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SYTUACJA DEMOGRAFICZNA 

 

W powiecie prudnickim odnotowuje się sukcesywny spadek liczby ludności. Na koniec 

grudnia 2004 roku w powiecie zamieszkiwało 60 585 osób, natomiast na koniec grudnia 2016 

roku 55 915 osób, czyli o 4 670 osób mniej. Niepokojące są również prognozy, które wskazują 

na dalszy spadek liczby mieszkańców powiatu prudnickiego. Wg prognozy GUS opracowanej 

w 2014 r. na bazie Narodowego Spisu Powszechnego 2011, szacuje się, że w roku 2020 liczba 

mieszkańców będzie równa 53 959, natomiast w roku 2050 powiat prudnicki będzie 

zamieszkiwać już tylko 39 505 osób.  

 
Tabela 1 Liczba mieszkańców w gminach powiatu  prudnickiego /stan na 31 grudnia 2016 r./ 

 

 Powierzchnia  

w km² 

Liczba ludności  

(ogółem) 
Mężczyźni Kobiety 

Powiat 

Prudnicki 
572 55 915 26 913 29 002 

Biała 196 10 686 5 113 5 573 

Głogówek 170 13 349 6 592 6 757 

Prudnik 122 27 510 13 091 14 419 

Lubrza 84 4 370 2 117 2 253 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Opolu 
 

 

Wykres 1. Liczba mieszkańców Gminy Biała w latach 2003 – 2016 /wg stanu na koniec roku/ 

Ludność w gminie Biała w latach 2003 - 2016
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Opolu 
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PODMIOTY GOSPODARCZE 

Według rejestru REGON na koniec czerwca 2017 roku liczba podmiotów gospodarki 

narodowej w powiecie prudnickim wyniosła 4 488. Dominują podmioty w sektorze 

prywatnym, stanowiące ok. 92 % wszystkich podmiotów. Liczba podmiotów zarejestrowanych 

w powiecie prudnickim na koniec czerwca 2017 roku, stanowiła 4,5 % wszystkich podmiotów 

zarejestrowanych w tym okresie w całym województwie opolskim. 

 

Wykres 2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w gminach powiatu prudnickiego /stan na koniec czerwca 

2017 roku/ 

2337

1110

777

264

0

500

1000

1500

2000

2500

Gmina Prudnik Gmina Głogówek Gmina Biała Gmina Lubrza

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Opolu 

 

Do największych produkcyjnych zakładów na terenie powiatu należą: 

w Prudniku: 

  Steinpol Central Services Sp. z o.o. – branża meblarska, 

 Artech Polska Sp. z o.o. – produkcja elementów elektronicznych,  

 OSM Prudnik – branża spożywcza,  

  Spółdzielnia Pionier – produkcja części zamiennych do samochodów,  

 Henniges Automotive Sp. z.o.o – produkcja części do samochodów.   

w Głogówku:  

  Filplast  Sp. z o.o.– produkcja okien z aluminium,  

 VTO Dekor – produkcja oklein na meble i panele,  

  ZPC PIAST Głogówek – produkcja cukiernicza,  

Ponadto w branży usługowej: 

 Morawiec – usługi transportowe,  

 Multitex Sp. z o.o.  – krawiectwo lekkie, 

 Usługi Transportowe Jan Fedorowicz, 

 Transport Krajowy i Zagraniczny Import-Export Krzysztof Cichon. 
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W Białej: 

 Ustronianka Sp. z o.o., 

 Wytwórnia Naturalnych Wód Mineralnych w Białej – branża produkcja napojów i wód    

mineralnych. 

 

STOPA BEZROBOCIA I LICZBA BEZROBOTNYCH  

 

Jednym ze wskaźników definiujących poziom bezrobocia jest stopa bezrobocia 

rejestrowanego, czyli stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby cywilnej 

ludności aktywnej zawodowo /wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej zaliczane do kategorii 

pracujących lub bezrobotnych/. W całym kraju, tak i w województwie opolskim, i powiecie 

prudnickim obserwowana jest spadkowa tendencja stopy bezrobocia. Na koniec października 

2017 roku w powiecie stopa bezrobocia osiągnęła wartość 9,2 %, to o 4,3 punktu procentowego 

mniej niż na koniec roku 2016 i o 6 punktu procentowego mniej niż w 2015 roku. 

