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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 demograficznej 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.  

 

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono dane statystyczne obrazujące 

poziom i strukturę bezrobocia w powiecie wodzisławskim w roku 2011 

oraz skalę zmian w porównaniu do roku 2010, a także opis wielu 

nowatorskich działań, szczególnie z dziedziny poradnictwa zawodowego, 

które wspomagały osoby bezrobotne w dokonywaniu dobrych wyborów 

zawodowych. 

 

II. POZIOM BEZROBOCIA 
 

Rok 2011 był drugim z kolei rokiem, który zahamował nieco wzrost 

bezrobocia, który następował w Polsce do roku 2009, mimo dekoniunktury 

w gospodarce europejskiej i światowej.  

W porównaniu z latami 2009 i 2010, rok 2011 zakończył się również 

niewielkim spadkiem poziomu bezrobocia rejestrowanego: 

-   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 % 

-   2011 rok – spadek w okresie I-XII o 51 osób, tj. o 1% 
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Rysunek 1 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych (I 2011 – XII 2011) 

 
 
 
 
 
 

 

Rysunek 2 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych (1990 – 2011) 
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Na dzień 31 grudnia 2011 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu 

Śl. zarejestrowanych było ogółem 5 376 bezrobotnych, w tym 3 471 kobiet. 

Stopa bezrobocia wahała się w ciągu roku między 11,0% w styczniu  

a 10,9% w grudniu 2011r.  

 

 

Rysunek 3 Stopa bezrobocia (I-XII 2011r.) 

 
 

Dla porównania: 

- stopa bezrobocia dla woj. śląskiego w grudniu 2011 – 10,1% 

- stopa bezrobocia dla Polski w grudniu 2011 – 12,5% 
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III. STRUKTURA BEZROBOTNYCH 

1. Bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku 
 

 
 

 

Rysunek 4 Bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku 

 

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych w końcu 2011 r. posiadało 656 osób 

(12,2%). Odsetek osób z prawem do zasiłku dla województwa śląskiego 

jest znacznie wyższy i wynosi 14,7%. 

Pozostali bezrobotni, tj. 4 720 osób nie pobiera zasiłku. 

W porównaniu do grudnia roku 2010 nastąpił nieznaczny – o 41 osób - 

wzrost 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, 2010 i 2011 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 już  94 osobom,  w roku 

2010 – 82 osobom, a w roku 2011 -  98 bezrobotnym. 
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2. Bezrobotni według wieku 
 

 
 

Rysunek 5 Bezrobotni wg wieku (wartość liczbowa) 

 
 

 

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

W porównaniu do grudnia 2010 roku udział młodzieży w całej populacji 

bezrobotnych wzrósł jeszcze w grupie osób do 25 roku życia o 1,5%,  

stanowią oni ponad 1/4 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 16,6% 

wszystkich zarejestrowanych (897 osób). Grupa ta zwiększyła się na 

przestrzeni roku o 115 osób, a jej udział w całej populacji bezrobotnych 

wzrósł w ciągu roku o 0,6%. 

3. Bezrobotni według poziomu wykształcenia 
 

 

 

Rysunek 7 Bezrobotni wg poziomu wykształcenia (w%) 
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Struktura wykształcenia bezrobotnych z powiatu wodzisławskiego 

ewoluuje w kierunku wzrostu poziomu wykształcenia, co szczególnie 

widać w grupie osób z wykształceniem wyższym. Aktualnie stanowią oni 

11,5% zarejestrowanych (rok wcześniej – 11,4%). W tej grupie 

bezrobocie długotrwałe występuje jednak z najmniejszym natężeniem 

(tylko ok. 20% poszukuje pracy dłużej niż 1 rok).  Około 76% 

bezrobotnych z dyplomem to kobiety. 

 Wśród zarejestrowanych nadal dominują osoby o najniższym poziomie 

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

25,2%). 

4. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy 
 

Tabela 1. Bezrobotni zarejestrowani w dniu 31.12.2010r. i 31.12.2011r. wg czasu pozostawania 
bez pracy 

 

Czas pozostawania bez 
pracy w miesiącach* 

 

Liczba bezrobotnych 

rok 2010 rok 2011 

 
do 6 

 

3 173 3 046 

 
6 - 12 

 

892 1 067 

 
12 - 24 585 861 

 
pow. 24 

 

228 402 

* liczony jako czas nieprzerwanego pozostawania w ewidencji osób bezrobotnych od dnia rejestracji 
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Rysunek 8 Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy (w%) 

 

Kwota środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na 

programy promocji zatrudnienia w roku 2011 była o ponad 60% niższa niż 

w roku poprzednim, przez co zaktywizowano znacznie mniej bezrobotnych. 
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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 31.12.2011r. 

 

grupa ryzyka 
liczba 

bezrobotnych  
w 2011r. 

% ogółu 
bezrobotnych* 

w 2011r. 

