
` 

 
 

 

 

  

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY                    

ORAZ GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY                             

W 2020 ROKU 

 

 

Stan na 31.12.2020r. i na 31.03.2021 r. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 2 
 

 

Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy: 

1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku 

pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych; 

2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywiza-

cji lokalnego rynku pracy; 

3) udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie; 

4) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo 

pracy i poradnictwo zawodowe; 

5) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy                  

i poradnictwo zawodowe; 

6) kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek woje-

wództwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych; 

7) realizacja zadań związanych z KFS, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom  po-

przez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy; 

8) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy; 

9) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy; 

10) inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych; 

11) opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficy-

towych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powia-

towej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia; 

12) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie proble-

mów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących za-

kładu pracy; 

13) współdziałanie z powiatowymi radami rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienie oraz wyko-

rzystania środków Funduszu Pracy; 

14) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach porad-

nictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji 

robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integra-

cja oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym; 

15) współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług 

rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych; 

16) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia; 

17) wydawanie decyzji o: 

a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobot-

nego, 

b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub po-

zbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świad-

czeń niewynikających z zawartych umów, 

c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobra-

nych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowa-

nych z Funduszu Pracy, 

d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie 

pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refunda-

cji lub przyznanych jednorazowo środków oraz innych świadczeń finansowanych z Fundu-

szu Pracy; 

18) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw 

należących do UE oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy 

międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych,        

w tym realizowanie decyzji marszałka województwa; 
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19) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między pań-

stwami należącymi do UE, w szczególności przez: 

a) realizowanie działań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, 

samorządami województw oraz innymi podmiotami uprawnionymi  do realizacji działań sieci 

EURES, 

b) realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na 

terenie działania tych partnerstw; 

20) realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników,  wynikających 

z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami 

zagranicznymi; 

21) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wyda-

nie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt 

czasowy, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

22) realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

23) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy; 

24) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania; 

25) realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z progra-

mów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego      

i Funduszu Pracy; 

26) inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach prowadzonych przez 

urzędy pracy; 

27) organizacja i realizowanie programów specjalnych; 

28) realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z wojewódzkim 

urzędem pracy; 

29) przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach zamierzają-

cych wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

30) współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestru centralnego; 

31) inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych. 

Zadania, o których mowa wyżej, są wykonywane przez powiatowe urzędy pracy wchodzące            

w skład powiatowej administracji zespolonej. 

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie - na takich samych zasadach, jak każdy inny       

podmiot dla np. zatrudnionych pracowników – jest dla osób bezrobotnych, pobierających dodatki 

aktywizacyjne i innych uprawnionych płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne                                  

i ubezpieczenie zdrowotne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.  
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1. Sytuacja na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim  

1.1. Poziom i stopa bezrobocia 

Na koniec grudnia 2020 r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie 

zarejestrowanych było 1949 osób bezrobotnych. 

 
 

Na koniec marca 2021 r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie 

zarejestrowanych było 2045 osób bezrobotnych. 
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Stopa bezrobocia w powiecie dzierżoniowskim, na koniec grudnia 2020 r., kształtowała się na 

poziomie 6,8% (7,2 % w luty 2021 r.). 

 

Łącznie w 2020r. zarejestrowano 3642 osoby (średnio około 303 osoby miesięcznie)  

a wyłączono z ewidencji 3131 osób (średnio 263 osoby miesięcznie). Od stycznia do końca 

marca 2021 r. zarejestrowano 828 osób  (średnio ok. 276 osób    miesięcznie), a wyłączono 

 z ewidencji 732 osoby bezrobotne (średnio 244 osoby miesięcznie). 
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Na dzień 31.03.2021r. wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych: 

