686 5 857 

2018 2 787 1 527 4 314 

2019 2 483 1 432 3 915 

2020 1 048 1 356 2 404 

Razem 12494 9132 2 6 17 

Źródło: dane PUP Kłodzko 

  

W 2018r. spadła liczba ofert pracy przyjętych przez Urząd. Analiza wykazała, że 

spowodowane to było prawdopodobnie m. in. stosunkowo dużą liczbą podpisanych umów 

stażowych z pracodawcami, brakiem ustawowego obowiązku zgłaszania wakatów do urzędu 

pracy, napływem siły roboczej z innych obszarów Polski. Spadek liczby przyjętych ofert 

pracy nie jest zjawiskiem nadzwyczajnym, szczególnie w I półroczu. Może być to 

podyktowane sezonowością działań pracodawców. W II półroczu 2017 r. liczba przyjętych 

ofert jest najwyższa w okresie czterech lat.  

 

W chwili obecnej  Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego sytuacja  na lokalnym 

rynku pracy jest trudna, najbardziej obrazuje to znaczny spadek zgłoszeń wolnych miejsc 

pracy. W roku 2020 r. urząd pozyskał 2 404 wolne miejsca pracy, jest to znaczny spadek                      

w stosunku do lat poprzednich. Porównanie roku 2020 i 2019 wskazuje spadek o 1511 

wolnych miejsc pracy na przestrzeni roku. 

 

Wykonywanie zadań w celu wzrostu zatrudnienia i zmniejszenie poziomu bezrobocia 

na terenie powiatu odbywała się poprzez aktywną realizację zadań usług i instrumentów 

runku pracy. Poniższa tabela prezentuje liczbę osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji  

z tytułu podjęcia pracy subsydiowanej i niesubsydiowanej we wskazanym okresie. 

 

Tab.6. Podjęcia pracy ogółem. Stan na 31 grudnia  w latach 2016-2020 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba 
bezrobotnych 

7 546 6 288 4 788 4 433 4 168 

Źródło: dane PUP Kłodzko 
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III. CELE I EFEKTY PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA 
       BEZROBOCIU NA LATA 2021 – 2027 

1. Cele i oczekiwania. 
1.1. Cel główny. 

 
Promocja zatrudnienia i aktywizacja lokalnego rynku pracy. 
 
 

1.2. Cele szczegółowe. 

1. Uczestnictwo bezrobotnych w programach rynku pracy. 

2. Wspieranie osób defaworyzowanych na rynku pracy. 

3. Wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy. 

4. Wspieranie mobilności na krajowym i europejskim rynku pracy. 

5. Planowanie i organizowanie działań z zakresu rozwoju potencjału zawodowego.  

6. Opracowanie i wdrażanie programów wsparcia w zakresie wyrównywania szans 

    na rynku pracy. 

7. Promocja partnerstwa lokalnego. 

8. Realizowanie programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego     

Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy. 

9. Wspieranie rozwoju potencjału zawodowego pracowników i pracodawców w ramach  

Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

10.Współpraca z instytucjami rynku pracy oraz samorządem lokalnym w zakresie łagodzenia 

negatywnych skutków bezrobocia. 

1.3. Oczekiwane efekty. 

1. Zmniejszenie liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia i utrzymanie tendencji spadkowej.  

2. Zwiększenie aktywności i mobilności  zawodowej osób bezrobotnych. 

3. Zwiększenie poziomu samozatrudnienia bezrobotnych. 

4. Zwiększenie motywacji oraz umiejętności osób bezrobotnych do samodzielnego poruszania 

się na rynku pracy. 

5. Zwiększenie kwalifikacji i uprawnień zawodowych osób bezrobotnych, pracowników                      

i pracodawców.  

6. Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

7. Powstanie dodatkowych miejsc pracy. 

8. Rozwój pośrednictwa pracy. 

9. Wzrost liczby pozyskanych ofert pracy. 
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2. Zasady realizacji działań. 