% ogółu 
bezrobotnych* 

w 2010r. 

bezrobotni do 25 roku życia 1 447 27% 29% 

długotrwale bezrobotni 2 097 39% 33% 

bezrobotni powyżej 50 lat 897 17% 16% 

bezrobotni bez kwalifikacji 
zawodowych 

1 570 29% 20% 

bezrobotni samotnie   
wychowujący dziecko do lat 18 

431 8% 8% 

niepełnosprawni  290 5% 6% 
 

* suma jest większa niż 100%, gdyż część bezrobotnych należy do więcej niż jednej grupy ryzyka 

 

W grupach osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy obserwowano 

następujące zjawiska i tendencje: 

 

 w kategorii bezrobotnych do 25 roku życia zarejestrowanych było 1 447 

osób, tj. 27% ogółu bezrobotnych . W porównaniu do grudnia 2010 roku 

liczba osób młodych wzrosła o 22 osoby. Odsetek niepracującej młodzieży 

w powiecie wodzisławskim jest znacznie wyższy niż średni dla woj. 

śląskiego ( 18,5   %). 

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

(24%) jest zarejestrowanych bezrobotnych, którzy ukończyli 50 lat.  

W ciągu roku liczba osób w tym wieku zwiększyła się jednak aż o 115 osób. 

 zbiorowość długotrwale bezrobotnych stanowiła 39% ogółu 

zarejestrowanych i wzrosła w ciągu roku o 6% (średnia dla Śląska – 45%).  
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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. 

 

Tabela 3 Liczebność grup zawodowych osób bezrobotnych osób oraz zgłoszone oferty pracy w 
2011 roku 

Nazwa grupy 
zawodowej 

Liczba 
zarejestrowanych 

osób bezrobotnych 
ogółem 

Oferty pracy i stażu  
w 2011r. 

Liczba bezrobotnych 
przypadająca na jedną 

ofertę pracy (2: 3) 

1 2 3 4 

kierowca samochodów 
ciężarowych 

28 147 0,2 

przedstawiciel 
handlowy 

18 37 0,5 

dekarz 16 24 0,6 

spawacz 14 23 0,6 

magazynier 67 70 0,9 

pracownik 
administracyjny 

222 196 1,1 

mechanik samochodów 
osobowych i 
ciężarowych 

50 27 1,8 

murarz 135 75 1,8 

stolarz i cieśla 171 85 2,0 

technik elektryk 13 6 2,5 

Pielęgniarki i położne 17 6 2,8 

Kelner, bufetowy 98 28 3,5 
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Nazwa grupy 
zawodowej 

Liczba 
zarejestrowanych 

osób bezrobotnych 
ogółem 

Oferty pracy i stażu  
w 2011r. 

Liczba bezrobotnych 
przypadająca na jedną 

ofertę pracy (2: 3) 

1 2 3 4 

Kucharz 226 58 3,8 

Psycholog 8 2 4 

Sprzedawca 878 176 4,9 

Lakiernik 
samochodowy 

61 11 5,5 

Technik informatyk 52 9 5,7 

Inżynierowie 
budownictwa 

25 4 6,3 

Blacharz samochodowy 53 8 6,6 

Technik handlowiec 85 11 7,7 

Prawnik 25 3 8,3 

Technik 
farmaceutyczny 

19 2 9,5 

Fryzjer 194 19 10,2 

Nauczyciele szkół 
podstawowych i 
przedszkoli 

32 3 10,6 

Cukiernik 85 5 17 

Technik elektronik 49 2 24,5 

Pedagog 157 6 26,2 

Fizycy, chemicy, 
matematycy i pokrewni 

28 1 28 

Technik budownictwa 100 1 100 

Socjolog 37 0 0 

Specjalista 
administracji 
publicznej 

21 0 0 

Technik żywienia 83 0 0 
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Grupy zawodów deficytowych (wskaźnik liczby bezrobotnych 

przypadających na 1 ofertę jest mniejszy od 1): 

 kierowca samochodów ciężarowych,  

 przedstawiciel handlowy, 

 spawacz 

 dekarz 

 magazynier, 

 mechanik samochodowy 
 

 

 

Grupy zawodów nadwyżkowych o najwyższym wskaźniku liczby 

bezrobotnych przypadających na 1 ofertę: 

 technik żywienia (brak ofert)   

      -    specjalista administracji publicznej (brak ofert) 

      -    socjolog (brak ofert) 

 technik budownictwa, 

 fizycy, chemicy, matematycy 

 pedagog 

 technik elektronik 

 nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli 
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IV. NAPŁYW I ODPŁYW BEZROBOCIA 
 
 

W ciągu roku zarejestrowało się 9 293 osób, tj. o 1 424 mniej niż w roku 
2010,  natomiast 8 795 osób zostało wyłączonych z ewidencji. 
 
 
 

Tabela 4 Struktura osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych w 2010 i 2011 roku z 
uwzględnieniem przyczyn wyłączeń 

 

wyszczególnienie 
bezrobotni ogółem 

rok 2011 rok 2010 

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych  8 795 10 808 

z 
te

go
 z

 p
rz

yc
zy

n
 

podjęcia pracy  3 102 3 150 

z 
te

go
 

prac interwencyjnych 48 83 

otrzymania środków na podjęcie działalności 
gospodarczej 

86 291 

w ramach refundacji kosztów wyposażenia 
i doposażenia stanowiska 

26 141 

rozpoczęcia szkolenia 129 619 

rozpoczęcia stażu 372 1 154 

rozpoczęcie prac społecznie-użytecznych 95 79 

niepotwierdzenia gotowości do pracy 4 023 4 801 

odmowy przyjęcia propozycji pracy 356 373 
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V. USŁUGI RYNKU PRACY  
 

1. Pośrednictwo pracy 
 

 

Do zadań pośrednictwa pracy należy udzielanie pomocy osobom 

zarejestrowanym oraz niezarejestrowanym w urzędzie 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 
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pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, 

pozyskiwaniu ofert pracy, 

  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 
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Polega ono na udostępnieniu informacji o ofercie pracy poprzez podanie jej 

do publicznej wiadomości.  

