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I. WSTĘP 
 

Lata 2007 i 2008 były dla rynku pracy powiatu wodzisławskiego okresem 

najbardziej korzystnych zmian, z duŜą dynamiką spadku bezrobocia. Rok 

ubiegły był rokiem wzrostu podaŜy ofert pracy, wspartego znaczną kwotą 

(ponad 10 mln zł) środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i funduszy unijnych (Europejskiego 

Funduszu Społecznego). Środki te zostały skierowane na dofinansowanie 

programów aktywnej polityki rynku pracy. 

W I półroczu roku 2008 ponad 2 tys. osób opuściło szeregi bezrobotnych, 

podejmując zatrudnienie w kraju i za granicą lub korzystając z innych form 

aktywizacji zawodowej. 

Dobra koniunktura w gospodarce sprzyjała osobom przedsiębiorczym. W ciągu 

ostatnich 2 lat 325 osób, korzystając z dofinansowania krajowymi i unijnymi 

środkami, załoŜyło własne firmy. 

Urząd wprowadził nowe standardy usług rynku pracy i szereg inicjatyw 

w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, by lepiej 

przygotować osoby poszukujące pracy do samodzielnego poszukiwania pracy 

i większej mobilności zawodowej. 

Rozwinięciu wachlarza usług pomogło zatrudnienie dodatkowo 10 

pracowników (pośrednicy pracy, doradcy zawodowi i liderzy klubu pracy). Na 

zatrudnienie połowy z nich urząd pozyskał środki Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Pomocą objęto głównie osoby, które najtrudniej radzą sobie na rynku pracy: 

długotrwale bezrobotni, osoby po 50 roku Ŝycia, niepełnosprawni.  

DuŜym sukcesem Zarządu Powiatu było utworzenie Zakładu Aktywności 

Zawodowej – unikatowego zakładu pracy dla 15 niepełnosprawnych ze 

znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, których szanse na 

zatrudnienie na otwartym rynku pracy byłyby znikome. 

W latach 2007 i 2008 zjawiskiem mającym niemały wpływ na rynek pracy były 

migracje zarobkowe. Do pracy za granicę wyjeŜdŜali nie tylko bezrobotni. 
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Miejsca pracy opuszczali specjaliści, fachowcy róŜnych branŜ, dezorganizując 

nierzadko pracę w firmie. Za granicą rozpoczynali swoją pracę często teŜ 

absolwenci wyŜszych uczelni. 

Po to, by poznać i zanalizować zjawisko migracji, urząd z własnej inicjatywy 

przeprowadził badania wśród pracodawców i bezrobotnych. Dla uchwycenia 

tendencji i skali zmian zjawiska migracji, badania przeprowadzono dwukrotnie 

– w I kwartale roku 2007 i 2008. 

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono dane statystyczne obrazujące 

poziom i strukturę bezrobocia w powiecie wodzisławskim w roku 2008 oraz 

skalę zmian w porównaniu do roku 2007, a takŜe opis wielu nowatorskich 

działań, szczególnie z dziedziny poradnictwa zawodowego, które wspomagały 

osoby bezrobotne w dokonywaniu dobrych wyborów zawodowych. 
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II. POJĘCIA I DEFINICJE UśYTE W SPRAWOZDANIU 
 

1) Bezrobotny z prawem do zasiłku – świadczenie wypłacone z Funduszu 

Pracy osobie zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy, spełniającej 

warunki z art. 71 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

z dnia 20 kwietnia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 

z późn. zm.). 

2) Bezrobotny bez prawa do zasiłku – osoba nie pobierająca świadczeń,  

o których mowa w pkt.1.1. 

3) Stopa bezrobocia – wyraŜony w procentach stosunek liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo (tj. 

osób pracujących oraz osób bezrobotnych) 

4) Osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

 

a) bezrobotni do 25 roku Ŝycia – oznacza to bezrobotnych, którzy do 

dnia zastosowania wobec nich usług lub instrumentów rynku pracy 

nie ukończyli 25 roku Ŝycia; 

b) długotrwale bezrobotni – oznacza to bezrobotnych pozostających 

w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 

12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów 

odbywania staŜu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy;  

c) bezrobotni powyŜej 50 roku Ŝycia – oznacza to bezrobotnych, 

którzy w dniu zastosowania wobec nich usług lub instrumentów 

rynku pracy ukończyli co najmniej 50 rok Ŝycia; 

d) bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych – oznacza to 

bezrobotnych nie posiadających kwalifikacji do wykonywania 

jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, 

zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem 

uprawniającym do wykonywania zawodu; 
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e) bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do  

7 roku Ŝycia, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od 

osób fizycznych; 

f) bezrobotni niepełnosprawni. 

 

Dodatkowo po nowelizacji ustawy od 26 października 2007r. do grona 

tych osób zostali włączeni: 

a) bezrobotni bez doświadczenia zawodowego – oznacza to 

bezrobotnego, który wykonywał zatrudnienie lub inną pracę 

zarobkową przez okres łączny poniŜej 6 miesięcy 

b) bezrobotni bez wykształcenia średniego 

c) kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 

d) bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie 

podjęli zatrudnienia. 
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III. POZIOM BEZROBOCIA 
 

Od roku 2004 w powiecie wodzisławskim następowały korzystne 

tendencje redukcji liczby zarejestrowanych. Od momentu powstania powiatu 

wodzisławskiego /01.01.1999r./ zjawisko bezrobocia najszybciej rosło w latach 

1999 – 2001. W roku 2002 przyrost był znacznie mniejszy, a w latach 2004 - 

2008 notowano tendencje spadkowe.  

Przy zestawieniu danych na dzień 31.12.2008 r. z kulminacyjną wartością 

stanu bezrobocia w powiecie wodzisławskim w dniu 31 stycznia 2004 roku 

/9840 osób/ spadek wyniósł 6358 osób, tj. ponad 64%. 

W roku ubiegłym zanotowano większą dynamikę spadku bezrobocia, niŜ 

w roku 2006 i 2007: 

-   2006 rok – spadek w okresie I-XII o 1 203 osoby, tj. o 15% 

-   2007 rok – spadek w okresie I-XII o 2 538 osób, tj. o 26% 

-   2008 rok – spadek w okresie I-XII o 1860 osób, tj. o 35%. 
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Rys. 1 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych (I 2006 – XII 2008)  
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Liczba bezrobotnych w powiecie wodzisławskim w lata ch 1990 - 2008
(stan na 31 grudnia)
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Rys.2 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych (1990 – 2008) 

 

Na dzień 31 grudnia 2008r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śl. 

zarejestrowanych było ogółem 3 482 bezrobotnych, w tym 2403 kobiety. 

Stopa bezrobocia wahała się w ciągu roku między 11,3% w styczniu a 7,6% 

w grudniu 2008 r. 

Stopy bezrobocia w powiecie wodzisławskim 
w okresie I-XII/2008r.
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Rys. 3 Stopa bezrobocia (I-XII 2008r.) 
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W ubiegłym roku najniŜszy poziom bezrobocia zanotowano w lipcu – 3325 

osób. Ten poziom bezrobocia był tylko o 206 osób niŜszy od najniŜszego 

 w historii notowanego bezrobocia po 1989 r., tj. w grudniu 1997 roku /3136 

osób/. 
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IV. STRUKTURA BEZROBOTNYCH 
 

 

1. Bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku 
 

Bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku
w dniu 31.12.2008r.

z prawem do 
zasiłku 
11,5%

bez prawa do 
zasiłku 
88,5%

 
 

Rys.4 Bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku 

 

Liczba osób bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku dla bezrobotnych 

w końcu 2008 r. wyniosła 402 osoby (11,5%). Odsetek osób z prawem do 

zasiłku dla województwa śląskiego wynosi 17,2%. 

Pozostali bezrobotni, tj. 3 080 osób nie pobierają zasiłku. 
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2. Bezrobotni według wieku 
 

Struktura wiekowa osób bezrobotnych
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Rys. 5 Bezrobotni wg wieku (wartość liczbowa) 
 
 

35 - 44 lata 
16,5%

25 - 34 lata 
28,5%

18 - 24 lata 
28,4%

55 - 64 lata; 
7,0%

45 - 54 lata; 
19,6%

 
Rys. 6 Bezrobotni wg wieku (w%) 

 
Ponad połowę wszystkich bezrobotnych (56,9%) stanowią osoby młode do 34. 

roku Ŝycia. Aktywna polityka zatrudnienia wobec młodzieŜy stanowi priorytet 

działań urzędu wobec grup szczególnie zagroŜonych na rynku pracy. W ujęciu 

rocznym w tej kategorii udział młodzieŜy w całej populacji wzrósł o 1,3%, lecz 

liczba młodzieŜy poszukującej pracy zmniejszyła się o 403. 
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Bezrobotni, którzy ukończyli 50. rok Ŝycia stanowili w grudniu 17,5% wszystkich 

zarejestrowanych /612 osób/. Grupa ta zmniejszyła się na przestrzeni roku o 254 

osoby, a jej udział w całej populacji nieznacznie wzrósł i na dzień 31 grudnia 

wyniósł 16,2%. 

 

3. Bezrobotni według poziomu wykształcenia 

Bezrobotni według poziomu wykształcenia

wyŜsze; 360

zasadnicze 
zawodowe; 978

gimnazjalne i 
poniŜej; 983 policealne 

i średnie 
zawodowe; 

859

średnie 
ogólnokształcące; 

302

 

Rys. 7 Bezrobotni wg poziomu wykształcenia (wartość liczbowa)  
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Rys.8 Bezrobotni wg poziomu wykształcenia (w%) 
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Struktura wykształcenia bezrobotnych z powiatu wodzisławskiego ewoluuje, 

jednak trudno mówić o znaczących zmianach. Faktem jest, Ŝe od kilku lat 

obserwujemy systematyczny wzrost liczby bezrobotnych z wykształceniem 

wyŜszym. Aktualnie stanowią oni 10,3%  zarejestrowanych (rok wcześniej – 

5,9%). W tej grupie bezrobocie długotrwałe występuje z najmniejszym 

natęŜeniem (tylko ok. 15% poszukuje pracy dłuŜej niŜ 1 rok). 

 Wśród zarejestrowanych nadal dominują osoby o najniŜszym poziomie 

kwalifikacji (zasadnicze zawodowe – 28,1% oraz gimnazjalne i poniŜej – 

28,2%). 

W ciągu roku zmniejszył się odsetek bezrobotnych z wykształceniem 

zawodowym (o 3,7 %), i wśród osób bez wykształcenia (o 5%), a wzrósł 

wśród osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, co moŜna 

interpretować jako wzrost podaŜy ofert pracy w kraju oraz stosunkowo duŜą 

emigrację pracowników, szczególnie z branŜy budowlanej, gastronomicznej 

i transportu.  

Analizując strukturę bezrobocia wg wykształcenia naleŜy podkreślić fakt, iŜ 

bezrobotne kobiety statystycznie są lepiej wykształcone od bezrobotnych 

męŜczyzn i ta tendencja utrzymuje się nadal, a szczególnie widoczna jest 

w grupie bezrobotnych z wykształceniem wyŜszym (ok. 70% osób 

z dyplomem to kobiety). 
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4. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy 
 

        Tabela 1– Bezrobotni zarejestrowani w dniu 31.12.2007r. i 31.12.2008r. wg czasu 
                                 pozostawania bez pracy 
 

 

Liczba bezrobotnych Czas pozostawania 
bez pracy w 
miesiącach* 2008 2007 

 
do 6 

 

2 341 2 366 

 
6 - 12 

 

396 803 

 
12 - 24 260 809 

 
pow. 24 

 

485 1 285 

* liczony jako czas nieprzerwanego pozostawania w ewidencji osób bezrobotnych od dnia rejestracji 
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do 6 miesięcy 6 - 12 miesięcy 12 - 24 miesięcy powyŜej 24 miesięcy

Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy 
w dniu 31.12.2007r. i 31.12.2008r. (w %)

rok 2007 rok 2008
 

Rys. 9 Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy (w%) 
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DuŜa podaŜ ofert pracy stałej i subsydiowanej, objęcie wszystkich bezrobotnych 

usługami pośrednictwa pracy do 30 dni od daty rejestracji spowodowała znaczne 

skrócenie czasu poszukiwania pracy. AŜ 2/3 bezrobotnych podjęło zatrudnienie 

w ciągu pierwszych 6 miesięcy od dnia zarejestrowania się (w roku 2007 – 47%). 