Kształtowanie się stopy bezrobocia w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela. 

 

Wykres 3. Zmiana stopy bezrobocia w powiecie prudnickim  /wg stanu na koniec roku/ 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Opolu 

 

            

Na dzień 31 października 2017 r. w Gminie Biała zarejestrowanych było 221 osób 

bezrobotnych. W porównaniu do grudnia 2016 r. liczba osób bezrobotnych znajdujących się w 

ewidencji urzędu zmalała o 99 osób. Zmiany w poziomie bezrobocia na przestrzeni ostatnich 

lat prezentuje poniższy wykres. 
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Zmiany w poziomie bezrobocia w gminach powiatu prudnickiego
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań MRPiPS-01 o rynku pracy 

 

Na podstawie zebranych danych można zauważyć, że od 2013 roku odnotowuje się 

spadek liczby osób bezrobotnych. Przewiduje się, że w końcu 2017 roku liczba osób 

bezrobotnych będzie niższa niż w końcu roku 2016. We wszystkich gminach powiatu 

prudnickiego, w odniesieniu do grudnia 2013 roku, odnotowano spadek liczby bezrobotnych. 

Największą dynamikę spadku bezrobocia zaobserwowano w gminie Prudnik,  najmniejszą 

natomiast w gminie Lubrza.  

 

Spośród wszystkich osób bezrobotnych z terenu Gminy Biała najliczniejszą grupą 

stanowią osoby długotrwale bezrobotne - 59% ogółu bezrobotnych. Udział kobiet również 

kształtuje się na wysokim poziomie. Spośród 221 zarejestrowanych osób, 127 stanowią 

kobiety. Poniżej przedstawiono liczbę osób zarejestrowanych w tut. urzędzie wg wybranych 

kategorii.  
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Tabela nr 2 Zmiany w poziomie bezrobocia w wybranych kategoriach w latach 2013 – 2017 r. (Gmina Biała) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań MRPiPS-01 o rynku pracy 

 

 

CHARAKTERYSTYKA BEZROBOTNYCH 

 

Wykształcenie jest istotnym czynnikiem określającym status i szanse na pozyskanie 

zatrudnienia przez bezrobotnego na lokalnym rynku pracy oraz jego zdolności do szybkiego reagowania 

na zmieniające się potrzeby rynku.  

Z danych na koniec października 2017 r. wynika, że aż 71 osób bezrobotnych zarejestrowanych 

w tut. urzędzie to osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym. Dodając do nich 92 osoby  

z wykształceniem zasadniczym zawodowym, otrzymujemy grupę 163 osób bezrobotnych 

charakteryzującą się niskim poziomem wykształcenia. 

Niestety, nie sprzyja to efektywnej aktywizacji osób zarejestrowanych, tym bardziej, że część 

tych osób (kobiety) jest zainteresowana rejestracją tylko ze względu na ubezpieczenie zdrowotne. 

 

 

 

 

 

 

 

XII 2013 XII 2014 XII 2015 XII 2016 X 2017 Wybrane kategorie osób 

bezrobotnych 

Bezrobotni zarejestrowani ogółem 531 435 363 320 221 

Kobiety 275 230 204 169 127 

Z prawem do zasiłku 47 20 24 35 21 

Osoby dotychczas niepracujące 103 84 63 55 33 

Zwolnieni z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy 
12 11 13 7 4 

Zamieszkali na wsi 362 301 251 225 154 

Bez kwalifikacji zawodowych 169 155 135 117 79 

Bez doświadczenia zawodowego 138 111 85 75 43 

Kobiety, które nie podjęły 
zatrudnienia po urodzeniu dziecka 

79 67 67 58 45 

Do 30 roku życia * * 117 93 65 

Do 25 roku życia 123 92 66 58 39 

Długotrwale bezrobotne 308 269 220 185 131 

Powyżej 50 roku życia 130 112 115 115 87 

Posiadający co najmniej jedno 

dziecko do 6 roku życia 
* * 46 47 40 

Niepełnosprawni 19 17 23 18 21 
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Wykres 5. Bezrobotni w Gminie Biała wg wykształcenia /stan na koniec października 2017 r./ 
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 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań MRPiPS-01 o rynku pracy 

 