 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. 
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W roku 2011 w urzędzie zatrudnionych było 13 pośredników pracy, 

 a jeden pośrednik obsługiwał 414 bezrobotnych (w roku 2010 – 376).  

 

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, 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 4 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  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 
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realizację poszczególnych usług rynku pracy i forma aktywizacji 

zawodowej. Pomyślna realizacja IPD zależy od odpowiedniej koordynacji 

zadań oraz współdziałania pracowników urzędu pracy oraz samej osoby 

bezrobotnej i poszukującej pracy. 

 

1.2 Oferty pracy 
 

Do tutejszego urzędu w roku 2011 wpłynęło  2 735 ofert pracy, w tym  

2 321 bez ograniczeń oraz 411na subsydiowane stanowiska pracy.  

Urząd posiadał o 611 ofert mniej niż w roku 2010.  

Najwięcej ofert zgłoszono w zawodach:  

‐ sprzedawca –  176 

‐ pracownik administracyjny – 196 

‐ murarz – 75 

‐ kucharz - 58 

‐ kierowca samochodów ciężarowych –  147 

‐ stolarz i cieśla – 85 

‐ magazynier –70 

 

W 2010 roku pośrednicy wydali 8 004 skierowań (w 2010r. – 10 109) do 

pracy stałej, na staże, prace interwencyjne i prace społecznie użyteczne 

oraz na miejsca pracy refundowane w ramach wyposażenia i doposażenia 

stanowisk pracy. 

W wyniku tych działań 3 030 osób zostało zatrudnionych w ramach umowy 

o pracę lub w ramach form subsydiowanych. Spośród skierowanych osób 

356 odmówiło przyjęcia pracy ( w roku 2010- 373 osób).  
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1.3 Współpraca z pracodawcami 
 

 

W referacie pośrednictwa pracy 2 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 2011r. pośrednicy złożyli 42 wizyt w zakładach pracy, ale także 

nawiązywali 96 kontaktów z pracodawcami (telefonicznie, e-mailem) 

pozyskując w ten sposób wolne miejsca pracy. Najwięcej pozyskano 

wolnych miejsc pracy w zawodach: sprzedawca, kierowca samochodów 

ciężarowych, pracownicy branży budowlanej. 

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.  

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. 
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Takie pozytywne doświadczenia skłaniają pracodawców do ponownego 

korzystania z usług urzędu. 

Pod  koniec roku 2011 pośrednicy kontaktowali się z firmami planującymi 

inwestycje w powiecie wodzisławskim w roku 2012, m.in. Galeria w 

Wodzisławiu Śl. i Centrum Handlowe w Rydułtowach. 

 

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 15 giełd pracy, podczas których pracodawcy 

zaoferowali 55 stanowisk pracy. W giełdach wzięło udział 218 

bezrobotnych, z czego 25 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 275 klientów 

zainteresowanych pracą za granicą.  

Do urzędu wpłynęło 200 ofert pracy w ramach systemu EURES, na 2432  

stanowiska pracy. Oferty pracy dotyczyły głównie branży gastronomiczno-

hotelarskiej, wędliniarstwa, 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 i  Francji. Znacznie 

spadło zapotrzebowanie na pracowników ze strony Republiki Czeskiej i 

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 

poszukiwania pracy w tych krajach. Informacje o międzynarodowym 
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pośrednictwie rozpowszechniano również wśród pracodawców podczas 

targów pracy organizowanych przez ościenne urzędy pracy oraz podczas 

wizyt w zakładach pracy. 

 

EURES – BESKIDY 

Od roku 2008 Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. należy do 

partnerstwa transgranicznego Eures-T Beskidy, ustanowionego pomiędzy 

trzema krajami członkowskimi Unii: Republiką Czeską, Polską i Słowacją. 

Działalność partnerstwa polega na przekazywaniu informacji związanych z 

problematyką transgranicznego rynku pracy. Urząd informuje o ofertach 

pracy w regionach przygranicznych, zachęca do podejmowania działalności 

gospodarczej na pograniczu polsko-czesko-słowackim, informuje o 

warunkach pracy w tych krajach. 

 

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 2011r. r. zarejestrowano 1551 oświadczeń 

pracodawców zamierzających powierzyć wykonywanie pracy 

cudzoziemcom, głównie obywatelom Ukrainy (w 2011r.- 900), 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 
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zainteresowania legalnym zatrudnieniem nie tylko po stronie 

pracodawców, ale także cudzoziemców chcących pracować w Polsce.  

Urząd wydał 15 opinii Starosty o sytuacji na lokalnym rynku pracy w celu 

uzyskania przez pracodawcę zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca.  

Tutejszy urząd współpracuje z Wydziałem ds. Cudzoziemców Śląskiego 

Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu w sprawie monitoringu pracy 

cudzoziemców. 

 

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 
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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 

nich pozwala ustalić ścieżki komplementarnych działań obu jednostek, 

które w efekcie doprowadzą do aktywizacji tych osób.  

W roku 2011r. 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.  

1.9. Prace społecznie użyteczne 

Skierowanie do prac społecznie użytecznych 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 ponowne przystosowanie się do warunków pracy. Prace te 

wykonuje się przez 10 godzin tygodniowo. 

