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I. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE KRAPKOWICKIM 

 

1. Poziom i stopa bezrobocia 

 

Według stanu na koniec grudnia 2018 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach wynosiła 1435 osób i w stosunku do roku 

ubiegłego zmalała o 58 osób. Oznacza to, że w ciągu roku nastąpił spadek liczby osób 

zarejestrowanych jako bezrobotne o 3,8%. 
 
 

Tabela 1. Stan bezrobocia w powiecie krapkowickim w rozbiciu miesięcznym w 2018 roku. 

 

 
Polska: 6,9% 6,8% 6,6% 6,3% 6,1% 5,9% 5,9% 5,8% 5,7% 5,7% 5,7% 5,8% 

woj. Opolskie: 7,5% 7,3% 7,0% 6,7% 6,3% 6,1% 6,1% 6,1% 6,0% 6,0% 6,0% 6,3% 

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

Powiat 
ogółem 

o 1565 1544 1510 1411 1365 1333 1339 1376 1354 1364 1393 1435 

k 1010 999 990 954 941 923 936 963 957 949 934 959 

Krapkowice o 561 543 546 523 251 508 513 538 529 537 549 558 

k 338 328 333 327 322 316 327 354 348 350 342 354 

Gogolin o 329 321 324 298 285 281 269 273 281 269 280 289 

k 225 221 225 215 216 211 205 206 218 204 199 207 

Zdzieszowice o 340 348 331 300 286 286 302 299 277 285 292 303 

k 231 237 227 212 209 207 217 215 205 204 203 200 

Strzeleczki o 222 221 201 190 184 174 165 176 175 192 179 200 

k 140 140 130 126 127 121 118 119 117 124 120 128 

Walce o 113 111 108 100 89 84 90 90 92 90 93 85 

k 76 73 75 74 67 68 69 69 69 67 70 63 

szacunkowa 
stopa w powiecie  

5,8 5,7 5,6 5,2 5,0 4,9 4,9 5,1 4,9 5,0 5,1 5,2 
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Wykres 1.  Stan bezrobocia w poszczególnych gminach powiatu krapkowickiego w rozbiciu miesięcznym w 2018 roku. 

 

 

Stopa bezrobocia w powiecie krapkowickim na koniec 2018 roku wyniosła 5,2% (wartośd szacunkowa)                               

i w stosunku do roku ubiegłego zmalała o 0,3%. 

Wykres 2.  Stopa bezrobocia powiatu krapkowickiego w rozbiciu miesięcznym w 2018 roku. 
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W 2018 zarejestrowały się 2342 osoby bezrobotne: 

• po raz pierwszy 510 osób / 21.8% ogółu zarejestrowanych / 

• po raz kolejny 1832 osób / 78,2% ogółu zarejestrowanych / 

W omawianym okresie z ewidencji bezrobotnych wyłączono 2400 osób m.in. z powodu: 

• podjęcia pracy 1350 osób / 56,2% ogółu wyłączonych / 

• niepotwierdzenia gotowości do pracy 362 osoby / 15% ogółu wyłączonych / 

• dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego. 152 osoby / 6,3% ogółu wyłączonych / 

 

2. Zróżnicowanie terytorialne 

 

Według stanu na koniec 2018 roku poziom bezrobocia w poszczególnych gminach powiatu 

krapkowickiego kształtował się na następującym poziomie: 

 

Wykres 3.  Liczba bezrobotnych w powiecie krapkowickim w podziale na poszczególne gminy na koniec 2018 roku. 

 

W porównaniu do stanu na koniec 2017 roku odnotowano spadek liczby osób zarejestrowanych jako 

bezrobotne, odpowiednio o:  

-  11 osób / 11,46% w gminie Walce/ 

-  34 osoby / 8,54,09% w gminie Zdzieszowice /  

-  27 osób / 15,3% w gminie Gogolin /  

-    7 osób / 3,28% w gminie Strzeleczki / 

558

303

289

200

85

Krapkowice

Zdzieszowice

Gogolin

Strzeleczki

Walce



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PUP 

 

6 | S t r o n a  
 

Tabela 2. Stan bezrobocia w poszczególnych gminach powiatu 

 

Gmina 
Stan na 

31.12.2017r. 

Stan na 

31.12.2018r. 

Różnica 

(osoby) 
Różnica 

( % ) 

Krapkowice 537 558 21 3,91% 

Zdzieszowice 337 303 -34 -10,09% 

Gogolin 316 289 -27 -8,54% 

Strzeleczki 207 200 -7 -3,38% 

Walce 96 85 -11 -11,46% 

Powiat ogółem 1493 1435 -58 -3,88% 

 

                                                          Wybrane kategorie bezrobotnych 

 

Osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach 

zamieszkujących tereny wiejskie na koniec 2018 roku wynosiła 631 osoby i w porównaniu do ubiegłego 

roku zmalała o 38 osób. Udział procentowy osób zamieszkałych na wsi w stosunku do ogólnej liczby 

osób bezrobotnych kształtował się na poziomie 44%. 

Udział procentowy kobiet z terenów wiejskich zarejestrowanych jako osoby bezrobotne 

w stosunku do ogólnej liczby bezrobotnych wyniósł 30% ( 428 osoby). 

 

Wykres 4. Liczba bezrobotnych w powiecie krapkowickim z terenów miejskich oraz wiejskich na koniec 2018 roku 
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Bezrobotne kobiety 

Na koniec 2018 roku liczba kobiet będących w ewidencji osób bezrobotnych wyniosła 959 osób                    

co stanowiło 66,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Dla porównania udział procentowy kobiet 

wśród zarejestrowanych bezrobotnych w 2017 roku kształtował się na poziomie 66,5%. Wynika z tego, 

że nastąpił wzrost o 0,3 %. 

W 2018 zarejestrowało się 1219 kobiet: 

 po raz pierwszy 265 kobiety / 21,7% ogółu zarejestrowanych kobiet / 

 po raz kolejny 986 kobiet / 80,9% ogółu zarejestrowanych kobiet / 

 

W omawianym okresie z ewidencji bezrobotnych wyłączono 1253 kobiety m.in. z powodu: 

 podjęcia pracy 708 kobiet / 56,5% ogółu wyłączonych kobiet / 

 niepotwierdzenia gotowości do pracy 146 kobiet / 11,7% ogółu wyłączonych kobiet /  

 dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 109 kobiet / 8,7% ogółu wyłączonych kobiet /  
 

Według stanu na koniec 2018 roku 106 kobiet posiada prawo do zasiłku tj. 11,1%, a 850 jest bez prawa 

do zasiłku co stanowi 88,6% ogółu zarejestrowanych kobiet 

 

Osoby bezrobotne według wieku 

Tabela 3. Osoby bezrobotne według wieku na koniec 2018 roku. 

Wyszczególnienie Razem 18 - 24 25 - 34 35 44 45 54 55 i więcej 

Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety 
Powiat ogółem 1435 959 191 133 426 305 280 149 279 157 259 116 
Gmina 
(w tym miasto) 

 
Krapkowice 558 354 81 58 127 89 133 64 106 56 111 48 

354 289 207 32 23 99 76 47 29 67 47 44 17 

207 303 207 40 28 105 69 57 26 52 24 49 23 

200 200 128 28 17 62 45 27 17 42 20 41 23 

128 85 63 10 7 33 26 16 13 14 10 14 5 

63  
Krapkowice 415 221 60 41 87 56 105 50 76 39 87 35 
Gogolin 174 117 19 13 53 42 28 19 48 34 26 9 
Zdzieszowice 214 21 28 21 79 54 43 21 30 11 34 17 

 

Tabela 4.  Bezrobotni wg  poszczególnych grup wiekowych w ujęciu procentowym na koniec 2018 roku. 

