


1.WIELKOŚĆ BEZROBOCIA – LISTOPAD 2014. 
Na przestrzeni roku 2014 r. obserwujemy systematyczny spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych.  Na koniec listopada 2014 
roku  w ewidencji PUP Legnica  figurowało 7 206 osób bezrobotnych. W porównaniu do początku roku stan bezrobotnych zmniejszył się        
o  1 983 osób. Wśród osób figurujących w ewidencji  w miesiącu listopadzie  – 1 107  bezrobotnych  posiadało prawo do zasiłku.
W listopadzie  zarejestrowało się w  Urzędzie  951  bezrobotnych  z czego 121 po raz pierwszy.  

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica



3. OFERTY PRACY I INNE FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH. – LISTOPAD 2014
W miesiącu listopadzie  2014  r. Pracodawcy zgłosili w Powiatowym  Urzędzie Pracy w Legnicy  256 ofert  pracy.  Od początku roku do 
Urzędu wpłynęło 4 046 wolnych miejsc pracy.  Ponadto bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Legnicy 
uczestniczyli  w innych formach aktywizacji zawodowej - 17  osób uczestniczyło w szkoleniach  finansowanych z Funduszu Pracy, 192 
osoby odbywały staż, 43 osoby były zatrudnione w ramach prac interwencyjnych,  24 osoby  w ramach robót publicznych ,  84 osoby 
uczestniczyło w pracach społecznie – użytecznych, a  25 osób otworzyło własne firmy po otrzymaniu jednorazowo środków na 
rozpoczęcie  działalności gospodarczej.  W ramach refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 28 osób bezrobotnych 
podjęło zatrudnienie.
W tabeli poniżej znajdują się dane dotyczące stanu bezrobocia w mieście Legnicy oraz poszczególnych  gminach powiatu legnickiego. 

Gmina Ilość bezrobotnych 

Legnica 4150

Miasto Chojnów 1015

Gmina Chojnów 735

Miasto i Gmina Prochowice 330

Miłkowice 330

Kunice 223

Ruja 160

Legnickie Pole 159

Krotoszyce 104

Tabela 1. Stan bezrobocia na terenie miasta Legnicy i  gminach  powiatu legnickiego  na koniec  października  2014

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica



AKTUALNOŚCI „Gwarancje dla młodzieży”

�oferta pracy
�szkolenie

�staż
�przygotowanie zawodowe dorosłych

�dofinansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji
�pożyczki szkoleniowe

�dofinansowanie studiów podyplomowych
�stypendium na kontynuowanie nauki

�prace interwencyjne
�zatrudnienie na zasadach robót publicznych
�uczestnictwo w programach specjalnych

�jednorazowe środki na  rozpoczęcie  działalności gospodarczej
�refundacja stanowiska pracy

�bon: szkoleniowy, stażowy, zatrudnieniowy, na zasiedlenie
�trójstronne umowy szkoleniowe, które będą mogły być zawierane przez starostę z pracodawcą i instytucją szkoleniową

�grant na telepracę
�świadczenie aktywizacyjne

� refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30roku życia podejmujących pierwszą pracę
�pożyczki udzielane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub 

utworzenie stanowiska pracy

W odpowiedzi na coraz wyższy poziom bezrobocia ludzi młodych Komisja Europejska podjęła działania mające
na celu wsparcie młodych w podejmowaniu zatrudnienia. Częścią pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży jest
inicjatywa ustanowienia Gwarancji dla młodzieży.

Instytucjami wspierającymi młode osoby poszukujące pracy na lokalnych rynkach pracy są między innymi
Powiatowe Urzędy Pracy (PUP). W ramach realizacji Gwarancji dla młodzieży młodzi bezrobotni otrzymają, w ciągu
czterech miesięcy od momentu rejestracji w PUP, jedną z form aktywizacji zawodowej określonej w ustawie z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,6742,gwarancje-dla-mlodziezy-pomoc-dla-
mlodych-szukajacych-pracy.html



17 listopada 2014 r. został udostępniony dla ogółu obywateli i przedsiębiorców Wortal Publicznych Służb
Zatrudnienia (Wortal PSZ) wykonany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego „Implementacja i rozwój systemu informatycznego publicznych służb zatrudnienia”. Wortal PSZ
zastąpi dotychczas wykorzystywany Portal PSZ.

CO MOŻNA SIĘ DOWIEDZIEĆ W RAMACH Wortalu PSZ?

W ramach Wortalu PSZ można uzyskać informacje dotyczące krajowego i europejskiego rynku pracy, zadań
państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób oraz
przepisów prawnych regulujących kwestie z tym związane.

