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Ogólna charakterystyka gminy 

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2019 roku Gminę Biała 

zamieszkiwało 10 565 mieszkańców, co stanowiło 19,1% całej ludności powiatu. Ponad 

połowę populacji stanowiły kobiety (52,3%). W 2019 roku zarejestrowano 73 zameldowania 

w ruchu wewnętrznym przy 94 wymeldowaniach, w wyniku czego saldo migracji 

wewnętrznych wynosi dla Gminy Biała -21. W tym samym roku 14 osób zameldowało się z 

zagranicy a zarejestrowano 21 wymeldowań - daje to saldo migracji zagranicznych 

wynoszące -7. 

Rysunek 1. Rozkład ludności w poszczególnych gminach powiatu prudnickiego 

 

 

 

Procesy demograficzne zachodzące w polskim społeczeństwie, znajdują 

odzwierciedlenie m.in. w zmniejszającym się odsetku osób w wieku przedprodukcyjnym 

(wskutek mniejszej liczby urodzeń), a także rosnącym odsetku ludności w wieku 

poprodukcyjnym. Te same zjawiska można dostrzec wśród mieszkańców gminy. W 2019 

roku 62,5% mieszkańców gminy stanowiły osoby w wieku produkcyjnym. W ostatnich latach 

dostrzegalny był stopniowy spadek liczby ludności w tej grupie. W okresie 2016 – 2019 

wzrastał odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym. Strukturę mieszkańców przedstawiono 

na rysunku nr 2. 
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Rysunek 2. Struktura mieszkańców gminy pod względem wieku 

 

Źródło danych: http://www.stat.gov.pl według stanu z końca każdego roku 

 

Na koniec III kwartału 2020 r. na terenie gminy w rejestrze REGON zarejestrowanych 

było 807 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 592 stanowiły osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą. Zarejestrowano 29 nowych podmiotów, a 18 zostało 

wyrejestrowanych. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można 

stwierdzić, że najwięcej (783) jest mikro-przedsiębiorstw zatrudniających 0-9 pracowników.  

Najwięcej podmiotów jest w sekcji G Polskiej Klasyfikacji Działalności – Handel hurtowy  

i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle – 164 podmioty oraz 

w sekcji F – Budownictwo – 163 podmioty. Podmioty gospodarcze z Gminy Biała stanowią 

17 % ogółu podmiotów powiatu. 

 

Poziom i struktura bezrobocia w gminie 

 Jednym ze wskaźników definiujących poziom bezrobocia jest stopa bezrobocia 

rejestrowanego, czyli stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby ludności 

aktywnej zawodowo. W całym kraju, tak i w województwie opolskim, i powiecie prudnickim 

do końca 2019 roku obserwowana była spadkowa tendencja stopy bezrobocia. Jednak w 

wyniku epidemii COVID-19 sytuacja się zmieniła. Na koniec października 2020 roku w 

powiecie stopa bezrobocia osiągnęła wartość 9,4%, to o 0,5 punktu procentowego więcej niż 

na koniec roku 2019.  
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Rysunek 3. Stopa bezrobocia w powiecie prudnickim 

 

Na koniec listopada 2020 roku w ewidencji tut. urzędu zarejestrowanych było  

213 osób bezrobotnych z terenu gminy, z czego 51,2% stanowiły kobiety Począwszy od 2015 

roku do grudnia 2019 roku następuje zauważalny spadek liczby bezrobotnych. Od stycznia do 

listopada br. w tut. urzędzie zarejestrowało się 326 osób natomiast 304 osoby zostały 

wyłączone z ewidencji osób bezrobotnych. Liczbę osób bezrobotnych przedstawiono na 

rysunku nr 4. 

 

Rysunek 4. Liczba bezrobotnych w gminie 

 

 

Źródło danych: http://www.stat.gov.pl według stanu z końca każdego roku 
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Jedną z charakterystycznych cech bezrobocia w gminie jest m.in. stale utrzymujący się 

wysoki procent osób bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku. Na dzień  

30 listopada 2020 roku udział zarejestrowanych osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 

wynosił 81,7% w stosunku do ogółu zarejestrowanych. Prawo do zasiłku wg stanu na dzień 

posiadało 39 osób tj. 18,7% ogółu zarejestrowanych.  

Wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych na terenie powiatu w stosunku do 

grudnia 2019 roku odnotowano we wszystkich gminach: Prudnik (o 0,7%, tj. 7 osób), Biała (o 

11,5%, tj. 22 osoby), Lubrza (o 10,9%, tj. 13 osób) oraz w gminie Głogówek (o 28,9% tj. 63 

osoby). Ogółem w powiecie prudnickim liczba bezrobotnych w analizowanym okresie 

wzrosła o 105 osób, tj. 7%.  

Rysunek 5. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych oraz spadek bezrobocia w poszczególnych gminach powiatu 

prudnickiego. 
 

 

Opracowanie własne według stanu z 30.11.2020 r. 

 

 

Dane dotyczące poziomu bezrobocia, stopy bezrobocia oraz struktury bezrobotnych 

wg podstawowych cech społeczno-demograficznych pozwalają określić charakterystyczne 

cechy bezrobocia na rynku pracy w Gminie Biała. Analizując stan i strukturę w listopadzie 

2020 roku można stwierdzić, że;  

 od początku roku liczba osób zarejestrowanych w PUP zwiększyła się o 11,5%,  

 ponad połowę (51,2%) osób zarejestrowanych stanowią kobiety,  

 osoby pozostające bez pracy powyżej roku stanowią 34,3% ogółu bezrobotnych,  

w porównaniu do roku ubiegłego jest to wzrost o 10,7%;  

 68,1% bezrobotnych posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i poniżej, co  

w porównaniu z rokiem ubiegłym stanowi spadek udziału o 0,6% tej grupy  

w ogólnej strukturze;  
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 odnotowano spadek udziału osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym o 1,3%,  

w końcu roku 2019 udział ww. grupy wynosił 7,3%;  

 w większości zarejestrowani bezrobotni to osoby poprzednio pracujące – 87,3%;  

 długotrwale bezrobotni stanowią 49,3%, ich udział wzrósł o 5,3% w stosunku do roku 

2019;  

 28,6% udział stanowią osoby do 30 roku życia, a osoby powyżej 50 roku życia stanowią 

33,8%. 

 

Struktura osób bezrobotnych  

W analizowanym okresie udział osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy w stosunku do ogółu bezrobotnych zmniejszył się o 4,8% w porównaniu do 

grudnia 2019 r. Wg stanu na koniec listopada 2020 roku w ewidencji pozostawało 176 osób, 

które ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kwalifikuje do będących w 

szczególnej sytuacji na rynku pracy. Dane dotyczące omawianej kategorii osób obrazujące 

zmiany zachodzące w porównaniu do grudnia 2019 roku zawarto w tabeli.   

 

Tabela 1. Struktura osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

Jak widać w powyższej tabeli, w porównaniu z końcem ubiegłego roku odnotowano 

wzrost o ponad 11% liczby osób bezrobotnych. Natomiast udział osób bezrobotnych 

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych 

Bezrobotni w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy  

XII 2019 XI 2020 

ogółem 
udział w 

ogółem (%) 
ogółem 

udział w 

ogółem (%) 

do 30 roku życia 54 28,3% 61 28,6% 

w tym do 25 roku życia 29 15,2% 41 19,2% 

długotrwale bezrobotni 84 44,0% 105 49,3% 

powyżej 50 roku życia 79 41,4% 72 33,8% 

posiadające co najmniej jedno dziecko do 

6 roku życia 
23 12% 29 13,6% 

posiadające co najmniej jedno dziecko 

niepełnosprawne do 18 roku życia 
1 0,5% 1 0,5% 

niepełnosprawni 17 8,9% 10 4,7% 

Liczba bezrobotnych ogółem 191 213 
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charakteryzował się wzrostem we wszystkich kategoriach z wyjątkiem osób powyżej 50 roku 

życia oraz osób bezrobotnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.  

