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Informacja na temat  

aktualnego stanu bezrobocia  

w gminie Lewin Brzeski 
 

 

 

Wg stanu na dzień 31 lipca 2009r. w powiecie brzeskim zarejestrowanych było 

5 844 osoby bezrobotne (stopa bezrobocia 18,9% - dane szacunkowe bez korekty 

GUS). 

 W 2009r. liczba bezrobotnych rosła od stycznia do marca osiągając na dzień 

31 marca 2009r. poziom 6 204 bezrobotnych. Następnie od kwietnia do czerwca 

zaczęła stopniowo spadać osiągając na dzień 31 czerwca 2009r. stan 5 601 osób 

bezrobotnych i osiągając stopę bezrobocia 18,1 %. W miesiącu lipcu liczba 

bezrobotnych ponownie zaczęła rosnąć i wzrosła o 243 osoby w stosunku do 

miesiąca czerwca 2009r.. 

 W analogicznym okresie roku ubiegłego (31 lipiec 2008r.) w powiecie 

brzeskim było zarejestrowanych 4 797 osób bezrobotnych a stopa bezrobocia 

wynosiła 15,9 %. Zatem w ciągu 12 miesięcy stopa bezrobocia wzrosła o 3%. 
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W okresie od stycznia do lipca br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu 

zarejestrowało się 6 637 osób, które uzyskały status osoby bezrobotnej. 

 

Wśród osób rejestrujących się odnotowano 231 osób zwolnionych z przyczyn 

dotyczących zakłady pracy, w tym 85 osób zostało zwolnionych z zakładów pracy  

z powiatu brzeskiego, a pozostałe 146 osób spoza powiatu brzeskiego (firma 

Kanapol z Opola zwolniła 18 osób, firmy w powiecie oławskim: 44 osoby zwolnione  

z firmy Autoliv Poland Sp. z o.o., 44 z firmy Electrolux Poland Sp. z o.o. o/Oława).  

 

Firma Autoliv zwolniła duŜą cześć załogi – obecnie wznowiła nabór 

pracowników, takŜe za pośrednictwem tutejszego Urzędu Pracy (giełdy pracy). 

 

Wzrost liczby osób zarejestrowanych na początku roku wynikał ze zwolnień  

z przyczyn dotyczących zakładów pracy – wzrosła ilość rejestracji „po raz pierwszy”, 

osób wcześniej pracujących po kilka - kilkanaście lat (193 osoby zarejestrowane po 

raz pierwszy w styczniu 2009 roku).  

 

Wzrost liczby osób bezrobotnych w miesiącach letnich wynikał m.in.  

z większej ilości rejestracji absolwentów szkół zawodowych i średnich oraz uczelni 

wyŜszych (105 absolwentów zarejestrowanych w czerwcu, 104 w lipcu). Dla tych 

osób Powiatowy Urząd Pracy przygotował miejsca odbywania staŜu i są obecnie 

w trakcie aktywizacji zawodowej. 

 

W okresie od stycznia do lipca 2009r. Wydział Rejestracji i Świadczeń wydał: 

− 13 214 decyzji administracyjnych, 

− 206 druków Rp-7, 

− 591 legitymacji ubezpieczeniowych, 

− 7 350 zaświadczeń (celem przedłoŜenia w Ośrodkach Pomocy Społecznej, 

szkołach, przedszkolach uczelniach, Urzędach Miast i Gmin, zakładach pracy 

członków rodzin osób bezrobotnych, przychodniach opieki zdrowotnej). 
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Poziom i stopa bezrobocia w Powiecie Brzeskim oraz struktura niektórych grup bezrobotnych wg stanu na dzień 31.07.2009r. 

liczba bezrobotnych na dzie ń liczba bezrobotnych z zasiłkiem  
wyszczególnienie 

31.01.2009 28.02.2009 31.03.2009 30.04.2009 31.05.2009 30.06.2009 31.07.2009 ogółem % w stosunku 
do ogółu 

wzrost / spadek 518 313 103 -165 -206 -232 243   

Powiat Brzeski 5 788 6 101 6 204 6 039 5 833 5 601 5 844 1 525 26,10% 

Miasto Brzeg 2 211 2 332 2 432 2 371 2 293 2 202 2 296 572 24,90% 

Miasto Lewin Brzeski 430 444 454 453 448 418 443 114 25,70% 

Gmina Lewin Brzeski 487 503 514 507 493 473 487 96 19,70% 

Miasto i Gmina Lewin Brzeski 917 947 968 960 941 891 930 210 22,60% 

Miasto Grodków 583 637 611 589 551 513 513 166 32,40% 

Gmina Grodków 889 914 894 854 788 754 852 233 27,30% 

Gmina i Miasto Grodków 1 472 1 551 1 505 1 443 1 339 1 267 1 365 399 29,20% 

Gmina Skarbimierz 400 434 432 411 410 404 412 116 28,20% 

Gmina Lubsza 512 563 585 567 565 560 551 148 26,90% 

Gmina Olszanka 276 274 282 287 285 277 290 80 27,60% 

  
powiat 
brzeski 

województwo 
opolskie Polska 

liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dz ień 30.06.2009 5 601 40 600 1 658 700 

stopa bezrobocia wg stanu na dzie ń 30.06.2009 18,10% 11,20% 10,70% 

liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dz ień 31.07.2009 5 844 40 586 bd 

stopa bezrobocia wg stanu na dzie ń 31.07.2009* 18,9% 11,30% bd 

* dane szacunkowe bez korekty GUS        
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Wydział Usług Rynku Pracy realizując zadania udzielania pomocy 

w uzyskaniu zatrudnienia osobom bezrobotnym i poszukującym pracy oraz pomoc 

pracodawcom w pozyskaniu pracowników, opiera się na ustawowych zadaniach 

w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji 

zawodowej. 