Znacząco zmniejszył się odsetek bezrobotnych, pozostających w rejestrach ponad 

2 lata (z 25% w 2007 r. do 15% w roku 2008).  

Wiek bezrobotnych pozostaje w prostej korelacji z czasem poszukiwania pracy: 

wraz z wiekiem rosną problemy z podjęciem zatrudnienia.  

Podobna zaleŜność dotyczy poziomu wykształcenia: najkrótszy czas 

poszukiwania pracy występuje wśród osób z wykształceniem wyŜszym. 
 

Tabela 2 - Bezrobotni zarejestrowani wg poziomu wykształcenia i czasu pozostawania bez pracy   

- stan na 31.12.2007r. i 31.12.2008r. 
 

czas pozostawania bez pracy w miesiącach 

do 6 6 - 12 12 - 24 pow. 24 wykształcenie 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

wyŜsze 64% 75% 14% 10% 10% 7% 12% 8% 

policealne i średnie 
zawodowe 

43% 73% 16% 11% 17% 5% 17% 11% 

średnie ogólnokształcące 58% 73% 11% 11% 14% 6% 17% 10% 

zasadnicze zawodowe 43% 66% 16% 11% 16% 9% 25% 14% 

gimnazjalne i poniŜej 35% 56% 15% 12% 15% 9% 35% 20% 

 

Dobra koniunktura gospodarcza wpłynęła korzystnie na skrócenie czasu 

pozostawania bez pracy – wszyscy bezrobotni na kaŜdym poziomie 

wykształcenia poszukiwali pracy krócej niŜ w 2007 roku, przy czy nie zmieniły 

się relacje między wykształceniem i czasem pozostawania bez pracy. 

Nadal najtrudniej jest podjąć zatrudnienie osobom z wykształceniem 

gimnazjalnym i poniŜej.  
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W grupie tej występuje najwyŜsze bezrobocie długotrwałe (29%), choć 

w stosunku do roku 2007 obniŜyło się aŜ o 21 punktów procentowych. 

Odsetek długotrwale bezrobotnych jest nieco wyŜszy wśród kobiet (22% ogółu 

bezrobotnych kobiet) niŜ wśród męŜczyzn (19% ogółu bezrobotnych 

męŜczyzn). Dane na koniec grudnia kaŜdego roku nie odzwierciedlają jednak 

naleŜycie skali problemu, gdyŜ w miesiącach zimowych rejestruje się 

stosunkowo więcej męŜczyzn, którzy kończą sezonowe prace np. 

w budownictwie.  

5. Osoby znajduj ące si ę w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
  
Tabela 3 – Liczebność grup zawodowych osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy – stan na 31.12.2008r. 
 

grupa ryzyka 
liczba 

bezrobotnych  
w 2008r. 

% ogółu 
bezrobotnych* 

w 2008r. 

% ogółu 
bezrobotnych* 

w 2007r. 
bezrobotni do 25 roku Ŝycia 986 28% 26% 

długotrwale bezrobotni 1 457 42% 57% 

bezrobotni powyŜej 50 lat 612 18% 16% 

bezrobotni bez kwalifikacji 
zawodowych 

897 26% 27% 

bezrobotni samotnie wychowujący 
dziecko do lat 7 

296 8% 4% 

niepełnosprawni bezrobotni 198 6% 3% 
* suma jest większa niŜ 100%, gdyŜ część bezrobotnych naleŜy do więcej niŜ jednej grupy ryzyka 

 

W grupach osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy obserwowano następujące 

zjawiska i tendencje: 

− w kategorii bezrobotnych do 25 roku Ŝycia zarejestrowanych było 986 osób, 

tj. 28% ogółu bezrobotnych i w ciągu roku liczba osób młodych zmniejszyła się 

o 403 dzięki priorytetowym działaniom urzędu zmierzającym do aktywizacji 

zawodowej tej grupy. Nadal jednak odsetek niepracującej młodzieŜy 

w powiecie wodzisławskim jest znacznie wyŜszy niŜ średni dla woj. śląskiego 

(18,6%). 
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− znacznie mniej niŜ średnia dla Śląska (25%) jest zarejestrowanych 

bezrobotnych, którzy ukończyli 50 lat (18%). W ciągu roku liczba osób w tym 

wieku zmniejszyła się o 252 osoby. 

− zbiorowość długotrwale bezrobotnych stanowiła 42% ogółu zarejestrowanych 

i spadła w ciągu roku aŜ o 15% (średnia dla Śląska – 51%).  

Dzięki zaangaŜowaniu znacznych środków na realizację programu aktywizacji 

zawodowej osób długotrwale bezrobotnych powyŜej 25 roku Ŝycia, 

dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, znacznie zahamowano 

dynamikę wzrostu bezrobocia wśród osób – beneficjentów programu 

zarejestrowanych dłuŜej niŜ 12 miesięcy. 

6. Bezrobotni według grup zawodowych i oferty pracy 
 

UŜyte w zestawieniu nazwy grup zawodów są zgodne z obowiązującą 

Klasyfikacją Zawodów i Specjalności wydaną na podstawie rozporządzenia 

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 w sprawie klasyfikacji 

zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania 

(Dz. U. z 2004, Nr 265, poz. 2644). 

Tabela uwzględnia równieŜ oferty staŜu oraz przygotowania zawodowego, 

które w przypadku niektórych grup zawodowych znacznie zawyŜają rzeczywistą 

liczbę miejsc pracy, a tym samym fakt, czy dana grupa zawodów jest 

nadwyŜkowa czy deficytowa. 
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Tabela 4 - Liczebność grup zawodowych bezrobotnych osób oraz zgłoszone oferty pracy  

    w 2008 roku 

 

Nazwa grupy 
zawodowej 

Liczba 
zarejestrowanych 
osób bezrobotnych 

ogółem 

Oferty pracy, staŜu lub 
przygotowania 

zawodowego w 2008 r. 

Liczba bezrobotnych 
przypadająca 

na jedną ofertę pracy 
(2: 3) 

1 2 3 4 
Fizycy, chemicy, 
matematycy i 
pokrewni 

54 0 0 

Informatycy i 
pokrewni 

16 8 2,0 

InŜynierowie 
budownictwa 

29 8 3,6 

Specjalista ochrony 
środowiska 

66 1 66 

Specjalista ochrony 
zdrowia 

16 7 2,3 

Nauczyciele 
gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych 

92 7 13,1 

Nauczyciele szkół 
podstawowych 
 i przedszkoli 

13 13 1 

Specjalista do spraw 
ekonomicznych 
i zarządzania 

227 99 2,3 

Prawnik 12 5 2,4 

Psycholog 2 9 0,2 

Pedagog 137 22 6,2 

Socjolog 29 0 0 

Specjalista 
administracji 
publicznej 

9 0 0 

Technik budownictwa 92 6 15,3 

Technik elektryk 39 4 9,8 

Technik elektronik 53 4 13,3 

Technik informatyk 52 11 4,7 



 20   

Nazwa grupy 
zawodowej 

Liczba 
zarejestrowanych 
osób bezrobotnych 

ogółem 

Oferty pracy, staŜu lub 
przygotowania 

zawodowego w 2008 r. 

Liczba bezrobotnych 
przypadająca 

na jedną ofertę pracy 
(2: 3) 

Technik Ŝywienia 79 2 39,5 

Technik 
farmaceutyczny 

23 8 2,9 

Laborant chemiczny 12 5 2,4 

Pielęgniarki i połoŜne 26 15 1,7 

Technik handlowiec 50 18 2,8 

Przedstawiciel 
handlowy 

11 28 0,4 

Technik ekonomista 236 4 59,0 

Technik prac 
biurowych 

238 531 0,4 

Pracownicy pomocy 
społecznej  
i pracy socjalnej 

15 31 0,5 

Magazynier 46 131 0,4 

Ogrodnik 92 4 23,0 

Górnik 222 11 20,2 
Kierowca 
samochodów 
cięŜarowych 

43 227 0,2 

Murarz 111 99 1,1 

Malarz 106 37 2,9 

Stolarze i cieśle 146 104 1,4 

Dekarz 7 12 0,6 

Sprzedawca 719 588 1,2 

Ślusarz 129 34 3,8 

Blacharz 
samochodowy 

40 9 4,4 

Lakiernik 
samochodowy 

56 11 5,1 

Mechanicy sam. 
osobowych 
i cięŜarowych 

392 74 5,3 

Piekarz 78 37 2,1 

Fryzjer 120 47 2,6 
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Nazwa grupy 
zawodowej 

Liczba 
zarejestrowanych 
osób bezrobotnych 

ogółem 

Oferty pracy, staŜu lub 
przygotowania 

zawodowego w 2008 r. 

Liczba bezrobotnych 
przypadająca 

na jedną ofertę pracy 
(2: 3) 

Cukiernik 72 28 2,6 

Kucharz 224 93 2,4 

Kelner, bufetowy 103 182 0,6 

Krawiec 209 64 3,3 

 

Grupy zawodów deficytowych (wskaźnik liczby bezrobotnych przypadających  

na 1 ofertę jest mniejszy od 1): 

− przedstawiciel handlowy, 

− technika prac biurowych,  

− pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej,  

− kierowca samochodów cięŜarowych,  

− dekarz,  

− psycholog,  

− magazynier,  

− kelner, bufetowy. 
 

Grupy zawodów nadwyŜkowych o najwyŜszym wskaźniku liczby bezrobotnych 

przypadających na 1 ofertę: 

− fizycy, chemicy i pokrewni (brak ofert), 

− socjolog (brak ofert), 

− - specjalista administracji publicznej (brak ofert), 

− ogrodnik, 

− specjalista ochrony środowiska, 

− nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 

− technik budownictwa, 

− technik elektronik, 

− technik Ŝywienia, 

− technik ekonomista. 
 



 22   

V. NAPŁYW BEZROBOCIA 
 
Tabela 5 – Struktura nowo rejestrujących się bezrobotnych w 2007 i 2008 roku 

ogółem 
wyszczególnienie 

w 2008 roku w 2007 roku 

Bezrobotni rejestrujący się  8 887 9 050 

z tego po raz pierwszy 1 903 1 951 

 po raz kolejny 6 984 7 099 

poprzednio pracujące 5 901 5 885 
osoby 

dotychczas niepracujące 2 986 3 165 

Niepełnosprawni 335 248 

 
Tabela 6 – Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy 

w okresie 01.01.2008r. – 31.12.2008r. 
 

wyszczególnienie ogółem 
oferty 
pracy 

wskaźnik 
napływu 

bezrobotnych w 
stosunku do ofert 

pracy  

Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo 25 19 1,3 

Górnictwo i kopalnictwo 166 6 27,7 

Przetwórstwo przemysłowe 564 681 0,8 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

26 14 1,9 

Budownictwo 430 762 0,6 

Handel hurt. i detal., napr. pojazd. mechanicznych, 
motocykli oraz artykułów uŜytku osobistego 
i domowego 

1282 1224 1,1 

Hotele i restauracje 165 271 0,6 

Transport, gospodarka magazynowa i łączność 146 211 0,7 

Pośrednictwo finansowe 61 79 0,8 

Obsługa nieruchomości, wynajem,  nauka i usługi 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

107 270 0,4 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe ubezp. społ. i powsz. ubezp. 
zdrowotne 

1001 309 3,2 

Edukacja 166 91 1,8 
Ochrona zdrowia i opieka społeczna 170 200 0,9 
Pozostała działalność usługowa, komunalna, 
społeczna, indywidualna 

1173 239 4,9 

Działalność nie zidentyfikowana 438 0 x 
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Zestawienie pokazuje, które sektory gospodarki generują najwyŜsze bezrobocie. 

Są to: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; 

administracja publiczna oraz edukacja. W przypadku górnictwa – mimo, iŜ do 

urzędu pracy zgłoszono tylko 6 ofert – w roku ubiegłym przyjęto wielu 

pracowników do kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Kompani Węglowej, 

a nabór był dokonywany bezpośrednio w kopalniach.  