Wiek Liczba osób Udział procentowy 

18 - 24 191 13,31% 

25 - 34 426 29,69% 

35 - 44 280 19,51% 

45 - 54 279 19,44% 

powyżej 55 lat 259 18,05% 
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Osoby bezrobotne według poziomu wykształcenia 

Tabela 5.  Osoby bezrobotne według poziomu wykształcenia na koniec 2018 roku. 

Wyszczególnienie Razem 
 
 
 

Wykształcenie 

wyższe 
policealne i 

średnie 
zawodowe  

średnie 
ogólnokształcące  

zawodowe 
gimnazjalne i 

poniżej  

Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety 

Powiat ogółem 1435 959 154 104 291 200 142 100 422 228 426 228 

Gmina 
(w tym miasto) 

 

Krapkowice 558 354 63 36 118 79 52 37 161 79 164 84 

Gogolin 289 207 37 25 50 42 39 31 76 47 87 47 

Zdzieszowice 303 207 30 24 67 40 33 18 71 34 102 54 

Strzeleczki 200 128 17 14 36 24 13 9 72 39 62 36 

Walce 85 63 7 5 20 15 5 5 42 29 11 7 

 
Miasto 

 

Krapkowice 415 221 50 26 79 47 42 28 120 57 124 63 

Gogolin 174 117 23 15 27 22 22 18 46 29 56 33 

Zdzieszowice 214 124 21 18 47 26 22 13 50 28 74 39 

 

 

Tabela 6.  Osoby bezrobotne według poziomu wykształcenia w ujęciu procentowym na koniec 2018 roku. 

Wykształcenie Liczba bezrobotnych Udział procentowy 

Wyższe  154 10,73% 

Policealne i średnie zawodowe  291 20,28% 

Średnie ogólnokształcące  142 9,90% 

Zawodowe  422 29,41% 

Gimnazjalne i poniżej  426 29,69% 

 

Bezrobotni bez prawa do zasiłku  
 
W ogólnej strukturze bezrobotnych 88,8% /1275 osoby / stanowią bezrobotni bez prawa do zasiłku,             

w tym 853 kobiet – 88,9% z liczby kobiet bezrobotnych.  

W porównaniu do stanu na dzieo 31.12.2017 r. liczba bezrobotnych nie uprawnionych do pobierania 

zasiłku zmniejszyła się o 67 osoby. 
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Tabela 7.  Bezrobotni według prawa do zasiłku na koniec 2018 roku. 

Wyszczególnie

nie 

Liczba 

bezrobotnych 

Bezrobotni z 

prawem do 

zasiłku 

Bezrobotni bez 

prawa do zasiłku  

Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety 

Powiat ogółem 1435 959 160 106 1275 853 

Gminy  

Krapkowice 558 354 70 45 488 309 

Gogolin 289 207 37 27 252 180 

Zdzieszowice 303 207 28 21 275 186 

Strzeleczki 200 128 18 8 182 120 

Walce 85 63 7 5 78 58 

Miasto  

Krapkowice 415 221 51 35 364 186 

Gogolin 174 117 24 18 150 99 

Zdzieszowice 214 124 20 14 194 110 

 

Osoby długotrwale bezrobotne  

Liczba osób długotrwale bezrobotnych w porównaniu do 2017 roku uległa zmniejszeniu o 84 osób                   

i na koniec 2018 roku osiągnęła poziom 775 osób. Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej 

liczbie zarejestrowanych osób bezrobotnych ukształtował się na poziomie 54%. 

Tabela 8.  Osoby długotrwale bezrobotne na koniec 2018 roku. 

Wyszczególnie

nie 

Liczba 

bezrobotnych 

Długotrwale 

bezrobotni 

Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety 

Powiat ogółem 1435 959 775 588 

Gmina(w tym 

miasto) 

 

Krapkowice 558 354 283 199 

Gogolin 289 207 167 133 

Zdzieszowice 303 207 158 118 

Strzeleczki 200 128 117 94 

Walce 85 63 50 44 

Miasto  

Krapkowice 415 221 207 140 

Gogolin 174 117 108 87 

Zdzieszowice 214 124 115 89 
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II. CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 
 

1. Pośrednictwo Pracy 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach w roku 2018 pozyskał do realizacji  3133  ofert  pracy, w tym 

subsydiowanych 267,  co przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 9.  Oferty pracy pozyskane w 2018r. 

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

Liczba ofert pracy 340 328 395 195 195 415 219 165 268 307 166 140 

Podjęcia pracy ogółem: 109 113 109 123 124 111 84 92 128 129 112 116 

z tego podjęcia pracy 
subsydiowanej: 
w tym w ramach: 

15 8 9 24 31 32 21 11 14 10 15 27 

prac interwencyjnych 1 0 1 3 5 1 1 0 0 0 0 0 

robót publicznych 0 1 0 0 3 6 3 1 1 0 1 0 

podjęcia działalności 
gospodarczej 

1 4 4 8 7 9 5 1 4 0 4 6 

refundacji kosztów 
zatrudnienia 
bezrobotnego 

7 1 2 9 9 13 9 5 5 8 9 17 

pozostałe 6 2 2 4 7 4 3 4 9 2 1 4 

Podjęcia aktywizacji 
zawodowej w wyniku: 

 

rozpoczęcia stażu 
 

9 22 21 23 24 18 12 7 30 5 3 0 

rozpoczęcia pracy 
społecznie użytecznej 

0 0 11 18 5 2 1 1 7 6 1 0 

 

Wykres 5. Pozyskane oferty pracy w 2018 roku z podziałem na gminy 
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Tabela 10.  Oferty pracy według wybranych grup zawodów i specjalności w 2018 

 

Lp Nazwa zawodu i specjalności 
Liczba 

zgłoszonych 
miejsc pracy 

Stosunek % do 
ogółu 

zgłoszonych 
miejsc pracy 

1 Pomocniczy robotnik budowlany 205 6,54 

2 Ślusarz 150 4,79 

3 Technik prac biurowych 123 3,93 

4 Spawacz 109 3,48 

5 Robotnik gospodarczy 105 3,35 

6 Operator urządzeo do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych 105 3,35 

7 Sprzedawca 92 2,94 

8 Monter / składacz okien 92 2,94 

9 Magazynier 73 2,33 

10 
Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej 

niesklasyfikowani 
67 2,14 

11 Cieśla szalunkowy 62 1,98 

12 Monter wiązek elektrycznych 60 1,92 

13 Sortowacz surowców wtórnych 60 1,92 

14 Monter rusztowao 57 1,82 

15 Monter konstrukcji stalowych 44 1,4 

16 Kucharz 40 1,28 

17 Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 40 1,28 

18 Kierowca samochodu dostawczego 37 1,18 

19 Lektor języka obcego 35 1,12 

20 Elektromonter sieci trakcyjnej 35 1,12 

21 Kierowca samochodu ciężarowego 34 1,09 

22 Kelner 33 1,05 

23 Pozostali murarze i pokrewni 30 0,96 

24 Pracownik ochrony fizycznej 27 0,86 

25 Murarz 27 0,86 

26 Lakiernik tworzyw sztucznych 27 0,86 

27 Elektryk 25 0,8 

28 Obuwnik 25 0,8 

29 Pakowacz ręczny 25 0,8 

30 Pomoc kuchenna 25 0,8 

31 Opiekun osoby starszej 24 0,77 

32 Fryzjer 23 0,73 

33 Monter instalacji i urządzeo sanitarnych 23 0,73 

34 Elektromonter instalacji elektrycznych 23 0,73 

35 Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych) 23 0,73 

36 Monter mebli 22 0,7 
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37 Pielęgniarka 20 0,64 

38 Sprzedawca w stacji paliw 20 0,64 

39 Operator maszyn tapicerskich 20 0,64 

40 Kasjer handlowy 19 0,61 

41 Tapicer 19 0,61 

42 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 18 0,57 

43 Sprzątaczka biurowa 18 0,57 

44 Malarz-lakiernik konstrukcji i wyrobów metalowych 17 0,54 

45 Dekarz 16 0,51 

46 Mechanik maszyn i urządzeo przemysłowych 16 0,51 

47 Pozostali tapicerzy i pokrewni 16 0,51 

48 Księgowy 15 0,48 

49 Zbrojarz 15 0,48 

50 Operator maszyn do produkcji papieru i tektury falistej 15 0,48 

 

W roku 2018 z przyczyn zakładu pracy zostało zwolnionych 51 osób, co przedstawia poniższy wykres.  

