
 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

W 2019 roku przypada 100-lecie publicznych służb zatrudnienia, które po odzyskaniu przez 

Polskę niepodległości zaczęły organizować się na mocy „Dekretu o organizacji państwowych 

urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami” z 27 stycznia 1919 r., wydanego przez 

Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Obecnie w Polsce działa 16 wojewódzkich i 340 powiatowych urzędów pracy.  

 

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie rozpoczął swoją działalność w 2002r.  
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AKTUALNA INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY  

W POWIECIE MIKOŁOWSKIM  

STOPA BEZROBOCIA 

 
Źródło : https://www.facebook.com/mrpipsRP/ 

 

W czerwcu br. najniższą stopę bezrobocia zanotowano w województwach wielkopolskim 

2,8 % a następnie w woj. śląskim 3,9 %. Najwyższy poziom bezrobocia wystąpił 

w woj. warmińsko-mazurskim (8.8%). 
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 POWIAT WOJEWÓDZTWO KRAJ 

I 3,3 % 4,5 % 6,1 % 

II 3,4 % 4,5 % 6,1 % 

III 3,3 % 4,4 % 5,9 % 

IV 3,2 % 4,2 % 5,6 % 

V 3,0 % 4,0 % 5,4 % 

VI 2,9 % 3,9 % 5,3 % 
Źródło:  dane GUS 

Od początku  2019r. wysokość stopy bezrobocia w powiecie mikołowskim nieznacznie spada, 

w kolejnych miesiącach o ok. 0,1 pp. Z posiadanych danych wynika, że na koniec czerwca br. 

stopa bezrobocia osiągnęła spadek  o 0, 4 pp. w stosunku do początku roku. W miesiącu lutym 

odnotowano niewielki wzrost stopy bezrobocia w naszym powiecie o 0,1 pp. w stosunku do 

poprzedniego miesiąca.  Tendencje spadkowe w roku 2019 obserwuje się również dla stopy 

bezrobocia w województwie śląskim o 0,6 pp. i dla kraju o 0,8 pp.  

 

 

Poniżej przedstawiono stan bezrobocia w miastach sąsiadujących z Powiatem mikołowskim. 
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LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINACH 

GMINA LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH W TYM KOBIET 

Mikołów 493 304 

Łaziska Górne 283 187 

Orzesze 287 188 

Ornontowice 68 49 

Wyry 82 46 

ŁĄCZNIE 1213 774 

 

Na koniec czerwca 2019r. w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie figurowało 

1213 osób bezrobotnych, w tym 774 kobiet. Kobiety stanowiły 63,8% ogółu bezrobotnych. 

W  porównaniu do czerwca 2018r. liczba osób bezrobotnych będących w ewidencji urzędu 

pracy zmniejszyła się o 2,6%. 

Aktualnie w strukturze osób bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią osoby z gminy 

Mikołów - 40,6% ogółu bezrobotnych. Natomiast dla gminy Orzesze i Łaziska Górne 

odnotowano porównywalny poziom bezrobotnych,  osoby z gminy Orzesza stanowią 23,7%, 

a  z gminy Łaziska Górne 23,3% ogółu bezrobotnych.  
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STRUKTURA OSÓB BEZROBOTNYCH Z PODZIAŁEM NA WIEK 

I WYKSZTAŁCENIE 

WIEK 

18-24 141 

25-34 348 

35-44 304 

45-54 198 

55-59 156 

60 lat i więcej 66 

ŁĄCZNIE 1213 

WYKSZTAŁCENIE 

wyższe 184 

policealne 
i śr. zawod. 

261 

średnie 
ogólnokształcące 

160 

zasad. zawodowe 381 

gimnazjalne/ 
podstawowe 

i poniżej 
227 

ŁĄCZNIE 1213 
 

 

Wśród wszystkich osób bezrobotnych najliczniejszą grupę na poziomie 28,7 % ogółu stanowią 

osoby w przedziale wiekowym od 25 – 34 osób, drugą co do liczebności jest grupa osób 

bezrobotnych w wieku  35-44 lat, stanowią oni 25% ogółu.  Natomiast najmniej liczną grupą 

są osoby mające 60 lat i więcej, widnieje ich w ewidencji 5,4% ogółu bezrobotnych. W roku 

2019 utrzymuje się niski udział osób młodych do 25 roku życia w ogóle bezrobotnych. Urząd 

prowadzi różnorodne działania aktywizacyjne i wspierające młodzież w podejmowaniu pracy, 

dzięki czemu ich udział w ogóle bezrobotnych na dzień 30 czerwca br. utrzymuje się 

na poziomie 11,6%.  

Struktura osób bezrobotnych pod względem wykształcenia wykazuje największą ilość osób 

z  wykształceniem zasadniczym zawodowym, których jest w ewidencji 31,4%. W porównaniu 

do roku 2018 osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym jest w ewidencji mniej 

o 0,3 pp. Najmniej liczną grupą są obecnie osoby z wykształceniem średnim 

ogólnokształcącym (13,2% ogółu bezrobotnych) i z wykształceniem wyższym (15,3% ogółu 

bezrobotnych). Warto zauważyć, że wśród osób zarejestrowanych w urzędzie 

z  wykształceniem gimnazjalnym i niższym obserwujemy na przestrzeni ostatni 5 lat duży 

spadek liczebności. Na dzień 30 czerwca 2019r. jest ich o 54,8% mniej niż było ich w roku 2014. 