Działania wykonywane będą poprzez aktywne pośrednictwo pracy, które polega na 

udzielaniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu 

odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu pracowników  

o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Pośrednictwo pracy jest realizowane 

bezpłatnie na zasadach: 

dostępności usług dla poszukujących pracy i pracodawców; 

dobrowolności – oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa 

pracy przez poszukujących pracy; 

 równości – oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim poszukującym pracy 

pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, 

wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientacje 

seksualna, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkowa;                                   

jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy  jest    

podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy. 

 

IV. DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU 
 

1. Usługi rynku pracy. 

1.1. Działania podejmowane w ramach pośrednictwa pracy. 

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na udzielaniu pomocy bezrobotnym  

i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom  

w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Do działań          

w ramach pośrednictwa pracy zaliczamy również pozyskiwanie i upowszechnianie ofert 

pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów pomiędzy podmiotami rynku pracy. 

 

Założenia 

1. Pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy. 

2. Pozyskiwanie do współpracy nowych pracodawców. 

3. Stałe utrzymywanie kontaktów z pracodawcami poprzez bezpośrednie wizyty, kontakty 

telefoniczne i za pośrednictwem elektronicznej. 

4. Organizacja targów pracy. 

5. Organizacja giełd pracy i spotkań informacyjnych. 
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6. Promocja zatrudnienia na krajowym rynku pracy. 

7. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego 

zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych 

kwalifikacjach zawodowych. 

8. Informowanie o aktualnych ofertach pracy. 

9. Informowanie o aktualnej  sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy. 

 

Przewidywane efekty 

1. Wzrost liczby pozyskanych ofert pracy. 

2. Skrócenie czasu realizacji ofert pracy. 

3. Wzrost wskaźnika skuteczności zatrudnienia.  

4. Zwiększenie mobilności osób bezrobotnych na rynku pracy. 

5. Zwiększenie liczby pracodawców współpracujących z Urzędem. 

 

1.2. Działania podejmowane w ramach EURES. 

European Employment Service – (Europejskie Służby Zatrudnienia) jest siecią 

współpracy publicznych służb zatrudnienia krajów należących do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, tj. państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii                 

i Szwajcarii, z innymi organizacjami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi, 

działającymi w obszarze zatrudnienia, takimi jak związki zawodowe, organizacje 

pracodawców, władze lokalne i regionalne. Siec EURES została powołana przez Komisje 

Europejską w celu ułatwienia mieszkańcom EOG podejmowania pracy poza krajem 

zamieszkania oraz w celu wspomagania pracodawców w poszukiwaniu pracowników na 

całym obszarze Wspólnoty. EURES wspiera mobilność w dziedzinie zatrudnienia na 

poziomie międzynarodowym i transgranicznym.  

 

Założenia 

1. Informowanie o możliwościach zatrudnienia oraz warunkach życia i pracy w kraju i za   

granicą w państwach UE/EOG. 

2. Informowanie pracodawców z kraju o możliwościach zatrudniania cudzoziemców             

z państw UE/EOG. 

3. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych EURES będących   

w dyspozycji PUP. 

4. Upowszechnianie i realizacja zagranicznej oferty pracy pracodawcy z państw UE/EOG 

zainteresowanego rekrutacją polskich obywateli. 
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5. Upowszechnianie i realizacja krajowej  oferty pracy polskiego pracodawcy 

zainteresowanego rekrutacja cudzoziemców z UE/EOG. 

 

Przewidywane efekty 

1. Zwiększenie liczby osób bezrobotnych i poszukujących pracy zainteresowanych 

podjęciem pracy za granicą. 

2. Poprawa sposobu informowania na temat wszystkich aspektów mobilności na 

europejskim rynku pracy. 

3. Upowszechnianie usług EURES, organizacja spotkań i rekrutacja pracowników  

z zagranicznym pracodawcą.  