W porównaniu do roku 2007 wzrost popytu na pracę nastąpił w branŜach: 

budownictwo, przetwórstwo przemysłowe i handel.  
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VI. ODPŁYW BEZROBOCIA 
 
 
Tabela 7 – Struktura osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych w 2007 i 2008 roku 

z uwzględnieniem przyczyn wyłączeń 
 

bezrobotni ogółem 
wyszczególnienie 

rok 2008 rok 2007 

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych  10 668 10 765 

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 3 065 3 397 

prac interwencyjnych 84 83 

otrzymania środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 155 170 

z 
te

go
 

w ramach refundacji kosztów wyposaŜenia 
i doposaŜenia stanowiska 128 73 

rozpoczęcia szkolenia 512 511 

rozpoczęcia staŜu 593 778 

rozpoczęcia przygotowania zawodowego 
w miejscu pracy 

503 407 

rozpoczęcie prac społecznie-uŜytecznych 80 99 

z 
te

go
 z

 p
rz

yc
zy

n 

niepotwierdzenia gotowości do pracy 4 586 4 294 
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VII. USŁUGI RYNKU PRACY  

1. Pośrednictwo pracy 

Pośrednictwo pracy jest kluczową usługą publicznych słuŜb zatrudnienia, 

mającą na celu udzielanie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy 

profesjonalnego wsparcia. W odpowiedzi na potrzeby zmieniającego się rynku 

pracy, priorytetem stała się poprawa jakości usług poprzez zwiększenie liczby 

pośredników pracy o kwalifikacjach, dostosowanych do wymagań 

współczesnego europejskiego rynku pracy. Pośrednictwo pracy realizowane jest 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

02.03.2007roku w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez 

publiczne słuŜby zatrudnienia usług rynku pracy w następujących formach : 

• indywidualne kontakty pośrednika pracy z osobami bezrobotnymi 

i poszukującymi pracy, 

• kontakty z pracodawcami,  

• giełdy pracy, 

• targi pracy. 

Rok 2008r był przełomowy pod względem organizacji pracy w referacie 

pośrednictwa pracy. Zadania pośredników pracy były wykonywane dwutorowo: 

- praca pośrednika  z osobą bezrobotną i poszukującą pracy  

- pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy 

Aby podnieść jakość usług pośrednictwa pracy, zwiększono liczbę pośredników 

pracy zatrudnionych w tutejszym urzędzie.  

W ramach projektu „Postawmy na jakość” finansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2. zostało 

zatrudnionych dodatkowo 4 pośredników pracy. Wzmocnili oni zasoby kadrowe 

w referacie, co wpłynęło na lepszą dostępność usług oferowanych przez urząd 

osobom bezrobotnym, poszukującym pracy i pracodawcom. 
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Pośrednicy wykonywali zadania polegające na kierowaniu osób do pracy, 

współpracowaniu  z nowopowstałymi jak i funkcjonującymi juŜ na rynku 

zakładami, takŜe utrzymywali kontakt z innymi instytucjami, prywatnymi 

agencjami doradztwa personalnego i agencjami pracy. 

Z końcem roku 2008 w urzędzie zatrudnionych było 13 pośredników pracy, 

 a 1 pośrednik obsługiwał 267 bezrobotnych (rok wcześniej – 658). 

1.1. Pomoc bezrobotnym i poszukuj ącym pracy w podj ęciu 

odpowiedniego zatrudnienia 

 

Rok 2008 przyniósł wiele zmian w działaniach pośrednictwa pracy. Jedną z nich 

jest wprowadzenie standardów usług pośrednictwa pracy. 

Nowe metody pracy, wyznaczone przez standardy, kładą ogromny nacisk na 

indywidualną pracę z kaŜdym bezrobotnym. Osoby zarejestrowane w urzędzie 

zgłaszają się do pośrednika pracy nie rzadziej niŜ raz na 3 miesiące. W praktyce 

wizyty  bywają częstsze, gdyŜ niezaleŜnie od ustalonych terminów, bezrobotni 

mają obowiązek zgłosić się na kaŜde wezwanie pośrednika, jeśli ma on dla nich 

propozycję pracy stałej lub innej formy aktywizacji. 

Dzięki takiej formie działania, a przede wszystkim dzięki duŜej liczbie 

posiadanych ofert pracy stałej i zatrudnienia subsydiowanego, udało się 

większości osób zaproponować jakąś formę aktywizacji lub pomocy, a takŜe 

zdiagnozować (i wyłączyć z ewidencji) osoby, które nie były gotowe do pracy 

(np. z powodu sprawowania opieki nad małym dzieckiem). 

Narzędziem działań pośrednictwa pracy stały się Karty Informacyjne, które są 

szczegółową bazą informacji o osobach zarejestrowanych w urzędzie 

i podjętych przez pośrednika działaniach aktywizacyjnych. Oprócz informacji 

zawodowych, karty zawierają szereg innych informacji, np. o preferencjach 

i oczekiwaniach bezrobotnego, podjętych wcześniej działaniach pomocowych 

(takŜe przez inne referaty urzędu). Indywidualizacja działań (kompleksowa 

obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy) umoŜliwia wyodrębnienie 
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i aktywizację grup bezrobotnych, wymagających specyficznej pomocy 

w doprowadzeniu do podjęcia pracy. 

Do tut. urzędu w roku 2008r wpłynęło 1243 ofert pracy niesubsydiowanej , na 

1728 stanowisk pracy.  Ponadto pracodawcy zgodnie z ustawą mają obowiązek 

zgłaszania informacji o wolnych miejscach zatrudnienia, gdzie zostały 

zatrudnione osoby niekierowane z urzędu. PowyŜsza informacja przekazywana 

jest do urzędu celem aktualizowania danych o potrzebach kadrowych na 

lokalnym ryku pracy. W 2008r. pracodawcy zgłosili 342 wolne miejsca 

zatrudnienia.  

 

Najwięcej ofert zgłoszono w zawodach:  

‐ sprzedawca – 485, 

‐ pracownik biurowy – 383, 

‐ robotnik budowlany – 241,  

‐ robotnik gospodarczy – 189,  

‐ magazynier – 111, bufetowy – barman – 96,  

‐ murarz – 95,  

‐ kierowca samochodów cięŜarowych – 81,  

‐ kucharz – 66, kierowca sam. osobowych- 61,  

‐ krawiec – 34,  

‐ fryzjer – 37,  

‐ malarz – 24,  

‐ lakiernik samochodowy – 13. 

 

W 2008r. pośrednicy wydali 8958 skierowań do pracy stałej (w roku 2007 – 

4993), w tym takŜe na staŜe i przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne, 

prace społecznie – uŜyteczne oraz na miejsca pracy refundowane w ramach 

doposaŜenia i wyposaŜenia stanowisk pracy. 

W wyniku tych działań  1669 osób zostało zatrudnionych w ramach umowy 

o pracę lub w ramach form subsydiowanych. Spośród skierowanych osób 970 
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odmówiło przyjęcia pracy lub nie wróciło z odpowiedzią na wydane 

skierowanie. 

W stosunku do roku 2007r. prawie 2-krotnie wzrosła liczba wydanych przez 

pośredników skierowań do pracy, w wyniku czego objęto aktywizacją większą 

grupę osób bezrobotnych. Kierowanie na 1 stanowisko większej liczby osób 

o wymaganych kwalifikacjach powoduje, Ŝe pracodawca ma szansę wybrać 

osobę najbardziej odpowiednią na dane stanowisko. O zatrudnieniu konkretnej 

osoby decydują nie tylko jej kwalifikacje i doświadczenie, ale równieŜ inne 

czynniki jak np. mobilność, dyspozycyjność, otwartość na nowe wyzwania oraz 

umiejętność zaprezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

1.2. Współpraca z pracodawcami 

 

Miniony rok to równieŜ okres, gdy pośrednicy pracy rozszerzyli zakres działań, 

mających na celu bardziej efektywną współpracę z pracodawcami. 

Liczne wizyty pośredników w zakładach pracy, informowanie pracodawców 

o usługach, które oferuje PUP (m.in. o subsydiowanych formach zatrudnienia) – 

to istotny element działania pośrednictwa pracy w 2008r. 

W 2008r pośrednicy złoŜyli 97 wizyt w zakładach pracy, gdzie pozyskali 35 

miejsc pracy. Pracodawcy zgłaszali zapotrzebowanie na następujących 

pracowników: sprzedawca, pracownik biurowy, mgr farmacji, fryzjer, 

kosmetyczka, stolarz, przedstawiciel handlowy, magazynier, barmanka. 

Pośrednicy odwiedzali takŜe te zakłady, gdzie odbywały się aktualnie staŜe 

i przygotowanie zawodowe, celem sprawdzenia warunków pracy staŜystów 

i stopnia wywiązywania się pracodawców z obowiązków, wynikających 

z umowy.  

W trakcie tych wizyt zasięgano opinii pracodawców na temat celowości 

stosowania tej formy aktywizacji jako sposobu na zdobycie doświadczenia 

zawodowego przez staŜystów. 

Pracodawcy w większości pozytywnie oceniali staŜe i przygotowanie zawodowe 

jako dobry sposób sprawdzenia osoby przed zatrudnieniem jej na umowę 
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o pracę. Takie pozytywne doświadczenia skłaniają pracodawców do ponownego 

korzystania z usług urzędu. 

Równocześnie wizyty pośredników w zakładach poprawiają wzajemne relacje 

i budują pozytywny wizerunek urzędu w oczach pracodawców. 

 

1.3. Giełdy pracy 

 

Nowe standardy usług rynku pracy wprowadziły moŜliwość pomocy 

pracodawcy w doborze kandydatów do pracy poprzez włączenie do tego procesu 

doradcy zawodowego. JeŜeli pośrednik pracy zauwaŜy, Ŝe pracodawca nie 

potrafi sprecyzować wymagań stawianych przyszłemu pracownikowi  i ma 

problemy z przeprowadzeniem rekrutacji, proponuje pracodawcy rozmowę 

z doradcą. Jest to stosunkowo nowa forma pomocy, którą pośrednicy starają się 

upowszechnić.  

Efektem końcowym jest rekrutacja pracowników w ramach giełd pracy. 

Referat pośrednictwa pracy w roku 2008 zorganizował 27 giełd pracy, 

w których wzięło udział 461 osób, z czego 66 osób zostało zakwalifikowanych 

do pracy. 

DuŜym powodzeniem cieszyły się giełdy pracy, które pośrednicy organizowali 

dla nowopowstających zakładów pracy. Były to: supermarket  Bricomarche 

”Dom i ogród” Rydułtowy oraz Aldi w Wodzisławiu Śl. Obecnie znaczna część 

załogi tych firm to osoby rekrutowane przez pośredników urzędu. Z tej formy 

poszukiwania pracy korzystały równieŜ osoby niezarejestrowane w urzędzie, 

które informację o organizacji giełd czerpały ze strony internetowej PUP. 

Pracodawcy cenią sobie tę formę rekrutacji, poniewaŜ podczas spotkań mogą 

szybko i sprawnie dokonać selekcji osób zainteresowanych ofertą. Natomiast 

osoby poszukujące pracy mają moŜliwość odbycia pierwszej rozmowy 

z pracodawcą w urzędzie, w miejscu, które dobrze znają, bez konieczności 

dodatkowego stresu związanego z poszukiwaniem siedziby firmy.  

Wytypowani przez pośrednika pracy kandydaci posiadający odpowiednie 

kwalifikacje na zgłoszone stanowiska pracy, a mający problemy 
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z zaprezentowaniem się - byli kierowani do doradcy zawodowego, który 

przygotowywał ich do rozmowy z potencjalnym pracodawcą. 

Osoby korzystające z tej formy rekrutacji wskazywały takŜe, iŜ obecność 

znanego im pośrednika pracy podczas giełdy i przygotowanie przez doradcę  

powoduje, Ŝe czują się bardziej pewnie podczas rozmowy z pracodawcą.  

 

1.4. Targi Pracy 

Targi pracy realizowane są corocznie, zwykle na wiosnę, co wynik 

z zainteresowania firm uczestnictwem w tym przedsięwzięciu właśnie w tym 

okresie. W bieŜącym roku urząd był współorganizatorem Targów Pracy 

i Warsztatów dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą „Dzisiaj 

jesteś uczniem, jutro pracownikiem - od edukacji do pracy”.  