W pracach społecznie – użytecznych w 2011 roku uczestniczyło  

95 beneficjentów opieki społecznej. O tym, że pracodawcy i bezrobotni byli 

zadowoleni z tej formy zatrudnienia może świadczyć fakt, że w 2011 roku 
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większość z nich kontynuuje tę formę zatrudnienia, rozpoczętą w latach 

poprzednich. Osoby te zatrudnione są przy pracach fizycznych. 

 W roku ubiegłym prace społecznie użyteczne zorganizowano 

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

Rydułtowy. 

 

1.9  Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 
 

Z końcem roku 2011 w rejestrach urzędu pozostawało 290 osób 

niepełnosprawnych, zarejestrowanych jako bezrobotne oraz  

53 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 (78 osób).  

W 2011r. zakłady zainteresowanie zatrudnieniem osób niepełnosprawnych 

zgłosiły 135 miejsc pracy (w roku 2010 - 86). Ze środków Funduszu Pracy 

zaktywizowano 30 osób niepełnosprawnych, z czego 19 osób zostało 

skierowanych na staż, a 6 osoby skorzystało ze szkoleń. 

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.  
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W roku 2010 PUP wydatkował 151 200 zł (o 33 870 zł mniej niż 2010 

roku) ze środków PFRON na następujące zadania: 

a) przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej (3 osoby – kwota 90 000 zł), 

b) zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej (1 stanowisko pracy – kwota 30.000 zł),  

c)  finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy - 

stypendium z tytułu stażu (dla 5 osób – kwota 31 200 zł),  

 

1.10  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  

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.  
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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.  

 

1.11 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. 

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. 

 

 

 

 

 

  

http://www.pup-wodzislaw.pl/dla_bezrobotnych/daj_sie_znalezc_dopisz_sie_do_bazy.html
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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 

 

 

 

 

 

2.1 Dane statystyczne 
 

 

W roku 2011 osoby bezrobotne były objęte usługami rynku pracy z zakresu 
poradnictwa: 
 
 

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

rodzaj udzielanej 
porady 

ilość osób  

2010 rok 

Ilość osób 

2011 rok 

ilość grup 

2010 rok 

ilość grup 

2011 rok 

porada 

indywidualna 

 

1757 

liczba wizyt: 

3399 

 

1564 

liczba wizyt: 

3521 

 

- 

 

- 

 

rozmowa 

wstępna 

1091 1082 

 

-  

porada grupowa 664 435 95 57 

Przeprowadzenie 

badań testowych   

 

18 

 

176 

 

- 

 

- 

informacja 

indywidualna 

 

4076 

 

3384 

 

- 

 

- 

informacja 

grupowa 

 

988 

 

457 

 

134 

 

60 

warsztaty 
grupowe dla 

młodzieży 
szkolnej 

 

235 

 

512 

 

11 

 

25 
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Klub Pracy- 

zajęcia 

aktywizacyjne 

 

156 

 

 

561 

 

32 

 

 

63 

Klub Pracy – 3 

tygodniowe 

szkolenie 

 

116 

 

51 

 

10 

 

4 

 
 

 

 
 
 
 

2.2 Przykłady dobrych praktyk stosowanych 
w poradnictwie zawodowym 

 

 

 Poradnictwo zawodowe indywidualne ma na celu pomoc w 

rozwiązywaniu problemów dotyczących życia zawodowego na różnych 

etapach jego rozwoju. Podejmowane w tym zakresie działania służą 

poszerzeniu perspektywy klienta tak,  aby podejmowane decyzje 

zawodowe dawały możliwość podjęcia satysfakcjonującego zatrudnienia. 

Niezbędnym jest przy tym uwzględnienie potencjału posiadanych 

umiejętności, mocnych stron i  dokładna analiza szeregu czynników: 

doświadczenia zawodowego, wykształcenia, zainteresowań i predyspozycji 

zawodowych oraz potencjalne stanowisko, o które zamierza się ubiegać 

klient w najbliższym czasie.  

 

Usługi doradcze prowadzono w formie spotkań indywidualnych i 

grupowych. Doradcy zawodowi pomagali osobom mającym trudności z 

podjęciem decyzji zawodowej, wynikające z braku umiejętności oceny 

swoich możliwości zawodowych oraz udzielali  informacji o rynku pracy. 

Pomagali również tym, którzy zamierzają zmienić zawód lub podjąć 

działalność gospodarczą. 

Podstawowym narzędziem w poradnictwie indywidualnym jest 

rozmowa. Jest ona najbardziej naturalnym sposobem pomagania. Pozwala 
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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 trakcie wizyty doradcy zawodowi 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 

kilkuetapowy, mniej lub bardziej rozciągnięty w czasie proces, powoduje, że 

efekty tego rodzaju pracy widoczne są często dopiero po wielu tygodniach 

bądź nawet miesiącach lub latach. W niektórych przypadkach efekty te w 

ogóle umykają statystykom i możliwości 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 dobre efekty. 

Spośród 1564 osób korzystających ze spotkań trwających czasami 

wiele miesięcy prawie 30 % podjęła zatrudnienie. 
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2.2.1  Poradnictwo zawodowe dla młodzieży 
 

Dynamika zjawisk i procesów we współczesnym świecie sprawia, że 

coraz trudniej jest podejmować samemu decyzje.    