Tabela 3. Bezrobotni w Gminie Biała wg wykształcenia w latach 2013 – 2017  

 

Poziom wykształcenia XII 2013 XII 2014 XII 2015 XII 2016 X 2017 

Wyższe 44 38 28 24 19 

Policealne i średnie 

zawodowe 
72 70 48 36 25 

Średnie ogólnokształcące 43 25 25 20 14 

Zasadnicze zawodowe 197 156 132 125 92 

Gimnazjalne i poniżej 175 146 130 115 71 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań MRPiPS-01 o rynku pracy 
 

Bezrobocie może dotknąć osobę w każdym wieku, bez względu na posiadane doświadczenie 

zawodowe, czy też wykształcenie i dla każdej z nich będzie to traumatyczne doświadczenie. Analizując 

dane statystyczne dotyczące bezrobocia można wyróżnić pewne tendencje charakteryzujące populację 

osób bezrobotnych. 

Obserwując rozkład wieku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 

Prudniku na przestrzeni lat 2013 – 2017 zauważyć można, że najwięcej osób bezrobotnych znajdowało 

się w przedziale wiekowym 25 – 34 lata. W październiku 2017 roku stanowili oni 23,5 % ogółu 

bezrobotnych. W porównaniu z rokiem 2013 udział osób bezrobotnych w tej grupie wiekowej spadł  

o 63 %. Bardzo wyraźnie spadła też liczba osób bezrobotnych w przedziale wiekowym 18-24 lata  

(w stosunku do 2013r. spadek aż o 68 %). Spadek populacji w obu grupach wiekowych może wynikać  

z kierowania do nich licznych form wsparcia. Jednak stały i wysoki ich udział w ogólnej liczbie 

bezrobotnych wskazuje na ciągłą potrzebę wzmacniania ich w aktywności zawodowej. 

W ostatnich latach kładziono nacisk na aktywizację osób bezrobotnych lub pozostających bez 

zatrudnienia do 30 roku życia oraz powyżej 50 roku życia, co spowodowało, że grupa wiekowa 31-50 

lat była defaworyzowana w dostępie do środków publicznych przewidzianych na aktywizację 
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zawodową.  Natomiast najmniejszy spadek liczebności w stosunku do 2013 roku zaobserwowano wśród 

osób powyżej 60 roku życia. 

 

Tabela 4. Bezrobotni w Gminie Biała wg wieku w latach 2013 – 2017  

 

Grupy wiekowe XII 2013 XII 2014 XII 2015 XII 2016 X 2017 

18 – 24 123 92 66 58 39 

25 – 34 143 116 86 74 52 

35 – 44 75 62 54 45 22 

45 – 54 110 86 81 66 48 

55 – 59 55 54 44 45 40 

60 lat i więcej 25 25 32 32 20 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań MRPiPS-01 o rynku pracy 
 

 W okresie od stycznia do października 2017  r. z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 

skorzystały 124 osoby bezrobotne z terenu Gminy Biała, z tego: 

 49 osób skierowano do odbywania stażu, w tym 1 w ramach bonu stażowego, 

 13 osób podjęło zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, 

 13 osób rozpoczęło prace społecznie użyteczne, 

 9 osób skierowano na szkolenia, w tym 1 w ramach bonu szkoleniowego, 

 23 osoby podjęły zatrudnienie w ramach refundacji części kosztów wynagrodzenia oraz składek 

na ubezpieczenie społeczne za zatrudnienie osoby do 30 roku życia, 

 8 osób podjęło zatrudnienie w ramach robót publicznych, 

 1 osoba podjęła zatrudnienie w ramach bonu na zasiedlenie, 

 5 osób otrzymały środki na uruchomienie działalności gospodarczej, 

 2 osoby podjęły zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego, 

 1 osoba podjęła zatrudnienie w ramach bonu zatrudnieniowego. 

Ponadto: 

 330 osób zarejestrowało się w tut. urzędzie, 

 429 osób zostało wyrejestrowanych z ewidencji w tym 211 osób z powodu podjęcia pracy, 

 69 osób zostało wyrejestrowanych z ewidencji z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy, 
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Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku w 2017 roku złożył wnioski i pozyskał dodatkowe 

środki z Rezerwy Ministra na realizację następujących programów: 

1. Kompetentny pracownik - program realizowany jest ze środków rezerwy Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Cel programu: aktywizacja zawodowa 37 osób bezrobotnych, których celem będzie 

likwidacja widocznych na rynku pracy luk kompetencyjnych, związanych z brakiem 

specjalistów m.in. przemysłu: spożywczego, maszynowego, motoryzacyjnego, IT oraz 

medycyny i opieki długoterminowej. 