Targi pracy miały jednocześnie charakter targów edukacyjnych, były 

skierowane przede wszystkim do osób młodych, które stoją przed wyborem 

swojej drogi zawodowej. Uczniowie szkół zostali zapoznani z aktualną sytuacją 

na lokalnym rynku pracy, mając okazję wysłuchania cyklu wykładów 

o następującej tematyce: 

- „Rynek pracy powiatu wodzisławskiego” 

- „Migracje zarobkowe – szansa czy zagroŜenie dla lokalnego rynku pracy” 

- „Oczekiwania pracodawców, a dzisiejszy rynek pracy” 

Targi pracy i warsztaty były okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu 

i wymiany informacji między pracodawcami, instytucjami edukacyjnym, 

a absolwentami podejmującymi decyzje o swojej przyszłości zawodowej. 

Dodatkowo pracodawcy mieli okazję do zaprezentowania własnej firmy, usług, 

a przede wszystkim naboru dobrze wykształconej przyszłej kadry pracowniczej. 

Nowością tegorocznych targów była moŜliwość zaprezentowania swojej oferty 

edukacyjnej przez szkoły, np. duŜym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje 

usług kosmetycznych.  
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Nowym pomysłem, bardzo dobrze przyjętym przez młodzieŜ szkolną, były 

indywidualne rozmowy z doradcami, którzy przeprowadzali teŜ testy 

predyspozycji zawodowych. Takim testom poddało się 120 młodych 

uczestników targów. 

Pośrednicy uczestniczą równieŜ w targach pracy organizowanych przez 

okoliczne urzędy pracy, młodzieŜowe biura pracy i inne instytucje. 

1.5. Oferty pracy za granic ą – sieć EURES 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śl. funkcję asystenta EURES 

pełni jeden z pośredników pracy II stopnia. Oferty pracy z sieci EURES z reguły 

dotyczą konkretnych stanowisk, są kierowane do osób posiadających 

sprecyzowane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, posługujących się 

językiem obcym przynajmniej w stopniu komunikatywnym. Usługi EURES 

opierają się na zasadzie bezstronności, poufności i bezpłatności zarówno wobec 

osób bezrobotnych, poszukujących pracy jak i pracodawców. Aktualne 

informacje, komunikaty oraz oferty pracy są aktualizowane co najmniej raz na 

tydzień. 

 

Podstawowe trudności w podejmowaniu przez zainteresowanych pracy za 

granicą wynikały z: 

 

- braku znajomości języków obcych, 

- niewystarczających kwalifikacji zawodowych,  

- braku doświadczenia zawodowego. 

 

Asystent EURES udzielał informacji osobom bezrobotnych i poszukującym 

pracy zainteresowanym podjęciem pracy w krajach UE. Poza standardowymi 

informacjami na temat ofert pracy za granicą, warunków Ŝycia i zatrudnienia 

w krajach UE/EOG, do dyspozycji klientów urzędu były równieŜ europejskie 
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wzory Ŝyciorysów w róŜnych językach oraz materiały informacyjne w postaci 

broszur, ulotek i folderów.  

Z usługi Eures w roku sprawozdawczym skorzystało 335 klientów 

zainteresowanych pracą za granicą.  

Do urzędu wpłynęły 392 oferty pracy w ramach systemu EURES, na 4327 

stanowisk pracy. Oferty pracy dotyczyły głównie branŜy budowlanej, 

gastronomiczno-hotelarskiej, zawodów o specjalnościach technicznych: budowa 

maszyn, elektronika, informatyka, automatyka, mechanika oraz zawodów 

związanych z opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. 

Kraje zgłaszające zapotrzebowanie to m.in.: Wielka Brytania, Republika 

Czeska, Irlandia, Cypr, Hiszpania, Norwegia, Finlandia, Niemcy, Holandia, 

Francja, Dania. 

 

W celu rozpowszechniania usług Eures i mobilności na lokalnym rynku pracy 

podejmowane były następujące działania: 

 

•••• udzielanie informacji osobom bezrobotnym i poszukującym pracy 

o moŜliwościach podjęcia zatrudnienia w krajach UE/EOG, 

•••• opracowanie i umieszczenie na stronie internetowej urzędu informacji 

skierowanych do absolwentów, którzy są jedną z grup docelowych 

EURES 

•••• rozpowszechnianie materiałów promocyjnych w formie ulotek, broszur, 

ksiąŜeczek  wśród osób zainteresowanych międzynarodowym 

pośrednictwem pracy jak równieŜ wśród pracodawców, 

•••• informowanie o zagranicznych rynkach pracy oraz promowanie usług 

Eures podczas zajęć w ramach klubu pracy i spotkań grupowych osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy,  

•••• zorganizowanie prezentacji pt. „EURES – twoje źródło informacji” dla 

osób bezrobotnych,  

•••• promocja usług Eures podczas targów pracy. 
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W dniu 5.12.2008 r. powiatowy asystent EURES zorganizował spotkanie 

promujące usługi i sieć EURES dla osób bezrobotnych, zainteresowanych pracą 

za granicą. Spotkania informacyjne pt. „EURES – twoje źródło informacji” są 

przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych, bez względu na status czy 

miejsce zamieszkania, które chcą uzyskać informacje na temat moŜliwości jakie 

daje sieć Eures, warunków Ŝycia i pracy w wybranych krajach UE, a takŜe 

praktycznych sposobów poszukiwania pracy w krajach UE/EOG.  

 

Prezentacja obejmowała następujące zagadnienia tematyczne: 
 

a) czym jest EURES (Europejskie SłuŜby Zatrudnienia) i jakie daje 

moŜliwości,   

b) gdzie moŜna podejmować pracę w krajach UE/EOG bez zezwolenia 

a gdzie są ograniczenia w dostępie do rynków pracy,  

c) jak poszukiwać pracy za granicą, 

d) jak przygotować się do wyjazdu za granicę. 

 

Wszystkie osoby biorące udział w prezentacji otrzymały materiały szkoleniowe 

oraz ulotki i broszury informacyjne promujące sieć EURES. Kampania 

informacyjna miała na celu promocję usługi Eures oraz dostarczenie informacji 

o zagranicznych rynkach pracy. Szczególny nacisk połoŜono na informowanie 

o sposobach poszukiwania legalnego zatrudnienia, kwestiach dotyczących 

przygotowania się do wyjazdu oraz występowania potencjalnych zagroŜeń 

związanej z wyjazdem do pracy. Prezentacje będą kontynuowane w 2009 r. 

w zaleŜności od ilości osób zainteresowanych pracą za granicą. 

Eures odegrał równieŜ waŜną rolę w regionie przygranicznym, gdzie 

mieszkańcy często dojeŜdŜają do pracy i muszą radzić sobie z odmiennymi 

krajowymi praktykami i systemami prawnymi.  

W dniu 6 grudnia 2007 r. w Czechach przedstawiciele 35 instytucji i organizacji 

pochodzących z publicznych słuŜb zatrudnienia oraz partnerów z Polski, Czech 
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i Słowacji podpisali Umowę Ramową dotyczącą współpracy transgranicznej 

w ramach „EURES - T” Beskidy. Publiczne słuŜby zatrudnienia reprezentowały 

 9 przygranicznych powiatów, w tym powiat wodzisławski. 

Głównym celem partnerstwa jest dostarczanie i wymiana informacji na temat 

wolnych miejsc pracy, warunków Ŝycia i pracy, moŜliwości podejmowania 

szkoleń zawodowych w regionie objętym partnerstwem oraz rozwijanie 

projektów mających na celu poprawę sytuacji na transgranicznych rynkach 

pracy.  

 

Asystent EURES w ciągu ubiegłego roku uczestniczył w: 
 

– spotkaniu osób kontaktowych Transgranicznego Partnerstwa EURES-T 

Beskidy w Republice Czeskiej,  

– międzynarodowym spotkaniu pracowników przygranicznych powiatów 

Czeskiej Republiki, Polski i Słowacji w Ostrawie-Hrabuvka,  

– Targach Edukacyjnych: Międzinarodny Vel’trh – Burzu Informacii, 

Vzdelavania a Zamestnanosti  na Słowacji,  

– Transgranicznych Targach Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji 

w Cieszynie, 

– warsztatach dotyczących warunków Ŝycia i pracy w krajach UE, EOG 

podczas Europejskich Targów Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji 

w Katowicach,  

– trzech szkoleniach dotyczących funkcjonowania sieci EURES.  

 

 

 

 

1.6 Zatrudnianie cudzoziemców 

 

W powiecie wodzisławskim w 2008 r. zarejestrowano 42 oświadczenia 

pracodawców zamierzających powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcom,  
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głównie obywatelom Ukrainy, którzy zostali zatrudnieni przy budowie baterii 

koksowniczej w Radlinie. Wprowadzone w lipcu 2007 r. przepisy ułatwiające 

zatrudnienie cudzoziemców z państw graniczących z Polską spowodowały 

wzrost zainteresowania legalnym zatrudnieniem nie tylko po stronie 

pracodawców, ale takŜe cudzoziemców chcących pracować w Polsce. Urząd 

wydał równieŜ 10 opinii starosty o sytuacji na lokalnym rynku pracy w celu 

uzyskania przez pracodawcę zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca. 

W związku z powyŜszym tut. urząd nawiązał współpracę z Placówką StraŜy 

Granicznej w Pietraszynie oraz z wydziałem ds. cudzoziemców Śląskiego 

Oddziału StraŜy Granicznej w Raciborzu celem monitoringu pracy 

cudzoziemców. 

1.7 Monitoring rynku pracy 

W roku 2008 po raz kolejny dokonano analizy rynku pracy, w tym monitoringu 

zawodów deficytowych i nadwyŜkowych. Badania te dostarczyły uŜytecznej 

wiedzy o sytuacji na rynku pracy, ułatwiając przygotowanie opracowań 

i programów, dostosowywanie programów i kierunków szkoleń dla 

bezrobotnych i poszukujących pracy do potrzeb występujących na lokalnym 

i regionalnym rynku pracy. 

Badania zawodów nadwyŜkowych i deficytowych pozwalają na określenie 

kierunków i natęŜenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo-

kwalifikacyjnej na regionalnym rynku pracy, a tym samym na lepsze 

dopasowanie kwalifikacji osób poszukujących pracy do oczekiwań 

pracodawców. Zwiększenie dostępu do usług rynku pracy świadczonych na 

rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy oraz wzbogacenie oferty usług 

świadczonych przez powiatowe urzędy pracy.  

1.8 Współpraca z placówkami o światowymi 

W 2008r. referat pośrednictwa pracy nawiązał współpracę z Zespołem Szkół im. 

14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl., gdzie podczas Światowego 
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Tygodnia Przedsiębiorczości obchodzonego jednocześnie w 56 krajach, 

w ramach projektu „Otwarta Firma” pośrednik pracy przygotowywał uczniów 

do wejścia na rynek pracy. 

Pośrednicy pracy brali takŜe udział w spotkaniach z nauczycielami (m.in. Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie) i innymi instytucjami (np. Centrum 

Informacji i Promocji w Gorzycach) przedstawiając sytuację na lokalnym rynku 

pracy oraz promując usługi pośrednictwa pracy. 

W ramach zajęć Klubu Pracy pośrednicy pracy wspomagali doradcę, informując 

o aktualnej sytuacji na rynku pracy i formach pomocy oferowanych osobom 

zarejestrowanym w urzędzie. 

1.9 Prace społecznie u Ŝyteczne 

Ta forma aktywizacji zawodowej funkcjonuje od 2007r. Skierowanie na prace 

społecznie uŜyteczne mogą otrzymać osoby zarejestrowane, jako bezrobotne 

i jednocześnie korzystające ze świadczeń opieki społecznej. Instrument ten ma 

na celu stworzenie dodatkowej moŜliwości aktywizacji bezrobotnych będących 

w trudnej sytuacji na rynku pracy – przede wszystkim osób długotrwale 

bezrobotnych, którym potrzebne jest ponowne przystosowanie się do warunków 

pracy. Prace te wykonuje się przez 10 godzin tygodniowo. 

W pracach społecznie – uŜytecznych w 2008r. uczestniczyło 78 beneficjentów 

opieki społecznej. O tym, Ŝe pracodawcy i bezrobotni byli zadowoleni z tej 

formy zatrudnienia moŜe świadczyć fakt, Ŝe w 2009 roku większość z nich 

kontynuuje tę formę zatrudnienia. 

Prace społecznie uŜyteczne odbywały się w gminach: Godów, Gorzyce, 

Marklowice, Mszana, Wodzisław Śl., Rydułtowy i Radlin. 