Klientom Wydziału (osobom bezrobotnym, poszukującym pracy, pracodawcom) 

oferowane jest załatwienie spraw w sposób kompleksowy, profesjonalny i w moŜliwie 

krótkim terminie, opierając się na ciągłym dąŜeniu do uzyskania zadowolenia Klienta 

poprzez sprawną obsługę. Oferty świadczonych usług dopasowywane są do potrzeb 

Klientów,  kształtując wizerunek Wydziału, jako jednostki niosącej pomoc, solidnej, 

Ŝyczliwej i otwartej dla Klienta.  

Przeciwdziałanie bezrobociu realizowane jest w ramach pośrednictwa pracy, 

doradztwa zawodowego, Klubu Pracy oraz szkoleń osób zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu. 

PowyŜsze cele realizowane są poprzez następujące działania: 

• opracowanie i realizacja programów promocji zatrudnienia oraz aktywizacji 

lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych, 

• gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu 

aktywizacji lokalnego rynku pracy, 

• opracowywanie analiz, sprawozdań i ocen dotyczących rynku pracy, w tym 

monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŜkowych, 

• inicjowanie i realizację przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub 

złagodzenie skutków planowanych zwolnień grup pracowników w ramach Ustawy 

z dn. 13.03.2003r., 

• badanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem 

o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca; 

• organizowanie i finansowanie szkoleń osób bezrobotnych. 

 

Od dnia 1 lutego 2009r. wdroŜony został Indywidualny Plan Działania , 

którego celem jest doprowadzenie do wymiernych i zauwaŜalnych zmian w sytuacji 

zawodowej osób bezrobotnych poprzez podjęcie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej bądź uruchomienie własnej działalności. 
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Uczestnicy IPD wspierani są przez pracowników Wydziału. Głównym zadaniem IPD 

jest: 

• identyfikacja własnych zasobów Klientów (mocnych i słabych stron,  

     ograniczeń i moŜliwości), 

• nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia lub innej pracy  

     zarobkowej, 

• nabycie nowych kompetencji i umiejętności poprzez udział w szkoleniach  

     zawodowych, 

• podejmowanie działań związanych z utworzeniem własnej firmy lub  

     alternatywnie uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

Indywidualnym Planem Działania objęto 2 942 osoby. 

 

Kolejnym instrumentem wspomagającym bezrobotnych jest uczestnictwo w zajęciach 

Klubu Pracy . 

Bezrobotnym i poszukującym pracy oferowane są cykliczne spotkania grupowe 

przeznaczone dla osób napotykających trudności w uzyskaniu zatrudnienia. Mają 

one na celu naukę praktycznych umiejętności niezbędnych przy poszukiwaniu 

zatrudnienia. 

Klient Klubu Pracy ma moŜliwość skorzystania z trzech form wsparcia: 

• zajęć aktywizacyjnych, 

• dostępu do informacji, 

• szkoleń. 

Zajęcia aktywizacyjne są realizowane w formie warsztatów, jako krótkie zajęcia dla 

osób, które chcą uzupełnić wiedzę i nabyć umiejętności potrzebne w aktywnym 

poszukiwaniu pracy. 

Dostęp do informacji polega na gromadzeniu, opracowywaniu i aktualizowaniu 

danych przydatnych bezrobotnym, poszukującym pracy oraz innym zainteresowanym 

osobom podjęciem zatrudnienia.  

Poprzez szkolenia w Klubie Pracy bezrobotni mają moŜliwość: 

• nauczyć się techniki aktywnego poszukiwania pracy, 

• poznać swoje mocne i słabe strony, 

• nabyć umiejętności prowadzenia rozmów z pracodawcami, 

• nauczyć się pisania dokumentów aplikacyjnych, 
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• poznać zasady analizowania ofert pracy, 

• zdobyć wiarę we własne siły i moŜliwości, 

• uzyskać niezbędne materiały informacyjne i szkoleniowe. 

Uczestnictwo w zajęciach Klubu Pracy zwiększa szansę na znalezienie zatrudnienia, 

poprzez budowanie wiary w siebie, w swoje moŜliwości, jednocześnie zachęcając do 

aktywności na rynku pracy. 

Szkolenie w ramach Klubu Pracy przeznaczone jest dla: 

• osób, które nie mają Ŝadnego doświadczenia w poszukiwaniu pracy, 

• osób, które przez pewien czas nie były aktywne zawodowo i chcą powrócić na 

rynek pracy, 

• osób zniechęconych długotrwałym brakiem pozytywnych efektów swoich 

starań o pracę. 