Całkowita wartość projektu: 307 600,00 zł 

Czas realizacji projektu: 04.2017 r. - 30.06.2019 r. 

Działania - w ramach programu oferujemy następujące formy wsparcia: prace 

interwencyjne, staże, refundacje doposażenia stanowiska pracy, bony szkoleniowe, 

jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej, refundacje doposażenia 

stanowiska pracy. 

2. Praca wzbogaca - program realizowany jest ze środków rezerwy Ministra Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej 

Cel programu: zaktywizowanie 5 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń  

z pomocy społecznej 

Całkowita wartość projektu: 20 000,00 zł 

Czas realizacji projektu: 04.2017 r. - 31.12.2017 r. 

Grupa docelowa: uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne korzystające ze 

świadczeń z pomocy społecznej i zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Prudniku. 

Działania - w ramach programu oferujemy następujące formy wsparcia: prace 

interwencyjne, prace społecznie użyteczne, staże. 

3. Program specjalny - "Pozytywna Zmiana" - program realizowany w oparciu  

o dodatkowe środki Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra. 

Cel programu: zaktywizowanie 40 osób bezrobotnych objętych III profilem pomocy. 

Całkowita wartość projektu: 430 115,00 zł (w tym 206 000,00 zł - dodatkowe środki  

Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra).  

Czas realizacji projektu: kwiecień 2017 r. – grudzień 2017 r. 

Grupa docelowa: uczestnikami programu mogą być wszystkie osoby bezrobotne,  

dla których ustalony został III profil pomocy i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Prudniku. 

Działania - w ramach programu oferujemy następujące formy wsparcia: szkolenie 

zawodowe, roboty publiczne, staże. 
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4. Program specjalny - "Praca od DZIŚ" - program realizowany w oparciu o środki 

Funduszu Pracy. 

Cel programu: zaktywizowanie 45 osób bezrobotnych z II i III profilu pomocy. 

Całkowita wartość projektu: 417 125,00 zł  

Czas realizacji projektu: luty 2017 r. – grudzień 2017 r. 

Grupa docelowa: uczestnikami programu mogą być wszystkie osoby bezrobotne,  

dla których ustalony został II lub III profil pomocy i są zarejestrowane w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Prudniku.  

Działania - w ramach programu oferujemy następujące formy wsparcia: szkolenie 

zawodowe, roboty publiczne, prace interwencyjne. 

5. Program regionalny - program realizowany jest ze środków rezerwy Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej.  

Cel programu: zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród kobiet, w szczególności 

długotrwale bezrobotnych, bez kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego na terenie 

wszystkich powiatów województwa opolskiego. 

Całkowita wartość projektu: 440 000,00 zł 

Czas realizacji projektu: 03.2017 r. - 31.12.2017 r. 

Grupa docelowa: 55 kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku 

jako bezrobotne (w tym 20 bez kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego,  

10 długotrwale bezrobotnych, 5 powyżej 50 roku życia, 10 poniżej 30 lat,  

10 zamieszkałych na terenie wiejskim).  

Działania - w ramach programu oferujemy następujące formy wsparcia: prace 

interwencyjne, staże, refundacje doposażenia stanowiska pracy, jednorazowe środki na 

uruchomienie działalności gospodarczej, refundacje doposażenia stanowiska pracy. 

6. Szansa na rozwój zawodowy - program realizowany jest ze środków rezerwy Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Cel programu: aktywizacja zawodowa 27 osób zamieszkujących na wsi  

Całkowita wartość projektu: 200 000,00 zł 

Czas realizacji projektu: 05.2017 r. - 31.07.2019 r. 