• 51,55 % stanowią mężczyźni, 

• 48,45 % stanowią kobiety, 

• 29,68 % to osoby w wieku do 30. roku życia, 

• 24,85 % to osoby powyżej 50. roku życia, 

• 19,57 % stanowią osoby długotrwale bezrobotne, 

• 26,15 % to osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych, 

• 8,07 % stanowią osoby z niepełnosprawnościami, 

• 27,25 % to osoby posiadające prawo do zasiłku. 
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Zawody deficytowe i nadwyżkowe 

 

Barometr zawodów 2020 
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Barometr zawodów 2019 
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2. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w celu zmniejszenia bezrobocia 

 

2.1. Usługi i instrumenty rynku pracy 

 

Dotyczy okresu: 01.01.2020 – 31.03.2021 

 

 

Pośrednictwo pracy 

Napływ ofert pracy do Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie: 

 

Stan na: 31 XII 2020 

Liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych do PUP 
2293  (średnio ok. 191 wolnych 

miejsc pracy miesięcznie) 

 

Stan na: 31 III 2021 

Liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych do PUP 
903  (średnio ok. 301 wolnych 

miejsc pracy miesięcznie) 

 

 

Giełda pracy 

 

Są to spotkania grupowe organizowane w porozumieniu z pracodawcą, w wyniku których osoba 

bezrobotna otrzymuje skierowanie do pracy. Do końca grudnia 2020 r. PUP zorganizował 5 giełd 

pracy oraz spotkań rekrutacyjnych, w których udział wzięło łącznie 150 osób. Od kwietnia 2020r. 

z uwagi na Covid-19 PUP nie organizuje giełd pracy oraz spotkań rekrutacyjnych.  

 

Zatrudnianie cudzoziemców 

Do końca grudnia 2020 r. wpłynęło 1099 oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.                

Po weryfikacji złożonych dokumentów i przeprowadzonych postępowaniach wyjaśniających 

zarejestrowano 1035 oświadczeń. We wskazanym wyżej okresie wpłynęło również 330 wniosków           

o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie. Po przeprowadzonych 

postępowaniach wyjaśniających wydano 211 zaświadczeń o wpisie wniosków do ewidencji 

wniosków, a następnie po przedłożeniu kolejnych dokumentów oraz spełnieniu przesłanek, 

wydano 162 zezwolenia na pracę sezonową. Dodatkowo wydano 54 decyzje o umorzeniu 

postępowania w sprawie wydania zezwoleń na prace sezonowe oraz 2 decyzje o uchyleniu 

zezwoleń na prace sezonowe. Pracodawcy wnioskowali również o przeprowadzenie badania 

lokalnego rynku pracy pod kątem planowanego zatrudnienia cudzoziemców – po 

przeprowadzonych analizach i rekrutacjach na wolne miejsca pracy, wydano 69 informacji starosty 

o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy. 
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Od stycznia do końca marca 2021r. wpłynęło 271 oświadczeń o powierzeniu pracy 

cudzoziemcowi. 

 
Po weryfikacji złożonych dokumentów i przeprowadzonych postępowaniach wyjaśniających 
zarejestrowano 229 oświadczeń. We wskazanym wyżej okresie wpłynęło również 116 wniosków  
o  wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie.  
Po przeprowadzonych postępowaniach wyjaśniających wydano 104 zaświadczenia o wpisie 
wniosków do ewidencji wniosków, a następnie po przedłożeniu kolejnych dokumentów oraz 
spełnieniu przesłanek, wydano 48 zezwoleń na pracę sezonową. Dodatkowo wydano 21 decyzji  
o umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwoleń na prace sezonowe. Nie wydano decyzji 
o uchyleniu zezwoleń na prace sezonowe.  

Pracodawcy wnioskowali również o przeprowadzenie badania lokalnego rynku pracy pod kątem 

planowanego zatrudnienia cudzoziemców –po przeprowadzonych analizach i rekrutacjach na 

wolne miejsca pracy, wydano 24 informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb 

kadrowych pracodawcy. 

 

 

Zwolnienia grupowe 

 

Do końca grudnia 2020 r. wpłynęły 3 zawiadomienia o zwolnieniach grupowych. W ramach 

przeprowadzonych analiz ustalono, że 56 osób objęte zwolnieniami grupowymi, posiada adres 

zamieszkania na terenie powiatu dzierżoniowskiego. 

