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I. WSTĘP 
 
 

Aktualna sytuacja na rynku pracy determinuje w określony sposób 

kierunki polityki zatrudnieniowej ze względu na potrzebę sprostania 

poważnym wyzwaniom, jakie wiążą się z pogorszeniem koniunktury 

gospodarczej i zmianą struktury demograficzne j społeczeństwa. Chodzi 

zarówno o promocję zatrudnienia oraz obniżenie bezrobocia, jak  

i o podjęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań zmierzających do 

zmniejszenia rozmiaru luki pokoleniowej w zasobach siły roboczej. 

Spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego w Polsce okazało się jednak 

mniejsze niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej i innych rozwiniętych 

krajach świata. 

Kryzys – paradoksalnie – wyzwolił pokłady przedsiębiorczości u osób, 

które utraciły pracę w wyniku redukcji zatrudnienia; nie zniechęcił również 

młodych, wkraczających dopiero na rynek pracy. Założenie własnej firmy 

okazało się remedium na problemy z poszukiwaniem pracy na otwartym 

rynku. W ciągu roku 291 osób, korzystając z dofinansowania krajowymi  

i unijnymi środkami, podjęło działalność gospodarczą. 

Od roku 2004 urząd udzielił bezrobotnym 984 dotacji na założenie 

własnej firmy, przeznaczając na ten cel prawie 14 mln zł. Ponad ¾ firm 

funkcjonuje nadal, a wiele z nich zatrudnia pracowników i zamierza 

rozwijać firmę. Mimo, iż ten program aktywizacji jest najbardziej 

kosztowny (kwota dotacji w roku 2010 wynosiła 18 000 zł), a w ciągu 

ubiegłego roku stanowił prawie 30% wszystkich wydatków na programy 

promocji zatrudnienia, jest on efektywny, bo wzmacnia potencjał 

gospodarczy powiatu i tworzy kolejne miejsca pracy. 

 

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono dane statystyczne obrazujące 

poziom i strukturę bezrobocia w powiecie wodzisławskim w roku 2010 

oraz skalę zmian w porównaniu do roku 2009, a także opis wielu 



 5   

nowatorskich działań, szczególnie z dziedziny poradnictwa zawodowego, 

które wspomagały osoby bezrobotne w dokonywaniu dobrych wyborów 

zawodowych. 

II. POJĘCIA I DEFINICJE UŻYTE 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 – wyrażony 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 życia – oznacza to bezrobotnych, 

którzy do dnia zastosowania wobec nich usług lub 

instrumentów rynku pracy nie ukończyli 25 roku życia, 

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 stażu i przygotowania 

zawodowego dorosłych, 

c) bezrobotni powyżej 50 roku życia – oznacza to 

bezrobotnych, którzy w dniu zastosowania wobec nich usług 

lub instrumentów rynku pracy ukończyli co najmniej 50 rok 

życia, 
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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, 

e) bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko 

do 18 roku życia, w rozumieniu przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, 

f) bezrobotni niepełnosprawni, 

g) bezrobotni bez doświadczenia zawodowego – oznacza to 

bezrobotnego, który wykonywał zatrudnienie lub inną pracę 

zarobkową przez okres łączny poniżej 6 miesięcy, 

h) bezrobotni bez wykształcenia średniego, 

i) kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu 

dziecka, 

j) bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności 

nie podjęli zatrudnienia. 

 

III. POZIOM BEZROBOCIA 
 

Rok 2010 zahamował nieco wzrost bezrobocia, który wystąpił w roku 

poprzednim na skutek dekoniunktury w gospodarce polskiej, która – choć 

w najmniejszym stopniu wśród krajów Unii Europejskiej – nie oparła się 

jednak kryzysowi światowemu.  

W porównaniu z latami 2008 i 2009, rok 2010 zakończył się 

niewielkim spadkiem poziomu bezrobocia rejestrowanego: 

-   2008 rok – spadek w okresie I-XII o 1860 osób, tj. o 35 % 

-   2009 rok – wzrost w okresie I-XII o 1216 osób, tj. o 32 % 

 -  2010 rok – spadek w okresie I-XII o 382 osoby, tj. o 7 % 
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Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie wod zisławskim 
w okresie od stycznia 2010 do grudnia 2010

(stan na koniec miesi ąca)
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Rysunek 1 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych (I 2009 – XII 2010) 

 
 
 
 
 
 

Liczba bezrobotnych w powiecie wodzisławskim 
w latach 1990 - 2010 (stan na 31 grudnia)
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Rysunek 2 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych (1990 – 2010) 
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Na dzień 31 grudnia 2010 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu 

Śl. zarejestrowanych było ogółem 4878 bezrobotnych, w tym 2 945 kobiet. 

Stopa bezrobocia wahała się w ciągu roku między 10,8% w styczniu  

a 10,0% w grudniu 2010r.  

 

 

Stopy bezrobocia w powiecie wodzisławskim 
w okresie I-XII/2010r.
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Rysunek 3 Stopa bezrobocia (I-XII 2010r.) 

 
 

Dla porównania: 

- stopa bezrobocia dla woj. śląskiego w grudniu 2010 – 9,9% 

- stopa bezrobocia dla Polski w grudniu 2010 – 12,3% 
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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 31.12.2010r.

z prawem do 
zasiłku 
12,6%

bez prawa do 
zasiłku 
87,4%

 
 

Rysunek 4 Bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku 

 

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych w końcu 2010 r. posiadało 615 osób 

(12,6%). Odsetek osób z prawem do zasiłku dla województwa śląskiego 

jest znacznie wyższy i wynosi 15,3%. 

Pozostali bezrobotni, tj. 4 263 osób nie pobiera zasiłku. 

W porównaniu do grudnia roku 2009 nastąpił nieznaczny – o 40 osób - 

spadek liczby osób uprawnionych do pobierania świadczeń. 

Kryzys ekonomiczny w większym stopniu niż Polskę, dotknął „stare” kraje 

Unii Europejskiej. Bezrobocie na dużą skalę wystąpiło w krajach, do 

których najczęściej migrowali Polacy w poszukiwaniu zatrudnienia. 

Lata 2009 i 2010 odwróciły ten trend, skala migracji znacznie się 

zmniejszyła, a wielu rodaków powróciło do kraju, uzyskując w związku  

z pracą za granicą prawo do świadczeń. O ile w roku 2008 przyznano na tej 

podstawie zasiłki 24 osobom, to w roku 2009 – 94 osobom, a w roku 2010 

– 82 bezrobotnym. 
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2. Bezrobotni według wieku 
 

Struktura wiekowa osób bezrobotnych

1425 1413

831 884

325

18-24 lata 25-34 lata 35-44 lata 45-54 lata 55-64 lata

18-24 lata 25-34 lata 35-44 lata 45-54 lata 55-64 lata

 
 

Rysunek 5 Bezrobotni wg wieku (wartość liczbowa) 

 
 

Bezrobotni wg wieku (w%)

55-64 lata; 7%

45-54 lata; 18%

35-44 lata; 17%

25-34 lata; 29%

18-24 lata; 29%

 

Rysunek 6 Bezrobotni wg wieku (w%) 
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Trudna sytuacja na rynku pracy dotyka przede wszystkim młodzież. Co 

prawda w porównaniu do grudnia 2009 roku udział młodzieży w całej 

populacji bezrobotnych spadł w grupie osób do 25 roku życia o 2,6%, lecz 

nadal stanowią oni aż 1/3 wszystkich zarejestrowanych.  

Trudny czas na rynku pracy po raz kolejny uderzył w grupę o najsłabszej 

pozycji na rynku – absolwentów szkół i osoby o najmniejszym doświadczeniu 

zawodowym. 

Bezrobotni, którzy ukończyli 50 rok życia stanowili w grudniu 16% 

wszystkich zarejestrowanych (782 osoby). Grupa ta zwiększyła się na 

przestrzeni roku o 74 osoby, ale jej udział w całej populacji spadł w ciągu 

roku o ponad 7%. 

3. Bezrobotni według poziomu wykształcenia 

Bezrobotni według poziomu wykształcenia

gimnazjalne
i poniŜej

1 260

zasadnicze 
zawodowe

1 515

wyŜsze 
559

policealne
i średnie 

zawodowe
1 175

średnie 
ogólnokształcące

369

 

Rysunek 7 Bezrobotni wg poziomu wykształcenia (wartość liczbowa) 
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Bezrobotni według poziomu wykształcenia
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zasadnicze
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rok 2009 rok 2010
 

Rysunek 8 Bezrobotni wg poziomu wykształcenia (w%) 

 

Struktura wykształcenia bezrobotnych z powiatu wodzisławskiego 

ewoluuje i można zauważyć już znaczące zmiany. Od kilku lat 

obserwujemy systematyczny wzrost liczby bezrobotnych  

z wykształceniem wyższym. Aktualnie stanowią oni 11,4% 

zarejestrowanych (rok wcześniej – 10,8%). W tej grupie bezrobocie 

długotrwałe występuje jednak z najmniejszym natężeniem (tylko ok. 

14% poszukuje pracy dłużej niż 1 rok). 

 Wśród zarejestrowanych nadal dominują osoby o najniższym poziomie 

kwalifikacji (zasadnicze zawodowe – 31% oraz gimnazjalne i poniżej – 

26,1%). 

Analizując strukturę bezrobocia wg wykształcenia należy podkreślić 

fakt, iż bezrobotne kobiety statystycznie są lepiej wykształcone od 

bezrobotnych mężczyzn i ta tendencja utrzymuje się nadal, a szczególnie 

widoczna jest w grupie bezrobotnych z wykształceniem wyższym  

(ok. 70% osób z dyplomem to kobiety). 
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4. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy 
 

Tabela 1. Bezrobotni zarejestrowani w dniu 31.12.2009r. i 31.12.2010r. wg czasu pozostawania bez pracy 

 
 

Liczba bezrobotnych 
Czas pozostawania bez 

pracy w miesiącach* rok 2009 rok 2010 

 
do 6 

 

3 512 3 173 

 
6 - 12 

 

808 892 

 
12 - 24 389 585 

 
pow. 24 

 

260 228 

* liczony jako czas nieprzerwanego pozostawania w ewidencji osób bezrobotnych od dnia rejestracji 

 

71,0%

65,0%

16,0% 18,4%

8,0%

12,0%

5,0%
5,0%

do 6 miesięcy 6 -12 miesięcy 12 -24 miesięcy powyŜej 24
miesięcy

Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy
w dniu 31.12.2009 i 31.12.2010 (w %)

2009 2010

 

Rysunek 9 Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy (w%)  

 



 14   

Dzięki dużemu zaangażowaniu środków FP i EFS na programy promocji 

zatrudnienia duża grupa bezrobotnych otrzymała oferty zatrudnienia  

w pierwszych sześciu miesiącach od rejestracji. Dzięki temu aktywizacja 

nastąpiła jeszcze w czasie, gdy u osoby pozbawionej pracy nie nasilają się 

skutki braku zatrudnienia.  

Odsetek długotrwale bezrobotnych jest nieco wyższy wśród kobiet (19% 

ogółu bezrobotnych kobiet) niż wśród mężczyzn (12% ogółu bezrobotnych 

mężczyzn). Dane na koniec grudnia każdego roku nie odzwierciedlają 

jednak należycie skali problemu, gdyż w miesiącach zimowych rejestruje 

się stosunkowo więcej mężczyzn, co wynika z prac sezonowych  

np. w budownictwie. 