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.  

Jest to jeden z najważniejszych i zarazem najtrudniejszych wyborów. 

Ma on wpływ na całą przyszłość zawodową młodego człowieka. Dobry 

wybór może zaowocować poczuciem sukcesu, zły zaś - być powodem 

frustracji, wypalenia i niespełnienia w życiu zawodowym . Dlatego ważne 

jest, aby usługi doradcze stały się ogólnie dostępne dla uczniów. Uczniowie 

muszą zdobywać wiedzę odpowiednią zarówno o rynku pracy i 

możliwościach kształcenia, jak i wiedzę o posiadanych preferencjach, 

umiejętnościach i zainteresowaniach zawodowych. Potrzebują pomocy i 

rady w wyborze właściwej szkoły, informacji i wskazówek, które uchronią 

ich przed podjęciem nietrafnych decyzji  

Zorganizowano 25 warsztatów grupowych dla młodzieży szkolnej, w 

których uczestniczyło 512 osób. Doradcy prowadzili zajęcia z następującej 

tematyki : „Planowanie kariery zawodowej „ ,  ”Przygotowanie młodzieży 

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

rynku pracy „  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.  

Doradcy zawodowi udzielali również  indywidualnych porad 

polegających na określeniu predyspozycji zawodowych, mocnych i słabych 
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stron oraz pomagali w planowaniu przyszłości zawodowej w ramach 

Światowego Dnia Przedsiębiorczości.   

 Obecnie nawet najbardziej trafiony wybór nie chroni młodego 

człowieka przed koniecznością kilkukrotnej zmiany zawodu. Ważne jest, 

aby młodzież potrafiła radzić sobie w nowej rzeczywistości. Dlatego też 

powinna być przygotowana do ciągłego pogłębiania wiedzy, zdobywania 

nowych umiejętności i podejmowania przemyślanych decyzji zawodowych. 

 

2.2.2 Klub Pracy 
 

Jedną z podstawowych usług rynku pracy jest „ pomoc w aktywnym 

poszukiwaniu pracy”. Polega ona na przygotowaniu osób bezrobotnych i 

poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i 

podejmowaniu zatrudnienia. W ramach tej usługi prowadzone są 3 rodzaje 

działań: 

1) Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy  

(trwające 3 tygodnie – 80 godzin); 

2) Zajęcia aktywizacyjne ( dostosowane do konkretnych potrzeb 

naszych klientów); 

3) Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych, które mają 

pomóc uzyskać umiejętności poszukiwania pracy i 

samozatrudnienia.  

 

Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy przeznaczone jest dla 

osób, które chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku 

aktywności zawodowej, albo nie mają żadnego doświadczenia w 

poszukiwaniu pracy, albo są zniechęcone dotychczasowym brakiem 

pozytywnych efektów swoich działań.  

Ich poczuciu niepewności i rozgoryczeniu towarzyszą często wątpliwości 

dotyczące słuszności dokonywanych wyborów, brak wiary w skuteczność 
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własnych działań oraz skłonność do przerzucania odpowiedzialności za 

swoją sytuację na warunki zewnętrzne.  

Mając na uwadze trudną sytuację osób długotrwale bezrobotnych, ale 

również osób młodych bez kwalifikacji zawodowych, czy doświadczenia w 

poszukiwaniu pracy , urząd przeprowadził 4 edycje szkolenia, w których 

uczestniczyło 51 osób.  

 

Podczas szkolenia uczestnicy mogli:  

- poznać podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy,     

które nim rządzą 

- dokonać analizy lokalnego rynku pracy, 

- określić swoją sylwetkę zawodową, 

- dokonać bilansu swoich mocnych i słabych stron, 

- ocenić na ile ich kwalifikacje i umiejętności pasują 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, 

- nawiązać kontakty potrzebne w znalezieniu zatrudnienia. 

 

 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. 

Analizując prowadzone szkolenia zauważono, że najtrudniejszym 

zadaniem stojącym przed liderem jest przekonanie osób przychodzących na 

szkolenie o konieczności zmiany sposobu myślenia o sobie samym i o tym, 

jakie są ich możliwości w znalezieniu pracy. W tej kwestii osoba 

prowadząca napotyka silny opór uczestników. Informacje przekazywane na 

szkoleniu, a przede wszystkim same metody poszukiwania pracy, są 

czasami sprzeczne z dotychczasowym doświadczeniem, wychowaniem i 

tradycją kulturową, w jakiej wzrastali.  

 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 

rynku pracy, a często chcą po prostu podzielić się swoimi sukcesami w 

poszukiwaniu zatrudnienia.  

 

2.2.3  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 
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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  2 dniowe zajęcia warsztatowe pod 

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

jednocześnie  na ich aktywizację zawodową,  jak  i  społeczną.  

Wiele osób w tym wieku nawet nie stara się o pracę, uważając, że są 

za starzy, a także zbyt słabo wykształceni lub ich wykształcenie jest 

nieprzydatne, nie znają języków obcych, nie potrafią obsługiwać 

komputera.   

Najczęściej pojawiająca się barierą zawodową jest wiek. Osoby 

starsze wykazują mniejsza aktywność w poszukiwaniu pracy niż ludzie 

młodzi. Posiadają niskie poczucie swojej wartości, bark wiary we własne 

siły oraz zniechęcenie i rezygnację związane z długim okresem 

pozostawania bez pracy. 