 

1.3. Działania podejmowane w ramach doradztwa zawodowego. 

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy  

w wyborze odpowiedniego zatrudnienia lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery 

zawodowej, a także na przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu pracy 

poprzez wykonywanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych oraz udzielaniu 

informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i samozatrudnieniu.  

 

Założenia 

1. Realizacja porad indywidualnych i grupowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy  

w celu udzielenia pomocy z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających 

wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu 

kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych. 

2. Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, 

umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu. 

3. Kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające 

wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia. 

4. Udzielanie pomocy pracodawcom  w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych 

i poszukujących pracy. 

5. Wspieranie rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad 

zawodowych. 

 

Przewidywane efekty 

1. Zwiększenie liczby bezrobotnych i poszukujących pracy korzystających z usług doradcy 

zawodowego w formie poradnictwa indywidualnego i grupowego. 
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2. Zwiększenie liczby bezrobotnych i poszukujących pracy przy korzystaniu z informacji 

zawodowej. 

3. Zwiększenie świadomości osób bezrobotnych i poszukujących pracy  dot. własnych 

predyspozycji zawodowych. 

4. Rozwój wiedzy nt. rynku pracy. 

5. Zwiększenie aktywności w poszukiwaniu pracy. 

6. Zwiększenie liczby pracodawców korzystających z usług doradcy zawodowego.  

7. Adekwatny do wymagań pracodawcy dobór kandydatów do pracy.  

 

1.4. Działania podejmowane w ramach kształcenia ustawicznego 

W rozwoju współczesnej gospodarki coraz większe znaczenie ma koncepcja uczenia się 

przez całe życie (ang. life-long learning – LLL), której założeniem jest stwarzanie warunków 

i promowanie nauki jako procesu permanentnego. Podział aktywności edukacyjnej na okres 

szkolny, pracy zawodowej i okres emerytury nie znajduje już odzwierciedlenia  

w dynamicznie zmieniających się realiach gospodarczych. Poziom wykształcenia i gotowość 

do dalszego kształcenia się oraz rozwijania swoich umiejętności czy też zdobywania nowych 

kompetencji mają istotny wpływ na pozycję zawodową jednostki, jej poziom dochodów oraz 

zmniejszenie prawdopodobieństwa wykluczenia społecznego. Proces kształcenia 

ustawicznego jest istotnym elementem rozwoju krajów UE.  

Urząd rekomenduje w tym zakresie następujące formy pomocy: 

1. Szkolenia grupowe realizowane z inicjatywy Urzędu. 

2. Szkolenia na wniosek osoby uprawnionej tzw. indywidualne. 

3. Studia podyplomowe. 

4. Przygotowanie zawodowe dorosłych. 

 

Założenia 

1. Pomoc w uzyskaniu przez osoby bezrobotne adekwatnych uprawnień do wymagań rynku 

pracy. 

2. Kształtowanie wysokiej jakości usług szkoleniowych. 

3. Podejmowanie partnerstwa  w zakresie kształcenia ustawicznego. 

4. Wzrost inwestycji w zasoby ludzkie. 

5. Kształtowanie świadomości nt. znaczenia kształcenia ustawicznego. 

 

Przewidywane efekty 

1. Zwiększenie liczby osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym. 

2. Zwiększenie efektywności zatrudnieniowej. 
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1.5. Działania podejmowane w ramach zlecania działań aktywizacyjnych. 