Wiek bezrobotnych pozostaje w prostej korelacji z czasem poszukiwania 

pracy: wraz z wiekiem rosną problemy z podjęciem zatrudnienia.  

Podobna zależność dotyczy poziomu wykształcenia: najkrótszy czas 

poszukiwania pracy występuje wśród osób z wykształceniem wyższym. 

5. Osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

  
Tabela 2 Liczebność grup zawodowych osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy – stan na 31.12.2010r. 

 

grupa ryzyka 
liczba 

bezrobotnych 
w 2010r. 

% ogółu 
bezrobotnych* 

w 2010r. 

% ogółu 
bezrobotnych*

w 2009r. 
bezrobotni do 25 roku życia 1 425 29% 31,6% 

długotrwale bezrobotni 1 631 33% 27,6% 

bezrobotni powyżej 50 lat 782 16% 14,3% 

bezrobotni bez kwalifikacji 
zawodowych 

967 20% 21,0% 

bezrobotni samotnie   
wychowujący dziecko do lat 18 

381 8% 7,3% 

niepełnosprawni  287 6% 4,8% 
 

* suma jest większa niż 100%, gdyż część bezrobotnych należy do więcej niż jednej grupy ryzyka 
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W grupach osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy obserwowano 

następujące zjawiska i tendencje: 

 

− w kategorii bezrobotnych do 25 roku życia zarejestrowanych było 1 425 

osób, tj. 29% ogółu bezrobotnych . W porównaniu do grudnia 2009 roku 

liczba osób młodych spadła o 143 osoby. Odsetek niepracującej młodzieży 

w powiecie wodzisławskim jest znacznie wyższy niż średni dla woj. 

śląskiego (20%). 

− w powiecie wodzisławskim znacznie mniej (16%) niż średnio na Śląsku 

(23%) jest zarejestrowanych bezrobotnych, którzy ukończyli 50 lat.  

W ciągu roku liczba osób w tym wieku zwiększyła się o 74 osoby. 

− zbiorowość długotrwale bezrobotnych stanowiła 33% ogółu 

zarejestrowanych i wzrosła w ciągu roku o 5,4% (średnia dla Śląska – 

40%).  

 

6. Bezrobotni według grup zawodowych i oferty pracy 
 

Użyte 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 również oferty stażu, które w przypadku niektórych 

grup zawodowych znacznie zawyżają rzeczywistą liczbę miejsc pracy, a tym 

samym fakt, czy dana grupa zawodów jest nadwyżkowa czy deficytowa. 
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Tabela 3 Liczebność grup zawodowych osób bezrobotnych osób oraz zgłoszone oferty pracy w 2010 roku 

Nazwa grupy 
zawodowej 

Liczba 
zarejestrowanych 

osób bezrobotnych 
ogółem 

Oferty pracy, stażu 
lub przygotowania 

zawodowego w 2009 
r. 

Liczba bezrobotnych 
przypadająca na jedną 

ofertę pracy (2: 3) 

1 2 3 4 

Kierowca samochodów 
ciężarowych 

35 66 0,5 

Przedstawiciel 
handlowy 

25 32 0,8 

Dekarz 14 17 0,8 

Spawacz 22 22 1 

Magazynier 32 31 1,0 

Pielęgniarki i położne 19 18 1,0 

Fryzjer 185 61 1,0 

Pracownik 
administracyjny 

358 293 1,2 

Psycholog 8 6 1,3 

Kelner, bufetowy 126 78 1,6 

Murarz 160 79 2,0 

Nauczyciele szkół 
podstawowych i 
przedszkoli 

32 11 2,9 

Sprzedawca 968 336 2,9 

Kucharz 205 70 2,9 

Technik 
farmaceutyczny 

23 8 2,9 

Inżynierowie 
budownictwa 

24 8 3 

Stolarze i cieśle 198 58 3,4 

Socjolog 34 10 3,4 

Technik handlowiec 77 18 4,3 

Prawnik 22 5 4,4 

Malarz 121 24 5,0 
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Nazwa grupy 
zawodowej 

Liczba 
zarejestrowanych 

osób bezrobotnych 
ogółem 

Oferty pracy, stażu 
lub przygotowania 

zawodowego w 2009 
r. 

Liczba bezrobotnych 
przypadająca na jedną 

ofertę pracy (2: 3) 

1 2 3 4 

Blacharz samochodowy 56 10 5,6 

Cukiernik 99 17 5,8 

Lakiernik 
samochodowy 

65 11 5,9 

Technik elektronik 38 6 6,3 

Mechanicy sam. 
osobowych i 
ciężarowych 

321 50 6,4 

Krawiec 178 24 7,4 

Informatycy i pokrewni 10 1 10 

Piekarz 119 11 10,8 

Technik informatyk 74 6 12,3 

Pedagog 169 12 14,1 

Nauczyciele gimnazjów 
i szkół 
ponadgimnazjalnych 

114 8 14,25 

Technik elektryk 21 1 21 

Technik budownictwa 103 3 34,3 

Fizycy, chemicy, 
matematycy i pokrewni 

30 0 0 

Specjalista 
administracji 
publicznej 

10 0 0 

Górnik 314 0 0 

Technik żywienia 124 0 0 

Technik ekonomista 134 0 0 
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Grupy zawodów deficytowych (wskaźnik liczby bezrobotnych 

przypadających na 1 ofertę jest mniejszy od 1): 

− przedstawiciel handlowy, 

− pielęgniarka 

− spawacz 

− fryzjer 

− kierowca samochodów ciężarowych,  

− dekarz 

− magazynier, 
 

 

 

Grupy zawodów nadwyżkowych o najwyższym wskaźniku liczby 

bezrobotnych przypadających na 1 ofertę: 

− fizycy, chemicy, matematycy  (brak ofert), 

− technik ekonomista (brak ofert) 

-    specjalista administracji publicznej (brak ofert) 

-    pedagog, 

− technik budownictwa, 

− technik żywienia (brak ofert) 

− technik elektryk 

− nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
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V. NAPŁYW I ODPŁYW BEZROBOCIA 
 
 

W ciągu roku zarejestrowało się 10 717 osób, tj. o 109 więcej niż w roku 
2009,  natomiast 10 808 osób zostało wyłączonych z ewidencji. 
 
 
 

Tabela 4 Struktura osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych w 2009 i 2010 roku z uwzględnieniem 
przyczyn wyłączeń 

 

bezrobotni ogółem 
wyszczególnienie 

rok 2009 rok 2010 

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych  9 121 10 808 

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 2 643 3 150 

prac interwencyjnych 65 83 

robót publicznych 34 102 

otrzymania środków na podjęcie działalności 
gospodarczej 

177 291 z 
te

go
 

w ramach refundacji kosztów wyposażenia 
i doposażenia stanowiska 

97 141 

rozpoczęcia szkolenia 464 619 

rozpoczęcia stażu 850 1 154 

rozpoczęcie prac społecznie-użytecznych 79 79 

niepotwierdzenia gotowości do pracy 4 046 4 801 

z 
te

go
 z

 p
rz

yc
zy

n
 

odmowy przyjęcia propozycji pracy 438 373 
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VI. USŁUGI RYNKU PRACY  
 

1. Pośrednictwo pracy 
 

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz.U.2008r, Nr 69.poz 415) wprowadziła w art. 9b ust. 1 obowiązek 

utworzenia wyodrębnionego w ramach powiatowych urzędów pracy 

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ). Głównym celem ustawodawcy  

było wyodrębnienie ze struktur powiatowych urzędów pracy 

wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej ukierunkowanej na świadczenie 

podstawowych usług rynku pracy i instrumentów rynku pracy.  

Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Wodzisławiu Śląskim rozpoczęło swoją działalność w styczniu 2010r.    

Pośrednictwo pracy jest podstawową usługą rynku pracy skierowaną do 

osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców. Pośrednicy 

pracy w ramach CAZ świadczą pomoc osobom bezrobotnym  

i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz 

pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach 

zawodowych. Świadczenie usług odbywa się w sposób dostosowany do 

indywidualnych potrzeb i gwarantujący równy dostęp bezrobotnym, 

poszukującym pracy i pracodawcom.  

 

Prowadzenie pośrednictwa pracy polega  na : 

•  udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu 

odpowiedniego zatrudnienia  oraz pracodawcom w pozyskaniu 

pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, 

pozyskiwaniu ofert pracy, 
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•  przekazywanie informacji o ofercie pracy do specjalisty ds. rozwoju 

zawodowego w celu wykorzystania przy sporządzaniu diagnozy 

zapotrzebowania na zawody i specjalności na rynku pracy, 

•  przekazywanie do doradcy zawodowego , lidera Klubu Pracy lub 

innych komórek organizacyjnych PUP informacji o potrzebie objęcia 

bezrobotnego lub poszukującego pracy pomocą, 

•  upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy 

do internetowej bazy ofert pracy, 

•  udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy  

w związku ze zgłoszoną ofertą pracy, 

•  inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych, 

poszukujących pracy z pracodawcami, 

•  informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz 

pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na 

lokalnym rynku pracy, 

•  informowaniu o sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem  

występujących  zawodów  deficytowych i nadwyżkowych, 

•  współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany 

informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na 

terenie ich działania, 

•  informowaniu  bezrobotnych o przysługujących im prawach  

i obowiązkach, 

W ramach pomocy udzielanej pracodawcom w doborze odpowiednich 

kandydatów na wolne miejsca pracy, usługa ta może przyjmować różne 

formy w zależności od potrzeb pracodawców: 

• Pośrednictwo realizowane w oparciu o oferty pracy zawierające 

dane umożliwiające identyfikację pracodawcy 

Polega ono na udostępnieniu informacji o ofercie pracy poprzez podanie jej 

do publicznej wiadomości.  
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 Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają wiedzę o tym, kto ofertę 

złożył, jakie są jego wymagania wobec kandydatów do pracy, jakie 

proponuje warunki pracy i płacy. Oferty pracy, które zawierają dane 

umożliwiające identyfikację pracodawcy krajowego zamieszczane są na 

tablicy ogłoszeń w urzędzie pracy oraz w internetowej bazie ofert pracy  

e-PULS. Osoba zainteresowana konkretną ofertą pracy powinna 

skontaktować się z pracodawcą w miejscu, terminie i w sposób przez niego 

wskazany. Takie pośrednictwo daje możliwość wyboru pracownika spośród 

osób, które zgłoszą się na rozmowy kwalifikacyjne bez udziału pośrednika 

pracy, nie muszą to być osoby zarejestrowane w urzędzie. Dobór kandydata 

na wolne miejsce pracy zachodzi więc w drodze bezpośrednich kontaktów 

pracodawcy z kandydatami 

• Pośrednictwo realizowane w oparciu o oferty pracy 

niezawierające danych umożliwiających identyfikacje pracodawcy 

Informacje o ofertach pracy podane do publicznej wiadomości nie zawierają 

nazwy firmy i jej adresu (brak możliwości identyfikacji pracodawcy).  