Realizowane jest ono w wymiarze 55 godzin w okresach 3 - tygodniowych, 

obejmując dwa bloki tematyczne: 

• 40 godzin warsztatów poszukiwania pracy, realizowanych w 20 sesjach 

szkoleniowych, 

• 15 godzin aktywnego poszukiwania pracy, w trakcie których z Liderem Klubu 

Pracy omawiane jest zastosowanie nabytych umiejętności w praktyce. 

Uczestnicy szkoleń w Klubie Pracy mają prawo do zwrotu kosztów dojazdu oraz 

stypendium szkoleniowego w wysokości 319,90zł. 

W okresie 1.01 - 31.07.2009r. przeprowadzono jedenaście  3 - tygodniowych szkoleń 

pt.: „Umiejętności w aktywnym poszukiwaniu pracy” skierowanych do bezrobotnych 

powyŜej 50 roku Ŝycia, tym samym realizując projekt systemowy „Aktywni” w ramach 

poddziałania 6.1.3 POKL 2007-2013. 

Z usług Klubu Pracy ogółem skorzystało 206 osób, z których 68 podjęło zatrudnienie. 

 

Działania doradców zawodowych . 

Doradcy zawodowi w Powiatowym Urzędzie Pracy realizują standardy usług rynku 

pracy zgodnie z wytycznymi ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy. 

W okresie od 01.01.2009r. do 31.07.2009r. łącznie wszystkimi usługami poradnictwa 

zawodowego objęto 3 174 osób w tym 1 500 osób w ramach Projektu „Aktywni”. 
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W wyŜej wymienionym okresie doradcy zawodowi przeprowadzili cztery zajęcia 

grupowe  o następującej tematyce: 

• Rynek pracy, 

• Autoprezentacja, 

• Komunikacja interpersonalna. 

Ogółem z zajęć skorzystało 49 osób w tym 20 kobiet. 

Realizując informację zawodową przeprowadzono pięć spotkań z klientami tut. 

urzędu w tym dwa zorganizowane dla pracodawców w formie giełd pracy, na 

stanowiska: 

• kasjer sprzedawca, 

• operator maszyn szwalniczych, 

• krojczy. 

Tematyka spotkań informacyjnych dotyczyła naboru na szkolenia: 

• Monter instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

• Nowoczesny magazynier, 

• Pracownik biurowy. 

Indywidualną Informacją Zawodową objęto 372 osoby, w tym 130 kobiet. 

Indywidualnie z kaŜdą z tych osób została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna 

w ramach naboru na szkolenia: 

• Pracownik biurowy, 

• Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych, 

• Spawacz, 

• Posadzkarz- glazurnik, 

• Murarz - odgrzybiacz, 

• Nowoczesny magazynier. 

Ponadto najczęściej udzielanie informacji zawodowej dotyczyło moŜliwości: 

• ubiegania się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

• skierowania na staŜ, 

• przygotowanie zawodowe, 

• przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej w sprawie pracy, 

• pisanie dokumentów aplikacyjnych, 

• przedstawienie ofert pracy, 

• praca w ramach IPD, 
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• badanie cech charakteru. 

 

W okresie  od 01.01.2009r. do 31.07.2009r doradcy zawodowi  realizując standard 

Grupowego  Poradnictwa  Zawodowego przeprowadzili trzynaście zajęć grupowych o 

następującej tematyce:  

• Mała przedsiębiorczość,  

• Samopoznanie,  

• Warsztat edukacyjny i rynek pracy.  

Ogółem z zajęć skorzystało 407 osób (w tym 186 kobiet), kierowanych na staŜ, 

przygotowanie zawodowe oraz ubiegających się o dotacje na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej. 

Realizując standard Grupowej Informacji Zawodowej  w  ramach  Projektu „Aktywni”, 

przeprowadzono cztery spotkana grupowe dotyczące naboru na szkolenie: 

„Nabywania umiejętności w aktywnym poszukiwaniu pracy”. 

W okresie od 01.01.2009r. do 31.07.2009r. doradcy zawodowi przeprowadzili 1064 

rozmowy wstępne z klientami Powiatowego Urzędu Pracy. W trakcie spotkań 

dokonano analizy potrzeb klienta, ustalono dalszy zakres oraz kierunek działania, tj. 

określenie i ustalenie priorytetów, celów blisko i daleko terminowych. 

 

Kolejnym działaniem na rzecz bezrobotnych są usługi EURES. 

W okresie od 01.01.2009r. do 31.07.2009r. pośrednik pracy zajmujący się usługami 

EURES pozyskał i udostępnił osobom bezrobotnym 114 ofert pracy, w tym 949 

wakatów, jednocześnie wyposaŜając zainteresowanych pracą za granicą w pełną 

informację o: 

• sposobie pozyskania zatrudnienia, 

• warunkach Ŝycia i pracy w wybranym przez siebie kraju, 

• moŜliwości  kontynuowania edukacji, 

• uznawalności kwalifikacji zawodowych i dyplomów. 

Pośrednik pracy promował usługi EURES podczas targów pracy zorganizowanych                     

w Brzegu oraz w Opolu.  

