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Informacja z realizacji przez PUP w Sokółce projektów  

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego  

Rozwoju Zasobów Ludzkich  

w latach 2006-2007. 
 
 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce zakończył realizację 2 kolejnych projektów 

współfinansowanych z EFS skierowanych głównie do osób młodych oraz osób długotrwale 

bezrobotnych tj.:  

 

1. z Działania 1.2 SPO RZL projekt pn.: ”Debiut na rynku pracy”. Celem projektu było 

ułatwienie startu zawodowego bezrobotnej młodzieŜy w tym absolwentom tak, aby nie 

stawali się długotrwale bezrobotnymi. Projekt skierowany był do osób bezrobotnych 

poniŜej 25 roku Ŝycia, zarejestrowanych przez okres do 24 miesięcy oraz absolwentów 

szkół do 27 roku Ŝycia. Beneficjentów objęto zintegrowanymi działaniami w postaci: 

poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych, staŜy, prac 

interwencyjnych lub przyznane zostaną jednorazowo środków na podjęcie działalności 

gospodarczej. Realizacja projektu obejmowała okres od 02.01.2006 do 31.12.2007r. 

W projekcie uczestniczyło 441 osób poniŜej 25 r.Ŝ. oraz 7 bezrobotnych absolwentów do 

27 r.Ŝ. bezrobotnych przez okres do 24 miesięcy. Łącznie 448 osób. Całkowity koszt 

projektu wynosił 1.518.640 zł, w tym 1.112.600 zł. stanowiła kwota dofinansowania z 

EFS i 406.040 zł. – wkład własny (384.148 zł FP + 21.892 zł budŜet JST szczebla 

lokalnego).  
 

 

Plan i realizacja budŜetu projektu: 

Ogółem [zł] 
w tym: Wyszczególnienie 

Plan Wykonanie 
2006 2007 

Wartość całkowita 1 518 640,00  1 495 433,86  934 813,02  560 620,84  
Kwota dofinansowania  1 112 600,00  1 089 465,21  691 500,00  397 965,21  
Fundusz Pracy 384 148,00  384 077,00  228 953,02  155 123,98  
budŜetu JST szczebla 
lokalnego 21 892,00  21 891,65  14 360,00  7 531,65  
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W ramach realizacji projektu wykonano następujący zakres zadań: 

Liczba beneficjentów 
Plan Wykonanie 

w tym: Wyszczególnienie 
 

Ogółem 
2006 
rok 

2007 
rok 

poradnictwo zawodowe 438 440 329 111 
Indywidualnym Planem Działania 28 28 20 8 
pośrednictwo pracy 352 355 272 83 
staŜe 290 290 225 65 
subsydiowane zatrudnienie w ramach prac 
interwencyjnych 57 57 39 18 

jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej 21 20 12 8 

szkolenia 73 73 53 20 
 

Szkolenia zrealizowane w 2006 r.: 

„Operator koparko – ładowarki” (1 osoba); „ Kurs dokształcający kierowców wykonujących 

transport drogowy dla przewozu rzeczy” (1 osoba); „Europejskie komputerowe prawo jazdy – 

kurs informatyczny” (24 osoby); „Magazynier z obsługą wózka widłowego i komputera” (22 

osoby); prawo jazdy kat. D (1 osoba); prawo jazdy kat. C (1 osoba); kurs kierowców 

dokształcający do przewozu osób (3 osoby). 

Szkolenia zrealizowane w 2007 r.: 

„Spawacz (spawanie stali w osłonie gazów aktywnych i obojętnych metodą MAG)” (15 

osób); „Prawo jazdy kat. C” (1 osoba); kurs dokształcający kierowców do przewozu rzeczy (2 

osoby); „Prawo jazdy kat. C+E” (1 osoba); „Podstawowy kurs florystyczny” (1 osoba). 

 
Efektywność zatrudnieniowa beneficjentów po zakończeniu udziału w projekcie wynosi 

ok. 52%. Spośród 448 osób biorących udział w projekcie 205 beneficjentów podjęło 

zatrudnienie, 20 osób prowadzi własną działalność gospodarczą, 6 kontynuuje szkolenia.  

Ogółem 323 beneficjentów ostatecznych dzięki wsparciu w ramach projektu podniosło swoje 

kwalifikacje uzyskując dyplomu, świadectwa, zaświadczenia. 

 

Projekt pn. „Debiut na rynku pracy” uzyskał tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 

2007” w konkursie „Dobre praktyki EFS”. 

2 lipca 2007 r. na Ogólnopolskiej Konferencji – „Europejski Fundusz Społeczny – 50 

lat inwestycji w kapitał ludzki”, która miała miejsce w Warszawie, Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy w Sokółce Mirosław Biernacki otrzymał nagrodę – statuetkę i dyplom 

przyznający prawo posługiwania się tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka 2007” 

przyznane przez Premiera, Ministra Rozwoju Regionalnego. 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs ogłoszony przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 31 stycznia 2007 r. 

przeznaczony był dla beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach trzech programów: Sektorowego Programu 

Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, 2 Priorytetu Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 

Jego celem było propagowanie projektów 

pokazujących, w jaki sposób środki z Europejskiego 

Funduszu Społecznego trafiają do przeciętnego 

człowieka i zmieniają jego Ŝycie.  

 

Spośród 329 zgłoszonych projektów niezaleŜne jury 

wybrało sześćdziesiąt najlepszych, które uzyskały 

prawo posługiwania się tytułem „Najlepsza 

inwestycja w człowieka 2007”.  