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 

 poznanie wad i zalet każdego rodzaju motywacji 
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 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. 

 

 
  



 40   

2.2.4  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. 
  

2.2.5 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. 

 

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy, posiadające stopień 

niepełnosprawności, są objęte usługami rynku pracy z zakresu poradnictwa 

zawodowego.  

Doradcy zawodowi pomagają  ludziom znajdującym się w trudnej 

sytuacji na rynku pracy, mającym trudności z podjęciem decyzji zawodowej, 

wynikającej z braku umiejętności oceny swoich możliwości zawodowych 

lub korzystania z informacji o rynku pracy. Do  grupy tych osób należą 

między innymi niepełnosprawni. Doradcy zawodowi pomagają w wyborze 

właściwego, zgodnego z predyspozycjami i zainteresowaniami oraz 

ograniczeniami zdrowotnymi  szkolenia umożliwiającego zmianę zawodu 

lub podjęcie własnej działalności gospodarczej. 

W ramach indywidualnej porady  doradca - wspólnie z osobą 

niepełnosprawną - analizuje posiadany przez niego profil zawodowy. 
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Zwraca szczególną uwagę na: ograniczenia zdrowotne,  wykształcenie, 

doświadczenie zawodowe, przebyte szkolenia, zainteresowania, 

umiejętności oraz cechy psychofizyczne. Analiza taka pomaga osobie 

niepełnosprawnej usystematyzować wyobrażenie na temat siebie, swoich 

możliwości, mocnych stron, atutów oraz skonfrontować siebie 

z wymaganiami lokalnego rynku pracy.  

Z uwagi na złożoność sytuacji w jakiej znaleźli się analizowana grupa 

w trakcie procesu doradczego, z każdą z tych osób opracowywany jest  

Indywidualny Plan Działania, który ma pomóc w określeniu przyszłości 

zawodowej i zaplanowaniu działań zmierzających do znalezienia 

zatrudnienia.  

 Efektem takiego spotkania jest podjęcie decyzji zawodowej odnoszącej 

się do dostępnych możliwości aktywizacji zawodowej. 

Praca doradcza polegała m.in. na poznaniu wszelkich ograniczeń 

zdrowotnych,  systemu wartości, celów życiowych, poziomu motywacji do 

pracy, zainteresowań i umiejętności czyli na wspólnym poszukiwaniu 

fundamentu, który stanie się podstawą budowli w procesie podejmowania 

decyzji. 

 W ubiegłym roku 14 osób skorzystało z porady indywidualnej, 16 osób 

uczestniczyło w poradnictwie grupowym , a 19 skorzystało z informacji w 

formie grupowej. Jednak analizując liczbę wizyt w czasie porady 

indywidualnej możemy mówić o procesie długotrwały, gdyż średnio każda 

porada składała się z 7 wizyt. 

 Zakres wspomagania osoby niepełnosprawnej obejmuje również 

wyszukiwanie miejsc pracy, staż lub zatrudnienie na konkretnym miejscu 

pracy, stałe monitorowanie przebiegu pracy. Proces doradczy ma formę 

konsultacji poprzedzonych rozmową wstępną. Porady mają charakter 

indywidualny. Zainteresowana osoba ma możliwość korzystania z 

doradztwa w zależności od potrzeb.  
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 Warto przytoczyć przykład Pani Ewy, która pomimo swojej 

niepełnosprawności  jest aktywna w wielu sferach życia społecznego. Udział 

w zajęciach grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowym był dla niej 

szansą na dalszy rozwój społeczny. Wspólnie stworzony Indywidualny Plan 

Działania umożliwił jej, w pierwszej kolejności, udział w warsztatach 

aktywnego poszukiwania pracy.  

 Realizacja kolejnych etapów działań była uzależniona od możliwości 

podejmowania przez uczestnika nowych wyzwań. Pani Ewa jest osobą 

posiadająca wyższe wykształcenie w zawodzie prawnik, jednak długi okres 

pozostawania bez pracy , długi proces leczenia miały wpływ na niskie 

poczucie własnej wartości. Pani Ewa nie radziła sobie ze stresem, nie 

potrafiła aktywnie poszukiwać pracy i redagować dokumentów 

aplikacyjnych. Wymagała zintegrowanej formy wsparcia- pomocy 

psychologicznej, szkoleń, pobudzenia aktywności do samodzielnego 

poszukiwania pracy i przygotowania do kontaktów z pracodawcami. Poziom 

frustracji z powodu barku zatrudnienia był bardzo duży, ponieważ Pani Ewa 

podejmowała wielokrotnie działania, by zmienić swoją trudną sytuację- 

jednak bezskutecznie.  

 W czasie realizacji kolejnych etapów planu  pani Ewa nauczyła się 

odkrywać nowe możliwości. Tak określiła swój udział w zajęciach : „ dały 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 (…) warsztaty oraz wsparcie doradcy zawodowego 

zmotywowały mnie do inwestowania w siebie, w realizację mojej 

indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego. Mam konkretny plan na następny 

rok- przygotowanie się do egzaminu na aplikację radcy prawnego oraz 

podjęcie zatrudnienia.  Poznałam parę fajnych osób i poleciłabym te zajęcia 

moim koleżankom, które są bez pracy”.  
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 Bardzo często spotkania indywidualne  mają charakter czysto 

informacyjny. Doradca pomaga w poszukiwaniu informacji o zawodach, 

które mają największe zapotrzebowanie na rynku pracy, możliwościach 

kształcenia, zdobyciu nowych kwalifikacji umożliwiających podjecie 

zatrudnienia oraz wszystkich formach wsparcia realizowanych przez 

publiczne służby zatrudnienia. 