Pracodawcy z powiatu brzeskiego zgłosili 297 oświadczeń o chęci zatrudnienia 

cudzoziemca, przede wszystkim w sektorze rolnictwa i produkcji z przeznaczeniem  

do  prac prostych nie wymagających kwalifikacji. 
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Informacji o moŜliwościach zatrudnienia, warunkach Ŝycia i pracy oraz sytuacji na 

rynkach pracy  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i państwach członkowskich 

UE udzielono ogółem 208 bezrobotnym. Zainteresowanie pozyskaniem 

bezrobotnych lub poszukujących pracy z państw UE/EOG wykazało 85 

pracodawców. 

Chęć podjęcia zatrudnienia na terytorium naszego powiatu wykazały dwie osoby z 

państw UE/EOG. 

 

Zewnętrzną formą wspierania bezrobotnych jest „Sklep z prac ą”, Działalność 

Sklepu nadal cieszy się duŜym zainteresowaniem, zarówno wśród osób  

poszukujących pracy, jak i samych pracodawców. Z prowadzonych notatek wynika, 

Ŝe „Sklep z pracą” odwiedza dziennie od 50 do 150 osób, w róŜnym przedziale 

wiekowym. Bezrobotni oraz ci, którzy z róŜnych względów chcą zmienić pracę, mogą 

na bieŜąco śledzić oferty pracy z terenu Brzegu i okolic, jak równieŜ z terenu Opola i 

woj. opolskiego. Pracodawcy natomiast, dzięki działalności Sklepu mają moŜliwość 

dotarcia do szerokiego kręgu ludzi aktywnie poszukujących pracy.  Z opinii Klientów 

wynika, Ŝe idea działania „Sklepu z pracą” jest bardzo dobra zarówno dla 

poszukujących jak i dla pracodawców. Obie strony satysfakcjonuje szybki i efektywny  

kontakt pomiędzy pracodawcą a potencjalnym pracownikiem. 

W bieŜącym roku Sklep udostępnił następującą ilość ofert pracy: 

• 174 oferty pracy dotyczących 415 miejsc pracy w Brzegu, 
• 944 oferty pracy dotyczące 2 631 miejsc z Opola. 

 

Kolejnym instrumentem aktywizującym bezrobotnych są organizowane przez 

Urząd szkolenia. 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu do końca lipca 2009r. zorganizował szkolenia dla 

381 osób bezrobotnych i poszukujących pracy, z tego objęto szkoleniami: grupowymi 

zawodowymi 105 osób, indywidualnymi 70 osób i 206 osób bezrobotnych 

przeszkolono z zakresu aktywnego poszukiwania pracy w ramach projektu „Aktywni” 

z POKL. 

Osoby przeszkolone zdobyły potrzebne kwalifikacje zawodowe na rynku pracy                        

w zawodach: 

• murarza - odgrzybiacza, 
• glazurnika - posadzkarza, 
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• montera urządzeń sanitarnych, 
• pracownika biurowego, 
• spawacza, 
• nowoczesnego magazyniera, 
• stolarza budowlanego, 
• montera/ składacza okien, 
• operatora maszyn cięŜkich, 
• fryzjera, 
• stylisty wizaŜu, 
• kosmetyczki, 
• audytora energetycznego, 
• pracownika ochrony z licencją I i II stopnia, 
• pracownika z uprawnieniami energetycznymi, 
• magazyniera i pracownika administracyjnego.  
 

Wspierając małą przedsiębiorczość Urząd Pracy organizował szkolenia w zakresie 

„ABC przedsiębiorczości”. 

Na studia podyplomowe skierowano 3 osoby, które podjęły zatrudnienie. 

 

Wykaz osób skierowanych w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu z 

podziałem na gminy wg stanu na 31.07.2009r. 

 

 

 Szkolenia grupowe 

Gmina 

Liczba 

skierowanych osób Kwota w zł 

Brzeg 56 200 530,93 

Lubsza 17 67 844,05 

Olszanka 4 8 597,81 

Grodków 10 36 605,13 

Lewin Brzeski 14 58 180,08 

Skarbimierz 4 13 610,27 

Razem grupowe: 105 385 368,27 
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 Szkolenia indywidualne 

Gmina 

Liczba 

skierowanych osób Kwota w zł 

Brzeg 26 93 525,73 

Lubsza 12 46 545,01 

Lewin Brzeski 13 43 633,89 

Grodków 12 37 172,10 

Olszanka 0 0,00 

Skarbimierz 7 23 793,87 

Razem 

indywidualne: 70 244 670,60 

   

Ogółem szkolenia: 175 630 038,87 

 

Na szkolenia indywidualne i grupowe ze środków Funduszu Pracy wydano  

630 038,87zł, z tego na szkolenia grupowe 385 368,27zł i na szkolenia indywidualne  

244 670,60zł. 

 

Wykaz osób skierowanych na szkolenie i środki zaangaŜowane w realizację projektu 

„Aktywni” programu operacyjnego Kapitał Ludzki wg stanu na dzień 31.07.2009r. 

 

 Szkolenia 

Gmina 
Liczba 

skierowanych osób 
Kwota w zł 

Brzeg 111 27 314,15 

Grodków 71 21 785,33 

Lewin Brzeski 10 2 508,39 

Lubsza 8 2 581,08 

Olszanka 1 365,56 

Skarbimierz 5 1 998,31 

Ogółem: 206 56 552,82 
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W ramach projektu „Aktywni” z POKL na szkolenie z zakresu aktywnego 

poszukiwania pracy wydano 56 552,82 zł. 