Oferty pracy które nie zawierają danych umożliwiających identyfikację 

pracodawcy krajowego zamieszczane są na tablicy ogłoszeń w urzędzie 

pracy oraz w internetowej bazie ofert pracy e-PULS (tylko  dane dotyczące 

zgłaszanego miejsca pracy, oczekiwania pracodawcy  wobec kandydatów 

do pracy oraz okresu aktualności oferty). 

Pośrednik pracy dobiera kandydatów według wymagań postawionych 

przez pracodawcę i kieruje na rozmowy kwalifikacyjne wydając 

skierowanie do pracy.  

Istotną cechą takiego pośrednictwa jest całkowite odciążenie pracodawcy  

z prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wieloma, nawet przypadkowymi 

osobami, co oszczędza jego czas i nakład pracy. 

Z końcem roku 2010 w urzędzie zatrudnionych było 13 pośredników pracy, 

 a 1 pośrednik obsługiwał 376 bezrobotnych (w roku 2009 – 382, w roku 

2008 - 267, a w 2007 roku - 658).  
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1.1 Pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy  
w podjęciu odpowiedniego zatrudnienia 

Pośrednictwo pracy realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 roku  

w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. 

Metody pracy pośrednika pracy, wyznaczone przez standardy, kładą 

ogromny nacisk na indywidualną pracę z każdym bezrobotnym  

i poszukującym pracy. Działania te mają na celu ułatwianie powrotu do 

aktywności zawodowej osobom bezrobotnymi poszukującym pracy 

zarejestrowanym w urzędzie pracy.  

Zgodnie z ustawą w ramach współpracy z osobami bezrobotnymi  

i poszukującymi pracy, pośrednik pracy utrzymuje kontakt nie rzadziej niż 

raz na 3 miesiące. W praktyce wizyty bywają częstsze, gdyż niezależnie od 

ustalonych terminów, bezrobotni mają obowiązek zgłosić się na każde 

wezwanie pośrednika, jeśli ma on dla nich propozycję pracy stałej lub innej 

formy pomocy.  

Każda osoba zarejestrowana, która nie podejmie pracy przez co najmniej  

6 miesięcy od czasu rejestracji jest obowiązkowo objęta indywidualnym 

planem działania (IPD). Działania w ramach IPD mają doprowadzić osoby 

zarejestrowane do podjęcia odpowiedniej pracy albo działalności 

gospodarczej. Realizacja tego działania polega na starannie zaplanowanych 

podstawowych usługach rynku pracy wspieranych przez instrumenty 

rynku pracy oraz zindywidualizowane działania ze strony bezrobotnych  

i poszukujących pracy.  

Opracowywanie oraz prowadzenie IPD wymaga stałej współpracy 

pośredników pracy i innych pracowników urzędu odpowiedzialnych za 

realizację poszczególnych usług rynku pracy i forma aktywizacji 

zawodowej. Pomyślna realizacja IPD zależy od odpowiedniej koordynacji 
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zadań oraz współdziałania pracowników urzędu pracy oraz samej osoby 

bezrobotnej i poszukującej pracy. 

 

1.2 Oferty pracy 
 

Do tutejszego urzędu w roku 2010 wpłynęło 3 346 ofert pracy, w tym  

2 205 bez ograniczeń oraz na subsydiowane stanowiska pracy 1 141. 

Urząd posiadał o 978 ofert więcej niż w roku 2010.  

Najwięcej ofert zgłoszono w zawodach:  

‐ sprzedawca –  336 

‐ pracownik administracyjny – 293 

‐ murarz – 79 

‐ kelner, bufetowy – 78 

‐ kucharz - 70 

‐ kierowca samochodów ciężarowych –  66 

‐ fryzjer –61 

‐ stolarz i cieśla – 58 

‐ mechanik samochodów osobowych i ciężarowych –50 

‐ przedstawiciel handlowy –32 

‐ magazynier –31 

 

W 2010 roku pośrednicy wydali 10 109 skierowań (w 2009r. - 7 962,  

w 2008 roku – 8 958) do pracy stałej, na staże, prace interwencyjne, roboty 

publiczne i prace społecznie użyteczne oraz na miejsca pracy refundowane 

w ramach wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy. 

W wyniku tych działań 2 776 osób zostało zatrudnionych w ramach umowy 

o pracę lub w ramach form subsydiowanych ( w roku 2009 – 2 643 osoby). 

Spośród skierowanych osób 373 odmówiły przyjęcia pracy ( w roku 2009- 

438 osób, w roku 2008 – 970 osób). Widać wyraźnie tendencję malejącą  

w przypadku odmów przyjęcia propozycji pracy, co może oznaczać, że 
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działania informacyjne pośredników pracy na temat skorzystania  

z wybranych form pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej przyniosły 

zamierzony skutek. 

 

1.3 Współpraca z pracodawcami 
 

W referacie pośrednictwa pracy 3 pośredników odpowiedzialnych jest za 

kontakty z pracodawcami i pozyskiwanie informacji o ofertach pracy. 

Do ich obowiązków należy m.in.: 

− przyjmowaniu i upowszechnianiu ofert pracy, 

− podejmowaniu i utrzymywaniu kontaktu z pracodawcami 

krajowymi, 

− sprawdzanie aktualności zgłaszanych ofert, 

− informowanie pracodawców o usługach i programach 

realizowanych przez urząd. 

Wyodrębnienie pośrednictwa pracy nakierowanego na kontakty  

z pracodawcami poprawiło wzajemne relacje. Pracodawcy mogą uzyskać 

pełną informację o usługach i formach wsparcia w siedzibie urzędu. Wizyty 

pośredników w zakładach poprawiają wzajemne relacje i budują 

pozytywny wizerunek urzędu w oczach pracodawców 

W 2010r.pośrednicy złożyli 38 wizyt w zakładach pracy, ale także 

nawiązywali inne kontakty z pracodawcami (telefonicznie, e-mailem) 

pozyskując w ten sposób 60 stanowisk pracy. Najwięcej pozyskano wolnych 

miejsc pracy w zawodach: sprzedawca, kierowca samochodów 

ciężarowych, pracownicy przy pracach prostych. 

Pośrednicy odwiedzali także te zakłady, gdzie odbywały się aktualnie staże, 

celem sprawdzenia warunków pracy stażystów i stopnia wywiązywania się 

pracodawców z obowiązków, wynikających z umowy.  
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W trakcie tych wizyt zasięgano opinii pracodawców na temat celowości 

stosowania tej formy aktywizacji jako sposobu na zdobycie doświadczenia 

zawodowego przez stażystów. 

Pracodawcy w większości pozytywnie oceniali staże jako dobry sposób 

sprawdzenia osoby przed zatrudnieniem jej na umowę o pracę. Ponadto 

staże nie wymagają angażowania środków finansowych pracodawców. 

Takie pozytywne doświadczenia skłaniają pracodawców do ponownego 

korzystania z usług urzędu. 

 

1.4 Giełdy pracy 
 

Giełdy pracy organizowane są w przypadku, gdy po stronie pracodawcy 

istnieje potrzeba spotkania się z większą liczbą potencjalnych kandydatów 

do pracy na jedno stanowisko pracy lub na kilka stanowisk pracy u danego 

pracodawcy. Urząd gwarantuje pracodawcy upowszechnianie informacji  

o giełdzie i dobór grupy osób zainteresowanych pracą w danym zawodzie. 

Tą formą rekrutacji zainteresowani są szczególnie ci pracodawcy, którzy 

mają niewiele czasu na długie rozmowy rekrutacyjne. Podczas spotkań  

w urzędzie mogą szybko i sprawnie dokonać wyboru pracownika. 

Natomiast osoby poszukujące pracy mają możliwość 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 

z zaprezentowaniem się kierowani są wcześniej do doradcy zawodowego, 

który przygotowuje ich do rozmowy z potencjalnym pracodawcą. 

Osoby korzystające z tej formy rekrutacji wskazywały, iż obecność znanego 

im pośrednika pracy podczas giełdy i przygotowanie przez doradcę 

powoduje, że czują się bardziej pewnie podczas rozmowy z pracodawcą.  
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W ciągu roku zorganizowano 11 giełd pracy podczas których pracodawcy 

zaoferowali 61 stanowisk pracy. W giełdach wzięło udział 113 

bezrobotnych, z czego 5 osób zostało zatrudnionych. 

 

1.5 Oferty pracy za granicą – sieć EURES 
 

EURES jest międzynarodową siecią współpracy służb zatrudnienia.  

W Polsce usługi EURES są świadczone osobom poszukującym pracy  

i pracodawcom zarówno z Polski, z krajów Unii Europejskiej, jak  

i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Z usługi EURES w roku sprawozdawczym skorzystało 313 klientów 

zainteresowanych pracą za granicą.  

Do urzędu wpłynęło 168 oferty pracy w ramach systemu EURES, na 2970  

(w 2009 roku -1875) stanowisk pracy. Oferty pracy dotyczyły głównie 

branży gastronomiczno-hotelarskiej, wędliniarstwie, branży budowlanej, 

prac sezonowych w rolnictwie, ogrodnictwie, zawodów o specjalnościach 

technicznych, zawodów medycznych oraz zawodów związanych z opieką 

nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. 

Najwięcej ofert wpłynęło z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Cypru, Francji. 

Znacznie spadło zapotrzebowanie na pracowników ze strony Republiki 

Czeskiej, Słowacji. 

Wolne miejsca pracy w ramach sieci EURES są kierowane głównie do osób 

posiadających sprecyzowane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, 

posługujących się językiem obcym w stopniu przynajmniej 

komunikatywnym. 

W ciągu roku zorganizowano 2 spotkania informacyjne dla bezrobotnych  

i poszukujących pracy promujące sieć EURES wśród bezrobotnych.  

 Zainteresowani pracą za granicą otrzymywali informacje o możliwościach 

podjęcia pracy na terenie krajów UE/EOG, wymaganych dokumentach 

ułatwiających poruszanie się na europejskim ryku pracy oraz sposobach 
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poszukiwania pracy w tych krajach. Informacje o międzynarodowym 

pośrednictwie rozpowszechniano również wśród pracodawców podczas 

targów pracy organizowanych przez ościenne urzędy pracy oraz podczas 

wizyt w zakładach pracy. 

 

1.6 Zatrudnianie cudzoziemców 
 

Uproszczona procedura, bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę 

cudzoziemca obejmuje obywateli: Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, 

Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy. Uproszczona procedura 

dotyczy podejmowania krótkoterminowej pracy w Polsce w okresie do  

6 miesięcy w ciągu roku (licząc od pierwszego dnia wjazdu do Polski) 

W powiecie wodzisławskim w 2010r. r. zarejestrowano 900 oświadczeń 

pracodawców zamierzających powierzyć wykonywanie pracy 

cudzoziemcom, głównie obywatelom Ukrainy (w 2009r.- 214, a w 2008r. – 

42), co świadczy o coraz większym zainteresowaniu pracodawców 

zatrudnieniem osób zza naszej wschodniej granicy. Cudzoziemcy 

podejmowali pracę głownie w branży budowlanej, m.in. przy budowie 

autostrady A–1 i prace fizyczne. 

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 także cudzoziemców chcących pracować w Polsce.  