 

Projekt zgłoszony do konkursu przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Sokółce zyskał uznanie komisji 

oceniającej. Praca konkursowa składała się nie tylko 

z ciekawego opisu realizowanego przedsięwzięcia ale równieŜ z prezentacji multimedialnych 

ukazujących: zaangaŜowanie pracowników PUP, działania promujące EFS wśród 

społeczności lokalnej oraz efekty realizacji projektu pokazujące jego pozytywny wpływ na 

beneficjentów.  
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2. z Działania 1.3 SPO RZL projekt pn.: ”Udany powrót na rynek pracy”. Celem projektu 

było udzielenie wsparcia dla osób bezrobotnych, w tym długotrwale w zakresie 

reintegracji zawodowej tak, aby nie wypadły z rynku pracy. Okres realizacji od 

02.01.2006r. do 31.12.2007r. 

W projekcie uczestniczyło 391 osób powyŜej 25 r. Ŝ., bezrobotnych przez okres do 24 

miesięcy, które objęte zostały: poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy, 

szkoleniami, przygotowaniem zawodowym, zatrudnieniem w ramach prac 

interwencyjnych lub otrzymały jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej.  

Planowane wydatki na realizację projektu wynosiły 1.352.243 zł, w tym 992.900 zł. 

stanowiła kwota dofinansowania z EFS i 359.343 zł. – wkład własny (334.884,98 zł FP + 

24.458,02 zł budŜet JST szczebla lokalnego).  

 

Plan i realizacja budŜetu projektu: 

Ogółem [zł] 
w tym: Wyszczególnienie 

Plan Wykonanie 
2006 2007 

Wartość całkowita 1 352 243,00  1 349 396,71 531 017,77 818 378,94 
Kwota dofinansowania  992 900,00 990 061,07 390 400,00 599 661,07 
Fundusz Pracy 334 884,98 334 878,87 128 713,75 206 165,12 
budŜetu JST szczebla 
lokalnego 24 458,02  24 456,77 11 904,02 12 552,75 

 
 
W ramach realizacji projektu wykonano następujący zakres działań: 

Liczba beneficjentów 
Plan Wykonanie 

w tym: Wyszczególnienie 
 

Ogółem 
2006 
rok 

2007 
rok 

poradnictwo zawodowe 383 384 171 213 
Indywidualnym Planem Działania 31 31 23 8 
pośrednictwo pracy 242 242 111 131 
przygotowanie zawodowe 115 115 35 80 
subsydiowane zatrudnienie w ramach prac 
interwencyjnych 114 114 64 50 

jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej 35 35 14 21 

szkolenia 132 132 51 81 
 

Szkolenia zrealizowane w 2006 r.: 

 „Obsługa Ŝurawi samojezdnych” (1 osoba); „Kierowca wózków jezdniowych” (1 osoba); 

„Studium profesjonalnego sprzedawcy – kasjera” (24 osoby); „Eksploatacja urządzeń elektro-

energetycznych” (2 osoby); „Drwal – operator pilarki” (19 osób); „Operator koparko-

ładowarki kl. III” (2 osoby); szkolenie dla kierowców w zakresie przewozu osób (1 osoba); 

szkolenie „Przewóz towarów niebezpiecznych” (1 osoba). 
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Szkolenia zrealizowane w 2007 r.: 

„Organizacja i prowadzenie małego biznesu” (14 osób); „Spawacz (spawanie stali w osłonie 

gazów aktywnych i obojętnych metodą MAG)” (15 osób); „Kierowca wózków jezdniowych z 

napędem silnikowym”(1 osoba); „Prawo jazdy kat. C+E” (3 osoby); „Techniki profesjonalnej 

sprzedaŜy/+kasjer walutowy/” (40 osób); „Prawo jazdy kat. C” (2 osoby); „Podstawowy kurs 

florystyczny” (1 osoba) „Spawacz metodą MIG i MAG” ”(1 osoba); „Spawacz metodą TIG” 

”(1 osoba);  „Przewóz rzeczy” (2 osoby);  „Napełnianie zbiorników LPG i obsługa stacji 

autogaz E” ”(1 osoba). 

 

Efektywność zatrudnieniowa beneficjentów po zakończeniu udziału w projekcie wynosi 

ok. 68%. Spośród 391 osób biorących udział w projekcie 228 beneficjentów podjęło 

zatrudnienie, 37 osób prowadzi własną działalność gospodarczą, 1 kontynuuje szkolenia.  

Ogółem 238 beneficjentów ostatecznych dzięki wsparciu w ramach projektu podniosło swoje 

kwalifikacje uzyskując dyplomu, świadectwa, zaświadczenia. 

 

Projekty „Debiut na rynku pracy”  i „Udany powrót na rynek pracy”  uzyskały 

pozytywną opinię - audytora zewnętrznego, który potwierdził, Ŝe przedsięwzięcie jest 

realizowane zgodnie z umową i wymogami stawianymi w Sektorowym Programie 

Operacyjnym Rozwoju Zasobów Ludzkich.  

 

Uzyskiwane efekty i zaangaŜowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce w 

realizację projektów współfinansowanych z EFS w ramach Sektorowego Programu 

Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w latach 2004 – 2007 bardzo wysoko oceniło 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, o czym poinformował Wojewódzki Urząd Pracy w 

niŜej przedstawionym piśmie skierowanym do Starosty Sokólskiego: 
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Z powaŜaniem,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdobyte doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS w latach  

2004-2007 z pewnością pozwoli sprawnie, samodzielnie i efektywnie realizować projekty w 

nowym okresie programowania 2007-2013. 