 

Wykres 6. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy w 2018 roku. 

 

2. Zatrudnianie Cudzoziemców 
 

Zatrudnienie w ramach oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest 

tzw. procedurą uproszczoną. Oświadczenie pozwala wykonywad pracę na terytorium RP, na okres 

nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, bez konieczności uzyskania zezwolenia             

na pracę. 
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W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach wpisał do ewidencji 5604 oświadczenia 

o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.  

Od 1 stycznia 2018 pojawiła się w PUP nowa forma zatrudnienia cudzoziemców, którą jest praca 

sezonowa. W powiecie krapkowickim z nowej formy zatrudnienia cudzoziemców skorzystało                          

20 pracodawców, składając w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach 246 wniosków o wydanie 

zezwolenia na prace sezonowe.  

Na podstawie oświadczeo oraz zezwoleo na pracę sezonową cudzoziemcy mogli podjąd 

zatrudnienie w Polsce. Oświadczenia dotyczyły obywateli paostw: Republiki Armenii, Republiki 

Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy. 

 

Wykres 7.   Liczba zarejestrowanych oświadczeo o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom w latach 2016-2018 

 

W 2018 roku przeważającą większośd oświadczeo zarejestrowano dla obywateli Ukrainy, stanowiły one 

91% ogólnej liczby wydanych oświadczeo. 

Wykres 8. Podział cudzoziemców ze względu posiadane obywatelstwo. 
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Tabela 11. Stanowiska, w których powierzono pracę cudzoziemcom na podstawie oświadczeo. 

Stanowisko 
Liczba 
oświadczeo 

Magazynier 1248 

Sprzątacz 639 

Ślusarz 378 

Pracownik budowlany 270 

Pomoc kuchenna 215 

Spawacz 163 

Kierowca 128 

Szlifierz metali 122 

Pozostali pracownicy wykonujący prace proste 120 

Monter mebli 119 

Pakowacz 101 

Kucharz 82 

 

Wykres 9. Rodzaj  umowy, na podstawie której cudzoziemcy podejmowali pracę. 

 

Powyższy wykres przedstawia zróżnicowanie pod względem zawartych umów, 

13,2% cudzoziemców podpisało umowę o pracę z pracodawcami powiatu krapkowickiego, 

zaś 86,7% świadczyło pracę na podstawie umowy zlecenie. 

 

2.1 Zezwolenia na pracę sezonową 

Od 2018 r. wprowadzone zostały zezwolenia na pracę sezonową, które są wydawane 

przez Starostę Krapkowickiego. Jest to forma zatrudnienia cudzoziemców na czas określony, 

która nie może byd dłuższa niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Zezwolenie dotyczy 

wyłącznie prac w sektorach uznawanych za sezonowe tj. w zakresie działalności 

bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem 

lub zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. 

W 2018 roku w tutejszym Urzędzie wydano 188 zezwoleo Starosty na prace sezonowe. 

13,30%

86,70%

Umowy o pracę Umowa zlecenie
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Tabela 12. Stanowisko/rodzaj wykonywanej pracy, w których wydano zezwolenia na pracę sezonową. 

 

Stanowisko/rodzaj wykonywanej pracy 
Liczba 

zatrudnionych 

Zbiór owoców 22 

Pracownik w stadninie koni 6 

Wykonywanie prac w produkcji zwierzęcej 17 

Ogrodnik / pomoc ogrodnika 53 

Pomoc kelnerska / kuchenna 9 

Pomocniczy robotnik przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 17 

Pakowacz ręczny 16 

Praca na fermie 3 

Pracownik fizyczny 34 

Pracownik gospodarstwa rolnego 11 

 

Tabela 13. Rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemcy podejmowali prace sezonowe. 

 
Rodzaj umowy liczba osób 

Umowa zlecenie 125 

Umowa o pracę 32 

Umowa o dzieło 9 

Umowa o pomocy przy zbiorach 22 

 

3. Poradnictwo Zawodowe 

 

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym 

pracy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze 

kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych. 

Poradnictwo zawodowe świadczone jest zarówno w formie: 

- indywidualnej porady zawodowej, 

- grupowej porady zawodowej, 

- indywidualnej informacji zawodowej, 

- grupowej informacji zawodowej. 

W 2018 roku z powyżej wymienionych form doradztwa zawodowego skorzystało łącznie 767 

osób. Przeważającą częśd stanowiły informacje zawodowe związane z wchodzeniem lub powrotem              

na rynek pracy oraz możliwością skorzystania z form aktywizacji zawodowej, realizowanych przez urząd 

pracy. W tym okresie nacisk położono na indywidualny kontakt doradcy z klientem, w celu 

efektywniejszego dopasowania usług i instrumentów rynku pracy do potrzeb osoby bezrobotnej. 
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Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach współpracuje również z Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Zdzieszowicach w zakresie udostępnienia osobom bezrobotnych informacji na temat 

możliwości nabycia, zmiany lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych.  

Dodatkowo doradca zawodowy przeprowadza Kwestionariusz Zainteresowao Zawodowych dla 

młodzieży klas ponadgimnazjalnych stojących przed wyborem dalszej ścieżki edukacji zawodowej.  

Ponadto doradca zawodowy przeprowadził zajęcia warsztatowe oraz informacyjne dotyczące lokalnego 

rynku pracy, zapotrzebowania na zawody oraz przedstawiające wymagania pracodawców wobec 

kandydatów do pracy. 

 2016/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Organizacja Szkoleo 
 

W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach na podstawie analizy ofert pracy, 

monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz wniosków osób uprawnionych skierował               

na szkolenia 45 osób. Szkolenia ukooczyło 48 osób (w tym 3 osoby, które rozpoczęły kształcenie                            

w 2017 r.). 

Ze środków Funduszu Pracy w 2018 roku skierowano na szkolenia 7 osób.  Na dzieo 

31.12.2018 r. szkolenia ukooczyło 10 osób. Na realizację szkoleo wydatkowano kwotę 35,8 tys. zł. 

W ramach programu finansowanego z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi ” na szkolenia skierowano                      

2 osoby. Na ten cel wydatkowano kwotę 9,6 tys. zł. 

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2018 roku na szkolenia 

skierowano 15 osób. Na realizację tych szkoleo wydatkowano kwotę 51,2 tys. zł. 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w 2018 roku na szkolenia skierowano                     

21 osób.  Na realizację szkoleo wydatkowano kwotę 59,3 tys. zł. 

Do dnia 31.12.2018 roku zatrudnienie po zakooczeniu udziału w szkoleniach podjęły 33 osoby, 

czyli  68,75 % wszystkich osób, które ukooczyły szkolenia. 