 

1.10 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 
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Z końcem roku 2008 w rejestrach urzędu pozostawało 198 osób 

niepełnosprawnych, zarejestrowanych jako bezrobotni oraz 57 posiadających 

status „poszukujących pracy”.  

Pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych szczególnie wymaga  

indywidualnego i dokładnego rozpoznania zarówno kwalifikacji zawodowych 

i kompetencji, jak i uwarunkowań zdrowotnych kaŜdej z osób. W roku 2008 

roku pośrednicy pracy, współpracując z doradcami zawodowymi tut. urzędu, 

objęli indywidualnym wsparciem wszystkie osoby niepełnosprawne, 

zainteresowane podjęciem zatrudnienia. 

W wyniku tych działań nastąpił wzrost aktywności zawodowej osób 

niepełnosprawnych, przejawiający się wzrostem liczby zatrudnionych osób na 

otwartym rynku pracy (122 osoby w 2008 r., a 102 w 2007).  

Objęto między innymi kompleksowym wsparciem osoby z umiarkowanym 

i znacznym stopniem niepełnosprawności, mające trudności z podjęciem 

zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W wyniku tych działań osoby znalazły 

zatrudnienie w nowopowstałym Zakładzie Aktywizacji Zawodowej. 

Utworzony 1 grudnia 2008 r. kosztem prawie 2,2 mln zł środków, pochodzących 

z puli Marszałka Województwa Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usług 

Pralniczych jest efektem długich przygotowań i owocnej współpracy władz 

reprezentujących samorząd Powiatu Wodzisławskiego ze środowiskiem osób 

niepełnosprawnych.  

ZAZ odgrywać będzie wiodącą rolę pośród podmiotów wspierających 

rehabilitację i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. W Zakładzie, 

który będzie świadczył specjalistyczne usługi pralnicze, utworzono 15 

stanowisk pracy dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności i 5 stanowisk dla pracowników administracji i obsługi. 

W 2008r. zainteresowanie zatrudnieniem osób niepełnosprawnych zgłosiły 32 

zakłady, oferując 114 miejsc pracy. Oferty pracy zgłaszały zarówno Zakłady 

Pracy Chronionej z powiatu wodzisławskiego, jak i inne instytucje i firmy 

zainteresowane zatrudnieniem osób niepełnosprawnych . 
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Najwięcej miejsc ofertowano w następujących zawodach:  operator maszyn, 

urządzeń produkcji (21), kasjer- sprzedawca (15), sprzątaczka (11), pracownik 

biurowy (11), dozorca – stróŜ (9), pracownik restauracji (6), introligator (4), 

pakowacz (3). 

Osoby niepełnosprawne naleŜą do osób w tzw. „szczególnej sytuacji na rynku 

pracy”, dlatego ich aktywizacja zawodowa wspierana jest środkami Funduszu 

Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, która weszła w Ŝycie 30 lipca 2007 roku /tekst 

jednolity Dz.U. z 2008 nr 14, poz. 92 z późn. zm./, rozszerzyła zakres zadań, 

które realizują powiatowe urzędy pracy na rzecz rehabilitacji zawodowej 

niepełnosprawnych. Zadania te finansowane są ze środków PFRON 

i skierowane są do pracodawców, tworzących miejsca pracy i zatrudniających 

osoby niepełnosprawne oraz bezpośrednio do tych osób. 

 

W roku 2008 PUP wydatkował 195,3 tys. zł ze środków PFRON na następujące 

zadania: 

a) przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej /3 osoby – kwota 105 tys. zł/,  

b) zwrot kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej  

/2 stanowiska pracy – kwota 81 tys. zł/,  

c) finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy 

/stypendium z tytułu staŜu dla 3 osób – kwota 9 346 zł/. 

 

 

1.11.  Internet - lepsza dost ępność do ofert pracy 

  

W 2008r. osoby posiadające dostęp do Internetu mogły korzystać z ofert pracy 

dostępnych na stronie internetowej urzędu: www.pup-wodzisław.pl. 

Oferty pracy zgłoszone w powiatowym urzędzie pracy  przekazywane są do 

ogólnokrajowej internetowej bazy ofert pracy (e - Puls), w wyniku czego osoby 
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bezrobotne mają dostęp nie tylko do ofert pracy z obszaru działania danego 

urzędu,  mogą równieŜ znaleźć oferty pracy w całym kraju lub za granicą 

w ramach sieci EURES. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca jest zobowiązany zgłosić 

wolne miejsce pracy do powiatowego urzędu pracy, właściwego terytorialnie ze 

względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce wykonywania pracy. Tak więc 

zgłoszenie oferty pracy moŜe zostać złoŜone przez pracodawcę maksymalnie do 

dwóch urzędów. Przyjęte oferty pracy są przekazywane do internetowej bazy 

ofert pracy i informacje o nich są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. 

Na stronie PUP został zamieszczony elektroniczny formularz zgłoszenia oferty 

pracy. W 2008r. wzrosło zainteresowanie pracodawców zgłaszaniem ofert pracy 

za pośrednictwem Internetu. 

Osoby nie posiadające dostępu do Internetu, mogą skorzystać ze stanowiska 

komputerowego w urzędzie, gdzie mają dostęp do ogólnokrajowej bazy ofert 

pracy e-Puls. 

1.12. Współpraca z Pa ństwow ą Inspekcj ą Pracy 

Do zadań statutowych PIP naleŜy kontrola pracodawców pod kątem legalności 

zatrudnienia i przestrzegania w tym zakresie przepisów ustawy o promocji 

zatrudnienia. PIP na bieŜąco informowała urząd o wynikach działań podjętych 

wobec pracodawców z powiatu wodzisławskiego. Dzięki tej współpracy 

pośrednicy pracy otrzymywali informację o pracodawcach nie przestrzegających  

przepisów prawa, co decydowało o sposobie dalszej współpracy urzędu z tymi 

pracodawcami.  

W sytuacji, gdy do powiatowego urzędu pracy docierają informacje dotyczące 

ograniczonej wiarygodności pracodawcy np. związanie z brakiem umów czy nie 

wypłacaniem wynagrodzeń za pracę, urząd powiadamia PIP o potrzebie 

przeprowadzenia kontroli w zakresie stosowania przepisów prawa przez 

pracodawcę. 
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W 2008r. urząd otrzymał 15 informacji z PIP o przeprowadzonej kontroli 

w zakładach pracy. 
 

2. Poradnictwo zawodowe 
 

2.1 Dane statystyczne 

 

W roku 2008 osoby bezrobotne były objęte następującymi usługami rynku pracy 

z zakresu poradnictwa: 

 
Tabela 8 - Liczba osób bezrobotnych objętych usługami rynku pracy z zakresu poradnictwa 
 
 

ilość osób ilość grup  
 

rodzaj udzielanej porady 2007 rok 2008 rok 2007 rok 2008 rok 

porada indywidualna 769 2354 - - 

rozmowa wstępna - 759 - - 

porada grupowa 371 562 48 80 

informacja indywidualna 2 614 2886 - - 

informacja grupowa 435 626 65 77 

warsztaty grupowe dla 
młodzieŜy szkolnej 

77 463 3 18 

Klub Pracy- 
zajęcia aktywizacyjne 

144 175 50 18 

Klub Pracy – 3 tygodniowe 
szkolenie 

14 117 1 11 

Podjęcia pracy osób 
korzystających z usług 

poradnictwa zawodowego 

391 674 
 

x 

 

x 

 
 
 
2.2 Przykłady dobrych praktyk stosowanych w poradni ctwie 
       zawodowym  
 

Wszystkie formy usług doradczych prowadzono w formie spotkań 

grupowych i indywidualnych.  
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Porada indywidualna jest poprzedzona rozmową wstępną, po której doradca 

zawodowy ustala dalszy etap pracy z klientem. Jest to nowa forma stosowana 

w procesie doradczym, która została wprowadzona w 2008r.  

Doradcy zawodowi pomagali osobom mającym trudności z podjęciem decyzji 

zawodowej, wynikającej z braku umiejętności oceny swoich moŜliwości 

zawodowych lub korzystania z informacji o rynku pracy. Pomagali równieŜ 

osobom zamierzającym zmienić zawód lub podjąć działalność gospodarczą. 

Zdecydowanie wzrosła ilość osób objętych usługami rynku pracy z zakresu 

poradnictwa zawodowego w 2008 roku dzięki zatrudnieniu w I półroczu 3 

doradców zawodowych i 2 liderów Klubu Pracy.  

Poradnictwo zawodowe odgrywa ogromną rolę w rozwoju współczesnego 

społeczeństwa, co potwierdza uchwalenie przez Radę Unii Europejskiej w dniu 

28 maja 2004 roku „Rezolucji dotyczącej całoŜyciowego poradnictwa 

zawodowego w Europie”.  Rozwój zawodowy człowieka ma miejsce przez całe 

Ŝycie, a poradnictwo ma na celu wspieranie tego rozwoju. Współczesny rynek 

pracy wymusza kształcenie zawodowe przez cały okres aktywności zawodowej, 

przez co człowiek staje się elastyczny w dostosowywaniu do zmian i mobilny 

zawodowo.  

„…wszyscy obywatele Europy powinni mieć dostęp do usług związanych  

z poradnictwem, informacją zawodową i planowaniem kariery, na kaŜdym 

etapie swojego Ŝycia, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb jednostek i grup 

tzw. szczególnego ryzyka.”1 

 

 

 

2.2.1 Projekt „Od edukacji do pracy” 

 

                                                           
1   Rezolucja: CałoŜyciowe poradnictwo zawodowe w Europie- z 28-29 maja 2004r , Rada Unii 
Europejskiej .  
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Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. i Wydział Oświaty Starostwa 

Powiatowego w Wodzisławiu Śl. od kwietnia 2008 roku rozpoczęły realizację 

projektu pt. „Od edukacji do pracy”.  

Celem projektu było wspólne wypracowanie metod wczesnej diagnozy 

zainteresowań zawodowych młodego człowieka tak, by mógł on dokonać 

świadomego wyboru ścieŜki swojej kariery zawodowej, począwszy od 

gimnazjum.  

Wybór ten winien być wypadkową własnych zainteresowań ucznia, jego 

kompetencji, porad pedagoga i doradcy zawodowego oraz wiedzy o rynku 

pracy. Jednym z powodów przystąpienia do realizacji projektu był fakt, Ŝe 

młody człowiek, wybierający szkołę ponadgimnazjalną jest często pozostawiony 

sam sobie przy dokonywaniu tak waŜnego wyboru. Dlatego zaleŜało nam, aby 

usługi doradcze stały się bardziej dostępne dla uczniów. 

 

Realizacja projektu przebiegała na trzech płaszczyznach: 

a) pracy z pedagogami szkolnymi  

b) pracy z uczniem 

c) pracy z rodzicami  

Przeprowadzonych zostało 18 warsztatów grupowych dla młodzieŜy szkolnej,  

w których uczestniczyły 463 osoby. Zajęcia były prowadzone przez doradców 

zawodowych PUP i obejmowały następującą tematykę:  

1) „Jak radzić sobie na rynku pracy” 

2) „Planowanie kariery zawodowej”   

3) „Określenie predyspozycji zawodowych”  

Dla pedagogów szkolnych, zatrudnionych w tych placówkach oraz pedagogów 

poradni psychologiczno-zawodowej zorganizowano spotkanie w PUP, by 

przekazać wiedzę na temat rynku pracy, niezbędną pedagogom w procesie 

doradczym.   
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2.2.2 Klub Pracy  

 Dobra koniunktura gospodarcza ostatnich lat spowodowała, Ŝe poziom 

bezrobocia znacznie się obniŜył. W rejestrach urzędu pozostali więc 

w większości tzw. trudni klienci, tj. osoby, które samodzielnie nie radzą sobie 

z problemem pozostawania bez pracy. Jednym z zadań urzędów pracy jest 

udzielanie tym osobom pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. Zadanie to 

realizowane jest przez Klub Pracy prowadzony przez liderów. 

 

Klub Pracy wykorzystuje trzy formy działania:  

• szkolenia, 

• zajęcia aktywizacyjne, 

• dostęp do informacji na temat aktywnego poszukiwania pracy. 

 

 Brak umiejętności radzenia sobie na rynku pracy, brak wiary we własne 

moŜliwości, schematyzm myślenia - to najczęściej główne problemy 

bezrobotnych.   Dlatego najwaŜniejszym zadaniem jest zmiana sposobu myślenia 

osób bezrobotnych o sobie i swojej sytuacji oraz wspólne poszukiwanie, wraz 

z liderem Klubu Pracy i doradcą zawodowym, rozwiązań tych problemów.   