Największy spadek bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

odnotowano wśród osób powyżej 50 roku życia. Stanowią one 33,8% wszystkich 

bezrobotnych z Gminy Biała. W większości to osoby z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym lub podstawowym (77,7%), ponad 60% posiada staż pracy powyżej 10 lat pracy, 

i niewielki procent (4,2%) to osoby bez stażu pracy. Niepokojący jest fakt, że ok 44% 

bezrobotnych pozostaje w ewidencji dłużej niż 12 miesięcy. 

Wśród osób do 30 roku życia 34,4%  stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym, a 14 osób nie posiada żadnego stażu pracy. 

Negatywnym zjawiskiem jest znaczny udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie 

bezrobotnych. W omawianej grupie najwięcej to osoby z wykształceniem podstawowym  

- 35 osób, co stanowi 33% ogółu długotrwale bezrobotnych.  

Analizując strukturę wiekową można zauważyć, że najliczniej reprezentowaną grupą 

wiekową są osoby w wieku 25-34 lat oraz 35-44 lata. Na tle powiatu, Gmina Biała 

charakteryzuje się niższym udziałem wśród  bezrobotnych osób w wieku 25-34 oraz 35-44 

lat. Odsetek ten w gminie wynosi 19,7% i 17,4%, w powiecie kształtuje się natomiast na 

poziomie 24,7% i 21,4% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.  

Rysunek 6. Struktura bezrobotnych w gminie i powiecie ze względu na wiek w listopadzie 2020 roku 

 

 
Opracowanie własne 
 

Analizując poniższy wykres można zaobserwować, iż w przedstawionej strukturze 

przeważają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz podstawowym. Sytuacja 

taka występuje zarówno w powiecie jak i gminie przy czym odsetek udziału większy jest w 
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bezrobotnych niższy jest gminie i wynosi odpowiednio: wykształcenie wyższe – gmina 6,1%, 

powiat 8,9%, policealne i  średnie zawodowe – gmina 14,6%, powiat 18,6%. Dane obrazujące 

strukturę bezrobotnych w gminie oraz w powiecie w podziale ze względu na wykształcenie 

ilustruje rysunek 7.  

 

Rysunek 7. Struktura bezrobotnych w gminie i powiecie ze względu na wykształcenie w listopadzie 2020 roku 
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Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie przeciwdziałaniu 

bezrobociu, tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzeniu nowych 

miejsc pracy. 

 

I. Działania w zakresie przeciwdziałaniu bezrobociu. 

 

Zakres działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku, poza finansowaniem 

poszczególnych form aktywizacji, obejmuje także wspieranie aktywności zawodowej 

zarejestrowanych klientów, z wykorzystaniem przewidzianych przepisami prawa usług rynku 

pracy. Działania te służą uzyskaniu zatrudnienia oraz pobudzaniu aktywności w poszukiwaniu 

zatrudnienia wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a ich realizacja przyczynia się 

w sposób znaczący do poprawy sytuacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia na 

lokalnym rynku pracy.  

W katalogu zadań wymienionych przez ustawodawcę pośrednictwo pracy postawione 

zostało na pierwszym miejscu spośród podstawowych usług rynku pracy, które pełni wiodącą 

rolę wśród programów przeciwdziałania bezrobociu. 

W ramach pośrednictwa pracy tut. urząd pozyskał w okresie styczeń - listopad 2020 roku  

813 ofert pracy, w tym 79 z Gminy Biała. Ponadto zorganizował 50 giełd pracy, w których 

uczestniczyło 227 osób bezrobotnych. W wyniku organizacji giełd pracy 71 osób 

bezrobotnych nie zgłosiło się na wezwanie, a 43 osoby odmówiło podjęcia pracy, 34 osoby 

podjęły zatrudnienie.  