Urząd wydał 42 opinie Starosty o sytuacji na lokalnym rynku pracy w celu 

uzyskania przez pracodawcę zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca  

(w roku 2009 - 26 opinii). 

Tutejszy urząd współpracuje z Wydziałem ds. Cudzoziemców Śląskiego 

Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu w sprawie monitoringu pracy 

cudzoziemców. 
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1.7 Monitoring rynku pracy 

Od 2005 roku urząd corocznie, według niezmienionej metodologii 

przygotowuje dokładną analizę lokalnego rynku pracy pod kątem popytu  

i podaży w konkretnych zawodach. Analiza zapotrzebowania pracodawców 

na pracowników, w zestawieniu z kwalifikacjami zawodowymi osób 

zarejestrowanych w urzędzie pozwala na przygotowanie rankingu 

zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie. 

Kolejnym ważnym elementem monitorowania lokalnego rynku jest analiza 

stopy bezrobocia wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu 

ze szczególnym uwzględnieniem kierunków kształcenia. 

Zestawienie tych trzech elementów: zgłaszanych ofert pracy, kwalifikacji 

zawodowych osób zarejestrowanych oraz liczby absolwentów szkół 

powiatu pozwala na całościowy ogląd sytuacji na lokalnym rynku pracy. 

Wiedza ta jest szczególnie ważna przy przygotowywaniu programów 

pomocowych dla bezrobotnych oraz pracodawców oraz opiniowaniu 

celowości szkoleń dla osób zarejestrowanych w tutejszym urzędzie. 

Ranking zawodów nadwyżkowych i deficytowych zamieszczany jest na 

stronie www.pup-wodzislaw.pl 

1.8 Współpraca z partnerami rynku pracy 

Od 2008 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. poprzez 

podpisanie porozumienia w sprawie zawiązania partnerstwa zadaniowego 

ze wszystkimi 9 ośrodkami pomocy społecznej powiatu wodzisławskiego 

ściśle współpracuje z tymi jednostkami. W ramach tego porozumienia 

przekazywane są informacje o wzajemnych działaniach aktywizujących, 

planowanych wobec bezrobotnych, którzy są jednocześnie beneficjentami 

pomocy społecznej i urzędu pracy. Wiedza o podjętych działaniach wobec 
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nich pozwala ustalić ścieżki komplementarnych działań obu jednostek, 

które w efekcie doprowadzą do aktywizacji tych osób.  

W roku 2010r. ośrodki pomocy społecznej na bieżąco kontaktowały się  

z urzędem pracy przesyłając listę osób zakwalifikowanych do projektów 

realizowanych przez te ośrodki. Osoby biorące udział w tych projektach 

otrzymywały wsparcie psychologa z zakresu podnoszenia umiejętności 

psychospołecznych oraz doradcy zawodowego z zakresu aktywnego 

poszukiwania pracy.  Uczestnicy projektu podnosili swoje kwalifikacje  

biorąc udział w szkoleniach i kursach zawodowych. Zostali oni 

przeszkoleni w następujących zawodach: obsługa komputera i kas 

fiskalnych z fakturowaniem, ochrona mienia fizycznego – I stopnia, kurs 

prawa jazdy kat. B, florystyka, magazynier z obsługą wózka widłowego, 

obsługa pił spalinowych, kucharz, opiekun osób starszych i dzieci, 

technolog robót wykończeniowych.  

W 2010 r. 4 osoby bezrobotne otrzymały skierowania celem podpisania 

kontraktu socjalnego. Podpisanie kontraktu socjalnego może być 

poprzedzone skierowaniem przez powiatowy urząd pracy, ma to miejsce 

w przypadku tzw. „osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. 

Umowa ma zmobilizować osobę korzystającą ze świadczeń pomocy 

społecznej do podjęcia aktywności zawodowej. 

1.9 Prace społecznie uŜyteczne 

Ta forma aktywizacji zawodowej funkcjonuje od 2007r. Skierowanie na 

prace społecznie użyteczne mogą otrzymać osoby zarejestrowane jako 

bezrobotne i jednocześnie korzystające ze świadczeń opieki społecznej. 

Instrument ten ma na celu stworzenie dodatkowej możliwości aktywizacji 

bezrobotnych będących w trudnej sytuacji na rynku pracy – przede 

wszystkim osób długotrwale bezrobotnych, którym potrzebne jest 
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ponowne przystosowanie się do warunków pracy. Prace te wykonuje się 

przez 10 godzin tygodniowo. 

W pracach społecznie – użytecznych w 2010 roku uczestniczyło  

79 beneficjentów opieki społecznej (tyle samo w roku poprzednim). O tym, 

że pracodawcy i bezrobotni byli zadowoleni z tej formy zatrudnienia może 

świadczyć fakt, że w 2010 roku większość z nich kontynuuje tę formę 

zatrudnienia, rozpoczętą w latach poprzednich. Osoby te zatrudnione są 

przy pracach fizycznych. Prace społecznie użyteczne odbywały się  

w gminach: Godów, Gorzyce, Marklowice, Mszana, Wodzisław Śl., 

Rydułtowy i Radlin. 

 

1.10  Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 
 

Z końcem roku 2010 w rejestrach urzędu pozostawało 287 osób 

niepełnosprawnych, zarejestrowanych jako bezrobotne oraz  

44 posiadających status „poszukujących pracy”. W grupie tej przeważają 

osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności, w wieku pomiędzy 35 a 54 

rokiem życia, z niepełnosprawnością ruchową. Pośrednictwo pracy dla 

osób niepełnosprawnych szczególnie wymaga indywidualnego  

i dokładnego rozpoznania zarówno kwalifikacji zawodowych i kompetencji, 

jak i uwarunkowań zdrowotnych każdej z osób. Pośrednicy pracy, wspólnie  

z doradcami zawodowymi, objęli indywidualnym wsparciem wszystkie 

osoby niepełnosprawne, zainteresowane podjęciem zatrudnienia. 

W wyniku tych działań nastąpił wzrost aktywności zawodowej osób 

niepełnosprawnych, przejawiający się podjęciem zatrudnienia na otwartym 

rynku pracy (96 osób w 2010r., a 93 osoby w 2009 r.).  

W 2010r. zakłady zainteresowanie zatrudnieniem osób niepełnosprawnych 

zgłosiły 69 ofert, oferując 86 miejsc pracy (w roku 2009 - 88). 
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Najwięcej miejsc oferowano w następujących zawodach: sprzątaczka (23), 

sprzedawca (17), pracownik magazynu (17), pracownik biurowy (11), 

stróż(8), pracownik ochrony(5).  

W 2010r. ze środków Funduszu Pracy zaktywizowano 59 osób 

niepełnosprawnych, z czego 35 osób zostało skierowanych na staż, a 24 

osoby skorzystały ze szkolenia m.in. operator sprzętu ciężkiego, wózki 

widłowe, pracownik ochrony, księgowość, stylizacja paznokci. 

Osoby niepełnosprawne należą do osób w tzw. „szczególnej sytuacji na 

rynku pracy”, dlatego ich aktywizacja zawodowa wspierana jest środkami 

Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.  

 

W roku 2010 PUP wydatkował 185 070 zł (o 64 730 zł mniej niż 2009 

roku) ze środków PFRON na następujące zadania: 

a) przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej (3 osoby – kwota 120 000 zł), 

b) zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej (1 stanowisko pracy – kwota 40.000 zł),  

c)  finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy 

stypendium z tytułu stażu (dla 3 osób – kwota 18.843 zł),  

d) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego  

(2 osoby – kwota 6.227 zł). 
 

1.11  Internet - lepsza dostępność do ofert pracy 
  

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 centralnej bazy ofert pracy (www.psz.praca.gov.pl),  

w wyniku czego osoby bezrobotne mają dostęp nie tylko do ofert pracy  
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z obszaru działania danego urzędu, mogą również znaleźć oferty pracy  

w całym kraju lub za granicą w ramach sieci EURES. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca zgłasza ofertę pracy do 

jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę 

pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez 

siebie urzędu. Przyjęte oferty pracy są przekazywane do internetowej bazy 

ofert pracy i informacje o nich są dostępne dla wszystkich 

zainteresowanych. 

Na stronie PUP jest zamieszczony elektroniczny formularz zgłoszenia oferty 

pracy. Pracodawcy zainteresowani pozyskaniem pracowników za 

pośrednictwem urzędu pracy mogą zgłaszać oferty poprzez wypełnienie 

formularza e- oferty. Zainteresowanie pracodawców zgłaszaniem ofert 

pracy za pośrednictwem Internetu stale rośnie.  

Dodatkowo od 2010 roku pracodawcy zalogowani na stronie urzędu mogą 

publikować dane firmy z krótką charakterystyką i mapą dojazdu. Mogą 

również przeglądać aplikacje do bazy CV zgłoszonych do Powiatowego 

Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. korzystając z rozbudowanej wyszukiwarki 

pracowników bez angażowania pracowników urzędu w proces rekrutacji.  

 

1.12 Aktywne poszukiwanie pracy przez bezrobotnych  
i poszukujących pracy 

Od 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. umożliwił 

osobom poszukującym pracy dostęp do bazy pracodawców zalogowanych 

na stronie urzędu. Nowa strona urzędu umożliwia osobom poszukującym 

pracy opracowanie profesjonalnego CV poprzez wypełnienie informacji  

o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu 

zawodowym. Wypełnione CV można: wysłać na adres e-mail pracodawcy, 

wydrukować na drukarce lub zapisać go do pliku PDF, który następnie 

można wysyłać do wielu pracodawców, lub też zamieścić w Bazie CV. 



 34   

Poszukujący pracy mogą również codziennie otrzymywać na skrzynkę  

e-mailową najnowsze oferty pracy. Wystarczy, że dopiszą swój adres e-mail 

do newslettera. Osoby nie posiadające dostępu do Internetu mogą z niego 

skorzystać za pośrednictwem urzędu pracy.  

1.13 Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy 
 

Do zadań statutowych PIP należy kontrola pracodawców pod kątem 

legalności zatrudnienia i przestrzegania w tym zakresie przepisów ustawy 

o promocji zatrudnienia. PIP na bieżąco informowała urząd o wynikach 

działań podjętych wobec pracodawców z powiatu wodzisławskiego. Dzięki 

współpracy pośrednicy pracy otrzymywali informację o pracodawcach 

nieprzestrzegających przepisów prawa, co decydowało o sposobie dalszej 

współpracy urzędu z tymi pracodawcami.  

W sytuacji, gdy do PUP docierają informacje dotyczące ograniczonej 

wiarygodności pracodawcy np. związanie z brakiem umów czy 

niewypłacaniem wynagrodzeń za pracę, urząd powiadamia PIP o potrzebie 

przeprowadzenia kontroli w zakresie stosowania przepisów prawa przez 

pracodawcę. 