 

Do końca lipca 2009r. przeciętnie 27,8% uczestników szkoleń podejmowało pracę                            

w trakcie lub do 3 miesięcy po ukończonym szkoleniu. NajwyŜszą efektywność, 

osiągającą poziom 42,86% stwierdza się w zakresie szkoleń wskazanych przez 

bezrobotnego. 

 

Zestawienie efektywności zatrudnienia po szkoleniach grupowych i indywidualnych 

ilustruje poniŜsza tabela. 

Lp. Nazwa szkolenia 

Il. osób 

skierowa

nych 

Il. osób 

które 

rozpoczęły 

Il. osób 

które 

ukończyły 

Il. osób które 

podjęły 

zatrudnienie 

Wskaźnik 

Rezultatu* 
Efektywność 

brutto** 

1 Nowoczesny magazynier 16 14 14 2 100 14,3 

2 Monter urządzeń 
sanitarnych 13 13 13 X 100 X 

3 Pracownik biurowy 15 15 X X X X 
4 Stolarz budowlany 12 12 12 1 100 8,3 
5 Murarz-odgrzybiacz 14 14 12  85,7 X 
6 Glazurnik-posadzkarz 18 18 15 1 83,3 6,7 
7 Spawacz MIG, MAG, TIG 16 16 X 4 X 25 

8 
Nabywanie Umiejętności 
Aktywnego Poszukiwania 
Pracy 

206 206 189 68 100 33 

 Klub Pracy 1 1 1 X 100 X 

        

 Razem grupowe: 311 309 256 76 82,85 24,6 

 Szkolenia indywidualne: 70 70 53 30 75,7 42,86 

 Ogółem (grupowe i 
indywidualne) 381 379 309 106 81,5 28 

 

* Wskaźnik rezultatu: liczba kończących szkolenie / liczba rozpoczynających szkolenie. 

** Efektywność brutto: liczba osób, które znalazły pracę / liczba rozpoczynających szkolenie. 

 

Trwa nabór na szkolenia grupowe o tematyce: 

• ABC przedsiębiorczości, 
• sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej, 
• elektryk z uprawnieniami SEP, 
• pracownik ochrony z licencją I stopnia, 
• opiekunka dziecięca, 



15 
 

• opiekunka do osób starszych i niepełnosprawnych z językiem niemieckim, 
• pracownik z uprawnieniami na wózki widłowe, 
• pracownik biurowy z obsługą programów kadrowo- księgowych. 

Zdobyte w czasie szkoleń umiejętności zwiększają potencjał naszych Klientów, 

umoŜliwiając powrót na rynek pracy. 

 

 

Działania podj ęte w celu walki z kryzysem w 2009r.  

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu realizuje następujące projekty lokalne w celu walki 

z kryzysem gospodarczym w 2009r: 

 

1. „Roboty publiczne melioracyjne w powiecie brzesk im”  

Na realizację projektu pozyskano 501,4 tys. zł. 

W ramach projektu zawarto 4 umowy z samorządami Grodkowa, 

Lewina Brzeskiego, Lubszy i Olszanki, w ramach których skierowano do robót 

publicznych 59 bezrobotnych do prac melioracyjnych. Do 31 lipca 2009r 

zaangaŜowano środki finansowe w wysokości 495,8 tys. zł. 

2. „Ograniczenie skutków kryzysu w powiecie brzeski m”  

Na realizację projektu pozyskano 1 186,6 tys. zł. 

Do 31 lipca 2009r podpisano 19 umów z samorządami powiatu brzeskiego, 

w ramach których skierowano 154 bezrobotnych do robót publicznych. Kwota 

zaangaŜowanych środków wynosi 1 111,3 tys. zł oraz zawarto 2 umowy 

z bezrobotnymi na podjęcie własnej działalności gospodarczej na kwotę 35,1 tys. zł. 

Kwota zaangaŜowanych środków wynosi łącznie 1 146,4 tys. zł. 

W ramach wolnych środków w sierpniu 2009 planuje się podpisanie 2 umów 

z Urzędem Miejskim w Grodkowie na zatrudnienie 5 osób oraz udzielić 2 dotacji na 

podjęcie działalności gospodarczej. 

3. „Powiat brzeski wspiera przedsi ębiorczo ść”  

PUP pozyskał środki w wysokości 2 335,4 tys. zł. 
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Do 31 lipca 2009r zawarto 40 umów w sprawie udzielenia dotacji na podjęcie własnej 

działalności gospodarczej na kwotę 689,2 tys. zł oraz utworzono 29 nowych 

stanowisk pracy w ramach refundacji doposaŜenia dla pracodawców na kwotę 499,9 

tys. zł. Pozostałe środki w wysokości 1 146,3 tys. zł zostały rozdysponowane na 

komisji kwalifikacyjnej w lipcu 2009r i planuje się podpisywanie nowych umów 

w sierpniu 2009r. 

4. „Aktywizacja osób w wieku 45/50 w powiecie brzes kim”  

Na realizację projektu PUP otrzymał dodatkowe środki finansowe w wysokości 

627 tys. zł.  