Kolejną realizowana usługą jest poradnictwo zawodowe. Polega ono na udzielaniu 

bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca 

pracy. Pomaga również w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także  

w przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy.  

W Powiatowym Urzędzie Pracy usługa ta świadczona jest przez doradców zawodowych  

w związku z inicjatywą osoby zarejestrowanej, na wniosek pracownika urzędu realizującego 

inną usługę rynku pracy albo na wniosek pracodawców. W analizowanym okresie doradcy 

zawodowi przeprowadzili 330 indywidualnych porad zawodowych, 5 grupowych porad 

zawodowych i 5 grupowych informacji zawodowych. Łącznie powyższymi działaniami 

objęto 407 osób. Ponadto doradca zawodowy uczestniczy w spotkaniach informacyjnych dla 

młodzieży szkolnej z zakresu informacji zawodowej oraz w spotkaniach informacji 

zawodowej o usługach rynku pracy, sposobach poszukiwania pracy w Zakładzie Karnym w 

Nysie - Oddział Zewnętrzny w Prudniku. W bieżącym roku z uwagi na epidemię działania te 

zostały znacząco ograniczone. 
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Do usług świadczonych przez tut. urząd należy także organizacja szkoleń. Dlatego też 

urząd pracy inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych w celu 

podniesienia ich kwalifikacji zawodowych zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie 

zatrudnienia. Szkolenia organizowane są na wniosek osób bezrobotnych z zapewnieniem 

pracy lub z inicjatywy urzędu. Do listopada 2020 r. 47 osób uczestniczyło w szkoleniu w tym 

3 osoby z Gminy Biała. 

 

II. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych 

miejsc pracy. 

Rozwój przedsiębiorczości jest zadaniem bezpośrednio wynikającym z ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podejmujemy szereg działań, które mają zachęcić 

pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy, a osoby bezrobotne do zakładania 

własnych firm.  

 Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku, zmierzające do zwiększenia miejsc 

pracy i rozwoju przedsiębiorczości lokalnej wspierane są poprzez pośrednictwo pracy  

i poradnictwo zawodowe. Usługi te mają za zadanie ułatwić pracodawcy dokonanie wyboru 

kandydata na oferowane stanowisko, a osobom bezrobotnym umożliwić odnalezienie 

właściwej oferty pracy. 

Aby zachęcić pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy, na których zostaną 

zatrudnione osoby bezrobotne Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku oferuje subsydiowanie 

takiego zatrudnienia w postaci refundacji obejmującej: 

 zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na 

ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach 

organizowanych prac interwencyjnych, 

 refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w związku ze 

stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku 

skierowanego bezrobotnego bądź poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu 

lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej, 

 zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na 

ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach 

organizowanych robót publicznych. Z tej formy pomocy korzystać mogą powiaty, gminy, 

organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, 

kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz 

pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub 
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dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy 

celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków, 

 dofinasowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego , który 

ukończył 50 rok życia, 

 formy wsparcia przy zatrudnianiu osób do 30 roku życia w formie bonu 

zatrudnieniowego i bonu stażowego. 

Rozwój przedsiębiorczości pobudzany jest również poprzez udzielanie osobom 

bezrobotnym jednorazowej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej 

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku umożliwia osobom bezrobotnym możliwość 

skorzystania ze szkoleń, staży; pomoc w podjęciu prac interwencyjnych, w podjęciu 

działalności gospodarczej, w podjęciu pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia oraz 

pomoc w podjęciu prac społecznych użytecznych. Osoby bezrobotne korzystają również z 

bonów na zasiedlenie, zatrudnienie i innych form pomocy. Szczegółowe dane dotyczące form 

pomocy przedstawiono w tabeli nr 2. 