 

2. Poradnictwo zawodowe 
 

„Poradnictwo zawodowe to usługi i czynności mające na celu pomoc 

jednostkom w każdym wieku, dowolnym momencie życia,  

w podejmowaniu wyborów edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych” 

A.Watts, R. Stulany 
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2.1 Dane statystyczne 
 

W roku 2010 osoby bezrobotne były objęte usługami rynku pracy z zakresu 
poradnictwa: 
 

Tabela 5 Liczba osób bezrobotnych objętych usługami rynku pracy z zakresu poradnictwa 
 
 

rodzaj 
udzielanej 

porady 

ilość osób  
2009 rok 

Ilość osób 
2010 rok 

ilość grup 
2009 rok 

ilość grup 
2010 rok 

porada 
indywidualna 

 

2278 

 

1757 

liczba wizyt: 

3399 

 

- 

 

- 

rozmowa 
wstępna 

1982 1091 - - 

porada grupowa 850 664 136 95 

informacja 
indywidualna 

 

3967 

 

4076 

 

- 

 

- 

informacja 
grupowa 

 

952 

 

988 

 

135 

 

134 

warsztaty 
grupowe dla 

młodzieży 
szkolnej 

 

406 

 

11 

 

19 

 

235 

Klub Pracy- 
zajęcia 

aktywizacyjne 

 

235 

 

156 

 

 

34 

 

32 

 

Klub Pracy – 3 
tygodniowe 

szkolenie 

 

123 

 

116 

 

11 

 

10 
 

 
2.2 Przykłady dobrych praktyk stosowanych w poradnictwie 

zawodowym 

Wszystkie formy usług doradczych prowadzono w formie spotkań 

grupowych i indywidualnych. Doradcy zawodowi pomagali osobom 

mającym trudności z podjęciem decyzji zawodowej, wynikające z braku 

umiejętności oceny swoich możliwości zawodowych oraz udzielali 
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informacji o rynku pracy. Pomagali również bezrobotnym zamierzającym 

zmienić zawód lub podjąć działalność gospodarczą. 

Podstawowym narzędziem w poradnictwie indywidualnym jest 

rozmowa. Jest ona najbardziej naturalnym sposobem pomagania. Pozwala 

na dużą indywidualizację pomocy, ale wymaga od doradcy dobrego 

przygotowania, doświadczenia oraz dużego zaangażowania emocjonalnego. 

Porada indywidualna jest zawsze poprzedzona rozmową wstępną po której 

doradca zawodowy ustala dalszy etap pracy z klientem.  

W ramach omawianego procesu doradcy wspólnie z klientami 

analizowali posiadany profil zawodowy, zwracając szczególną uwagę na: 

wykształcenie, doświadczenie zawodowe, przebyte szkolenia, 

zainteresowania i umiejętności oraz cechy psychofizyczne. Pomagali 

usystematyzować swoim klientom wyobrażenie na temat siebie 

i otaczającego ich świata pracy.  

W trakcie wizyty opracowywali Indywidualny Plan Działania, który 

ma pomóc w określeniu przyszłości zawodowej i zaplanowaniu „krok po 

kroku” działań zmierzających do znalezienia zatrudnienia. Przygotowanie 

planu ma za zadanie zwiększenie aktywności osoby bezrobotnej, a także 

zniwelowanie bariery psychologicznej tj.: brak poczucia odpowiedzialności, 

brak poczucia własnej wartości i godności osobistej czy wyuczonej 

bezradności. 

Poradnictwo indywidualne to ta część pracy doradcy zawodowego, 

którą najtrudniej zobrazować za pomocą statystyk czy zestawień. Każdy  

z indywidualnych przypadków jest inny, wymaga innego podejścia do 

problemu i kończy się różnymi rozwiązaniami. Specyficzny charakter 

indywidualnego poradnictwa zawodowego, rozumianego jako co najmniej 

kilku etapowy, mniej lub bardziej rozciągnięty w czasie proces, powoduje, 

ze efekty tego rodzaju pracy widoczne są często dopiero po wielu 
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tygodniach bądź nawet miesiącach lub latach. W niektórych przypadkach 

efekty te w ogóle umykają statystykom i możliwością kontroli, gdyż osoba 

podejmująca zatrudnienie nie zgłasza tego faktu do urzędu i w efekcie 

końcowym jest wyrejestrowana z powodu niestawiennictwa  

w wyznaczonym terminie.  

Usługi poradnictwa indywidualnego przyniosły bardzo dobre efekty. 

Spośród 1757 osób korzystających ze spotkań trwających czasami wiele 

miesięcy prawie 1/3 podjęła zatrudnienie. 

2.2.1 Projekt „ Wymaluj swoją przyszłość” 
 

W ramach projektu „Wymaluj swoją przyszłość” usługą poradnictwa 

zawodowego zostało objętych 112 osób.  

Prowadzone doradztwo zawodowe było procesem długotrwałym ze 

względu na fakt, iż większość beneficjentów uczestniczących w projekcie 

znajdowała  się w trudnej sytuacji życiowej. Osoby te często nie są w stanie 

pokonać trudnych sytuacji życiowych wykorzystując jedynie własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości. Już na etapie poszukiwania zatrudnienia 

znajdują się na pozycji „ straconej”, gdyż muszą konkurować z osobami 

lepiej wykształconymi, lepiej znającymi nowe technologie oraz 

posiadającymi większą pewność w poszukiwaniu pracy. Większość 

beneficjentów projektu to osoby pochodzące z rodzin dotkniętych 

bezrobociem pokoleniowym, gdzie negatywne wzorce zachowań związane 

z długotrwałym brakiem pracy są dziedziczone przez dzieci, 

współmałżonków  

Każdy z klientów miał możliwość udziału w kilku spotkaniach 

indywidualnych z doradcą zawodowym, a także w poradach grupowych, 

podczas których pomagano tworzyć indywidualne plany rozwoju 

zawodowego. 
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Doradztwo indywidualne i grupowe prowadzone w ramach projektu  

„Wymaluj swoją przyszłość”: 

Cel działania: szkolenie miało na celu pomoc w rozwiązaniu problemów, 

które powstały w związku z długotrwałym brakiem pracy, w odkrywaniu 

własnych umiejętności i możliwości, podniesieniu umiejętności społeczno-

zawodowych i zachęcaniu do aktywności społecznej i zawodowej. 

Podczas zajęć indywidualnych i grupowych prowadzonych przez doradcę 

zawodowego beneficjenci projektu  mogli: 

• poznać podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, 

które nim rządzą, 

• dokonać analizy lokalnego rynku pracy, 

• określić swoją sylwetkę zawodową oraz dokonać bilansu swoich 

mocnych  

i słabych stron, 

• poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji 

interpersonalnej, 

• zredagować swoje dokumenty aplikacyjne, 

• przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,   

• dopasować swoje kwalifikacje, umiejętności oraz predyspozycje do 

oferty rynku pracy, 

• podjąć decyzję dotyczącą swojej przyszłości zawodowej, 

• nabyć wiedzę z zakresu technik i metod poszukiwania pracy oraz 

przekonać się o potrzebie ich stosowania oraz ich skuteczności, 

• nawiązywać kontakty pomocne w znalezieniu zatrudnienia, 
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Po zakończeniu spotkań indywidualnych i grupowych beneficjenci nabyli 

określone umiejętności i byli w stanie : 

 

• określić i zanalizować lokalny rynek pracy. 

 Określić i porównać swoje mocne strony z możliwościami oferowanymi 

przez rynek pracy, co pozwoli na: znalezienie pracy najemnej, stanie się 

osobą bardziej przedsiębiorczą, podjęcie decyzji o dalszym kształceniu. 

• zastosować różnorodne techniki poszukiwania pracy, takie jak: 

 napisanie życiorysu i listu motywacyjnego, przeprowadzenie rozmowy 

kwalifikacyjnej z pracodawcą, wykorzystanie telefonu podczas 

poszukiwania pracy, budowanie i wykorzystywanie siatki kontaktów. 

• udoskonalić swoje umiejętności podejmowania decyzji i ich realizacji, 

przygotować się do procesu planowania przyszłości, kształtowanie 

umiejętności wyznaczania konkretnych celów i tworzenia planu 

działania. 

 

Rola doradcy zawodowego w projekcie nie opiera się na pomocy 

doraźnej, lecz długofalowej. Zadaniem doradcy zawodowego było 

motywowanie uczestników do aktywności-zawodowej, edukacyjnej  

i życiowej, rozbudzenie postaw kreatywnych oraz kształtowanie 

osobowości otwartych na zmiany.  

Ze względu na specyficzną grupę klientów poradnictwo zawodowe 

zostało rozszerzone o rozmowy coachingowe. Jest to nowoczesna forma 

wspomagania rozwoju osobistego. W trakcie procesu coachingowego 

uwalniane były wewnętrzne zasoby osoby nim objętej, beneficjent miał 

możliwość uwolnienia się od ograniczeń myślowych, od destrukcyjnych 

nawyków w działaniu przyswajanym czasami przez wiele lat.  

Praca coacha w projekcie oparta była na budowaniu kontaktów 

interpersonalnych opartych na zaufaniu, otwartości i szacunku dla 

beneficjenta. Coach motywował do działania, pomagał wzbudzić wiarę  
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w dążeniu do sukcesów zawodowych i pobudzał chęć osiągnięcia 

„niemożliwego”.  

W ramach w/w projektu została dokonana ewaluacja rezultatów za 

pomocą narzędzia badawczego ankiety (przed udziałem w zajęciach i po ich 

zakończeniu).  

 

2.2.2 Projekt „ Od edukacji do pracy”  
 

Wychodząc naprzeciw osobom młodym, które muszą dokonać 

wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej, Powiatowy Urząd Pracy  

w Wodzisławiu Śl. inicjuje i wspiera przedsięwzięcia mające na celu 

uzmysłowienie młodzieży znaczenie podejmowania świadomej decyzji w 

zakresie edukacji, jak również przyszłej kariery zawodowej. Działania są 

wykonywane w ramach projektu „Od edukacji do pracy”. Pomysł ten zrodził 

się w 2008 roku  na spotkaniu roboczym doradców zawodowych, 

pedagogów szkolnych, dyrektorów placówek oświatowych- spotkanie 

miało na celu wypracowanie wspólnych metod współpracy.  

Współpraca przebiegała na trzech płaszczyznach: 

• pracy z pedagogami szkolnymi  

• pracy z uczniem 

• pracy z rodzicami  

Wybór zawodu to jedna z najważniejszych decyzji życiowych. Od trafnego 

dopasowania zdolności, zainteresowań czy możliwości psychofizycznych do 

wykonywania zawodu zależy powodzenie zarówno w życiu zawodowym, 

jak i społecznym. Wybór zawodu powinien być poprzedzony procesem 

orientacji zawodowej, który umożliwia podjęcie przemyślanych decyzji. 

Dlatego ważne jest, aby usługi doradcze stały się ogólnie dostępne dla 

uczniów.  

Zorganizowano 11 warsztatów grupowych dla młodzieży szkolnej,  

w których uczestniczyło 235 osób. Doradcy prowadzili zajęcia  
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z następującej tematyki: „Jaki wybrać zawód?. Przygotowanie młodzieży do 

podjęcia decyzji wyboru szkoły i zawodu”, „Poruszanie się po lokalnym 

rynku pracy”, „Planowanie kariery zawodowej” oraz „Określenie 

predyspozycji zawodowych”.  