Istnieje konieczność poszerzenia kręgu podmiotów świadczących podstawowe usługi 

rynku pracy oraz zdolnych do podejmowania i realizowania większej liczby, bardziej 

złożonych inicjatyw na rzecz rynku pracy.  Działanie to  jest jednym z najważniejszych 

narzędzi pozwalających na włączanie niepublicznych instytucji rynku pracy w realizację 

polityki rynku pracy.  Zlecanie działań aktywizacyjnych uzupełnia ofertę publicznych służb 

zatrudnienia - pozwala na podejmowanie takich działań, których nie mogą prowadzić 

samodzielnie ze względu na ograniczenia prawne czy też posiadane kompetencje.  Umożliwia 

również szybką reakcję na problemy rynku pracy poprzez zakup potrzebnych usług. Jest ono 

narzędziem, dzięki któremu można współpracować z organizacjami pozarządowymi, które 

posiadają bogate doświadczenie w pracy z grupami o specyficznych potrzebach oraz 

podchodzą kompleksowo i w sposób zindywidualizowany do osób, na rzecz których działają. 

1.6. Wspieranie grupy bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

Zgodnie z art.  49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia                               

i instytucjach rynku pracy osobami będącymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy są:  

 1) bezrobotnym do 30 roku życia,  

2) bezrobotnym długotrwale,  

3) bezrobotnym powyżej 50 roku życia,  

4) bezrobotnym korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej,  

5) bezrobotnym posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej 

jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,  

6) bezrobotnym niepełnosprawnym,  

7) poszukującym pracy niepozostającym w zatrudnieniu lub niewykonującym innej pracy 

zarobkowej opiekunom osoby niepełnosprawnej, z opiekunów osoby niepełnosprawnej 

pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie 

przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów                      

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

Do form aktywizacji zawodowej, z których mogą skorzystać osoby bezrobotne  

w szczególnej sytuacji na rynku pracy zaliczamy m.in. staż. Jest on bardzo popularny  

z punktu widzenia pracodawcy, ale też  osób bezrobotnych. Te ostatnie mają bowiem szansę 

na zatrudnienie i zdobycie doświadczenia zawodowego. Inną formą pomocy są też prace 

interwencyjne. Pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych skierowane 

osoby bezrobotne, refundowana jest część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody 
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oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych osób w wysokości uprzednio 

uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia.  

Kolejną forma wsparcia, z jakiej korzystają osoby bezrobotne jest dotacja na podjęcie 

działalności gospodarczej. Należy jednak dodać, że mogą z niej skorzystać wszystkie osoby  

nie tylko te znajdujące się w szczególnej sytuacji, pod warunkiem, że spełniają wymagania 

ustawowe. Formy wsparcia, z jakich mogą korzystać osoby znajdujące się w szczególnie  

niekorzystnej sytuacji na rynku pracy są związane z dalszym kształceniem: stypendium na  

kontynuowanie nauki, dofinansowanie studiów podyplomowych czy też finansowanie 

kosztów egzaminów i licencji szkolenia. Inne formy wsparcia to także: przygotowanie 

zawodowe dorosłych, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, zatrudnienie                    

w ramach doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy. Poza tymi formami wsparcia, Urząd 

oferuje również osobom w szczególnej  sytuacji na rynku pracy zwrot kosztów opieki nad 

dzieckiem (do lat 7) lub  osobą zależną, a także w niektórych sytuacjach zwrot kosztów 

dojazdu i zakwaterowania, a także dofinansowanie dla przedsiębiorcy wynagrodzenia za 

zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. 

Wszystkie osoby, które zarejestrują się w urzędzie pracy mogą liczyć dodatkowo na 

pomoc w pośrednictwie pracy, mogą korzystać z usług poradnictwa zawodowego i informacji 

zawodowej, a także szkoleń i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. 

1.7. Rozwój przedsiębiorczości w powiecie kłodzkim. 

Przedsiębiorczość, to zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla 

przedsiębiorców. Główne cechy przedsiębiorców to m.in. umiejętność dostrzegania potrzeb  

i doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz 

gotowość do podejmowania ryzyka. Cechy charakterystyczne przedsiębiorczości to przede 

wszystkim: 

 ekspansywność – chęć dorównania najlepszym i najsilniejszym, stawianie sobie 

ambitnych celów by osiągnąć większe korzyści; 

 innowacyjność – wprowadzanie i ciągłe poszukiwanie twórczych ulepszeń. 