Od stycznia do końca marca 2021r. wpłynęło 1 zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia 

zwolnień grupowych od 01.06.2021r. do 31.12.2021r. Nie podano ilości osób z powiatu 

dzierżoniowskiego. 

 

 

Szkolenia 

 

W 2020r. zrealizowano następujące szkolenia grupowe: 

• Opiekunka w żłobku/klubie dziecięcym 

• Operator tokarek CNC 

 

Szkolenia indywidualne w 2020r. : wpłynęło 10 wniosków, z czego: 

• zawarto 3 umowy 

• 4 wnioski rozpatrzono pozytywnie-nie wyłoniono instytucji szkoleniowej do realizacji 

szkolenia 

• 1 wniosek-rezygnacja wnioskodawcy-wycofano wniosek 

• 2 wnioski rozpatrzono negatywnie-brak celowości finansowania szkolenia 
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Szkolenia indywidualne w 2021r. : wpłynęło 5 wniosków, z czego: 

• zawarto 2 umowy             

• 3 wnioski rozpatrzono pozytywnie ( w przypadku jednego wniosku nie doszło do zawarcia 

umowy, ponieważ nie wyłoniono instytucji szkoleniowej do przeprowadzenia szkolenia) 

• 1 wniosek rozpatrzono negatywnie – brak celowości finansowania szkolenia 

• 1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia- na dzień złożenia wniosku osoba nie posiadała sta-

tusu osoby bezrobotnej 

 

W 2021r . w ramach szkoleń indywidualnych zrealizowane są następujące szkolenia: kurs prawa 

jazdy kat C, kurs prawa jazdy kat B 

Środki wydatkowane na szkolenia: 638,28 zł 

 

 

Bony szkoleniowe w 2020r.: wpłynęły 4 wnioski, z czego: 

• zawarto 2 umowy 

• 2 wnioski rozpatrzono pozytywnie-w jednym przypadku nie doszło do podpisania umowy  

z instytucją szkoleniową, a w drugim zwrócono bon-nie znaleziono instytucji szkoleniowej 

zainteresowanej realizacją szkolenia 

W ramach form indywidualnych realizowano następujące kierunki: kurs prawa jazdy kat. D, kurs 

prawa jazdy kat. C, kurs spawania metodą TIG. 

 

W ramach szkoleń (łącznie z poprzedzającymi je badaniami lekarskimi) wydatkowano kwotę: 

106 063,57zł 

 

Bony szkoleniowe w 2021r.: wpłynął 1 wniosek, który jest na etapie rozpatrywania. 

 

 

Studia podyplomowe 2020r. 

 

Ogółem uczestnicy: 20 osób 

Środki wydatkowane (łącznie z ubezpieczeniem NNW): 84 029,32 zł 

 

Przykładowe kierunki: coaching z elementami psychologii, przygotowanie pedagogiczne              

dla nauczycieli, polityka ochrony środowiska-ekologia i zarządzanie, grafika komputerowa              

z elementami wzornictwa przemysłowego, psychologia w biznesie, rewalidacja-edukacja                  

i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz ze spektrum 

autyzmu, zarządzanie w oświacie, farmacja przemysłowa, projektowanie i aranżacja wnętrz, 

Master of Busines Administration, rachunkowość i podatki, księgowość i płace w przedsiębiorstwie. 
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Studia podyplomowe 2021r. 

 

Ogółem uczestnicy: 17 osób 

Środki wydatkowane (łącznie z ubezpieczeniem NNW): 40.808,90 zł 

Przykładowe kierunki: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

(oligofrenopedagogika), Nadzór sanitarno-epidemiologiczny z zdrowiu publicznym, MBA w 

Administracji Publicznej, Informatyka i programowanie w szkole. 

 

 

Staże 2020r. 

• Liczba uczestników staży: 110 osób (w liczbie osób ujęto zarówno umowy zawarte             

w 2020 r., jak również kontynuowane z 2019 r.) 