  

 W wielu przypadkach poradnictwo zawodowe jest rozszerzone 

o rozmowy coachingowe. Jest to nowoczesna forma wspomagania 

rozwoju osobistego. W trakcie procesu coachingowego uwalniane są 

wewnętrzne zasoby osoby nim objętej, klienci mają możliwość uwolnienia 

się od ograniczeń myślowych, od destrukcyjnych nawyków w działaniu 

przyswajanym czasami przez wiele lat.  

Często osoby  zgłaszając się do nas nie są w stanie określić miejsca, w 

którym się znajdują. Człowiek nie jest w stanie podjąć żadnych decyzji 

dotyczących swojej przyszłości nie znając celu swojej podróży. Potrzebuje 

znać punkt odniesienia. Coach pomaga odkryć im miejsce, w którym się 

znaleźli, po to aby mogli realizować zaplanowane cele. Pomaga wzbudzić 

wiarę w dążeniu do sukcesów zawodowych i pobudza chęć  osiągnięcia  

„niemożliwego”. 

 Na podstawie posiadanych doświadczeń rola doradców zawodowych 

w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych ma ogromne 

znaczenie. Bardzo często omawiana grupa, to osoby długotrwale bezrobotne, 

posiadające syndrom wykluczenia społecznego i zawodowego. Pomoc 

w reintegracji zawodowej takim osobom jest niezwykle trudna, często 

przynosząca niewspółmierne małe ilościowo efekty w stosunku do nakładu 

wysiłku i pracy oraz poświęconego czasu. Dlatego oceniając te działania 

należy cieszyć się z każdych pojedynczych przypadków podjęcia pracy, 

podniesienia kwalifikacji  przez osoby niepełnosprawne. 
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 Może to być pierwszy krok na drodze do stabilizacji społecznej 

i zawodowej , który uwieńczony zostanie podjęciem stałej pracy.  Dynamizm 

przemian we współczesnym świecie wymusza na nas nieustanne 

podnoszenie kwalifikacji oraz ciągłe poszerzanie swojej wiedzy. Obecnie 

inwestowanie w aktywizację zawodową staje się głównym czynnikiem 

wzrostu gospodarczego i postępu społecznego.  

 

„Sukces nie jest metą, do której się biegnie lecz nastawieniem, w duchu którego 

podejmuje się podróż życia „ 

 Alex Nobel   

 

2.2.6. Warsztaty dla kobiet 
 

Ważną grupą osób, która pozostaje w rejestrze urzędu przez okres 

dłuższy niż 12 miesięcy są kobiety. Każda z pań 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.  
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Kontynuowano  zajęcia z zakresu negocjacji, które obejmują 

następujące zagadnienia: negocjacje w życiu codziennym, techniki 

stosowane podczas negocjowania warunków zatrudnienia. Warsztaty 

przeznaczono dla osób posiadających sprecyzowane cele zawodowe. 

22.7. 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 tworzenia 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.
 

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  
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 wyborze lub zmianie zawodu 

 wyborze szkoły, uczelni 

 określeniu kierunku kształcenia lub szkolenia 

 poznaniu przyczyn niepowodzeń zawodowych 

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.  

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 67 osób. 
 

2.2.9  Pomoc pracodawcom w doborze pracowników 

 

W 2011 roku doradcy zawodowi prowadzili również współpracę  

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. 

 

Poradnictwo zawodowe jest zatem procesem, w którym udzielana 

jest pomoc prowadząca do lepszego  zrozumienia samego siebie w 

odniesieniu do środowiska pracy, wyboru ścieżek edukacyjnych tak, aby 

umożliwić wybór drogi edukacyjnej czy wybór zmiany zawodu, albo 

osiągnięcie właściwego dostosowania zawodowego.  
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Poradnictwo nie powinno być ograniczone do jakiejś grupy wiekowej 

czy zawodowej. Ma ono za zadanie pomagać wszystkim, którzy muszą 

stawić czoło problemom związanym z zatrudnieniem. 

 

3. Szkolenia bezrobotnych 

 

Tabela 5 Obszary szkoleń bezrobotnych realizowanych w 2011 roku 

wyszczególnienie 
liczba osób, które 

ukończyły szkolenie 
Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania 
pracy 

46 

Operator sprzętu ciężkiego 24 

Prawo jazdy kat. C 11 

Kurs spawania 10 

Kurs kwalifikacji przyspieszonej 8 

Bukieciarz/florysta 6 

Prawo jazdy kat. C + E 6 

Palacz CO  4 

Operator i programista obrabiarki 
numerycznej 

3 

Kierowca operator wózków jezdniowych z 
bezpieczną wymianą butli 

3 

Uprawnienia SEP do 1kV 3 

Inne 44 

Razem 168 
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VII. REALIZOWANE INSTRUMENTY RYNKU PRACY 
 

Tabela 6 Osoby bezrobotne objęte instrumentami rynku pracy (osoby, które rozpoczęły 
uczestnictwo w programie) 