Spotkania z uczniami były odpowiedzią na wyraźną potrzebę 

ukierunkowania w świadomym wyborze zawodu. Przygotowanie uczniów 

do prawidłowego wyboru kierunku kształcenia i zawodu jest jednym  

z podstawowych zadań szkoły. Sześć szkół zdecydowało się poszerzyć 

swoją ofertę dla młodzieży i stworzyć stanowisko pracy dla doradców 

zawodowych w formie odbywania stażu: 

• Gimnazjum w Gorzycach 

• Gimnazjum w Czyżowicach  

• Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim 

• Zespół Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śląskim 

• Zespół Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim 

• Zespół Szkół nr 2 w Mszanie 

W ramach projektu PUP w Wodzisławiu Śl. zorganizował warsztaty 

szkoleniowe dla doradców zawodowych- stażystów. Szkolenie miało na 

celu omówienie metod diagnozy zainteresowań zawodowych młodego 

człowieka, by mógł dokonywać świadomego wyboru ścieżki swojej kariery 

zawodowej począwszy od gimnazjum oraz przybliżenie sytuacji na rynku 

pracy.  

Doradcy zawodowi udzielali również indywidualnych porad 

polegających na określeniu predyspozycji zawodowych, mocnych i słabych 

stron oraz pomagali w planowaniu przyszłości zawodowej w ramach 

Światowego Dnia Przedsiębiorczości.  

Istnieje duża potrzeba realizowania działań, które pomogą młodzieży  

w dopasowania zdolności, zainteresowań do wyboru przyszłego zawodu  

i możliwości podjęcia zatrudnienia oraz kształtowania aktywnych postaw 
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wobec zachodzących przemian społecznych. Realizacja omawianych 

działań przyniesie korzyści z punktu widzenia samego rynku pracy, na 

którym za parę lat znajdą się kandydaci do zatrudnienia, którzy będą mieli 

jasno sprecyzowane plany zawodowe.  

  

2.2.3  Klub Pracy 
 

Szkolenie w klubie pracy jako jedna z form aktywizacji zawodowej 

osób bezrobotnych mająca na celu wypracowanie aktywnej postawy wśród 

klientów Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie poszukiwania zatrudnienia 

było zorganizowane w 2010 roku w 10 edycjach. Uczestniczyło w nich  

116 osób, w większości to długotrwale bezrobotne kobiety, ale również 

osoby młode bez doświadczenia zawodowego czy kwalifikacji. Dwa 

szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, w których 

uczestniczyły 22 osoby, były przeznaczone dla osób po 50 roku życia w 

ramach projektu POKL „Przystanek - praca”. Analizując oczekiwania 

uczestników szkolenia wynika, że spodziewali się uzyskać pomocy 

polegającej na: 

•••• podniesieniu poczucia ich własnej wartości, dodaniu wiary we własne 

siły oraz pobudzeniu aktywności w kierunku systematycznego 

poszukiwania pracy, 

•••• pogłębieniu wiedzy o sobie, o swych umiejętnościach, mocnych  

i słabych stronach, 

•••• przekazaniu wiedzy na temat metod i technik poszukiwania pracy, 

udzielenia pomocy przy pisaniu dokumentów aplikacyjnych oraz 

zachowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej przyszłym 

pracodawcą, 

•••• możliwość nawiązania kontaktu z innymi ludźmi znajdującymi się  

w takiej samej lub podobnej sytuacji, co daje możliwość wymiany 

doświadczeń,  
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•••• znalezienie sposobu zrozumienia i rozwiązania problemów osobistych, 

•••• zaplanowanie swojej przyszłości zawodowej i edukacyjnej, 

•••• przekonanie się , że inni też odczuwają podobnie np. lęk, niepewność  

w sytuacjach braku pracy, 

•••• otrzymaniu oferty pracy- adresu zakładu pracy. 

Większość oczekiwań zostaje zaspokojona w czasie szkolenia, w czasie 

prowadzonych zajęć osoby mogą „ zrzucić z siebie” troski, problemy 

„wygadać się i wypłakać się”. Bardzo często przynosi to ulgę i polepsza 

samopoczucie osób w grupie. Uczestnicy szkoleń często znajdują  

w głębokiej frustracji i szoku spowodowanym utratą pracy. Mają poczucie 

zagrożenia i narasta w nich lęk, że nie poradzą sobie z utrzymanie rodziny, 

ze w końcu nie „będzie co włożyć do garnka”. Wiele osób przerzuca 

odpowiedzialność za swoje życie na innych i obwinia „ślepy los”, „poprzedni 

zakład pracy”, „złego szefa” lub współmałżonka. Najbardziej motywuje 

uczestników szkolenia sytuacja, kiedy ktoś z grupy znajdzie sobie 

samodzielnie pracę. Pozostali zaczynają wierzyć, ze im też się uda, wzbudza 

się ich motywacja do bycia wytrwałym w poszukiwaniu upragnionej pracy.  

 Zajęcia w klubie pracy prowadzone są w formie warsztatów, gdzie 

teoria poparta jest praktyką, gdzie różnorodność ćwiczeń grupowych nie 

tylko daje wsparcie czy wyzwala energię do działania, ale daje też nowe 

spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. Czas spędzony w klubie pracy 

to dobry czas, to chwile kiedy uczestnicy wpatrują się w głąb siebie  

i odkrywają swoje nowe możliwości.  

 Po ukończeniu szkolenia większość uczestników potrafi samodzielnie 

poradzić sobie na rynku pracy, co skutkuje podjęciem zatrudnienia lub 

stażu. Uczestnicy niejednokrotnie podejmują decyzję o dalszym kształceniu, 

czy to w systemie zaocznym czy w formie kursów i szkoleń. Osoby po 

zajęciach są świadome, że oprócz pomocy jaką mogą otrzymać ze strony 
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urzędu pracy ważna jest ich aktywność i umiejętność wykorzystania 

wszystkich metod poszukiwania pracy. 

Pomimo początkowego oporu grupy wynikającego ze zniechęcenia, 

obawy przed nową sytuacją i nieznanymi ludźmi, celowość organizowania 

szkoleń z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy 

potwierdzają końcowe opinie uczestników, którzy tak podsumowują swój 

udział w szkoleniu: 

„Nawet, gdy nie jest się chętnym do pracy, tutaj pokażą, że jednak 

warto pracować. Inaczej się patrzy w przyszłość. Człowiek stał się 

odważniejszy.” 

„Czuję się bardziej zmotywowana w dążeniu do celu, wiem do kogo 

zwrócić  się o pomoc w poszukiwaniu pracy.” 

„Nabrałam większej pewności siebie i wiary we własne siły, wiem jak 

rozmawiać z pracodawcą, jak się zareklamować.” 

„Zajęcia pozwoliły mi sprecyzować swoje cele zawodowe i równocześnie 

pokazały jak konsekwentnie należy je realizować.” 

„ Ludzie, którzy rejestrują się w PUP chcą pracy, ale nie wiedzą jak ją 

zdobyć, czasami potrzebują pomocy, a nie wiedzą, gdzie jej szukać, nie 

potrafią zaprezentować się u pracodawcy. W klubie pracy te problemy 

pomagają rozwiązać specjaliści. Warto przyjść.” 

 Nawet jeśli udział w szkoleniu nie doprowadzi do natychmiastowego 

podjęcia zatrudnienia, to jednak na pewno prowadzi do zmiany postaw, 

podjęcia decyzji dotyczącej przyszłości zawodowej, większej aktywności  

i samodzielności w działaniu.  

 Po zakończeniu trzytygodniowego cyklu szkolenia, każdy  

z uczestników, który chce uzyskać dodatkowe wsparcie lub informacje 

przydatne w poszukiwaniu pracy może skorzystać z otwartego klubu pracy 

prowadzonego w formie spotkań indywidualnych. Osoby powracające do 

klubu pracy liczą na pomoc w podtrzymaniu motywacji do aktywności na 
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rynku pracy, a często chcą po prostu podzielić się swoimi sukcesami  

w poszukiwaniu zatrudnienia.  

Często motywujemy uczestników szkolenia znanym cytatem: „ Człowiek staje 

się zawsze kimś- na wzór swoich myśli”. 

  

2.2.4  Zajęcia aktywizacyjne 

 

Bezrobocie zmusza do poszukiwania różnych metod i form 

ograniczania go i przeciwdziałania jego skutkom. Jednym z zadań urzędu 

pracy jest udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy 

w aktywnym poszukiwaniu pracy. Zadania te są realizowane na zajęciach 

aktywizacyjnych przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych. Dla 

młodych osób są to zajęcia 1-2 dniowe z tematyki lokalnego rynku pracy 

oraz autoprezentacji. Pod hasłem tym kryją się takie tematy jak: pisanie 

dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, 

komunikacja werbalna i niewerbalna.  

Dla osób „50+” organizowane są 4 dniowe zajęcia warsztatowe pod 

hasłem „Wszystko zaczyna się po 50-tce”, które mają wpłynąć 

jednocześnie na ich aktywizację zawodową, jak i społeczną. Przedstawiane 

są tematy z zakresu rynku pracy i możliwości zatrudnienia osób po 

pięćdziesiątym roku życia. W ramach zajęć prowadzony jest trening 

motywacji. Uczestnicy treningu zapoznają się z zagadnieniami związanymi 

z motywacją, poznają jej rodzaje, modele teoretyczne oraz wynikające  

z nich możliwości zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce 

(automotywowanie) do realizacji własnych dążeń planów i zamiarów na 

płaszczyźnie osobistej i zawodowej.  

 
Szczegółowe cele treningu motywacji obejmują między innymi: 
 

� zdobycie wiedzy na temat tego czym jest motywacja, jakie 

wyróżniamy rodzaje motywacji oraz systemy teoretyczne 
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� poznanie wad i zalet każdego rodzaju motywacji 

� rozpoznanie szczegółowych czynników motywujących ludzi do 

działania w różnych sytuacjach życiowych 

� uświadomienie sobie własnych motywów postępowania każdego  

z uczestników treningu w różnych sytuacjach życiowych 

� uświadomienie roli potrzeb w procesie motywowania 

� autodiagnoza aktualnych potrzeb każdego z uczestników 

� uświadomienie roli wartości w procesie motywacji 

� zwerbalizowanie i uporządkowanie indywidualnego systemu 

wartości każdego z uczestników treningu 

� poznanie korzyści wynikających z pracy 

� zapoznanie się z wachlarzem motywów, dla których ludzie podejmują 

pracę  

� zapoznanie się z stosowanymi przez pracodawcę systemami 

motywowania pracowników do pracy 

� autoanaliza własnych źródeł motywacji do pracy 

� zdobycie wiedzy teoretycznej na temat automotywacji  

i wydobywania z innych ludzi tego co najlepsze 

 

 Uczestnicy uświadamiają sobie bariery w zatrudnieniu i wspólnie 

poszukują ich likwidacji. 50-latkowie odnajdują na nowo w sobie mocne 

strony, swoje umiejętności, otrzymują także wiedzę z zakresu lokalnego 

rynku pracy.  

Zajęcia aktywizacyjne w klubie pracy oferowały bezrobotnym  

i poszukującym pracy możliwość nauki praktycznych umiejętności 

niezbędnych przy poszukiwaniu pracy. 
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2.2.5 Informacja zawodowa 

Spotkania informacyjne 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 umożliwiających 

rozpoczęcie pracy w danym zawodzie. Informacje dotyczyły także zmiany 

kwalifikacji zawodowych.  