• Środki wydatkowane: 517 586,63 zł  

 

Staże 2021r. 

 

• Liczba uczestników staży: 97 osób (w liczbie osób ujęto zarówno umowy zawarte  

w 2021 r., jak również kontynuowane z 2020 r.) 

• Środki wydatkowane: 310 252,98 zł  

 

 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

 

Środki udzielone zostały 43 osobom na łączną kwotę 923 374,02 zł  

 

W trakcie roku 2020 zorganizowano praktyczne warsztaty dla osób planujących ubiegać się             

o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Do końca grudnia 2020 r. zorganizowano         

3 takie spotkania, w których uczestniczyło łącznie 51 osób. Celem spotkań było zapoznanie 

zainteresowanych z zasadami udzielania środków na podjęcie działalności gospodarczej, 

omówienie sposobu wypełnienia wniosku wraz z załącznikami oraz udzielenie odpowiedzi             

na nurtujące wnioskujących pytania. 

 

 

W 2021r. nabór wniosków o dotacje został otwarty 09.03.2021r. Do dnia 31.03.2021r. wpłynęło 15 

wniosków, które są w trakcie weryfikacji. 

 

 

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

• Do 31 grudnia  2020 r. utworzono 14 stanowisk w ramach refundacji kosztów wyposażenia 

lub doposażenia stanowisk pracy. 

• Środki wydatkowane: 301 502,85 zł 

W 2021r. nabór wniosków został otwarty 10.03.2021r. Do 31.03.2021r. wpłynęło 8 wniosków, które 

są w trakcie weryfikacji. 

 

 

 

 

 



str. 13 
 

Roboty publiczne 

 

Organizatorzy robót publicznych obowiązani są zatrudniać w pierwszej kolejności bezrobotnych 

będących dłużnikami alimentacyjnymi. 

 

2020r. 

• Uczestnicy ogółem: 59 osób 

• Środki wydatkowane: 558 473,82 zł 

 

 

2021r. 

 

 

• Uczestnicy ogółem: 58 osób (w tym 9 osób kontynuujących umowy zawarte w 2020r.) 

• Środki wydatkowane: 87 415,52 zł 

 

 

Prace interwencyjne 

 

2020r. 

 

• Uczestnicy ogółem: 74 osoby 

• Środki wydatkowane: 210 155,89 zł 

2021r. 

 

• Uczestnicy ogółem: 53 osoby (w tym 41 osób kontynuujących umowy zawarte w 2020r.) 

• Środki wydatkowane: 132 379,94 zł 

 

 

Praca dla młodych – refundacja z art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy 

 

Ze względu na „wygaśnięcie” programu w 2019 r. w ramach tej formy wsparcia nie zawarto żadnej 

umowy. Kontynuowane były umowy zawarte w latach 2016-2017 (rekrutacja na wolne stanowiska 

pracy, monitoring bieżącego zatrudnienia, rozliczanie umów zrealizowanych).  

 

Uczestnicy realizujący program w 2020r. ogółem: 6 osób. 

 

W związku z ogłoszonym na terytorium Polski stanem epidemii, w celu złagodzenia negatywnych 

skutków jakie stan ten wywołuje dla przedsiębiorców, PUP realizuje wsparcie dla przedsiębiorców  

zawarte w ustawie  z  dnia 2 marca  2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych          

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. poz. 1842 ze zm.), tj.: 
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Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców i organizacji 

pozarządowych (art.15zzd i art. 15zzda ww. ustawy)  

 

2020r. 

 

liczba wniosków, które wpłynęły do PUP: 4.991 

 

liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie (liczba zawartych umów): 4.481 

 

środki wydatkowane:  22 325 399,60 zł 

 

liczba mikroprzedsiębiorców/organizacji pozarządowych, którym umorzono pożyczkę: 4408 

 

2021r. 