 

Urząd pracy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nie tylko bezrobotnych, ale również 

przedsiębiorców, pozyskuje dodatkowe środki finansowe na realizację określonych w ustawie 

form wsparcia, do których zaliczmy przede wszystkim: 

 prace interwencyjne - oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez 

pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą. Celem jest 

wsparcie osób mających poważne trudności z wejściem lub powrotem na rynek 

pracy. Prace interwencyjne, w zależności od decyzji powiatowego urzędu pracy, 
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mogą trwać do 6, 12, 18, 24 miesięcy. Organizując prace interwencyjne, 

pracodawca otrzyma refundację kosztów wynagrodzenia, nagród i składek na 

ubezpieczenia społeczne w przypadkach określonych w ustawie.  

 

 przygotowanie zawodowe dorosłych - (PZD) to forma, która ma na celu 

przygotować uczestnika do egzaminu czeladniczego lub innego egzaminu 

potwierdzającego nabyte umiejętności. Bezrobotnemu daje możliwość zdobycia 

doświadczenia, wiedzy teoretycznej oraz sprawdzenia się podczas egzaminu na 

zakończenie. Pracodawca ma możliwość przygotowania uczestnika do egzaminu i po 

jego zdaniu zyskanie nowego, wykwalifikowanego pracownika. Forma ta prowadzona 

jest bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według opracowanego programu                     

i obejmuje nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej. Ustawa daje 

możliwość organizacji PZD w dwóch formach: praktyczna nauka zawodu dorosłych 

(do 12 miesięcy) oraz przyuczenie do pracy dorosłych (od 3 do 6 miesięcy). Korzyści 

dla pracodawcy to m. in. : nie ponosi kosztów badań lekarskich  

i psychologicznych za skierowanego uczestnika; nie ponosi kosztów egzaminów 

uczestnika PZD, może otrzymać refundację wydatków poniesionych na uczestnika,  

w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież 

roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu  

w wymiarze do 2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji 

programu; otrzymuje premię po zakończeniu programu, jeśli uczestnik zda egzamin  

z wynikiem pozytywnym.  

 

 dofinansowanie działalności gospodarczej - Starosta może ze środków FP 

przyznać bezrobotnemu na jego wniosek jednorazowo środki na podjęcie działalności 

gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa 

związanych z podjęciem tej działalności. Możliwość uzyskania dotacji uzależniona 

jest od środków finansowych, którymi dysponuje powiatowy urząd pracy. Zgodnie  

z obowiązującymi przepisami wysokość jej nie może przekroczyć 6 – krotnej 

wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy na 

podjęcie działalności, w tym koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa 

dotyczące tej działalności maksymalne w kwocie przeciętnego wynagrodzenia. 

 

 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy -  

wysokość środków refundacji związanych z wyposażeniem lub doposażeniem 

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nie może przekroczyć 6-krotnej 
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wysokości przeciętnego wynagrodzenia na jedno stanowisko pracy. Pracodawca 

zobowiązany jest w szczególności do zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym 

stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez 

okres co najmniej 24 miesięcy, utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy 

stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją. 

1.8. Rozwój przedsiębiorczości w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, 

przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, 

podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest 

zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji 

nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie 

inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych 

pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.  

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi 

wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego 

sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 

10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. 

Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% 

przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. 

 
 
Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć  na: 
 
 

1. określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być 

dofinansowane, 

2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego 

zgodą, 

3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie 

umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, 

4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy 

zawodowej po ukończonym kształceniu, 

5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym 

kształceniem. 
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1.9.   Dodatkowe programy 

Środki rezerwy Funduszu Pracy mogą być przeznaczone na finansowanie realizacji działań 

aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych w formie m.in.:  

 programów aktywizacji zawodowej  bezrobotnych do 30 roku życia; 

 programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 25 roku życia; 

 programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia; 

 programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, będących w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy. 