2.2.6 Warsztaty dla kobiet 
 

Długotrwałe bezrobocie dotyka głównie kobiety. Każda z pań, która 

pozostaje w rejestrze urzędu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy ma 

możliwość uczestnictwa w dwudniowych spotkaniach, podczas których ma 

okazję, by rozwinąć i udoskonalić swoje umiejętności poruszania się po 

rynku pracy, zdobyć wiedzę na temat skutecznej autoprezentacji w trakcie 

rozmowy kwalifikacyjnej, a także tworzenia dokumentów aplikacyjnych. 

Program porusza również tematykę związaną z barierami, jakie kobiety 

napotykają na rynku pracy oraz sposobami ich przełamywania. 

Nadrzędnym celem programu jest wzbudzenie motywacji do aktywnego 

poszukiwania pracy oraz podniesienia samooceny i wiary we własne 

możliwości. Często pomimo posiadanych kwalifikacji zawodowych 

i doświadczenia największym problemem kobiet okazuje się 

nieumiejętność ponownego wyjścia na rynek pracy. Długotrwałe 

bezrobocie wywołuje reakcje emocjonalne, takie jak pesymizm, redukcję 

oczekiwań życiowych oraz apatie. Dlatego też zapobieganie tym emocjom  

i radzenie sobie z nimi bywa niezwykle istotne w procesie poszukiwania 

zatrudnienia.  

W ramach warsztatów prowadzono zajęcia z zakresu negocjacji, które 

obejmują następujące zagadnienia: negocjacje w życiu codziennym, techniki 
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stosowane podczas negocjowania warunków zatrudnienia. Warsztaty 

przeznaczono dla osób posiadających sprecyzowane cele zawodowe. 

2.2.7 Bilans kompetencji 
 

Kontynuowano warsztaty pt. „ Bilans kompetencji”. Ich celem było 

pogłębienie wiedzy osób bezrobotnych w temacie swoich mocnych 

i słabych stron oraz poznanie własnych kompetencji zawodowych.  

Pracodawcy coraz częściej zatrudniając nową osobę wymagają, aby 

posiadała ona określone kompetencje potrzebne do wykonywania 

określonych zadań.  

 

W trakcie badania kompetencji osoby dokonują samooceny aktualnej 

sytuacji zawodowej, swojego doświadczenia zawodowego i życiowego, 

oceny zdolności, umiejętności i możliwości adaptacyjnych.  

Praca podczas Bilansu Kompetencji polega na przeanalizowaniu  

i ponownym odkryciu przez osobę bezrobotną swojego potencjału, 

wewnętrznej identyfikacji w procesie ewolucji życia zawodowego. Pozwala 

także odnieść swoje kompetencje do potrzeb i możliwości rynku pracy oraz 

ułatwia osobie bezrobotnej opracowanie ścieżki rozwoju zawodowego. 

Bilans Kompetencji pomaga w poznaniu optymalnego środowiska pracy. 

 

Bilans Kompetencji był prowadzony w trzech  fazach: 

 

1. Faza wstępna – doradca zawodowy zachęca osoby bezrobotne do 

poznania własnych potrzeb, na podstawie których przygotowuje 

następne etapy badania.  

2. Faza badawcza (analityczna) - doradca proponuje szereg indywidualnie 

dostosowanych do jego potrzeb metod i technik badania. Uzyskane 

wyniki tych badań są następnie szczegółowo analizowane. 

 



 49   

                  W tej fazie uzyskuje się informacje dotyczące:  

••••  aspiracji, wartości, zainteresowań oraz czynników determinujących 

motywacje osoby, 

•••• wiedzy na temat tych elementów doświadczenia zawodowego, które 

można przenieść do nowych sytuacji zawodowych, 

•••• poznania tych elementów potencjału, które dotąd z różnych przyczyn 

były niewykorzystane. 

3. Faza wniosków – osoba badana dokonuje podsumowania wyników  

i danych uzyskanych w fazie poprzedniej. Na ich podstawie doradca 

prowadzący bilans analizuje go. Przedstawia kompetencje i zdolności 

zainteresowanego, określone z punktu widzenia możliwych perspektyw 

rozwoju zawodowego.  

 Prowadzone warsztaty pomogły bezrobotnym w określeniu w/w 

potencjału zdolności- zorganizowano 8 warsztatów (dwudniowych),  

w których uczestniczyło 61 osób. Po zakończeniu warsztatów każdy 

uczestnik otrzymuje obszerny opis swojego potencjału zdolności, który 

może wykorzystać w czasie procesu rekrutacji.  
 

2.2.8 Badanie predyspozycji zawodowych – Kwestionariusz 
Zainteresowań Zawodowych ( KZZ) 

 

Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych pomaga doradcom 

zawodowym w pracy z osobami zgłaszającymi się do urzędu o pomoc  

w następujących obszarach:  

•••• określaniu preferencji i zainteresowań zawodowych  

•••• wyborze lub zmianie zawodu 

•••• wyborze szkoły, uczelni 

•••• określeniu kierunku kształcenia lub szkolenia 

•••• poznaniu przyczyn niepowodzeń zawodowych 
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Test zbudowany jest z 224 pytań w wersji dla młodzieży i 209 pytań  

w wersji dla dorosłych. Wypełnienie KZZ, w zależności od 

indywidualnego tempa pracy, zajmuje od 30 do 60 min. Narzędzie bada 

następujące zainteresowania zawodowe: 

• artystyczne 

• badawcze 

• handlowe 

• komunikacyjne 

• konwencjonalne 

• mechaniczne 

• opiekuńcze 

• perswazyjne 

• przedsiębiorcze 

• realistyczne 

• społeczne 

Po wypełnieniu KZZ osoba badana otrzymuje informację o swoich 

zainteresowaniach i predyspozycjach zawodowych w formie raportu, 

zawierającego opis wyników uzyskanych w poszczególnych 11 skalach.  

W ubiegłym roku za pomocą tego narzędzia zostały zbadane predyspozycje 

zawodowe 152 osób. 

 
 

2.2.9 Badania ankietowe  
 

Badania ankietowe pt. „Dotacje na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej przyznawane bezrobotnym na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej przez Powiatowy Urząd pracy w Wodzisławiu Śląskim  

w latach 2004-2008. Raport z badań”. 
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          Przeprowadzone na przełomie grudnia 2009r. i stycznia 2010r. badania 

ankietowe objęły osoby, które otrzymały dotację na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej w latach 2004–2008. Miały na celu poznanie losów, kondycji  

i planów dotyczących rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej. 

Badaniem za pomocą kwestionariusza ankiety objęto 227 osób. Wnioski  

z przeprowadzonych badań są następujące: 

 

• dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej są przyznawane 

od 2004 roku. Do końca 2009 roku skorzystało z niej 693 osoby.  

• dominującym profilem dotowanych działalności są usługi i handel. 

Łącznie dotacje na ten rodzaj działalności stanową ponad 90% wszystkich 

przyznanych dotacji w latach 2004 – 2008. 

• dotacja przyznawana przez urząd rzadko stanowiła 100% inwestycji, ale 

dla większości był to znaczny wkład w rozwój małej działalności 

gospodarczej. 

• cechy demograficzne takie jak płeć, wiek, wykształcenie czy cechy 

osobowości nie są jedynymi determinantami powodzenia nowo 

utworzonej firmy na rynku. 

• sukces przedsięwzięcia jest wypadkową cech osobowych przedsiębiorcy, 

otoczenia firmy i jej strategii. 

• cechy sprzyjające przedsiębiorczości to: otwartość, komunikatywność, 

pracowitość, kreatywność, konsekwencja, elastyczność, optymizm, 

rozsądek i odwaga. 

• do podjęcia działalności gospodarczej motywują:  poczucie niezaleŜności, 

moŜliwość samorealizacji, wyŜsze zarobki, chęć stworzenia sobie miejsca 

pracy. 

• 78% ankietowanych do dnia dzisiejszego prowadzi działalność 

gospodarczą. 

• główne powody zamknięcia firmy to: wysokie składki ZUS, brak zysków, 

brak zainteresowania klientów i duŜa konkurencja na rynku. 
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• bariery utrudniające prowadzenie własnej firmy to głównie: biurokracja, 

problemy lokalowe, niejasne przepisy, konkurencja na rynku. 

• sytuacje, w których przedsiębiorcy są zobowiązani do zwrotu udzielonej 

dotacji są bardzo rzadkie i stanowią ok. 3% wszystkich dotacji. 

• większość osób, które otrzymały dotację prowadzi jednoosobową 

działalność gospodarczą, 167 przebadanych przedsiębiorców nie 

zatrudnia Ŝadnej dodatkowej osoby. 

• 40 ankietowanych zatrudnia dwie dodatkowe osoby- większe firmy 

zatrudniające 5 i więcej osób są w zdecydowanej mniejszości. 

• większość osób zatrudnionych przez przedsiębiorców wykonuje pracę na 

podstawie umowy o pracę  

• 35% procent badanych wykazuje potencjał rozwojowy i planuje  

w najbliŜszym czasie rozwijać prowadzona działalność gospodarczą. 

• 52% ankietowanych korzystało lub ma zamiar korzystać z innych form 

pomocy udzielanych przez urząd pracy. 

 

Badania ankietowe na temat sytuacji bezrobotnych do 25 roku Ŝycia 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śląskim. 

 

Celem przeprowadzonych badań była analiza sytuacji bezrobotnych do 25 

roku Ŝycia na lokalnym rynku pracy. Badania te miały za zadanie lepsze 

poznanie najmłodszej grupy zarejestrowanych bezrobotnych: określenie ich 

umiejętności i kwalifikacji, chęci do dalszego kształcenia oraz deklarowanych 

potrzeb szkoleniowych.  

W badaniach poruszono problemy związane z planami na przyszłość, 

wyjazdem za granicę i podjęciem własnej działalności gospodarczej. 

Szczególnie istotne dla doradców zawodowych były zagadnienia dotyczące 

metod stosowanych w poszukiwaniu pracy, umiejętności poruszania się po 

rynku pracy, barier osobistych utrudniających znalezienie pracy oraz samooceny 

aktywności w poszukiwaniu pracy. Analiza uzyskanych wyników posłuŜy do 
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przygotowania przez doradców zawodowych porad grupowych oraz warsztatów 

o tematyce dostosowanej do zdiagnozowanych w badaniu ankietowym potrzeb. 

Przedmiotem zainteresowania były równieŜ wypowiedzi bezrobotnych na temat 

ich oczekiwań odnośnie warunków pracy i płacy oraz ocena działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. pod kątem kompetencji 

i Ŝyczliwości pracowników.  

Ankietę przeprowadzano od września do października 2010 r., wśród 

500 losowo wybranych osób do 25 roku życia, zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śl. Analiza uzyskanego 

materiału została opracowana na przełomie stycznia- lutego 2011r. 
 

 

 

2.2.10  Pomoc pracodawcom w doborze pracowników 

 

W 2010 roku doradcy zawodowi współpracowali z pracodawcami, 

biorąc udział w procesie rekrutacji. Z kandydatami do pracy zostały 

przeprowadzone 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, służąc fachową radą i pomocą w doborze odpowiednich 

pracowników. 