 

liczba wniosków, które wpłynęły do PUP: 65 

 

liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie (liczba zawartych umów): 11 

 

środki wydatkowane: 55 000,00 zł 

 

liczba mikroprzedsiębiorców/organizacji pozarządowych, którym umorzono pożyczkę: 0 

 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców (art.15zzb ww. ustawy)  

 

2020r. 

 

liczba wniosków, które wpłynęły do PUP: 458 

 

liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie (liczba zawartych umów): 330 

 

środki wydatkowane:  7 284 362,80 zł 

 

2021r. 

 

liczba wniosków, które wpłynęły do PUP: 42 

 

liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie (liczba zawartych umów): 17 

 

środki wydatkowane:  239 382,83 zł 

 

 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych 

(art.15zze ww. ustawy)  

 

2020r. 

 

liczba wniosków, które wpłynęły do PUP: 15 

 

liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie (liczba zawartych umów): 8 
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środki wydatkowane:  243.506,55 zł 

 

2021r. 

 

liczba wniosków, które wpłynęły do PUP: 2 

 

liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie (liczba zawartych umów): 0 

 

środki wydatkowane:  0 zł 

 

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art.15zzc ww. 

ustawy)  

 

2020r. 

 

liczba wniosków, które wpłynęły do PUP: 1023 

 

liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie (liczba zawartych umów): 795 

 

środki wydatkowane:  4 335 760 zł 

 

2021r. 

 

liczba wniosków, które wpłynęły do PUP: 166 

 

liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie (liczba zawartych umów): 103 

 

środki wydatkowane:  401 520 zł 

 

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy (art. 15zze4, ustawa + 2 rozporządzenia) 

 

2021r. 

 

liczba wniosków, które wpłynęły do PUP: 525 

 

liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie (liczba zawartych umów): 483 

 

środki wydatkowane:  2 440 000,00 zł 

 

 

Do końca 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie wsparł przedsiębiorców, 

mających siedzibę na terenie powiatu dzierżoniowskiego, w ramach „tarcz 

antykryzysowych” łączną kwotą 34 189 028,95 zł. Nabór wniosków o wszystkie formy 

pomocy wciąż trwa. 

 

Od 19 grudnia 2020 r. realizujemy też nową formę pomocy w ramach tzw. „tarczy 

branżowej” – jednorazową dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy (udzielono wsparcia na kwotę  

2 440 000,00 zł).   
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Projekt PO WER 

 

 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie realizuje projekt PO WER pod tytułem:  

 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dzierżoniowskim (V)” 

współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).  

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

z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP 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 oraz co najmniej  

20% uczestników projektu stanowią osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. 

osoby z niepełnosprawnościami i/lub długotrwale bezrobotne i/lub o niskich kwalifikacjach. 

Zapewniona jest możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektu z zakresu 

wyłączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO WD. 

 

Realizacja projektu obejmuje okres I 2020 – XII 2021 

 

Budżet projektu na 2020 r. wynosi 5 282 693,74 zł  

Budżet projektu na 31.03.2021 r. wynosi 1 550 517,00 zł 

 

Zadania realizowane w ramach projektu: 

  

• staże, 

• pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, 

• szkolenia, 

• bony szkoleniowe, 

• prace interwencyjne, 

• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

• wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy, 

• bon na zasiedlenie, 

• instrumenty dofinansowania (wsparcie dla osób samozatrudnionych, pracodawców                

i organizacji pozarządowych związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 17 
 

 

Projekt RPO WD 

 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie realizuje projekt RPO WD pod tytułem: 

 

„Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku od 30 roku życia, w tym będących w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim (VI)” współfinansowany  ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego (RPO WD).  

 

W projekcie mogą brać udział osoby w wieku od 30. roku życia pozostające bez zatrudnienia, 

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

osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale 

bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami oraz osoby zamieszkujące tereny wiejskie (teren gminy 

wiejskiej Dzierżoniów, miasta i gminy Niemcza oraz gminy Łagiewniki), imigranci, reemigranci. 