 
 
 

 

W zakresie wsparcia placówek oświatowych 

doradca zawodowy rozpoczął również współpracę 

ze szkołami podstawowymi, organizując zajęcia z 

doradztwa zawodowego dla uczniów szkół uczniów 

tych szkół. 
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Tabela 14. Zakres tematyczny realizowanych szkoleo oraz liczba przeszkolonych osób 

 

Lp. Kierunki szkoleo 
Liczba osób 

skierowanych 

1. Kierowca operator wózków jezdniowych 8 

2. Handlowiec 8 

3. Szwaczka 3 

4. Kursy indywidualne: prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyśpieszona 9 

5. Pozostałe kursy indywidualne 17 

OGÓŁEM: 45 

 

5. Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

 

W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach realizował działania w zakresie Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego i otrzymał na ten cel kwotę 214,6 tys. zł.  

Środki KFS były przeznaczone głównie na finansowanie następujących działao w zakresie 

kształcenia ustawicznego: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego 

zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, 

kwalifikacje lub uprawnieo zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia 

kształcenia lub pracy zawodowej. W 2018 r. w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarto                   

38 umów. W ramach zawartych umów kształceniem zostało objętych 130 osób (zarówno pracodawcy, 

jaki i pracownicy). Średni koszt kształcenia 1 osoby wynosił 1,6 tys. zł. 

Pracodawcy otrzymane wsparcie przeznaczali głównie na następujące kierunki kształcenia: 

 Kursy kosmetyczne, fryzjerskie, 

 Kursy z zakresu księgowości, 

 Kursy dla fizjoterapeutów, 

 Kursy dla personelu medycznego z zakresu resuscytacji 

 prawo jazdy kat. C, C+E,  

 uprawnienia spawalnicze; 

 obsługa specjalistycznych programów komputerowych. 

W dniu  23 maja 2018 r. w Krapkowicach odbyła się konferencja dla pracodawców  dotycząca 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele lokalnych firm oraz reprezentanci instytucji 

publicznych. W trakcie spotkania omówiono zasady korzystania z dofinansowania w ramach  Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego. Wśród pracodawców, którzy dotychczas skorzystali z tej formy wsparcia, 

dominowały pozytywne opinie na temat. Ich pracownicy, a także oni sami jako pracodawcy, uzyskali 

nowe kwalifikacje, co pozytywnie wpłynęło na sytuację firm w regionie i wzmocniło ich pozycję                     

na rynku. 
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7. Prace społecznie użyteczne 

 

W 2018 roku do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 52 osoby bezrobotne 

bez prawa do zasiłku, korzystające z pomocy społecznej. Na realizację prac społecznie użytecznych 

wydatkowano kwotę 36,9 tys. zł. 

 

Tabela 15.  Prace społecznie użyteczne w 2018 roku z podziałem na gminy 

 

GMINA Liczba osób skierowanych 

ZDZIESZOWICE 10 

GOGOLIN 10 

KRAPKOWICE 17 

WALCE 8 

STRZELECZKI 7 

OGÓŁEM 52 

 

8. Prace interwencyjne 

 

W 2018 roku w ramach środków Funduszu Pracy zawarto 7 umów na organizację prac 

interwencyjnych, w tym jedna umowa została zrealizowana w ramach programu „Aktywizacja 

zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi ”. Zawarte umowy umożliwiły  aktywizację13 osób                

w tym 6 osób stanowią osoby, z którymi umowy zostały zawarte w roku 2017. 

Wydatkowano na ten cel 39 834zł. Efektywnośd zatrudnieniowa w ramach organizacji prac 

interwencyjnych wynosiła 100 %. 

 
Tabela 16.  Prace interwencyjne w 2018r.z uwzględnieniem uczestniczących  osób  z podziałem na gminy 

 

GMINA Liczba osób uczestniczących 

KRAPKOWICE 8 

GOGOLIN 3 

STRZELECZKI 1 

ZDZIESZOWICE 1 

OGÓŁEM 13 

 

9. Roboty publiczne 

 

W 2018 roku w ramach środków z Funduszu Pracy zawarto 17 umów na zorganizowanie robót 

publicznych. W wyniku zawartych umów w roku 2018 r. oraz umów zawartych w roku ubiegłym                   

na tą formę zostało zaktywizowanych 25 osób. Wśród zawartych umów na zorganizowanie robót 

publicznych 5 umów zostało zrealizowanych w ramach programu aktywizacji  „Bezrobotni w wieku 45 

lat i powyżej”, gdzie zostało zaktywizowanych 6 bezrobotnych. W ramach programu „Aktywizacja 
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zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi” w roku 2018 zostały zawarte 2 umowy, w wyniku 

których zaktywizowano 2 osoby. W ramach programu „Aktywizacja zawodowa osób  długotrwale 

bezrobotnych” zostały zawarte 3 umowy, w wyniku których zostały zaktywizowane3 osoby.  

W roku 2018  na organizację robót  publicznych zostały zaangażowane środki w wysokości  

łącznej 199 229 zł. Efektywnośd zatrudnieniowa spośród ogólnej liczby osób zaktywizowanych w ramach 

organizacji robót publicznych wynosiła 100 %. 

 

10. Staże 

 

W 2018 roku w ramach środków z Funduszu Pracy zawarto 28 umów i zawiadomieo z zakładami 

pracy na zorganizowanie staży. W ramach tych umów na staż skierowano 28 osób.  Z roku 2017 staże 

kontynuowało 48 osób. Wydatkowano środki w wysokości 317 199,09 zł. Staże ukooczyło 58 osób, 

natomiast pracę podjęły 44 osoby, co stanowi 75,86 % efektywności zatrudnieniowej.  

W ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

krapkowickim (IV) wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego zawarto 66 umów 

i skierowano 66 osób bezrobotnych do odbycia stażu. Wydatkowano o środki w wysokości 443 351 zł. 

Staż ukooczyło 56 osób, z czego 49 osób podjęło pracę, co stanowi 87,5 % efektywności 

zatrudnieniowej. 

W ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących 

się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie krapkowickim (IV) współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  na staż skierowano 54 osoby 

bezrobotne i zawarto 54 umowy do odbycia stażu. Wydatkowano środki w wysokości 300 767 zł. 

Staż  ukooczyły 44 osoby, z czego 39 osób podjęło pracę, co stanowi 88,63% efektywności 

zatrudnieniowej. 

PUP Krapkowice w 2018 r.  pozyskał dodatkowe środki z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki 

Społecznej na realizację staży: 

1. W ramach  „Programu Regionalnego”.  Był on skierowany dla kobiet  w szczególności z terenów 

wiejskich, o niskich kwalifikacjach oraz długotrwale bezrobotnych. W ramach tego programu     

ze staży skorzystały 4 bezrobotne kobiety. Program ukooczyły 3 kobiety z czego 1 podjęła 

pracę. Na powyższe zadanie wydatkowano 21.668 zł. 

2. W ramach programu dla osób długotrwale bezrobotnych, ze staży skorzystały 3 osoby 

bezrobotne. Program ukooczyły 3 osoby z czego 1 podjęła pracę. Na ten cel  wydatkowano 

19.596 zł. 

3. W ramach programu dla osób zamieszkujących na wsi, ze staży skorzystało 10 osób, program 

ukooczyło 5 osób z czego wszystkie osoby  podjęły zatrudnienie, natomiast 2 osoby  

kontynuują staż w 2019 r.  Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 35.722 zł 
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4. W ramach programu, którego realizacja wynikała z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy                    

zaadresowanego dla osób do 30 roku życia, skierowano na staże 10 osób. Program ukooczyło  

5 osób z czego 4 osoby podjęły pracę. Natomiast 4 osoby kontynuują staż w 2019 r.                            

Na powyższy cel wydatkowano 36. 680 zł. 