Do 31 lipca 2009r. skierowano 30 osób na staŜe i zaangaŜowano środki finansowe 

w wysokości 183,1 tys. zł. Pozostałe środki będą wydatkowane na prace 

interwencyjne w wysokości 100 tys. zł, na szkolenia dla bezrobotnych -  w wysokości 

150 tys. zł oraz na staŜe - 193,9 tys. zł. 

5. „Aktywizacja młodych osób w powiecie brzeskim”  

Na realizację projektu pozyskano dodatkowe środki finansowe w wysokości 

1 323,8 tys. zł.  

Do 31 lipca 2009r. skierowano 144 osoby na staŜe i zaangaŜowano fundusze 

w wysokości 845,6 tys. zł. Pozostałe środki w wysokości 478,2 tys. zł są 

przeznaczone na bieŜące staŜe dla pracodawców Powiatu Brzeskiego (dla około 100 

osób). 

6. „Zapobieganie skutkom powodzi w powiecie brzeski m”  

Na realizację zadania PUP pozyskał 1 219,3 tys. zł. 

Na początku sierpnia 2009r. zawarto 2 umowy z Urzędem Miejskim w Grodkowie na 

zatrudnienie 24 osób w ramach robót publicznych oraz z Urzędem Miejskim 

w Lewinie Brzeskim na zatrudnienie 46 bezrobotnych. Łącznie zaangaŜowano środki 

w wysokości 633,3 tys. zł. 

Pozostają wolne środki w wysokości 219,7 tys. zł, z których 48 tys. PUP 

zarezerwował na zwroty kosztów dojazdów dla bezrobotnych zatrudnionych przy 

realizacji zadania. 
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Urząd Miasta w Brzegu w dniu 10.08.2009r. wystąpił z wnioskiem o zatrudnienie 50 

osób w ramach projektu. Planowany koszt umowy - 366,3 tys. zł. Realizacja projektu  

od 01.09.2009r. do 31.12.2009r.  

 

7. „STOP KRYZYSOWI!’’  

PUP otrzymał dodatkowe środki na realizację projektu w wysokości 4 900,0 tys. zł. 

Planuje się udzielenie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej na kwotę  

2 900 tys. zł (dla około 153 osób) oraz refundację doposaŜenia nowych stanowisk 

pracy dla pracodawców na kwotę 2 000 tys. zł ( około 105 nowych miejsc pracy). 

 

8. „Wracamy do pracy”  

Projekt realizowany był w ramach działania 2.4 ZPORR. BudŜet projektu wynosił 

500  tys. zł. 

Dzięki uczestnictwu w projekcie 23 beneficjentów z 70 podjęło pracę.  

W projekcie wzięło udział 70 beneficjentów, w tym: 

1. Pracownicy w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn nie 

dotyczących pracowników, 

2. Osoby zatrudniane u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub 

który jest w stanie likwidacji, 

3. Osoby, które utraciły pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników, 

pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych jako bezrobotne przez 

okres nie dłuŜszy niŜ 3 miesiące lub poszukujące pracy przez okres nie 

dłuŜszy niŜ 3 miesiące. 

Działania projektu obejmowały poradnictwo prawno – psychologiczno - zawodowe 

oraz kursy zawodowe, które zostały wybrane pod indywidualne potrzeby beneficjenta 

po uzyskaniu przez niego wsparcia prawnego i określeniu preferencji zawodowych 

beneficjenta w formie Indywidualnego Planu Działania. 

Beneficjenci zdobyli zawód magazyniera, pracownika administracyjnego, 

samodzielnego księgowego, uzupełnili kwalifikacje w zakresie spawania metodą TIG. 

Jedna osoba zdobywa certyfikat przewoźnika towarów i osób. 
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Projekt był realizowany od kwietnia 2009r. do czerwca 2009r..  

W maju 2009r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu złoŜył wniosek  

na pozyskanie dodatkowych środków w ramach działania 6.1.1. POKL na ponad 500 

tys. zł. 

Projekt jest skierowany do osób niepracujących w wieku powyŜej 45 roku Ŝycia. 

Działania projektu zakładają aktywizację psychologiczno-rehabilitacyjną, doradztwo 

zawodowe oraz szkolenie beneficjentów w zakresie technik komputerowych. 

Osoby bezrobotne będą kierowane na 3 - miesięczne staŜe do pracodawców 

w celu nabycia praktycznych umiejętności wykonywania zawodu. Planowana 

wysokość stypendium staŜowego wynosi 1 276 zł. 

Projekt został przyjęty do realizacji. 

 

Promocja przedsiębiorczości tutejszego Urzędu zajmuje się udzielaniem 

środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne oraz 

refundacją kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy tworzonego przez pracodawców 

dla osób bezrobotnych . 

Refundacja kosztów wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska pracy dla skierowanej 

osoby bezrobotnej. 

W 2009r. w ramach limitu Funduszu Pracy na doposaŜenie nowych miejsc 

pracy dla pracodawców Powiatowy Urząd Pracy przeznaczył środki finansowe 

w wysokości 3 264 800 zł.  

Do 31.07.2009r. utworzono 68 nowych stanowisk pracy za kwotę 

891 708 zł, z tego 6 stanowisk za kwotę 104 800 zł na terenie miasta i gminy Lewin 

Brzeski. 