Grupa docelowa: uczestnikami programu mogą być osoby zamieszkujące na wsi  

i zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku  

Działania - w ramach programu oferujemy następujące formy wsparcia: prace 

interwencyjne, staże, bony szkoleniowe, jednorazowe środki na uruchomienie działalności 

gospodarczej, refundacje doposażenia stanowiska pracy, szkolenia. 
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7. Praca uszlachetnia - program realizowany jest ze środków rezerwy Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej 

Cel programu: aktywizacja zawodowa 10 osób długotrwale bezrobotnych 

Całkowita wartość projektu: 80 000,00 zł 

Czas realizacji projektu: 05.2017 r. - 31.07.2019 r. 

Grupa docelowa: uczestnikami programu mogą być osoby długotrwale bezrobotne  

zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku 

Działania - w ramach programu oferujemy następujące formy wsparcia: roboty publiczne, 

jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej, refundacje doposażenia 

stanowiska pracy, prace interwencyjne, staże. 

8. Zorientowani na sukces zawodowy - program realizowany jest ze środków rezerwy 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Cel programu: aktywizacja zawodowa 30 osób. 

Całkowita wartość projektu: 211 100,00 zł 

Czas realizacji projektu: 09.2017 r. - 31.12.2019 r. 

Grupa docelowa: uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne  powyżej 30 roku 

życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku 

Działania - w ramach programu oferujemy następujące formy wsparcia: roboty publiczne, 

refundacje doposażenia stanowiska pracy, staże, szkolenia zawodowe, jednorazowe środki 

na uruchomienie działalności gospodarczej, prace interwencyjne. 

Projekty realizowane w 2017 r. współfinansowane ze środków unijnych 

1. Projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  

w powiecie prudnickim (III) w ramach Programu Operacyjnego 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. 

Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku 

życia pozostających bez pracy w powiecie prudnickim. 

Całkowita wartość projektu: 929 817,91 zł 

Dofinansowanie projektu z UE: 783 650,53 zł  

Grupa docelowa: Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy,  

w tym  osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (dla 

których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu  

i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą  

w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  
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Liczba uczestników projektu: 122 osoby bezrobotne. 

Okres realizacji: 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 

Formy wsparcia: staże, szkolenia zawodowe, bony na zasiedlenie, jednorazowe środki na 

uruchomienie działalności gospodarczej. 

 

2. Projekt pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie 

prudnickim (III) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, 

Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez 

PUP. 

Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 

29 roku życia, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w 

powiecie prudnickim.  

Całkowita wartość projektu: 1 557 763,38 zł  

Dofinansowanie projektu z UE: 1 324 098,87 zł  

Grupa docelowa: Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby w wieku powyżej 29 roku 

życia pozostające bez pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku 

jako osoby bezrobotne, zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) 

lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia  

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 645 z późn. zm.), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy tj.: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby po 50 roku 

życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby posiadające 

co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne 

do 18 roku życia, migranci powrotni i imigranci. 

Liczba uczestników projektu: 163 osoby bezrobotne. 

Okres realizacji: 01.01.2017 r.-31.12.2017 r. 

Formy wsparcia: staże, szkolenia zawodowe, jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, refundacje doposażenia stanowiska pracy, prace interwencyjne. 
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Podsumowanie 

 Liczba osób bezrobotnych w ostatnich latach systematycznie spada. Jest to wynik 

aktywnej polityki prowadzonej przez tut. urząd oraz wzmożonej pracy doradców klienta. 

Dodatkowo w 2016 roku wprowadzono nowy instrument skierowany do osób 

bezrobotnych poniżej 30 roku życia mający na celu wsparcie w podjęciu zatrudnienia. Polega 

on na refundacji części kosztów wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenie społeczne 

przez 12 m-cy w wysokości minimalnego wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego 

bezrobotnego do 30 roku życia. Programem tym w 2017 roku objęto 131 osób bezrobotnych. 

Od stycznia do października 2017  r. Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku m.in.: 

1) pozyskał środki finansowe w wysokości 9 391 200 zł, 

2) skierował 1049 osób bezrobotnych na różne formy aktywizacyjne,  

3) pozyskał 1581 ofert pracy, 

4) zorganizował 86 giełd pracy dla pracodawców, w których uczestniczyło 556 osób 

bezrobotnych, 

5) zorganizował w dniu 26 kwietnia 2017 r. Transgraniczne Targi Pracy, Edukacji  

i Przedsiębiorczości „NAUKA – PRACA – KARIERA”. 

 