 

11. Bon na zasiedlenie 

 

Największym  zainteresowaniem  wśród osób bezrobotnych  cieszyły się bony na zasiedlenie.  

Bony na zasiedlenie przeznaczone dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, które zamierzają podjąd 

zatrudnienie minimum 80 km od swojego obecnego miejsca zamieszkania lub czas dojazdu do pracy            

do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu 

zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie  

W 2018 r. z bonów na zasiedlenie skorzystało 7 osób bezrobotnych, którzy pracują                                 

na podstawie umów o pracę.  

Średnia kwota dofinansowania na osobę wynosi 6428 zł. W sumie wydatkowano 45000 zł. 

 

 

12. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

 

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w ogłoszonych terminach naboru do tutejszego 

urzędu wpłynęły 64 wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej. Wsparciem objęto łącznie 56 osób (47M/19K), z czego: 

 15 umów finansowano w ramach projektu POWER, obejmującego osoby bezrobotne poniżej  

30 roku życia,  

 20 umów zawarto z bezrobotnymi powyżej 30 roku życia w ramach RPO, 

 21 umów sfinansowano ze środków Funduszu Pracy.  

 
 
Tabela 17.  Rodzaje podejmowanych działalności gospodarczych w 2018 roku ze środków będących w dyspozycji PUP 

 

Zakres świadczonych usług Ilośd założonych działalności 

Świadczenie usług ogólnobudowlanych 19 

Usługi groomerskie 1 

Internetowa sprzedaż odzieży 2 

Fryzjerstwo  3 

Sprzedaż i wynajem sprzętu budowlanego 2 

Usługi krawieckie 1 

Nauka języków obcych 1 

Doradztwo dietetyczne 1 
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Działalnośd związana ze specjalistycznym oprogramowaniem 
informatycznym 

3 

Usługi spawalnicze 1 

Pielęgnacja terenów zielonych 1 

Pozyskiwanie drewna 1 

Naprawa pojazdów samochodowych 1 

Wykonywanie instalacji wodnych, kanalizacyjnych elektrycznych i 
wentylacyjnych 

4 

Usługi pielęgniarskie - szkoła rodzenia 1 

Usługi stolarskie 1 

Działalnośd fotograficzna 1 

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 1 

Sprzątanie obiektów 1 

Czyszczenie i konserwacja samochodów 1 

Usługi prawnicze 1 

Specjalistyczne doradztwo techniczne 1 

Doradztwo personalne 1 

Sklep spożywczy 1 

Sprzedaż i montaż ogrodzeo 1 

Agencje reklamowe 2 

Internetowa sprzedaż akcesoriów zoologicznych 1 

Produkcja filmów, nagrao video i programów telewizyjnych 1 

RAZEM: 56 

 

Na zadania związane z dofinansowaniem podejmowanej działalności gospodarczej przeznaczono środki 

w łącznej kwocie  1 035 833,00  zł. 

 

 

Tabela 18.  Ilośd osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej lub/i założenie spółdzielni socjalnej  
                    w roku 2018 

 

GMINA 

Krapkowice Gogolin Zdzieszowice Strzeleczki Walce Ogółem 

21 15 7 8 5 56 
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Wykres 10. Osoby, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej lub/i założenie spółdzielni socjalnej  
                    z podziałem na gminy 

 

13. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 

bezrobotnego 

 

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. tutejszy urząd pracy przyjął 59 wniosków                                       

o refundację podmiotowi prowadzącemu działalnośd gospodarczą kosztów wyposażenia stanowiska 

pracy dla skierowanego bezrobotnego. Podpisano 47 umów na utworzenie 51 nowych miejsc pracy                       

Wydatki związane z refundacją kosztów wyposażenia stanowisk pracy wynoszą łącznie 958.723,07 zł. 

 
Wykres 11. Refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych w podziale   
                     na gminy w 2018 roku 
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14. Zadania wspierające zatrudnienie osób bezrobotnych do 30 i powyżej 50 roku życia 

 

W 2018 roku w dalszym ciągu realizowano wypłaty refundacji części kosztów poniesionych 

przez pracodawcę na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne                                    

za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia w wyniku umów zawartych w latach 2016-2017. 

Podpisano ich łącznie  153, co przyczyniło się do utworzenia 164 nowych stanowisk pracy. Do podjęcia 

zatrudnienia na tych stanowiskach w latach 2016 – 2018 skierowano łącznie 228 osób bezrobotnych               

(w tym osoby bezrobotne skierowane na miejsce zwolnionego pracownika), z tego 27 w roku 2018. 

W roku 2018 utworzono jedno stanowisko pracy dla bezrobotnego, który nie ukooczył 30. roku 

życia i otrzymał bon zatrudnieniowy.  

W wyniku umów zawartych w 2018 roku w formie dofinansowania wynagrodzenia 

bezrobotnego, który ukooczył 50. rok życia, utworzono 4 nowe stanowiska pracy, a ponadto 12 osób                  

w dalszym ciągu kontynuowało zatrudnienie na stanowiskach pracy utworzonych  w 2017 roku. 

W roku 2018 finansowaniem zatrudnienia we wskazanych kategoriach wiekowych objęto 

łącznie 87 osób bezrobotnych, z tego na aktywizację bezrobotnych do 30 roku życia przypada 71 osób                 

(w tym 1 bon zatrudnieniowy), a w przypadku kosztów zatrudnienia bezrobotnych powyżej 50 roku 

życia jest to 16 osób. 

 

Tabela 19. Realizacja wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu za rok 2018 

Forma Liczba uczestniczących osób Wykonanie  w tyś 

Szkolenia 48 156,1 

Prace Interwencyjne 13 39,8 

Roboty publiczne 25 199,2 

Prace społecznie użyteczne 52 36,9 

Staże 222 1.175,0 

Bony na zasiedlenie 7 45,0 

Refundacja wynagrodzenia i składek 
ZUS za bezrobotnego do 30 roku 
życia – art.150f 

129 
 

1 069,6 

Dofinansowanie wynagrodzenia za 
bezrobotnego pow. 50 roku 

16 
 

115,1 

Bony zatrudnieniowe 1 3,7 

Dotacje dla bezrobotnych 56 1.035,8 

Doposażenie stanowisk pracy 51 958,7 

KFS 130 214,6 

PFRON  4 17,9 

Razem: 750 5.067,4 

 

 

 

 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PUP 

 

24 | S t r o n a  
 

Kwota wydatków poniesiona na aktywizację zawodową w ramach tych trzech form: 

 1 069 594,93 zł w przypadku refundacji części kosztów poniesionych przez pracodawcę                      

na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych 

bezrobotnych do 30 roku życia; 

 3 684,54 zł w przypadku kosztów związanych z realizacją bonu zatrudnieniowego; 

 115 110,33 zł w przypadku dofinansowania wynagrodzenia za bezrobotnych powyżej 50 roku 

życia. 

 

15. Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych / PFRON 

 

Osoby bezrobotne, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i są zarejestrowane                            

w ewidencji PUP, mogą korzystad z różnorodnych instrumentów i usług rynku pracy.  

W 2018 r. z poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej lub grupowej skorzystało 17 osób 

posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Tematyka porad dotyczyła przede wszystkim 

możliwości podjęcia aktywności zawodowej, określenia kierunku rozwoju zawodowego                                  

oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych w celu ułatwienia znalezienia odpowiedniej pracy.  

Na szkolenia,  umożliwiające uzyskanie kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy,  skierowano                 

3 osoby. Szkolenia obejmowały następujący zakres:  

1) handlowiec,  

2) ratownik wodny, 

3) kierowca operator wózków jezdniowych. 

Na szkolenia wydatkowano 9,2 tys. zł. Wszystkie osoby, po zakooczeniu udziału w szkoleniu, podjęły 

zatrudnienie.  