 

Programy specjalne. 

Nabór wniosków na programy specjalne odbywać się będzie wyłącznie                       

w wyniku ogłoszenia Ministra. W ogłoszeniu wskazane zostaną grupy docelowe, do których 

będą kierowane programy specjalne, kwoty środków dla województw oraz dodatkowe 

kryteria wymagane do uzyskania środków z rezerwy.  

Przygotowanie programu specjalnego poprzedzone jest  przeprowadzeniem diagnozy osób 

bezrobotnych lub poszukujących pracy w zakresie ich sytuacji zawodowej z uwzględnieniem 

analizy potrzeb lokalnego rynku pracy. 

   Promocja partnerstwa lokalnego. 

PUP w Kłodzku zgodnie z ideą partnerstwa lokalnego zorganizował przedsięwzięcie 

mające na celu zainicjowanie partnerstwa lokalnego w powiecie kłodzkim. Partnerstwo 

lokalne to trwała, efektywna współpraca, ukierunkowana na wspólne cele. Jest również 

sposobem na  lepsze wykorzystanie zasobów i możliwości będących w dyspozycji organizacji 

i instytucji działających w sektorze publicznym, gospodarczym i pozarządowym. Partnerstwo 

lokalne polega na aktywizowaniu całych społeczności i zachęcaniu ich do współpracy przy 

definiowaniu lokalnych problemów i rozwiązywaniu ich na poziomie miasta, gminy  

i powiatu. Wymiana  doświadczeń, stanowi także kumulację środków, zasobów, wysiłków, 

wiedzy i umiejętności wszystkich zaangażowanych partnerów, dzięki czemu możliwa jest 

najbardziej efektywna realizacja działań.  

 W dniu 6 kwietnia 2017r. podpisana została umowa ramowa powołująca instytucję 

Partnerstwa Lokalnego w Powiecie Kłodzkim. Sygnatariuszami porozumienia byli Starosta 

Kłodzki, oraz reprezentanci pracodawców, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, 

jednostek szkoleniowych, agencji pracy i doradztwa personalnego, przedstawiciele 

samorządów lokalnych.  
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W okresie pięciu lat zorganizowano na trzech obszarach działania: Kłodzko, Nowa 

Ruda, Bystrzyca Kł. cykl konferencji partnerstwa lokalnego - targów pracy, których celem 

było ożywienie środowiska lokalnego oraz tworzenie warunków dla rozwoju społecznego                 

i wzrostu gospodarczego powiatu w oparciu o rozwój zasobów ludzkich i wzrost 

konkurencyjności gospodarki lokalnej w szczególności poprzez: 

1. wsparcie środowiska gospodarczego, ochrona miejsc pracy; 

2. budowę współpracy i partnerstwa na szczeblu lokalnym; 

3. wzmocnienie gospodarki lokalnej; 

4. tworzenie nowych miejsc pracy w oparciu o posiadane zasoby lokalne; 

5. udział mieszkańców w rozwoju powiatu, gminy. 

W konferencjach uczestniczyło 634 podmiotów, które na poszczególnych obszarach   

działania wypracowały projekty na rzecz ożywienia gospodarczego i tworzenia nowych 

miejsc pracy w powiecie kłodzkim. 

 

V. PLAN  FINANSOWY  PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA  
BEZROBOCIU  I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. 
 

Podstawą realizacji założonego celu strategicznego oraz celów szczegółowych jest 

zapewnienie ich finansowania  w planowanym  okresie  2021 - 2027. Zasadniczymi źródłami 

pozyskiwania finansów jest  Fundusz Pracy Ministerstwa Rynku Pracy i Technologii, środki 

pochodzące z  EFS.  Środki dostępne będą w ramach następujących programów: 

 Środki Funduszu Pracy wynikające z algorytmu, 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego. 