 

2.2.11 Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych 

 

Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych jest to proces 

polegający na udzieleniu pomocy osobom z naruszoną sprawnością 

organizmu w podjęciu decyzji zawodowej, czyli wyborze odpowiedniej 

kariery zawodowej. 
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Osoby bezrobotne i poszukujące pracy, posiadające stopień 

niepełnosprawności, są objęte 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 również  

w doborze odpowiedniego stanowiska pracy biorąc pod uwagę 

doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, umiejętności i predyspozycje 

psychofizyczne osoby posiadającej stopień niepełnosprawności. 74 osoby 

skorzystały z porady indywidualnej, 43 osoby uczestniczyły  

w poradnictwie grupowym, a 53 skorzystały z informacji w formie 

grupowej.  

Z naszego doświadczenia wynika, że osoby niepełnosprawne 

posiadają specyficzne problemy związane z wyborem zawodu i samym 

funkcjonowaniem zawodowym: 

•••• posiadają ograniczoną zdolność do pracy, wynikająca z naruszenia 

organizmu, co powoduje trudności w ocenie swoich możliwości 

zawodowych i pozycji na rynku pracy; 

•••• ogólny rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych często nie osiąga 

takiego poziomu jak u osób pełnosprawnych. Nie mają ukształtowanego 

własnego Ja zawodowego tj. obrazu swoich możliwości i poglądów na 

przyszłość zawodową.  

•••• osoby niepełnosprawne maja z reguły utrudniony dostęp do informacji 

zawodowej. Cechuje je mniejsza znajomość wymagań różnych zawodów 

i stanowisk pracy oraz mniejsze rozeznanie rynku pracy.  

•••• podjecie niewłaściwej lub przypadkowej decyzji zawodowej ma dla nich 

poważne konsekwencje. Są bowiem narażeni na zbędny wysiłek 
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związany z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych, które nie owocują 

podjęciem pracy. Powoduje to stresy i rozczarowania, które mogą 

prowadzić do rezygnacji z rehabilitacji zawodowej o aktywności 

zawodowej.  

W roku ubiegłym współpracowano z Zakładem Aktywności Zawodowej – 

Zakładem Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śl. Doradcy zawodowi 

przeprowadzili zajęcia dla pracowników ZAZ-u na temat: „Rynek pracy dla 

osób z niepełnosprawnością”, gdzie omawiano zagadnienia dotyczące 

samozatrudnienia oraz poszukiwania pracy na chronionym i otwartym 

rynku pracy. Osoby uczestniczące wykazały duże zainteresowanie takimi 

zajęciami.  

W związku z czym ustalono, iż zajęcia takie będą odbywać w zależności od 

potrzeb pracowników ZAZ-u. Pracownicy Zakładu Usług Pralniczych 

korzystali także z indywidualnych porad z zakresu poradnictwa 

zawodowego dotyczące autoprezentacji i przygotowania się do rozmowy 

kwalifikacyjnej; udostępniono im również zasoby danych i informacji 

(dostępne na stronach internetowych), które są przydatne w aktywnym 

poszukiwaniu pracy. Pełne przywrócenie do aktywności zawodowej 

klientów zgłaszających się do doradców zawodowych nie jest łatwym 

zadaniem, (wymaga wieloetapowych i trwających w czasie spotkań), 

kompleksowych działań i dużego zaangażowania wszystkich pracowników 

urzędu, pracodawców, a także innych instytucji wspierających osoby 

bezrobotne. Analiza rezultatów pracy wskazuje, że jest to możliwe. 
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3. Szkolenia bezrobotnych 
 

Tabela 6 Obszary szkoleń bezrobotnych realizowanych w 2010 roku 

wyszczególnienie 
liczba osób, które 

ukończyły szkolenie 
Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania 
pracy 

105 

ABC Przedsiębiorczości 100 

Kierowca operator wózków jezdniowych z 
bezpieczną wymianą butli 

51 

Kurs spawania 27 

Obsługa kas fiskalnych 23 

Operator sprzętu ciężkiego 20 

Bukieciarz/florysta 16 

Wizaż i stylizacja paznokci 15 

Sanitariusz szpitalny 14 

Kadry i płace 11 

Kucharz 11 

Kurs dokształcający kierowców przewożących 
rzeczy 

11 

Specjalista ds.księgowości 10 

Prawo jazdy kat.C 9 

Podstawy obsługi komputera 9 

Prawo jazdy kat. C+E 7 

Sprzedawca 7 

Inne 83 

Razem 529 
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VII. REALIZOWANE INSTRUMENTY RYNKU PRACY 
 

Tabela 7 Osoby bezrobotne objęte instrumentami rynku pracy (osoby, które rozpoczęły uczestnictwo  
w programie) 

  

liczba osób objętych 
programem nazwa programu 

rok 2009 rok 2010 

Prace interwencyjne 65 83 

Roboty publiczne 34 102 

Staże 850 1 154 

Szkolenia 464 619 

Prace społecznie użyteczne 79 79 

Przyznanie bezrobotnemu środków 
na podjęcie działalności gospodarczej 

177 291 

Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia i 
doposażenia stanowiska pracy 

49 141 

 

W roku ubiegłym 291 bezrobotnych postanowiło założyć własne firmy. 

Środki na podjęcie działalności gospodarczej pochodziły z Funduszu Pracy 

(dla 188 osób), a 103 osoby otrzymały je dzięki środkom unijnym 

pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Najczęściej wybierane rodzaje działalności to:  

- handel – sklepy wielobranżowe (45 osób), 

- kwiaciarnia (16 osób), 

- usługi budowlane (37 osób), 

- usługi fryzjerskie i kosmetyczne (25 osób), 

- blacharstwo i lakiernictwo (20 osób),  

- sklep internetowy (15 osób), 

- usługi fotograficzne (10 osób), 

- doradztwo ubezpieczeniowe (10 osób), 

- usługi instalacyjno-elektryczne (10 osób), 
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- usługi edukacyjne (6 osób), 

- biura projektowe (27 osób), 

- usługi gastronomiczne (9 osób), 

- sprzedaż części zamiennych (9 osób). 

W ramach tzw. refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy (średnia 

kwota refundacji – 18 000 zł) pracodawcy zatrudnili 141 bezrobotnych. 

Najczęściej tworzono stanowiska dla pracownika działu produkcji (14), 

pracownika budowlanego (12), sprzedawcy (12), mechanika samochodowego 

(11), kucharza (10), operatora maszyn i urządzeń (10), pracownika 

administracyjno-biurowego (8) i kierowcy (8). 
 

VIII. 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 8 Stopa ponownego zatrudnienia wybranych programów rynku pracy 

Lp Rodzaj programu 

Osoby, które 
zakończyły 

uczestnictwo 
w programie  

w 2010 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 2009 

1 2 3 4 5  

1 

Szkolenia ogółem 
w tym 
szkolenia 
zawodowe 

628 
 

502 

255 
 

246 

40,6% 
 

49,0% 

23,4% 
 

33,6% 

2 Staże 920 485 53,0% 59% 

3 
Prace 
interwencyjne 

71 23 32% 54% 

4 Roboty publiczne 87 28 32% 41% 
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IX. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W 2010 
ROKU 

Tabela 9 Struktura wydatków Funduszu Pracy w 2009 i 2010 roku. 

nazwa programu 
wydatki  

w zł 
rok 2009 

wydatki  
w zł  

rok 2010 
Kwota środków Funduszu Pracy ogółem,  
w tym: 

14 960 100 22 546 800 

Wypłata zasiłków i dodatków 
aktywizacyjnych 

4 388 900 6 433 900 

Programy na rzecz promocji 
zatrudnienia 

9 921 600 15 533 600 

w tym:  

Szkolenia 447 100 1 067 200 

Staże 4 587 300 6 053 800 

Stypendia za okres nauki 1 100 8 300 

Prace interwencyjne 181 000 263 500 

Roboty publiczne 119 700 598 500 

Środki na podjęcie działalności 
gospodarczej  

3 043 100 4 966 700 

Refundacja kosztów doposażenia 
i wyposażenia stanowiska pracy 

798 100 2 420 800 

Prace społecznie-użyteczne 74 100 88 800 

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

35 300 31 300 

Koszty badań bezrobotnych 17 000 34 700 

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 

649 600 579 300 
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Obok zadań niewymagających zaangażowania środków Funduszu Pracy, 

jakimi są m.in. usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, 

realizowano 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 2010 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 15 866 700 zł (tj. o 5 467 800 zł więcej niż  

w 2009r.), w tym: 
 

•••• 11 237 700 zł – środki Funduszu Pracy 

•••• 4 443 000 zł – środki Europejskiego Funduszu Społecznego - 

Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 

•••• 186 000 zł – środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 
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X. PROJEKTY NA RZECZ AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY 
WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO 
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 
Tabela 10 Projekty na rzecz aktywnej polityki rynku pracy współfinansowane ze środków EFS 
 

W ramach projektów bezrobotni korzystali z następujących form wsparcia: 

• poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, 

• staże, 

• środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

• szkolenia. 

Nazwa 
projektu 

Źródło 
finansowania 

Czas 
trwania 
projektu  

 

Całkowity 
koszt 

projektu  
w zł 

Koszt 
projektu  
w 2009r. 

Liczba 
beneficjentów 

programu 

„Przystanek-
praca” 

EFS PO KL  
Poddziałanie 6.1.3 

„Poprawa zdolności do 
zatrudnienia oraz 

podnoszenie poziomu 
aktywności zawodowej 

osób bezrobotnych” 

01.01.2010 
- 

31.12.2010 
4 363 075,52 4 363 075,52 568 

„Postawmy 
na jakość II”  

EFS PO KL  
 Poddziałanie 6.1.2 

Wsparcie powiatowych i 
wojewódzkich urzędów 
pracy w realizacji zadań 

na rzecz aktywizacji 
zawodowej osób 

bezrobotnych w regionie 

01.01.2010 
- 

31.12.2011 
330 070,59 146 474,28 20 

„Pokonać 
bariery” 

EFS PO KL  
Poddziałanie 7.2.1 

Aktywizacja zawodowa  
i społeczna osób 

zagroŜonych 
wykluczeniem 
społecznym  

01.01.2009 
– 

30.09.2010 
333 664,34 124 367,01 108 

„Wymaluj 
swoją 

przyszłość” 

EFS PO KL 
Poddziałanie 7.2.1 

Aktywizacja zawodowa i 
społeczna osób 
zagroŜonych 

wykluczeniem 
społecznym 

01.08.2010 
– 

30.04.2012 
413 589,46 10 391 100 

Ogółem x 5 714 266,25 4 654 307,81 809 
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XI. DANE O BEZROBOCIU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE 
GMINY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

 
Tabela 11 Liczba bezrobotnych w gminach powiatu wodzisławskiego wg stanu na dzień 31.12.2009r.  

i 31.12.2010r 

 

liczba bezrobotnych Wyszczególnienie 
(gmina) 

2009 2010 

Wodzisław Śl. 1 735 1 690 

Rydułtowy 815 772 

Radlin 592 546 

Pszów 437 473 

Godów 350 331 

Gorzyce 524 544 

Marklowice 138 142 

Mszana 163 164 

Lubomia 215 216 

RAZEM 4 969 4 878 
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