Na staże zostało skierowanych 6 osób z czego 2 osoby zostały zatrudnione po okresie 

odbywania stażu, 1 osoba przerwała staż na podjęcie pracy natomiast 3 osoby nie podjęły zatrudnienia. 

Do prac interwencyjnych w ramach umowy została skierowana i zatrudnienie podjęła jedna 

osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności. Na organizację prac interwencyjnych dla 1 osoby zostało 

wydatkowanych 4,2 tys. zł. 

W ramach organizacji robót publicznych dla osób bezrobotnych  zostały zawarte 3 umowy                            

o pracę  z osobami niepełnosprawnymi. Środki, które zostały przeznaczone na ten cel wyniosły                      

15,6 tys. zł. 

Do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 3 osoby.                                                                                   

Na ten cel wydatkowano   1,8 tys. zł. 

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach pozyskuje również środki finansowe z PFRON                               

na realizację zadao z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W 2018 r. urząd pracy  

otrzymał na ten cel  środki w wysokości: 17.9 tys. zł.  
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W ramach tych funduszy, aktywizacją zawodową objęto 4 osoby niepełnosprawne 

zarejestrowane jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. 

Z otrzymanych środków PFRON zrealizowano następujące zadania: 

 staże na stanowiskach: 

- młodszy bibliotekarz  – 1 osoba, 

- robotnik gospodarczy– 1 osoba, 

Osoby po zakooczonych stażach zostały zatrudnione. 

 szkolenia w następującym zakresie: 

- kierowca operator wózków jezdniowych  – 1 osoba, 

- manicure hybrydowy – 1 osoba. 

 

W ramach współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach 

pozyskuje informacje o projektach przeznaczonych na rzecz tej grupy osób oraz informuje 

zainteresowanych o szczegółach z nimi związanych. 

 

IV. PROGRAMY LOKALNE REALIZOWANE W 2018r. 

Projekty realizowane z dodatkowych środków funduszu pracy pozyskanych 
z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach podejmuje  działania o przyznanie dodatkowych 

środków z rezerwy Funduszu Pracy, pozostającej w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 

i aktywizacji zawodowej. Programy realizowane w 2018 roku: 

 Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych długotrwale  

Wykres 12.  Formy aktywizacji realizowane w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych  
      długotrwale w 2018 roku 

 

 
 

22

20

19,6

Kwota wydatkowana 
(w tys. zł)

Roboty publiczne - 3 osoby

Dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej -
1 osoba
Staże - 3 osoby
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 Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej 

 

Wykres 13. Formy aktywizacji realizowane w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 
                     45 lat i powyżej w roku  2018  

 
 
 

 Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi 

Wykres 14. Formy aktywizacji realizowane w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych  
                     zamieszkujących na wsi w 2018 roku 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

48,2

20

21,4

Kwota wydatkowana 
(w tys. zł)

Roboty publiczne - 6 osoby

Dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej - 1 
osoba

Dofinansowanie wynagrodzeo za 
zatrudnienie bezrobotnych 
powyżej 50 roku życia - 4 osoby

177,9

108,8

35,7

19,8

9,6 3,1

Kwota wydatkowana 
(w tys. zł)

Refundacje kosztów 
wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska 
pracy – 9 osób

Dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej –
6 osób

Staże – 10 osób

Roboty publiczne – 3 osoby
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 Program aktywizacji zawodowej, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb 
rynku pracy. 
 

Wykres 15. Formy aktywizacji realizowane w ramach programu którego realizacja wynika z bieżących potrzeb  rynku pracy 
                     w 2018 roku 

 

 
 
 
 
 
 

 Program regionalny 

Wykres 16.  Formy aktywizacji realizowane w ramach programu regionalnego w 2018 roku 

 
 

 
 

 

 

 

 

85

53

36,7

Kwota wydatkowana 
(w tys. zł)

Refundacje kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska 
pracy – 5 osób

Dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej – 3 
osoby

Staże – 10 osób

21,7

17,3

15

Kwota wydatkowana 
(w tys. zł)

Staże – 4 osoby

Refundacje kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska pracy 
– 1 osoba
Dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej – 1 
osoba
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PROJEKTY REALIZOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

 

 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Krapkowickim (IV) 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty 

pozakonkursowe 

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Okres realizacji: 01.01.2018 - 31.12.2018 

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym 

w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET). 

Grupa docelowa- osoby młode do 29 roku życia, pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Krapkowicach (zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy), należące do kategorii 

NEET. 

 

Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące 

warunki: 

- nie pracuje (tj. jest bezrobotna i bierna zawodowo); 

- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym); 

- nie szkoli się (tj. nie uczestnicy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, 

uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności zawodowych lub ogólnych, potrzebnych                           

do wykonywania pracy).W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie 

kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikowad czy brała ona udział w tego typu formie 

aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich czterech tygodni. 

Wsparcie dla osób przystępujących do projektu będzie udzielane: 

- osobom poniżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji; 

- osobom powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu. 

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystad z następujących form wsparcia: 

- stażu; 

- jednorazowo przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej; 

- bonów na zasiedlenie; 

- szkoleo. 
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Działania zaplanowane w projekcie adresowane są w szczególności do osób: 

 długotrwale bezrobotnych, w tym: osób do 25 roku życia, zarejestrowanych nieprzerwanie 

przez okres ponad 6 miesięcy oraz osób powyżej 25 roku życia, zarejestrowanych nieprzerwanie 

przez okres ponad 12 miesięcy. 

 bezrobotnych niepełnosprawnych; 

 z niskimi kwalifikacjami (tj. z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym 

zawodowym i średnim). 

 

Wartośd projektu: 1 117 644,95 zł 

 
Wykres 17.  Formy aktywizacji realizowane w ramach programu Aktywizacja osób młodych pozostających       
                      bez pracy w Powiecie Krapkowickim (IV) w 2018 roku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

443,44

303,98

279

51,23
40

Kwota wydatkowana 
(w tys. zł)

Staże – 67 osób

Refundacje doposażeo i 
wyposażeo stanowisk pracy 
– 15 osób

Dotacje – 15 osób

Szkolenia – 15 osób
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Aktywizacja osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się 

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Krapkowickim (IV) 
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP 

Okres realizacji:01.01.2018 r.- 31.12.2018 r. 

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 lat pozostających bez pracy 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach 

Grupa docelowa: osoby powyżej 30 roku życia, pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Krapkowicach jako bezrobotni, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, 

należące co najmniej do jednej z wymienionych grup: 

osoby powyżej 50 roku życia; 

- kobiety; 

- osoby niepełnosprawne; 

- osoby długotrwale bezrobotne; 

- osoby o niskich kwalifikacjach 

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystad z następujących form wsparcia: 

- stażu; 

- jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej; 

- szkolenia; 

- refundowane stanowiska pracy 

Wartośd projektu: 1 035 984,96 

 
Wykres 18.  Formy aktywizacji realizowane w ramach programu Aktywizacja osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza  
                      znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Krapkowickim (IV)  w 2018 roku 

 

386

303,85

286,76

59,37

Kwota wydatkowana 
(w tys. zł) 

Dotacje – 20 osób

Staże– 54 osób

Refundacje doposażeo i 
wyposażeo stanowisk pracy –
15 osób

Szkolenia – 21 osób
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V. REJESTRACJA I EWIDENCJA 
 

Tabela 20. Rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy w 2018 roku 

Realizacja zadao związanych z rejestracją i ewidencją osób bezrobotnych, 
poszukujących pracy 