Utworzono następujące stanowiska pracy na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski w 

ramach refundacji kosztów wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowisk pracy: 

 

• robotnik budowlany – 3 stanowiska  

• kucharka – 1 stanowisko  

• piekarz – 1 stanowisko 
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• dekarz –  stanowisko  

Obecnie PUP realizuje projekt „Stop Kryzysowi” o wartości 4 900 000 zł.  

W ramach posiadanych wolnych środków moŜliwe jest utworzenie 105 nowych 

miejsc pracy.  

Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. 

Łączny limit środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej przez 

osoby bezrobotne, na 2009 r. wynosi 6 962 666 zł (w tym 1 089 666 zł. stanowią 

środki w ramach projektu „AKTYWNI” z POKL). 

W oparciu o udzielone dotacje z Funduszu Pracy na podjęcie działalności 

gospodarczej powstały do 31.07.2009r. - 183 nowe podmioty gospodarcze – 

mikroprzedsiębiorstwa . 

Wielkość udzielonych dotacji do 31.07.2009 r. obrazuje kwota 3 124 708 zł., 

w tym na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski rozpoczęło własną działalność 

gospodarczą 26 osób, wartość dotacji 435 240 zł , w zakresie : 

• remontowo – budowlanych 

• handlu 

• usług kosmetycznych 

• usług instalatorskich 

• usług brukarskich 

• usług elektrycznych 

• usług gastronomicznych 

• rekreacji konnej 

• usług wulkanizacji 

• serwisu sprzętu AGD, rowerów 

• cateringu 

• usług stolarskich. 

 

 Do dyspozycji osób bezrobotnych zamierzających utworzyć własną firmę 

pozostają wolne środki w wysokości 2 900 000 zł., dzięki którym moŜna sfinansować 

utworzenie około 153 mikroprzedsiębiorstw .  
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 Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu realizuje zadania na rzecz 

aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Limit środków 

na 2009r. wyniósł 150 000 zł.  

 

• w ramach środków udzielono 2 dotacji dla osób niepełnosprawnych na 

podjecie działalności gospodarczej na kwotę 50 000 zł. 

• dofinansowano pracodawcom utworzenie 3 stanowisk pracy na kwotę     

100 000 zł.  

PUP w 2009 r. wydał 251 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis na kwotę 

1 514 847 zł. 

PUP  w 2009 r. przedsiębiorcom udzielił pomocy publicznej na kwotę 

4 128 064 zł. 

 

 Wnioski o środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej oraz 

refundacje kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy pracodawcom Powiatu 

Brzeskiego dla osoby bezrobotnej realizowane są na bieŜąco. 
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Aktywizacja zawodowa bezrobotnych to m.in. organizowanie staŜy, prac 

interwencyjnych, robót publicznych oraz prac społecznie uŜytecznych.  

StaŜ w 2009r. w ramach limitu Funduszu Pracy oraz Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki Poddziałanie: 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz 

podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych na organizację 

staŜy Powiatowy Urząd Pracy pozyskał kwotę 6 115 431 zł. 

Pozyskano dodatkowe środki na organizację staŜy w ramach projektów: 

„Aktywizacja młodych osób w Powiecie Brzeskim” oraz „Aktywizacja osób w wieku 

45/50 w Powiecie Brzeskim” w wysokości 1 950 800 zł. 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu do 31.07.2009r. objął programem staŜu 643 

osoby do 25 roku Ŝycia oraz 159 osób długotrwale bezrobotnych, powyŜej 50 roku 

Ŝycia, niepełnosprawnych, kobiet, które po urodzeniu dziecka nie wróciły na rynek 

pracy, bez kwalifikacji zawodowych, bez wykształcenia średniego, bez 

doświadczenia zawodowego na łączną kwotę 4 552 548,72 zł., w tym z terenu 

miasta i gminy Lewin Brzeski skierowano na staŜ 97 osób bezrobotnych 

i zaangaŜowano środki finansowe w wysokości 557 229,74 zł. 

Dokonano zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania 

staŜu i z powrotem na ogólną kwotę 152 991,52 zł 

 

Prace interwencyjne polegają na refundacji Pracodawcy części kosztów na 

wynagrodzenia i składniki ZUS z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych znajdujących 

się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy lub bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku 

pracy (zarejestrowani w PUP powyŜej 24 miesięcy). Pracodawca jest zobowiązany 

utworzone stanowisko pracy utrzymać przez okres 12 lub 24 miesięcy, w zaleŜności 

od statusu zatrudnianego bezrobotnego. 

Limit środków, jaki został zaplanowany na rok 2009 wynosi 420 000 zł.  
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Do dnia 31.07.2009r. skierowano ogółem do zatrudnienia 31 osób 

bezrobotnych angaŜując środki finansowe w wysokości 224 045,93 zł., w tym 

z terenu miasta i gminy Lewin Brzeski skierowano 3 osoby na kwotę 45 790,81 zł. 

Przygotowanie zawodowe w roku 2009r., zaplanowano limit środków 

z Funduszu Pracy oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie: 6.1.3. 

Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności 

zawodowej osób bezrobotnych na organizację przygotowania zawodowego 

w wysokości 854 600 zł. 

Do dnia 31.01.2009r. skierowano na tę formę 94 osoby na ogólną kwotę 531 425,12 

zł. (nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 

20.04.2004 – tekst jednolity Dz.U. Z 2008r. Nr 69 poz. 415).  

 

 Roboty publiczne są zatrudnieniem socjalnym, polegają na zatrudnianiu 

bezrobotnych w okresie najczęściej do 6 miesięcy przy wykonywaniu prac 

organizowanych przez gminy i organizacje pozarządowe. 

Limit finansowy środków zaangaŜowanych na realizację robót publicznych na rok 

2009 wynosi 2 981 700 zł.  

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu objął robotami publicznymi do dnia 31.07.2009r. 

231 osób bezrobotnych na łączną kwotę 300 300 zł., w tym z terenu miasta i gminy 

Lewin Brzeski objęto robotami publicznymi 46 osób na kwotę 292 179,68 zł. 

 

Prace społecznie uŜyteczne zostały zorganizowane Na wniosek gmin PUP 

z upowaŜnienia Starosty moŜe skierować bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 

korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, do wykonywania prac społecznie 

uŜytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, 

w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. W czasie wykonywania prac społecznie 

uŜytecznych bezrobotny pozostaje cały czas w statusie osoby bezrobotnej, nie 

nawiązuje stosunku pracy. 

PUP Brzeg refunduje gminie 60% kosztów poniesionych na wypłatę świadczeń dla 

bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie uŜytecznych.  



23 
 

Na tę formę przeznaczono środki Funduszu Pracy w wysokości 87 794,10 zł. 

Zorganizowane czasowe zatrudnienie 233 osób bezrobotnych, a przyznany limit na 

2009r. wynosi 90 000 zł. 

Do dnia 31.07.2009r. w Lewinie Brzeskim objęto 91 osób pracami społecznie 

uŜytecznymi na kwotę 23 495,28 zł, a całkowity koszt realizacji umowy do listopada 

wynosi 38 750,40 zł.  
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StaŜ 
w Zespole Szkół Ekonomicznych 

w Brzegu
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Prace Interwencyjne 
w Urzędzie Miasta w Brzegu

Przygotowanie zawodowe
w MZMK w Brzegu

Roboty Publiczne 
w Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w 

Brzegu
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Wykaz osób skierowanych w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu  
z podziałem na gminy wg stanu na dzień 31.07.2009r. 

Dotacje  
i refundacje 

Prace  
interwe
ncyjne 

Roboty  
publiczn

e 

StaŜ  
do 25 r. Ŝ. 

StaŜ  
powyŜej 25 r.Ŝ. 

Przygotowanie 
 zawodowe 

Prace  
społecznie 
 uŜyteczne 

Dotacje Refundacje 

lp. Gmina 

FP FP FP POKL FP POKL FP POKL FP FP POKL FP 

1. Brzeg 12 75 135 93 31 12 10 23 0 47 21 24 

2. Lubsza 3 6 43 26 10 2 1 3 59 22 6 7 

3. Lewin Brzeski 3 46 54 23 16 4 5 3 91 15 11 6 

4. Grodków 8 96 94 76 52 21 10 35 83 30 14 15 

5. Olszanka 1 7 26 21 4 2 1 1 0 2 4 0 

6. Skarbimierz 4 1 28 24 3 2 1 1 0 12 4 2 

 OGÓŁEM 31 231 380 263 116 43 28 66 233 128 60 52 

 

                                                  Koszty umów zawartych w mieście Lewin Brzeski: 

- prace interwencyjne – 45 790,81 

- roboty publiczne – 292 179,68 

- prace społecznie uŜyteczne – 38 750,40 

- staŜe – 557 229,74 

- przygotowanie zawodowe – 47 623,72 

- dotacje – 435 240,00 

 

- refundacje – 104 800,00 
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BudŜet PUP w Brzegu w roku 2009 na dzień 31.07.2009r. wynosi  

42 833 061,23 zł. i moŜe ulec zwiększeniu. 

Dysponujemy środkami na obsługę FP w kwocie 2 240 000 zł., z tego 690 200 zł. 

pozyskane w ramach 7% z MPiPS. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia 

i pochodne oraz utrzymanie budynku PUP i Filii Grodków oraz tzw. wydatki 

rzeczowe. 

Na wydatki fakultatywne finansowane z FP związane z bezpośrednią obsługą 

systemu informatycznego, wyposaŜenia technicznego, szkolenie kadry oraz zakup 

niezbędnych materiałów, korespondencji, opłaty manipulacyjne posiada środki 

finansowe w kwocie 1 047 200 zł. 

Na wydatki obligatoryjne, tzn. zasiłki dla bezrobotnych, opłatę składek ZUS 

bezrobotnych oraz dodatki aktywizacyjne planuje sie wydatki w kwocie  

14 000 000 zł. Kwota ta moŜe ulec zwiększeniu.  

Na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku  

2 827 000 zł. 

Na projekty konkursowe POKL, ZPOR 644 461,23 oraz na rzecz promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w kwocie 

22 074 400 zł. 

 

 
 2006                        2007                         2008                         2009 