 W 2008 roku zorganizowano 11 edycji szkoleń z zakresu umiejętności 

aktywnego poszukiwania pracy.  Uczestnikami szkolenia były w większości 

osoby długotrwale bezrobotne, a takŜe osoby młode bez kwalifikacji 

zawodowych, bez doświadczenia zawodowego, z długą przerwą w zatrudnieniu,  

absolwenci i osoby powyŜej 50 roku Ŝycia. 

Ta róŜnorodność powoduje często silne emocje w grupie uczestników, które 

z czasem przeradzają się w motywację i energię do uczenia się nowych rzeczy. 

Bo to właśnie praca w grupie i wzajemne wsparcie skłaniają członków Klubu 

Pracy do działania. Pomimo tego, Ŝe szkolenie jest prowadzone przez lidera, to 

największe znaczenie ma pomoc i zrozumienie ze strony grupy, czyli osób 

o podobnej sytuacji Ŝyciowej i podobnych problemach. 
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RóŜnorodna pod względem staŜu zawodowego, wykształcenia czy doświadczeń 

zawodowych grupa stwarza większą szansę na pojawienie się nowych pomysłów 

w szukaniu pracy, a udział w niej moŜe stanowić waŜne doświadczenie Ŝyciowe. 

Jednak, Ŝeby praca z grupą była efektywna często na początku szkolenia trzeba 

przełamać opór jej uczestników. Osoby, które są zapraszane na zajęcia do Klubu 

Pracy są zazwyczaj zniechęcone, boją się nowej sytuacji, nowego miejsca i ludzi, 

dlatego waŜne jest stworzenie atmosfery zaufania, aby mogły sobie wzajemnie 

pomóc w poszukiwaniu pracy. 

Najczęściej moŜna usłyszeć tego typu opinie: 

 

„Klub Pracy dał mi pewność siebie i siłę w poszukiwaniu pracy. W pierwszym 

dniu myślałam - co ja tam będę robić, byłam zestresowana i trochę 

zdenerwowana, ale z czasem się przyzwyczaiłam i jest fajnie. Poznałam parę 

fajnych osób i poleciłabym klub pracy moim koleŜankom, które są bez pracy”.  

 

 W zmianie sposobu myślenia oraz podwyŜszenia samooceny uczestników 

bardzo cenne okazują się przykłady osób, które ukończyły szkolenie i dzięki temu 

potrafiły zmienić swoją sytuację Ŝyciową. Historie ich Ŝycia pokazują, Ŝe tak 

naprawdę zmiana na lepsze jest moŜliwa i zaprzeczają obiegowym opiniom, 

dotyczącym sytuacji na rynku pracy.  

 Oprócz wiedzy przekazywanej na zajęciach, waŜna jest moŜliwość 

przećwiczenia wszystkich nabytych umiejętności, co następuje w trzecim 

tygodniu szkolenia. Samodzielne poszukiwanie pracy i osobisty kontakt 

z pracodawcą pozwala przełamać osobom bezrobotnym lęk i sprawia, Ŝe 

nabierają większej pewności siebie. Poprzez wyjścia do pracodawców zdobywają 

oni cenne doświadczenia i uczą się na własnych błędach, omawiając je później na 

zajęciach.  

Sukcesy kolegów i koleŜanek ze szkolenia są najmocniejszym bodźcem, który 

motywuje pozostałe osoby do działania i daje im nadzieję na rozwiązanie swoich 

problemów. Jedna z uczestniczek tak podsumowała swój udział w szkoleniu:  
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„Klub Pracy spowodował, Ŝe wyszłam z domu. Trochę odŜyłam i czułam, Ŝe mam 

coś swojego. Takie swoje miejsce i znajomych. Zdobyłam ciekawe informacje 

i czuję, Ŝe stałam się bardziej pewna siebie. Wyjścia do klubu dopingowały mnie, 

Ŝeby bardziej zadbać o siebie. Oderwałam się trochę od codzienności i domowej 

monotonii.”  

 

 Po ukończonym szkoleniu w Klubie Pracy ponad połowa uczestników 

kaŜdej edycji potrafi samodzielnie poradzić sobie na rynku pracy, co skutkuje 

podjęciem zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub staŜu, szkolenia lub 

decyzji o dalszym kształceniu. Osoby, które wzięły udział w zajęciach  zdają 

sobie sprawę, Ŝe oprócz pomocy ze strony urzędu pracy waŜna jest aktywność 

i umiejętność wykorzystania innych metod poszukiwania zatrudnienia, co bardzo 

często przynosi pozytywne efekty. 

 Po zakończeniu zajęć lider Klubu Pracy prowadzi monitoring dalszych 

losów uczestników spotkań. Ma to na celu śledzenie losów osób bezrobotnych 

i świadczenie im pomocy, dostosowanej do indywidualnych potrzeb kaŜdego 

bezrobotnego. Lider Klubu Pracy pełnią rolę mentora, który pomaga, motywuje 

osoby do wszelakiej aktywności zawodowej, podejmowania inicjatyw 

związanych z poszukiwaniem pracy. 

 Podjęcie zatrudnienia jest największym sukcesem dla w/w osób. W 2008 roku             

z grupy 175 uczestników Klubu Pracy 41 osób podjęło pracę . 

 

2.2.3 Zajęcia aktywizacyjne 

 

W PUP Wodzisław Śl. organizowane są takŜe zajęcia aktywizacyjne dla 

wszystkich grup wiekowych. Dla młodych  osób są  to zajęcia 1-2 dniowe, 

obejmujące zagadnienia rynku pracy oraz autoprezentacji. Pod hasłem 

„autoprezentacja”  kryją się takie tematy,  jak:  

 

• pisanie dokumentów aplikacyjnych,  

• przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,  
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• komunikacja werbalna i niewerbalna.  

 

Najczęściej wyraŜane opinie po zajęciach to: 

 

…„ Na zajęciach aktywizacyjnych nauczyłam się jak rozmawiać z pracodawcą, 

jak zaprezentować się, aby dobrze wypaść, jak napisać CV i list 

motywacyjny…”, 

…”Zajęcia te zmotywowały mnie do większej aktywności w poszukiwaniu 

pracy...” 

…” Zajęcia te to dobra rzecz, dowiedziałam się duŜo ciekawych rzeczy…” 

 Wprowadzono nowe zajęcia z zakresu negocjacji. Obejmują one 

zagadnienia związane z negocjacjami w Ŝyciu codziennym, technikami 

stosowanymi podczas negocjowania warunków zatrudnienia. Warsztaty 

przeznaczono dla osób posiadających sprecyzowane cele zawodowe. 

 

2.2.3.1 Warsztaty „Wszystko zaczyna si ę po 50-tce” 

 

Kolejną inicjatywą doradców były 4-dniowe zajęcia warsztatowe dla osób 

po 50 roku Ŝycia organizowane są pod hasłem „Wszystko zaczyna się po                

50-tce”, które mają pomóc przywrócić ich aktywność zawodową i społeczną. 

W trakcie warsztatów poruszane są tematy z zakresu rynku pracy i moŜliwości 

zatrudnienia osób po pięćdziesiątym roku Ŝycia. Uczestnicy uświadamiali sobie 

bariery w zatrudnieniu i wspólnie poszukiwali sposobów ich przezwycięŜania. 

50-latkowie odnajdują na nowo swoje mocne strony, umiejętności, otrzymują 

takŜe wiedzę z zakresu lokalnego rynku pracy. 

Uczestnicy potwierdzili zadowolenie z tego typu spotkań grupowych 

w ankiecie kończącej te zajęcia stwierdzeniami, Ŝe: 

 

…”MoŜna iść na szkolenie zawodowe. Jesteśmy dyspozycyjni i nic i nikt nas nie 

ogranicza…” 
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…”Zajęcia te pomogły mi zrozumieć , Ŝe wiek nie ma znaczenia , Ŝe trzeba 

chcieć , nie wolno nam się poddawać …” 

….” Czuję się dowartościowany…” 

…” Zostałam zmobilizowana do działania, uzyskałam duŜo wiadomości na 

wszystkie tematy związane z pracą, nawet zrobiłam juŜ pierwszy krok - 

zapisałam się na kurs…” 

….” Nauczyłam się prezentowania siebie…” 

 

 Korzyści, jakie uczestnicy zajęć wynoszą ze szkoleń i zajęć 

aktywizacyjnych zaleŜą od ich własnego zaangaŜowania. Nawet jeśli zajęcia nie 

doprowadziły do natychmiastowego podjęcia zatrudnienia, to na pewno prowadzą 

do zmiany postaw, podjęcia decyzji dotyczącej przyszłości zawodowej, większej 

aktywności i samodzielności w działaniu. Zorganizowano 5 edycji zajęć 

warsztatowych dla 55 osób. 

2.2.4 Informacja zawodowa 

 Doradcy zawodowi prowadzili spotkania informacyjne, które miały na 

celu dostarczenie wiedzy na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy 

w odniesieniu do konkretnych grup zawodowych. 

 W udzielanych informacjach zawodowych dominowały zapytania na 

temat zawodów wykonywanych, wyuczonych, uprawnień umoŜliwiających 

rozpoczęcie pracy w danym zawodzie. Informacje dotyczyły takŜe zmiany 

kwalifikacji zawodowych.  

2.2.5 Bilans kompetencji 

 Kontynuowano warsztaty pt. „Bilans kompetencji”,  celem których było 

pogłębienie wiedzy osób bezrobotnych na temat swoich mocnych i słabych stron 

oraz poznanie własnych kompetencji zawodowych.    
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Pracodawcy coraz częściej zatrudniając nową osobę wymagają, aby 

posiadała ona określone kompetencje potrzebne do wykonywania określonych 

zadań.  

W trakcie badania kompetencji osoby dokonywały samooceny aktualnej 

sytuacji zawodowej, swojego doświadczenia zawodowego i Ŝyciowego, oceny 

zdolności, umiejętności i moŜliwości adaptacyjnych.  

Praca podczas Bilansu Kompetencji polegała na przeanalizowaniu 

i ponownym odkryciu przez osobę bezrobotną  swojego potencjału, wewnętrznej 

identyfikacji w procesie ewolucji Ŝycia zawodowego. Pozwalała takŜe odnieść 

własne kompetencje do potrzeb i moŜliwości rynku pracy oraz ułatwiała osobie 

bezrobotnej opracowanie ścieŜki rozwoju zawodowego. 

 Bilans Kompetencji pomaga w poznaniu optymalnego środowiska pracy. 

 

Bilans Kompetencji był prowadzony w trzech fazach: 
 

•••• Faza wstępna – doradca zawodowy zachęca osoby bezrobotne do poznania 

własnych potrzeb, na podstawie których przygotowuje następne etapy 

badania.  

•••• Faza badawcza (analityczna) - doradca proponuje szereg indywidualnie 

dostosowanych do jego potrzeb metod i technik badania. Uzyskane wyniki 

tych badań są następnie szczegółowo analizowane. 

W tej fazie uzyskuje się informacje dotyczące:  

– aspiracji, wartości, zainteresowań oraz czynników determinujących 

motywacje osoby, 

– wiedzy na temat tych elementów doświadczenia zawodowego, które  

moŜna przenieść do nowych  sytuacji  zawodowych,  

– poznania tych elementów potencjału, które dotąd z róŜnych przyczyn były 

niewykorzystane. 

• Faza wniosków – osoba badana dokonuje podsumowania wyników 

i danych uzyskanych w fazie poprzedniej. Na ich podstawie doradca 
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prowadzący bilans analizuje go. Przedstawia kompetencje i zdolności 

zainteresowanego, określone z punktu widzenia moŜliwych perspektyw 

rozwoju zawodowego.  

Prowadzone warsztaty pomogły bezrobotnym w określeniu w/w 

potencjału zdolności. W roku 2008 badaniom predyspozycji zawodowych 

poddano 35 osób. 

 

2.2.6 Badania ankietowe na temat migracji zarobkowy ch 

Pracownicy referatu poradnictwa zawodowego i szkoleń jako jedyni wśród 

urzędów pracy województwa śląskiego przeprowadzili badania dotyczące 

problemu i skali migracji wśród osób bezrobotnych oraz pracodawców pt. 