 Liczba 

Rejestracja bezrobotnych 2085 osób 

Rejestracja poszukujących pracy 84  osoby 

Wydane decyzje administracyjne 5832 

Przygotowane i przekazane do ZUS dokumenty zgłoszeniowe do 
ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego 

7015 

Wydane zaświadczenia dotyczące bezrobotnych i poszukujących 
pracy 

466 

Udzielone odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych 874 

Wydane zaświadczenia do kapitału początkowego 105 

Przyjęte i rozpatrzone wnioski o przyznanie dodatku 
aktywizacyjnego 

105 

Wyłączone z ewidencji osoby bezrobotne i poszukujące pracy 2206 osób 

Przekazane dokumenty do organu odwoławczego w związku ze 
złożonym odwołaniem od decyzji / zażaleniem na postanowienie 

2  sprawy w tym 1 decyzję 
utrzymano w mocy, 1 decyzję 

uchylono i przekazano do 
ponownego rozpatrzenia 

Sporządzone informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach 
na podatek dochodowy (PIT-11) 

694 

Sporządzone raporty składek społecznych i zdrowotnych 930 

 
 
Wykres 19.  Realizacja zadao w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego paostw UE/EOG 

 
 

54

40

Liczba osób zarejestrowanych

z transferem zasiłku z krajów UE/EOG do Polski

wnioskujących o prawo do zasiłku po zatrudnieniu w krajach UE/EOG
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VI. FUNDUSZ PRACY I EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach realizuje zadania na podstawie:  
1) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych. 

 
Tabela 21. Poziom i struktura wydatkowanych środków finansowych według poszczególnych zadao  

 

Zadania 2018 

FP PO WER RPO 

1. Zasiłki dla bezrobotnych 
w tym: 
zasiłki dla bezrobotnych - 100% 
                                               120% 
                                                80% 

1 731 455,68 
 

766 920,04 
624 290,83 
340 244,81 

  

2. Dodatki aktywizacyjne 84 071,60   

3. Aktywne programy przeciwdziałania 
bezrobociu  w tym: 

2 899 317,75 1 117 354,76 1 032 896,01 

Prace interwencyjne 39 833,83   

Szkolenia 45 455,08 51 225,75 59 369,13 

Roboty publiczne 199 225,21   

Prace społecznie użyteczne 36 936,24   

Środki na podjęcia 
działalności gospodarczej 

370 833,00 279 000,00 386 000,00 

Refundacja kosztów doposażenia i 
wyposażenia stanowisk pracy 

368 183,79 303 778,95 286 760,33 

Stypendia stażowe 430 861,00 443 350,06 300 766,55 

Premia dla pracodawców za zatrudnionych 
stażystów 

0,00   

Bon zasiedleniowy 5 000,00 40 000,00  

Bon zatrudnieniowy 3 684,54   

Wsparcie zatrudnienia młodych -30 1 069 594,93   

Refundacja wynagrodzeo +50 115 110,33   

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 214 599,80   

4. Inne fakultatywne zadania 239 124,50   

Razem 4 953 969,53 1 117 354,76 1 032 896,01 

 

Wydatki z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie do kooca grudnia 
2018 roku wyniosły  7 104 220,30 zł. 
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Tabela 22. Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2018 roku  

 

Rozdział  Dział Paragraf Plan Wykonanie 

851 

Zadania 
zlecone 

dla powiatu 
 

85156 

4130 986 170,00 948 416,44 

853 

Zadania 
własne  

 
 

85333 3020 860,00 849,18 

4010 
1 239 127,00 

1 238 382,00 

4040 74 227,00 74 226,18 

4110 210 461,00 210 460,05 

4120 20 494,00 20 006,64 

4210 43 583,00 43 582,41 

4270 3 352,00 3 351,37 

4280 935,00 934,30 

4300 34 207,00 34 206,20 

4360 4 734,00 4733,28 

4400 39 858,00 39 857,46 

4410 865,00 864,44 

4430 2 203,00 2 203,00 

4440 32 293,00 32 292,77 

4480 2 615,00 2 615,00 

4700 5 180,00 5 180,00 

Razem 1.714.994,00 1.713.744,28 
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VII. DZIAŁANIA I INICJATYWY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY 

 

1. Pozyskiwanie środków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. 

 
Tabela 23.  Środki pozyskane z Funduszu Pracy w 2018 roku 

 

Z uwagi na sytuację na lokalnym rynku pracy urząd znacznie intensyfikuje swoje działania                     

na polu pozyskiwania środków finansowych, w tym środków europejskich. Środki pozyskane z Funduszu 

Pracy w 2018 roku obrazuje powyższa tabelka. 

 

2. Pozyskiwanie nowych miejsc pracy 

 

Z analizy poszczególnych miesięcy wynika, że w okresie letnim spada liczba bezrobotnych,               

co jest spowodowane faktem, że większa liczba osób znajduje zatrudnienie. Związane jest                                 

to z sezonowością zapotrzebowania na pracowników, które zdecydowanie maleje w miesiącach 

zimowych. Szczególną rolę odgrywają w tym zakresie pośrednicy pracy, których zadaniem staje się 

dotarcie z każdą pozyskaną ofertą pracy do jak największej grupy osób bezrobotnych. W miesiącach 

letnich pojawia się wiele ofert pracy związanych z pracami  budowlanymi, co stwarza możliwośd 

zatrudnienia większej liczby osób bezrobotnych.  

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach w ramach pomocy pracodawcom wychodzi 

z inicjatywą, udzielając im wsparcia finansowego na stworzenie nowych miejsc pracy. Szczególnie zależy 

nam, aby zatrudnione osoby jak najdłużej utrzymały swoje miejsce pracy. 

Powiat Krapkowicki   tak dysponuje środkami publicznymi, aby osiągad jak najniższy przeciętny 

koszt doposażenia stanowiska pracy oraz utworzenia nowych działalności gospodarczych, co pozwala               

na aktywizację zawodową większej liczby osób bezrobotnych oraz pracodawców, tworzących nowe 

miejsca pracy. 

Szczególny nacisk kładziemy na efektywnośd wydatkowanych środków, dlatego poszczególne 

formy aktywizacji są realizowane u pracodawców, którzy zagwarantują zatrudnienie po zakooczeniu 

określonych form pomocy np. staży lub szkoleo. 

2018Plan 
 

Wykonanie 
 

% 
 

Algorytm 894 470,09 894 361,97 99,99 

Rezerwa ministra 720 800,00 720 761,1 99,99 

POWER 1 117 644,95 1 117 354,76 99,97 

RPO 1 035 984,96 1 032 896,01 99,70 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 214 600,00  214 599,80 99,99 

Refundacja dla osób – 30 1 100 300,00 1 069 594,93 97,21 

RAZEM 5 083 800,00 5 049 568,57 99,33 
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Stawiamy również na rozwój przedsiębiorczości w regionie. Prowadzimy działania sprzyjające 

tworzeniu małych jednoosobowych firm. Wszystkim osobom starających się o przyznanie  środki                   

na założenie własnej firmy pomagamy poprzez organizowanie warsztatów pod nazwą 

”Przedsiębiorczośd Twoim Sukcesem” oraz udzielenie wsparcia finansowego w  postaci dotacji. 

Dotychczasowe rozwiązania wdrażane w naszym urzędzie, w zakresie realizacji zadao 

utwierdzają nas w przekonaniu, że obrany cel jest słuszny, a podejmowanie nowych zadao i szukanie 

optymalnych rozwiązao oraz wykorzystanie w tym celu nowych technologii przynosi pożądane efekty. 