  

nazwa programu 

liczba osób objętych 
programem 

rok 2011 rok 2010 

Prace interwencyjne 48 83 

Roboty publiczne 0 102 

Staże 372 1 154 

Szkolenia 129 619 

Prace społecznie użyteczne 95 79 

Przyznanie bezrobotnemu środków 
na podjęcie działalności gospodarczej 

86 291 

Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia i 
doposażenia stanowiska pracy 

26 141 

   

 

 

W roku ubiegłym 86 bezrobotnych postanowiło założyć własne firmy. Środki 

na podjęcie działalności gospodarczej pochodziły z Funduszu Pracy (dla 37    

osób), a 49 osób otrzymało je dzięki środkom unijnym pochodzącym z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Najczęściej wybierane rodzaje działalności to:  

- usługi remontowo-budowlane (16 osób), 

- handel – sklepy wielobranżowe (14 osób), 

- usługi fryzjerskie i kosmetyczne (6 osób), 

- usługi budowlane (37 osób), 
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- blacharstwo i lakiernictwo (4 osoby),  

- sklep internetowy (4 osoby), 

- obsługa artystyczna imprez okolicznościowych (3 osoby) 

- usługi fizjoterapeutyczne (2 osoby), 

W ramach tzw. refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy (średnia 

kwota refundacji – 18 000 zł) pracodawcy zatrudnili 26 bezrobotnych. 

Najczęściej tworzono stanowiska dla pracownika biurowego (3),  pracownika 

budowlanego (2), sprzedawcy (2),  asystenta projektanta (2), mechanika 

samochodowego (2). 
 

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 7 Stopa ponownego zatrudnienia wybranych programów rynku pracy 

Lp Rodzaj programu 

Osoby, które 
zakończyły 

uczestnictwo 
w programie  

w 2011 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 2010 

1 2 3 4 5  

1 

Szkolenia ogółem 
w tym 
szkolenia 
zawodowe 

168 
 

122 

66 
 

62 

39,3% 
 

50,8% 

40,6% 
 

49,0% 

2 Staże 566 307 54% 53% 

3 
Prace 
interwencyjne 

58 33 57% 32% 
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IX. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W 2010 I 

 2011 ROKU 
 

 

 
 

Tabela 8 Struktura wydatków Funduszu Pracy w 2010 i 2011 roku. 

nazwa programu 
wydatki  

w zł 
rok 2011 

wydatki  
w zł  

rok 2010 

Kwota środków Funduszu Pracy ogółem,  
w tym: 

12 155 200 22 546 800 

Wypłata zasiłków i dodatków 
aktywizacyjnych 

6 301 500 6 433 900 

Programy na rzecz promocji 
zatrudnienia 

5 070 200 15 533 600 

w tym:  

Szkolenia 181 500 1 067 200 

Staże 2 720 200 6 053 800 

Stypendia za okres nauki 1 500 8 300 

Prace interwencyjne 208 300 263 500 

Roboty publiczne 0 598 500 

Środki na podjęcie działalności 
gospodarczej  

1 399 100  4 966 700 

Refundacja kosztów doposażenia 
i wyposażenia stanowiska pracy 

429 800 2 420 800 

Prace społecznie-użyteczne 97 500 88 800 

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

20 600 31 300 

Koszty badań bezrobotnych 11 500 34 700 

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

- opłaty pocztowe i bankowe 

          783 500 579 300 
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nazwa programu 
wydatki  

w zł 
rok 2011 

wydatki  
w zł  

rok 2010 

- koszty druków 

- koszty obsługi rachunku FP 

- działalność klubów pracy 
i poradnictwa zawodowego 

- informatyka 

- koszty utworzenia CAZ 
 

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 2011 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 5 070 200 zł (tj. o 10 263 400 zł mniej niż  

w 2010r.), w tym: 

 

3 330 400 zł – środki Funduszu Pracy 

1 739 800 zł – środki Europejskiego Funduszu Społecznego - 

Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich  

Na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych przeznaczono    

151 200 zł  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

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

 

Tabela 9 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 2011r. 

Liczba 

beneficjentów 

programu 

„Przystanek-

praca” 

EFS PO KL  

Poddziałanie 6.1.3 
„Poprawa zdolności do 

zatrudnienia oraz 

podnoszenie poziomu 

aktywności zawodowej 

osób bezrobotnych” 

01.01.2011 

- 

31.12.2011 
1 747 000,00 1 738 543,54 255 

„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 
330 070,59 172 476,25    20 

„Wymaluj 

swoją 

przyszłość” 

EFS PO KL 

Poddziałanie 7.2.1 

Aktywizacja zawodowa i 

społeczna osób 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym 

01.08.2010 

– 

30.04.2012 
413 589,46 359 595,18      152                       

Ogółem x 2 490 660,05 2 270 614,97 427 
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XI. DANE O BEZROBOCIU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE 
GMINY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

 
Tabela 10 Liczba bezrobotnych w gminach powiatu wodzisławskiego wg stanu na dzień 

31.12.2010r. i 31.12.2011r 

 

Wyszczególnienie 
(gmina) 

liczba bezrobotnych 

2011 2010 

Wodzisław Śl. 1 833 1 690 

Rydułtowy 834 772 

Radlin 637 546 

Pszów 557 473 

Godów 350 331 

Gorzyce 603 544 

Marklowice 150 142 

Mszana 174 164 

Lubomia 238 216 

RAZEM 5 376 4 878 
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