„Migracje zarobkowe – szansa czy zagroŜenie dla lokalnego rynku pracy”.  

Badaniem za pomocą kwestionariusza anonimowej ankiety objęto 500 osób. 

Badania przeprowadzone w I kwartale 2008 roku miały na celu nie tylko 

ponowne zdiagnozowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy (pierwsze badania 

przeprowadzono w I kw. 2007 r.), ale takŜe zaobserwowanie zmian, jakie zaszły 

w powiecie wodzisławskim od ostatniego raportu. 

 Wyniki posłuŜyły do ponownej diagnozy problemu migracji, motywów 

wyjazdów oraz chęci podjęcia dalszej pracy za granicą. Na podstawie nowych 

badań starano się takŜe ocenić skalę migracji zarobkowych w regionie 

w porównaniu do roku poprzedniego oraz zakres działań zmierzających do 

zatrzymania pracowników w kraju. 

Badania skierowane do firm działających na terenie powiatu wodzisławskiego 

objęły swym zasięgiem 100 firm. Podobnie jak w 2007 roku, pytania zawarte 

w ankiecie dotyczyły głównie liczby pracowników wyjeŜdŜających za granicę 

do pracy oraz zawodów, jakie wykonywali. Ankieta zawierała takŜe pytania 

o chęć zatrudniania osób bezrobotnych w celu uzupełnienia niedoborów 

pracowników, wynikających z migracji zarobkowych. Zwrócono takŜe uwagę 

na sposoby przeciwdziałania wyjazdom zarobkowym oraz zainteresowanie 

pracodawców zatrudnieniem obcokrajowców.  
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Na podstawie badań wśród klientów urzędu oraz pracodawców ustalono 

następujące wnioski: 

• do pracy za granicę najczęściej wyjeŜdŜają osoby młode do 30 roku Ŝycia, 

dobrze wykształcone, posiadające co najmniej średnie wykształcenie lub 

osoby, które ukończyły szkoły zawodowe, zapewniające im konkretny 

zawód. 

• wiele osób w dalszym ciągu deklaruje chęć wyjazdu, jest ich jednak mniej    

w porównaniu z zeszłorocznymi badaniami. DuŜe znaczenie mają tu 

względy osobiste i chęć związania swej przyszłości z Polską. Większą 

gotowość do wyjazdu deklarują jednak osoby, które mają juŜ 

doświadczenie w pracy za granicą. Osoby te równieŜ częściej deklarują 

chęć osiedlenia się na stałe poza ojczyzną. 

• najwaŜniejszym motywem decyzji migracyjnej nadal są gorsze 

perspektywy funkcjonowania na polskim rynku pracy, przede wszystkim 

zróŜnicowanie dochodów i warunków Ŝycia pomiędzy Polską 

a docelowymi krajami wyjazdów Polaków. 

• krajami cieszącymi się największą popularnością wśród wyjeŜdŜających 

do pracy Polaków są Holandia, Anglia i Niemcy. Niemcy stopniowo tracą 

swoją dominującą pozycję na rzecz Irlandii i państw Europy Południowej 

(Włochy, Hiszpania, Grecja). 

• w dalszym ciągu popularne są migracje sezonowe, krótkoterminowe. 

Jednak w porównaniu z zeszłorocznymi badaniami moŜna zauwaŜyć 

rosnącą tendencję do coraz dłuŜszych wyjazdów. 

• osoby opuszczające Polskę w celach zarobkowych trafiają najczęściej do 

tzw. drugorzędnych sektorów rynku pracy, co moŜe prowadzić do 

deprecjacji ich kompetencji i zmniejszyć szanse na rozwój kariery 

zawodowej. Polacy stanowią jeszcze tzw. młodą emigrację i być moŜe z 

biegiem lat będą zajmować coraz wyŜsze stanowiska pozostawiając 
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opuszczone miejsca innym, np. z krajów o krótszym staŜu w Unii 

Europejskiej. 

• z badań wynika, Ŝe dla większości osób, deklarujących chęć pracy za 

granicą, głównym celem jest uzyskanie dobrych zarobków i nie ma 

większego znaczenia, do jakiego kraju wyjadą i w jaką pracę będą 

wykonywać. 

• skala zwolnień z powodu wyjazdów zarobkowych w 2008 roku jest 

zbliŜona do roku 2007, jednak ogólna liczba zwalniających się 

pracowników zmniejszyła się o około 1/3. Pomimo spadku liczby osób 

migrujących za granicę, powroty do kraju pozostają na razie tylko w fazie 

deklaracji.  

• z badań wynika, Ŝe najczęściej miejsca pracy opuszczały osoby pracujące 

w handlu, usługach, pracownicy fizyczni i biurowi. W porównaniu do 

poprzednich badań zmniejszyła się liczba osób rezygnujących z pracy 

w branŜy hotelarsko – gastronomicznej.  

• liczba pracodawców, którzy odczuwają niedobór pracowników wskutek 

migracji zmniejszyła się w ciągu roku o około 20%. Zatrudnieniem 

bezrobotnych jest zainteresowanych 2/3 z nich. Wśród firm, w których 

brakuje kadry, największy deficyt występuje w zawodach handlowych             

i budowlanych. Osłabienie skali migracji przekłada się na mniejsze 

potrzeby uzupełnienia braków kadrowych osobami bezrobotnymi.  

• w ubiegłorocznych badaniach ponad połowa pracodawców deklarowała 

chęć uzupełnienia braków kadrowych poprzez zatrudnienie 

cudzoziemców. W tym roku tylko co piąty właściciel firmy zdecydowałby 

się na ten sposób uzupełnienia braków kadrowych. 

 

 

 

 

2.2.7 Pomoc pracodawcom w doborze pracowników 
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W 2008 roku doradcy zawodowi współpracowali z pracodawcami, 

pomagając im w procesie rekrutacji nowych pracowników. Z kandydatami do 

pracy były przeprowadzane rozmowy doradcze, skoncentrowane na określenie 

predyspozycji zawodowych. Umiejętności wymagane przez pracodawców na 

określone stanowiska zostały zweryfikowane za pomocą specjalnie dobranych 

narzędzi. Doradcy zawodowi brali udział w rozmowach kwalifikacyjnych, 

słuŜąc fachową radą i pomocą w doborze odpowiednich pracowników. 

 

2.2.8 Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawny ch 

 

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy, posiadające stopień 

niepełnosprawności, objęte są równieŜ usługami rynku pracy z zakresu 

poradnictwa zawodowego. Osoby niepełnosprawne podczas spotkań 

indywidualnych i grupowych z doradcami zawodowymi oceniają swoje 

umiejętności i predyspozycje zawodowe, zdobywają wiedzę na temat lokalnego 

rynku pracy oraz wymagań stawianych im przez pracodawców. Nabywają 

umiejętności niezbędne do aktywnego poszukiwania pracy, uzyskują fachową 

pomoc i wsparcie. Doradcy zawodowi pomagają równieŜ w doborze 

odpowiedniego stanowiska pracy biorąc pod uwagę doświadczenie zawodowe, 

kwalifikacje , umiejętności i predyspozycje psychofizyczne osoby posiadającej 

stopień niepełnosprawności. 

W 2008 roku przeprowadzona została rekrutacja do Zakładu Aktywności 

Zawodowej (Zakład Usług Pralniczych), który uruchomiono od grudnia 2008r. 

W ZUP utworzono 15 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, w tym 10 

to stanowiska dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zostały 

przeprowadzone 33 porady indywidualne oraz dwie porady grupowe.   

 

 

 

Rekrutacja przebiegała etapami: 
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• rozmowa wstępna z doradcą zawodowym, 

• skierowanie do Medycyny Pracy celem określenia przydatności do 

pracy w ZAZ, 

• porada indywidualna, 

• rozmowa kwalifikacyjna połączona ze sprawdzeniem umiejętności 

praktycznych. 

 

W wyniku prac Zespołu Opiniująco - Kwalifikującego została stworzona lista 15 

osób zakwalifikowanych do pracy w ZAZ, a takŜe lista rezerwowa.  

 

W 2008 r. rozpoczęła się współpraca PUP z Powiatowym Ośrodkiem 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zorganizowano 3 porady grupowe 

dla 23 kobiet będących beneficjentkami tej instytucji. Na zajęciach z doradztwa 

zawodowego poruszane były tematy z zakresu aktualnej sytuacji kobiet na rynku 

pracy i moŜliwości ich aktywizacji zawodowej. Wspólnie omawiano przyczyny 

i ich niepowodzeń zawodowych i barier, na jakie napotykają w czasie pracy 

w związku z tym, iŜ są ofiarami przemocy.  

 

2.2.9 Informator dla osób bezrobotnych  

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób bezrobotnych doradcy zawodowi  

opracowali informator „Szukam pracy” . Wykonany przez profesjonalną 

agencję reklamową, zawiera informacje na temat zakresu usług świadczonych 

przez doradców zawodowych, moŜliwości skorzystania ze szkoleń, sposobów 

poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych i przygotowania 

do rozmowy kwalifikacyjnej. Z informatora bezrobotni mogą równieŜ 

dowiedzieć się o najpopularniejszych w Polsce stronach i portalach 

internetowych zawierających oferty pracy. 

 
 

 

3. Szkolenia bezrobotnych 
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Tabela 9 - Obszary szkoleń bezrobotnych realizowanych w 2008 roku 
 

wyszczególnienie liczba osób, które 
ukończyły szkolenie 

Usługi transportowe (prawo jazdy, świadectwa 
kwalifikacji, przewóz materiałów 
niebezpiecznych ADR, wózki jezdniowe) 

117 

SprzedaŜ 72 

Operator sprzętu cięŜkiego 44 

Spawanie 40 

Księgowość i administracja 23 

Kosztorysowanie budowlane i komputerowe 13 

Informatyka i wykorzystanie komputerów  13 

Prace sekretarskie i biurowe  10 

Florystyka 10 

Usługi gastronomiczne 10 

Mechanicy i pokrewni 6 

Monterzy, blacharze - dekarze 66 

Ochrona własności i osób 5 

Nauka aktywnego poszukiwania pracy 117 

Inne 9 

Razem 495 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. REALIZOWANE INSTRUMENTY RYNKU PRACY 
 
Tabela 10 – Osoby bezrobotne objęte instrumentami rynku pracy (osoby, które rozpoczęły  

uczestnictwo w programie) 
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liczba osób objętych 
programem nazwa programu 

rok 2008 rok 2007 

Prace interwencyjne 84 83 

StaŜe 593 778 

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 503 407 

Szkolenia 512 511 

Prace społecznie uŜyteczne 80 99 

Przyznanie bezrobotnemu środków 
na podjęcie działalności gospodarczej 155 170 

Refundacja pracodawcy kosztów 
wyposaŜenia i doposaŜenia stanowiska pracy 128 73 

 

W roku ubiegłym 155 bezrobotnych postanowiło załoŜyć własne firmy. Środki na 

podjęcie działalności gospodarczej pochodziły z Funduszu Pracy (dla 91 osób), 

a 64 osoby otrzymały je dzięki środkom unijnym Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

Najczęściej wybierane rodzaje działalności to: 

 

- handel (43 osoby), 

- usługi budowlane (33 osoby), 

- usługi fryzjerskie i kosmetyczne (13 osób), 

- blacharstwo i lakiernictwo (8 osób), 

- krawiectwo (6 osób), 

- usługi stolarskie (5 osób), 

- instruktor nauki jazdy (4 osoby), 

- doradztwo ubezpieczeniowe (4 osoby). 

 
 



 56   

Prawie 2-krotnie więcej stanowisk pracy niŜ w roku 2007 utworzyli pracodawcy 

w ramach tzw. refundacji kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy (średnia kwota 

refundacji – 13,5 tys. zł). Najczęściej tworzono stanowiska dla sprzedawcy-kasjera 

(14), pracownika biurowego (8) i kierowcy (6). 

IX. EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMÓW RYNKU PRACY 
 
 

Stopa ponownego zatrudnienia jest to iloraz liczby osób uzyskujących stałe 

zatrudnienie po zakończeniu udziału w programie w stosunku do wszystkich 

uczestników danego programu - wg metodologii zawartej w Poradniku „Analiza 

efektywności programów rynku pracy”. 

 

Tabela 11 – Stopa ponownego zatrudnienia wybranych programów rynku pracy  

Lp Rodzaj programu 

Osoby, które 
zakończyły 

uczestnictwo 
w programie  

w 2008 r. 