Tylko ciągły rozwój zapewnia sukces naszej instytucji. Możemy to osiągnąd dzięki współpracy z innymi 

partnerami, którzy odgrywają dla nas kluczową rolę na rynku pracy. Wzajemna współpraca sprawia, 

że nieustannie zdobywamy nowe doświadczenia i uczymy się wzajemnie. W szczególności cenimy 

współpracę w zakresie realizacji wspólnych zadao na rzecz osób bezrobotnych z następującymi 

podmiotami: 

 Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu krapkowickiego (zwłaszcza w zakresie 

aktywizacji dłużników alimentacyjnych); 

 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; 

 Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna w Krapkowicach 

 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zdzieszowicach; 

 organizacjami pozarządowymi, fundacjami i stowarzyszeniami. 

Dużo korzyści przyniosło również ukierunkowanie działao związanych z realizacją usługi 

pośrednictwa pracy na rzeczywiste potrzeby klientów, elastyczne dopasowanie się do aktualnych 

potrzeb rynku pracy oraz indywidualne podejście do klienta poprzez wprowadzenie funkcji doradcy 

klienta w urzędzie. Ważna jest dla nas ścisła współpraca poszczególnych stanowisk w CAZ na rzecz 

aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców. Działamy dla wspólnego 

dobra. Poza tym każdy klient jest przekonany, że jest dla nas tak samo ważny. To dla niego                              

i dla pracodawców organizujemy szereg wydarzeo, które pozwalają na ich szybki wzajemny kontakt. 

Utrzymujemy również stałą współpracę z Wojskową Komendą Uzupełnieo oraz Policją w zakresie 

realizacji ofert pracy w tych instytucjach. 

Szczególne znaczenie ma dla nas praca z klientem niepełnosprawnym. W ramach realizacji tego 

zadania: 

 aktywizujemy osoby niepełnosprawne, w tym ze środków PFRON, 

 pozyskujemy bieżące informacje od Fundacji Aktywizacja z Opola, mające na celu 

przedstawienie możliwości udziału osób niepełnosprawnych w bezpłatnych projektach 

realizowanych przez Fundację, 

 organizujemy spotkania – grupowe i indywidualne – z doradca zawodowym, mające na celu 

zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwao tej grupy bezrobotnych i poszukujących pracy. 
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Urząd jest dostosowany do potrzeb klientów niepełnosprawnych: jest wyposażony w podjazd,             

a dla rodziców z dziedmi posiada kącik zabaw. 

Istotnym elementem działalności naszego urzędu jest inwestowanie w zasoby ludzkie.                   

Urząd zapewnia pracownikom możliwośd udziału w szkoleniach gwarantujących ich ciągły rozwój 

w zakresie wykonywanych obowiązków, aktualizację posiadanych informacji oraz zwiększa ich 

profesjonalizm w zakresie obsługi klienta. To z kolei przekłada się na jakośd świadczonej pracy 

i efektywnośd podejmowanych działao. 

 

3. Targi pracy: „Dni Przedsiębiorczości” 23.05.2018 r. 

 

W dniu  23.05.2018r. Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach 

wspólnie zorganizowali „Dzieo Przedsiębiorczości”, który odbył się w Zespole Szkół Zawodowych                 

im. Piastów Opolskich w Krapkowicach pryz ul. Zamkowej 5. Dzieo  ten zorganizowany był z myślą                   

o młodzieży oraz o wszystkich osobach poszukujących pracy. Osoby poszukujące pracy zapoznały                     

się   z ofertami pracy oraz szkoleo. 

W Dniu Przedsiębiorczości uczestniczyło ok. 30 podmiotów, które przedstawiły  swoje oferty 

pracy, usługi, szkolenia oraz promowały swoje firmy na lokalnym rynku pracy. 

Pracownicy Urzędu Pracy zapoznali wszystkich bezrobotnych z aktualnymi ofertami pracy – 

urząd dysponował   ok. 200  miejscami pracy oraz  ofertą szkoleo organizowanych przez jednostkę. 

 W Dniu Przedsiębiorczości oprócz pracodawców uczestniczyły również instytucje takie jak, 

WKU, Policja, Straż Pożarna, Główny Punkt Informacyjny o Funduszach . 

Odbyła się także konferencja dla pracodawców podsumowująca przeprowadzoną analizę rynku 

pracy z jednoczesnym określeniem popytu na pracę oraz przedstawienie prognozy dotyczącej 

zatrudnienia na najbliższe 3 lata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni Przedsiębiorczości zorganizowane w dn. 23.05.2018 r. 
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4. Giełdy pracy 

 

W 2018 roku w tutejszym urzędzie zostało zorganizowanych 56 giełd pracy, w których uczestniczyło 

316 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w tutejszym urzędzie. Giełdy pracy organizowano                           

na stanowiska: 

- budowlane, 

- produkcyjne, 

- biurowe, 

- handlowe.  

Giełdy te dały możliwośd bezpośredniego kontaktu pracodawcy z wieloma kandydatami                          

do pracy, przedstawienia oferty zatrudnienia oraz przeprowadzenia rozmów indywidualnych z osobami 

bezrobotnymi.  Giełdy pracy stanowią uzupełnienie usługi pośrednictwa pracy dla lokalnych 

pracodawców. 

Giełda pracy jest to jedna z form bezpośredniego kontaktu pracodawcy z wieloma kandydatami                          

do pracy, dobranymi przez pracownika urzędu spośród osób zarejestrowanych w urzędzie w celu 

pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom tego pracodawcy. 

Giełda pracy może zostad zorganizowana gdy pracodawca zgłosi ofertę na wiele wolnych miejsc pracy 

na jedno stanowisko lub kilka stanowisk albo w urzędzie jest zarejestrowana większa liczba osób 

spełniających określone przez pracodawcę wymagania. Urząd może zorganizowad giełdę także                          

dla takiego pracodawcy, który chce się spotkad z większą liczbą kandydatów w ustalonym terminie,                 

nie zaś oczekiwad na każdego kandydata osobno. 

 

Informacje o organizowanych giełdach pracy publikowane są na stronie CBOP w zakładce "Kalendarz 

targów, giełd i szkoleo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/listaWydarzen
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VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

                         
 

 

 

 

 

 

 
                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 23 stycznia 2019 r.  z okazji 100  rocznicy 

powstania Publicznych Służb Zatrudnienia odbyła 

się uroczysta gala z udziałem Minister                           

Elżbiety Rafalskiej. Na  ręce Pani Dyrektor                

Danuty Wieszala Pani Minister oraz Wiceminister 

Rodziny Stanisław Szwed złożyli podziękowanie               

za rzetelną pracę  na rzecz promocji zatrudnienia. 

Konferencji towarzyszyła także wystawa "100-lecie 

publicznych służb zatrudnienia" i ekspozycja 

oryginalnych archiwaliów z okresu 

międzywojennego. 

 

 

 

 

 

 
 
 
W dniu 3 kwietnia 2019 roku odbyły rocznicowe 

uroczystości z okazji 100-lecia Publicznych Służb 

Zatrudnienia, które zorganizował Wojewódzki 

Urząd Pracy w Opolu wraz ze wszystkim 

powiatowymi urzędami pracy w regionie. 

Rocznicowe uroczystości były okazją do złożenia 

gratulacji i uhonorowania tych, którzy                   

w służbach zatrudnienia pracowali wiele lat i byli 

pionierami działania w nowych warunkach 

społeczno-gospodarczych.  
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Odznakę „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” z rąk Marszałka Województwa Opolskiego 

otrzymała również Pani Danuta Wieszala  – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  w Krapkowicach 

 

                                                       

 

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy wspólnie ze Starostą Panem Maciejem Sonikiem                                

oraz Wicestarostą Panią Sabiną Gorzkullą  obchodzili 100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia.  

  

 

 

 

 

                        Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy  

               w Krapkowicach 

  Danuta Wieszala 

 