AKTUALNOŚCI „Wortal PSZ”

Ogólnodostępny Wortal PSZ dedykowany dla beneficjentów PSZ, tj. osób bezrobotnych, 
poszukujących pracy oraz pracodawców, funkcjonuje pod adresem psz.praca.gov.pl

Wortal PSZ posiada rozwiązania ułatwiające 
korzystanie z niego przez osoby niepełnosprawne. 
Funkcjonuje w sposób poprawny zarówno na 
sprzęcie komputerowym, jak   i urządzeniach 
mobilnych np. tabletach i smartfonach, dzięki czemu 
użytkownicy mogą z niego korzystać w dowolnym 
miejscu i czasie. 



„Jestem przedsiębiorcą z Legnicy . Zatrudniam 5 osób i chciałbym rozwinąć swoją firmę.  

Od stycznia zamierzam realizować nowe kontrakty. Potrzebuję kupić nowe maszyny oraz 

zatrudnić do ich obsługi  pracowników.  Czy są jakieś preferencyjne pożyczki dla 

pracodawców?”

Odpowiedź:

Od 17 listopada pracodawcy mogą ubiegać się pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy. Są to zwrotne środki
niskooprocentowane (0,25 stopy redyskonta weksli NBP - 0,56% w skali roku, na dzień 05.11.2014), z przeznaczeniem
na utworzenia stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy.
Okres spłaty pożyczki wynosi 3 lata. Pożyczkę w wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia (22 686,84 zł.
od 1XIII 2014 r.) można uzyskać w ramach Programu pn. "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II", realizowanego przez Bank

Gospodarstwa Krajowego - w województwie dolnośląskim: FUNDUSZ REGIONU WAŁBRZYSKIEGO
ul. Limanowskiego15, 58-300 Wałbrzych Tel. 74/66 44 810 www.frw.pl.

Ubiegający się o pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy składa do pośrednika finansowego wniosek
o udzielenie pożyczki, który zawiera m. in. kosztorys przedsięwzięcia dotyczący tworzonego stanowiska pracy oraz
proponowaną formę zabezpieczenia spłaty wnioskowanej pożyczki. W przypadku tworzenia stanowiska pracy dla
bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy, wnioskodawca musi dołączyć opinię powiatowego urzędu
pracy, pod kątem dostępności zarejestrowanych w danym urzędzie pracy bezrobotnych posiadających kwalifikacje
niezbędne do wykonywania pracy na planowanym do utworzenia stanowisku pracy. Pożyczka na utworzenie stanowiska
pracy udzielana jest na podstawie umowy zawartej między pożyczkobiorcą i pośrednikiem finansowym.

Pożyczka udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

AKTUALNOŚCI 

„Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy”

Więcej informacji : www.frw.pl.



W dniu 28 listopada 2014r. zakończono realizację Programu Aktywizacja i Integracja finansowanego ze środków 
Funduszu Pracy rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, który miał na celu przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu osób oddalonych od rynku pracy. PAI realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy  przy 
współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy oraz Fundację EUDAJMONIA z Polkowic. 

Programem objęto 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy, korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej. 

Osoby bezrobotne zostały objęte działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej tj. w formie prac społecznie 
użytecznych (w wymiarze 80 godzin) oraz działaniami w zakresie integracji społecznej bezrobotnych „UWIERZ W 
SIEBIE” realizowane w formie grupowego poradnictwa psychologicznego (40 godzin) i warsztatów trenerskich (40 
godzin).

Wykonywanie przez bezrobotnych prac społecznie użytecznych równolegle z uczestnictwem w działaniach z zakresu 
integracji społecznej, miało na celu ukształtowanie aktywnej postawy 
w życiu społecznym i zawodowym. 

Bezrobotni uczestniczyli w grupowych zajęciach z poradnictwa psychologicznego, co miało na celu wsparcie w 
rozwiązywaniu problemów psychologicznych dotyczących aktywności społeczno - zawodowej (wypracowanie 
sposobów radzenia sobie z sytuacją pozostawania bez pracy, pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych                           
i rodzinnych, zmotywowanie do aktywnej postawy w celu powrotu do życia społecznego i na rynek pracy). Tematyka 
warsztatów trenerskich skupiła się głównie na poznaniu strategii i technik osiągania celów, nauce radzenia sobie ze 
stresem w sytuacjach wymagających podjęcia decyzji, poznanie różnic osobowościowych i ich wpływu na skuteczność 
działania oraz wzmocnienie automotywacji. 

AKTUALNOŚCI
„Program INTEGRACJA I  AKTYWIZACJA ”