Osoby, które 
uzyskały 

zatrudnienie  
po zakończeniu 

uczestnictwa 
w programie 

w ciągu 
3 miesięcy 

Stopa 
ponownego 

zatrudnienia 
kol. 4 : kol. 3 

Stopa ponownego 
zatrudnienia - 

rok 2007 

1 2 3 4 5  

1 

 
Szkolenia ogółem 
 
w tym 
szkolenia zawodowe 

 
495 

 
 

378 

 
184 

 
 

180 

 
37,2% 

 
 

47,6% 

 
43,3% 

 
 

35,4% 

2 StaŜe 498 334 67% 56,5% 

3 
Przygotowanie 
zawodowe 
w miejscu pracy 

412 267 64% 55% 

4 Prace interwencyjne 77 50 65% 45% 
 
 
* - w przypadku szkoleń efektywność moŜe jeszcze wzrosnąć, gdyŜ większość szkoleń zakończyła się w końcu 
roku i minął zbyt krótki okres czasu umoŜliwiający znalezienie zatrudnienia przez absolwentów szkolenia. 
Efektywność szkoleń będzie badana ponownie po zakończeniu I kwartału 2009r. 
 

 

Koszt ponownego zatrudnienia oznacza iloraz całości kosztów poniesionych 

z Funduszu Pracy na sfinansowanie danego programu w stosunku do liczby 
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osób uzyskujących stałe zatrudnienie po zakończeniu udziału w programie – 

wg metodologii zawartej w Poradniku „Analiza efektywności programów rynku 

pracy”. 

 

Tabela 12 –   Koszt ponownego zatrudnienia osób bezrobotnych z wykorzystaniem programów 
przeciwdziałania bezrobociu realizowanych w latach 2007-2008 

2008 rok 2007 rok 

wyszczególnienie 
liczba osób, 

która 
uzyskała 

zatrudnienie 

kwota 
wydatko-

wana 
 w tys. zł 

 

koszt 
ponowne-
go zatrud-

nienia 
w zł na 
osobę 

liczba 
osób, 
która 

uzyskała 
zatrud-
nienie 

kwota 
wydatko-

wana 
w tys. zł 

koszt 
ponowne-
go zatrud-

nienia 
w zł na 
osobę 

Prace 
interwencyjne 

50 232,8 4 656 30 142,7 4 756 

Przygotowanie 
zawodowe 

267 2 370,1 8 876 241 1 320,6 5 480 

StaŜe 334 3 000,8 8 984 408 2 377,2 5 826 

Szkolenia 213 628,2 2 949 209 792,6 3 792 

 

 

Koszt ponownego zatrudnienia z reguły pozostaje w bezpośredniej korelacji ze 

stopą ponownego zatrudnienia podawaną w procentach. Wzrost wskaźnika kosztu 

ponownego zatrudnienia w przypadku staŜów i przygotowania zawodowego jest 

wynikiem zwiększenia od 26.10.2007 r. o 40% kwoty stypendium.  

W roku 2008 skierowano 117 osób na szkolenia z zakresu umiejętności 

aktywnego poszukiwania pracy. Koszt tych szkoleń jest bardzo niski, gdyŜ 

obejmuje tylko wartość dodatku szkoleniowego, wypłacanego beneficjentom. 

Dzięki tym niskonakładowym szkoleniom zmniejszyła się wydatkowana kwota 

ogółem, a to wpłynęło na obniŜenie o 843 zł wartości kosztu ponownego 

zatrudnienia. 

 

X. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY  

W 2008 ROKU 
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Tabela 13 – Struktura wydatków Funduszu Pracy w 2007 i 2008 roku. 

nazwa programu 
wydatki  
w tys. zł 
rok 2008 

wydatki  
w tys. zł  
rok 2007 

Kwota środków Funduszu Pracy ogółem,  
w tym: 

13 372,3 12 718,6 

Wypłata zasiłków i dodatków 
aktywizacyjnych 

3 028,9 4 554,4 

Programy na rzecz promocji zatrudnienia 9 651,0 7 612,4 

w tym:  

Szkolenia 628,2 792,6 

StaŜe 3 000,8 2 377,2 
Przygotowanie zawodowe w miejscu 
pracy 

2 370,1 1 320,6 

Prace interwencyjne 232,8 142,7 
Środki na podjęcie działalności 
gospodarczej  

2 019,1 1 997,0 

Refundacja kosztów doposaŜenia 
i wyposaŜenia stanowiska pracy 

1 283,2 901,4 

Prace społecznie-uŜyteczne 73,1 60,7 

Koszty przejazdu i zakwaterowania 
dla osób skierowanych w celu 
odbywania staŜu, przygotowania 
zawodowego, szkolenia 

43,7 18,2 

Pozostałe wydatki Funduszu 
Pracy na finansowanie zadań 
fakultatywnych związanych z 
obsługą bezrobocia 

- opłaty pocztowe i bankowe 

- koszty druków 

- koszty obsługi rachunku FP 

- działalność klubów pracy i poradnictwa 
zawodowego 

- informatyka 

- stypendia z tytułu nauki 

689,5 551,8 

 
 

Obok zadań niewymagających zaangaŜowania środków Funduszu Pracy, jakimi 

są m.in. usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, realizowano 
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zadania z wykorzystaniem środków na aktywne formy przeciwdziałania 

bezrobociu. 

 Realizacja zadań w tym zakresie odbywała się w oparciu o środki 

Funduszu Pracy przyznane przez Ministra Gospodarki i Pracy na aktywne 

programy przeciwdziałania bezrobociu.  

Rok 2008 był kolejnym rokiem włączenia funduszy Unii Europejskiej do 

realizacji polityki rynku pracy. 

Ogółem PUP na w/w formy pozyskał na realizację programów na rzecz 

promocji zatrudnienia 9 652,5 tys. zł (tj. o 2 002,2 tys. więcej niŜ w 2007r.), 

w tym: 
 

•••• 6 481,2 tys. zł – środki Funduszu Pracy 

•••• 3 171,3 tys. zł – środki Europejskiego Funduszu Społecznego - Program 

Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 

Ponadto PUP wydatkował kwotę 195,5 tys. zł środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową 

zarejestrowanych niepełnosprawnych. 
 

 PUP realizował jako partner Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 

„Pomysł na sukces”, którego celem było zwiększenie konkurencyjności firm 

sektora MŚP poprzez dostosowanie kwalifikacji pracodawców i pracowników 

do potrzeb zmieniającego się rynku pracy dzięki wykorzystaniu nowoczesnych 

technologii informatycznych (e-learning). 

Program realizowany był w latach 2005 - 2008. Całkowity budŜet programu 

PUP jako partnera wyniósł 355,2 tys. zł. 
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2377,2

3000,8

1320,6

2370,1

142,7232,8

792,6
628,2

1997 2019,1

901,4

1283,2

staŜe przygotowanie
zawodowe

prace
interwencyjne

szkolenia środki na
podjęcie

działalności

refundacja
kosztów

wyposaŜenia
stanowiska

pracy

Wydatki na aktywne formy przeciwdziałania w roku 
2007 i 2008 (w tys. zł)

rok 2007 rok 2008

 

 

Rys. 10 Wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

 

Na przedstawione powyŜej aktywne programy zatrudnienia urząd wydał 

ogółem: 

- rok 2006 – 5 980,4 tys. zł 

- rok 2007 – 7 531,5 tys. zł 

- rok 2008 – 9 534,2 tys. zł  
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XI. PROJEKTY NA RZECZ AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU 
PRACY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

Tabela 14 - Projekty na rzecz aktywnej polityki rynku pracy współfinansowane ze  

                     środków EFS 
 

 

W ramach projektów bezrobotni korzystali z następujących form wsparcia: 

• poradnictwo zawodowe 

• pośrednictwo pracy 

• staŜe 

• przygotowanie zawodowe  

• środki na podjęcie działalności gospodarczej 

• szkolenia. 

Nazwa 
projektu 

Źródło 
finansowania 

Czas 
trwania 
projektu  

 

Całkowity 
koszt 

projektu  
w tys. zł 

Koszt 
projektu  
w 2008r. 

Liczba 
beneficjentów 

programu 

„Przystanek
-praca” 

EFS PO KL  
Poddziałanie 6.1.3 

„Poprawa zdolności do 
zatrudnienia oraz 

podnoszenie poziomu 
aktywności zawodowej 

osób bezrobotnych” 

01.01.2008 
- 

31.12.2008 
3 171, 3 3 170,3 627 

„Postawmy 
na jakość” 

EFS PO KL  
 Poddziałanie 6.1.2 

Wsparcie powiatowych i 
wojewódzkich urzędów 
pracy w realizacji zadań 

na rzecz aktywizacji 
zawodowej osób 

bezrobotnych w regionie 

01.05.2008 
- 

31.06.2010 
273,9 110,1 13 

„Pokonać 
bariery” 

EFS PO KL  
Poddziałanie 7.2.1 

Aktywizacja zawodowa  
i społeczna osób 

zagroŜonych 
wykluczeniem 
społecznym  

01.01.2009 
– 

30.06.2010 
333,7       0 150 

Ogółem x 3 778,9 3 280,4 790 
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XII. DANE O BEZROBOCIU Z PODZIAŁEM NA 
POSZCZEGÓLNE GMINY POWIATU 
WODZISŁAWSKIEGO 

 

 
Tabela 15 – Liczba bezrobotnych w gminach powiatu wodzisławskiego wg stanu na dzień   
                     31.12.2007r. i 31.12.2008r. 

 

liczba bezrobotnych Wyszczególnienie 
(gmina) 

2008 2007 

Wodzisław Śl. 1 257 1 808 

Rydułtowy 525 834 

Radlin 336 548 

Pszów 308 488 

Godów 254 380 

Gorzyce 385 610 

Marklowice 104 174 

Mszana 152 192 

Lubomia 161 229 

RAZEM 3 482 5 263 
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XIII. ZAKOŃCZENIE 
 

Zmniejszenie z końcem roku tempa wzrostu rozwoju gospodarczego 

w Polsce w wyniku światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, który 

w IV kwartale ubiegłego roku dotknął większość rozwiniętych krajów świata, na 

razie nie przełoŜył się na radykalny wzrost do końca 2008 roku poziomu 

bezrobocia w powiecie wodzisławskim. W ciągu ostatniego kwartału liczba 

bezrobotnych wzrosła o 100 osób, co zwykle ma miejsce z końcem kaŜdego 

roku, gdy kończą się prace sezonowe. 

Badania koniunktury potwierdzają jednak, Ŝe gospodarka wyhamowuje tempo. 

Zmniejszenie popytu zagranicznego i krajowego wymusza na firmach 

oszczędności, których efektem stają się m.in. zwolnienia pracowników. 

Prognozy na rok 2009 są najmniej korzystne dla branŜy motoryzacyjnej, 

budownictwa, hutnictwa, przemysłu metalowego, meblarskiego, produkcji agd 

i sektora finansowego. 

BranŜe te w małym stopniu – oprócz budownictwa – reprezentowane są przez 

zakłady, mające siedzibę na terenie powiatu wodzisławskiego, stąd 

prognozowana skala zwolnień w naszym powiecie moŜe wystąpić z mniejszą 

siłą i dotyczyć raczej pojedynczych stanowisk pracy w firmach sektora MŚP. 

W roku 2009 – wobec prognozy wzrostu bezrobocia – najskuteczniejszym 

narzędziem ograniczania liczby osób poszukujących pracy będzie wspieranie 

pracodawców zatrudnieniem subsydiowanym. Członkowstwo w UE daje 

moŜliwość włączenia funduszy EFS do wspomagania rynku pracy. Dzięki 

unijnym programom pomocowym rynek pracy powiatu wodzisławskiego moŜe 

zasilić dwukrotnie większa kwota środków na programy promocji zatrudnienia 

(staŜe, szkolenia, prace interwencyjne, refundacja kosztów tworzenia stanowisk 

pracy, środki na podjęcie działalności gospodarczej i in.). 

Zadaniem słuŜb zatrudnienia w 2009 roku będzie pozyskanie i wykorzystanie 

jak największej kwoty krajowych i unijnych funduszy na aktywne programy 

rynku pracy, wsparte dobrymi programami poradnictwa zawodowego dla 

zwalnianych pracowników. 
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