 Środki  na realizację programów z rezerwy MRPiT. 

 Środki PFRON. 

Dla prawidłowej realizacji założonego w programie celu głównego oraz celów 

szczegółowych należy przyjąć skuteczne narzędzia monitoringu oraz ewaluacji. Właściwa   

i systematyczna ocena założeń programowych pozwala nie tylko śledzić na bieżąco 

zachodzące na lokalnym rynku pracy trendy ale również reagować na zachodzące zmiany  

i  wprowadzać okresowe korekty założonych w programie celów szczegółowych i sposobów 

ich realizacji.  

Monitoring lokalnego rynku pracy realizowany będzie poprzez: 
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1. Dokonywanie bieżących analiz rynku pracy za pomocą informacji przekazywanych 

 i przetwarzanych w ramach comiesięcznych informacji sygnalnych. 

2. Udział w corocznym badaniu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym 

rynku pracy. 

3. Analizę efektywności zatrudnieniowej oraz kosztowej w oparciu o  materiały statystyczne 

przekazywane przez Ministerstwo Rynku Pracy i Technologii. 

4. Analizę informacji statystycznych  publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. 

5. Wykorzystanie danych zawartych w sprawozdaniach z realizacji programu 

wojewódzkiego oraz powiatowego w poszczególnych latach. 

6. Śledzenie naborów na poszczególne projekty konkursowe prowadzone przez DWUP. 

7. Współpraca i Partnerstwo w ramach poszczególnych projektów z Fundacjami. 

 

 

Założone cele na lata 2021- 2027 będą realizowane poprzez kompleksowe, 

wielokierunkowe działania. Przeciwdziałanie bezrobociu wymaga wszechstronnej znajomości 

zjawiska bezrobocia, jak również mechanizmów jego łagodzenia. Przezwyciężenie problemu 

bezrobocia wymaga w dalszym ciągu zmian ustawodawczych, polityki finansowej, 

edukacyjnej i ekonomicznej. Należy jednak stwierdzić, że w łagodzeniu skutków bezrobocia 

zawsze będą miały znaczenie przedsięwzięcia podejmowane na lokalnym rynku pracy. 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy 

jest programem wielowątkowym a jego skuteczność będzie zależała od współpracy wielu 

instytucji a przede wszystkim współpracy z pracodawcami. 
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Sporządziła: Małgorzata Laburda- Kierownik Działu Usług Rynku Pracy. 
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Uzasadnienie

Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy jest dokumentem
wytyczającym główne obszary i kierunki działań związane z problematyką przeciwdziałania bezrobociu,
ograniczania jego skutków oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w latach 2021-2027.

Potrzeba opracowania programu wynika zarówno z przesłanek merytorycznych jak i formalnych. Przesłanki
merytoryczne związane są z koniecznością koordynacji i zwiększenia skuteczności działań podejmowanych
w obszarze rynku pracy, natomiast uwarunkowania formalne wynikają z zapisów ustaw: o samorządzie
powiatowym oraz o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgodnie z art. 12 pkt. 9 c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, do wyłącznej
właściwości rady powiatu należy m.in. uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy. W przypadku ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, obowiązek samorządu powiatu dotyczący opracowania i realizacji programu
promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, stanowiącego część powiatowej strategii
rozwiązywania problemów społecznych, określony został w art. 9 ust. 1 pkt. 1.

Program zawiera propozycje działań, jakie należy podjąć, by sprostać aktualnym wyzwaniom rynku pracy,
głównie w zakresie poprawy zatrudnienia i zwiększenia równości szans, rozwoju przedsiębiorczości i zdolności
adaptacyjnych przedsiębiorstw, jak również działania dotyczące wspierania lokalnego rynku pracy poprzez
aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przy pomocy środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu
Społecznego.

 

Przewodniczący Rady
Powiatu Kłodzkiego

Zbigniew Łopusiewicz 
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