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby, które zamieszkują obszary powiatu 

dzierżoniowskiego objęte programem rewitalizacji. Zapewniona jest możliwość skorzystania ze 

wsparcia byłym uczestnikom projektu z zakresu wyłączenia społecznego realizowanych 

w ramach celu tematycznego 9 w RPO WD. 

 

Realizacja projektu obejmuje okres I 2020 – XII 2021 

Budżet projektu na 2020 r. wynosi 9 320 250,07 zł 

Budżet projektu na 31.03.2021 r. wynosi 1 735 964,37 zł 

 

Zadania realizowane w ramach projektu: 

• poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, 

• staże, 

• prace interwencyjne, 

• środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

• wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, 

• instrumenty dofinansowania (wsparcie dla osób samozatrudnionych, pracodawców               

i organizacji pozarządowych związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19). 

 

W okresie realizacji projektu Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie obejmuje wsparciem przede 

wszystkim: 

• osoby o niskich kwalifikacjach, 

• osoby z niepełnosprawnościami, 

• osoby długotrwale bezrobotne, 

• osoby w wieku 50 lat i więcej, 

• osoby zamieszkujące obszary wiejskie, 

• pracownicy przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, osoby samozatrudnione.  
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Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

 

Pracodawca może otrzymać środki KFS dla siebie lub dla pracownika na sfinansowanie     

do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż 300% przeciętnego 

wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw 

w wysokości do 100% nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym 

roku na jednego uczestnika. O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca 

zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot 

prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy             

o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem lub zatrudniający osoby               

na podstawie umów cywilnoprawnych. Pracodawca wybiera instytucję szkoleniową         

oraz formę kształcenia ustawicznego. 

 

 

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przeznaczone m.in. na: 

1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego, 

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

3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, 

kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, 

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

zawodowej po ukończonym kształceniu, 

5. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym 

kształceniem. 

 

Do końca grudnia 2020 r. ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego skorzystało  

202 osoby, w tym 39 pracodawców. 

 

 

Lp. Formy działań 
Środki wydatkowane       

na dzień 31.12.2020 r. 

1. kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników 261 256,11 zł 

a) 
określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia 

ustawicznego 
0,00 zł 

b) 
kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy 

pracodawcy lub za jego zgodą 
260 048,56 zł 

c) 

egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów 

potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub 

uprawnień zawodowych 

1 207,55 zł 

d) 
Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia 

kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia 
0,00 zł 

e) 
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w 

związku z podjętym kształceniem 
0,00 zł 

2. promocja KFS 10 494,37 zł 

SUMA WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW 271 750,48 zł 

 

Do dnia 31.03.2021r. w ramach środków KFS: 

- zawarto z pracodawcami 6 umów na łączną kwotę 84 460 zł oraz 

- rozpatrzono pozytywnie 22 wnioski na łączną kwotę 267 379,99 zł  
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3.Wydatki na realizację zadań PUP (w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych):  

➢ formy obligatoryjne, tj. wypłata zasiłków dla bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych 

dla uprawnionych w 2020r. w kwocie 5 550 500 zł, w 2021r. w kwocie 1 813 344,97 zł 

➢ finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków  

bezrobocia i aktywizacji zawodowej: staże, szkolenia (w tym bony szkoleniowe),     

roboty publiczne, prace interwencyjne, środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

doposażenie stanowisk pracy, zwroty kosztów przejazdu, finansowanie studiów 

podyplomowych, finansowanie badań lekarskich w 2020r. w kwocie 2 704 700 zł,  

w 2021r. w kwocie 569 865,76 zł 

➢ wydatki na realizację „tarczy antykryzysowej” w 2020r. w kwocie 34 189 000 zł, 

w 2021r. w kwocie 3 135 902,93 zł  

➢ składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku            

w 2020r. kwocie 1 205 000 zł, w 2021r. w kwocie 406 483,82 zł 

 

Łącznie wydatki Powiatowego Urzędu Pracy na 31.03.2021 roku na ww. formy pomocy 

wyniosły 49 574 797,38 zł. 