Tabela 2. Środki na aktywizację osób bezrobotnych oraz liczba zaktywizowanych osób w okresie I – XI 2020 

Formy pomocy 
I - XI 2020 

środki osoby 

Prace interwencyjne 319 629,00 70 

Roboty publiczne 284 152,00 21 

Podjęcie działalności gospodarczej 889 301,00 48 

Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy 673 410,81 25 

Podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 87 740,00 15 

Podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na 

zasiedlenie 
132 000,00 22 

Podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia dla 

bezrobotnego powyżej 50 roku życia 
33 814,70 2 

Szkolenia 213 978,00 47 

Staż 1 358 653,99 212 

Prace społecznie użyteczne 105 200,00 108 

Inne 16 572,00 2 

Łącznie  4 114 451,50 572 
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Do listopada 2020 r. z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystało 86 osób 

zamieszkujących Gminę Białą, w tym: 

 31 osób skierowano do odbywania stażu, 

 3 osoby skierowano na szkolenie, 

 26 osób rozpoczęło prace społecznie użyteczne 

 4 osoby uzyskały zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego, 

 5 osób otrzymało środki na uruchomienie działalności gospodarczej, 

 8 osób podjęło zatrudnienie w ramach robót publicznych, 

 7 osób skierowano do prac interwencyjnych, 

 1 osoba podjęły zatrudnienie w ramach bonu na zasiedlenie, 

 1 osoba podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego, 

Ponadto: 

 326 osób zarejestrowało się w tut. urzędzie, 

 304 osoby zostały wyrejestrowane z ewidencji osób bezrobotnych, w tym 167 osób  

z tyt. podjęcia pracy, 36 osób z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy. 

 

W bieżącym roku do tut. urzędu wpłynęły 954 oświadczenia o powierzeniu pracy 

cudzoziemcowi, w tym 26 oświadczeń od 5 pracodawców z terenu Gminy Biała oraz  

24 wnioski o wydanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb 

kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry 

bezrobotnych i poszukujących.  

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku poprzez środki Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego finansuje działania na rzecz kształcenia pracowników i pracodawców. 

Główny cel tego instrumentu  nakierowany jest na zapobieganie utracie zatrudnienia przez 

osoby pracujące, poprzez zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy firm. KFS daje 

możliwość finansowania kształcenia w zakresie dopasowania kompetencji pracodawców i 

pracowników do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki, wspomaga 

przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności. O dofinansowanie kosztów 

kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów 

ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub 

kompetencji osób pracujących w firmie zgodnie z priorytetami wskazanymi przez ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Krajowej Rady Rynku Pracy. W br. PUP uzyskał 

kwotę 196 400,00 zł. Odbyły się trzy nabory wniosków, w których 25 pracodawców uzyskało 

dofinansowanie w wysokości 196 295,00 zł na kształcenie 80 pracowników. 
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Od kwietnia br. Powiatowy Urząd  Pracy w Prudniku  realizuje działania w ramach 

Tarczy Antykryzysowej mającej na celu złagodzenie negatywnych skutków ogłoszonego na 

terytorium Polski stanu epidemicznego. Do listopada br. tut. urząd wypłacił  już  

16 149 702,15 zł  na wsparcie dla pracodawców i przedsiębiorców. W ramach pakietu 

antykryzysowego realizowane są wnioski na: 

 niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców oraz organizacji 

pozarządowych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. 

Pozytywnie rozpatrzono 1841 wnioski i wypłacono kwotę 9 117 129,18 zł; 

 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców – pozytywnie rozpatrzono  253 wnioski i wypłacono 

dofinansowanie w wysokości 5 267 796,38 zł;  

 dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorców samozatrudnionych – pozytywnie rozpatrzono 309 wniosków i 

wypłacono dofinansowanie w wysokości 1 579 760,00 zł; 

 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji 

pozarządowych i kościelnej osoby prawnej – pozytywnie rozpatrzono  3 wnioski i 

wypłacono dofinansowanie w wysokości 185 016,59 zł;  

Wszystkie wnioski  w ramach Tarczy Antykryzysowej są realizowane na bieżąco i w dalszym 

ciągu można starać się o  pożyczkę  i dofinansowanie do wynagrodzeń. Środki finansowe 

dostępne są do końca br. 

 

 