Przyczyn można upatrywać się w  pozytywnych efektach promocji usług i instrumentów rynku 

pracy oraz prowadzonej kampanii promocyjnej kształcenia zawodowego wśród tej kategorii 

osób. Działania te skoncentrowane są na wyposażeniu osób bez kwalifikacji zawodowych 

w  kompetencje gwarantujące wzrost konkurencyjności na lokalnym rynku pracy lub podjęciu 

kształcenia zawodowego w zawodach rzemieślniczych.       
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REJESTRACJE I WYREJESTROWANIA 

MIESIĄC NAPŁYW ODPŁYW 
I 296 201 

II 214 192 
III 224 257 

IV 186 250 
V 171 218 

VI 185 235 

ŁĄCZNIE 1276 1353 

 

W okresie ostatnich 6 miesięcy w urzędzie zarejestrowało się 1276 osób. Rejestrowały się 

przede wszystkim osoby poprzednio pracujące  ( 90,7% ogółu).  Najwięcej osób zarejestrowało 

się w miesiącu styczniu, po zakończeniu z końcem roku umów o pracę. Wzrost ilości osób 

rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy utrzymuję się w pierwszym kwartale roku, 

jest to specyfika rynku powtarzająca się okresowo. Natomiast wśród osób wyrejestrowujących 

się z ewidencji wzrost liczebności widoczny jest zazwyczaj na koniec kwartału. Na dzień 30 

czerwca br. urząd obsłużył od początku roku 1353 osoby w zakresie wyrejestrowania się 

z ewidencji. Największą liczbę osób wyrejestrowujących się z ewidencji stanowiły osoby 

podejmujące pracę – 37% ogółu (w tym przede wszystkim pracę niesubsydiowane – 82,4% 

wszystkich wyłączonych w tytułu rozpoczęcia zatrudnienia), kolejną grupę stanowiły osoby, 

które nie potwierdziły gotowości do pracy, stanowili oni 11% ogółu bezrobotnych  

wyrejestrowujących się  z ewidencji.  
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OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

 

Osoby chore i niepełnosprawne otoczone są szczególnym wsparciem. Doradcy zawodowi 

pomagają im w dopełnieniu formalności związanych z orzekaniem o niepełnosprawności, 

uzyskaniem świadczeń z pomocy społecznej (zasiłek stały, pielęgnacyjny) czy świadczeń 

rentowych. 

W kwietniu 2019r. zrealizowany został cykl sześciu spotkań „Przełamać bariery”, mający na 

celu wsparcie w powrocie na rynek pracy dla 12 osób z niepełnosprawnością. W ramach 

projektu osoby miały możliwość określenia swoich zainteresowań i preferencji zawodowych, 

przygotowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, zyskały wiedzę z zakresu 

skutecznych metod poszukiwania zatrudnienia, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, 

prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. W ramach warsztatów odbyła się giełda pracy 

z ofertami dostosowanymi do osób niepełnosprawnych. W rezultacie dwie osoby podjęły 

pracę a jedna staż zawodowy.  Kolejna edycja planowana jest na październik br. 

 

Punkt informacyjny dla osób z niepełnosprawnością , funkcjonuje od kilku lat w siedzibie PUP. 

Prowadzony jest przez pracownika PUP, będącego również osobą niepełnosprawną. Ten sam 

pracownik został powołany do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 
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OBSŁUGA SPRAW DOTYCZĄCA ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW 

 

1. OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI 

Od stycznia 2019r. wpisano do ewidencji 796 oświadczeń  o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi. Oświadczenie uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez obowiązku 

posiadania zezwolenia na pracę na okres do 6 miesięcy, jeżeli praca wykonywana jest na 

warunkach określonych w tym oświadczeniu i cudzoziemiec posiada ważny tytuł  pobytowy. 

W 2018r. wpisano do ewidencji 1761 oświadczeń.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Największa liczba cudzoziemców jest zatrudniona na następujących stanowiskach pracy: 

 pracownik produkcji, 

 ślusarz/spawacz, 

 monter konstrukcji stalowych, 

 kierowca samochodu ciężarowego na trasach międzynarodowych, 

 elektryk /elektromonter, 

 pakowacz,  

 sprzedawca, 

 kucharz, 

 robotnik budowlany w tym zbrojarz, murarz, tynkarz, cieśla, dekarz; 

 pomocnik ogrodnika. 
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2. INFORMACJA STAROSTY   

W okresie od stycznia 2019 wydano 73 informacje starosty o możliwości zaspokojenia potrzeb 

kadrowych pracodawcy w oparciu o lokalny rynek pracy z uwzględnieniem pierwszeństwa 

dostępu do rynku pracy obywateli Polski i cudzoziemców zwolnionych z konieczności 

posiadania zezwolenia na pracę, zarejestrowanych w urzędzie jako bezrobotni i poszukujący 

pracy. Dokument ten jest załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na pracę 

cudzoziemca na terenie RP, które wydaje właściwy Wojewoda.   

W 2018r. wydano 164 informacje starosty a w roku 2017 - 172.  

3. ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ 

Od 1 stycznia 2018 r. znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

wprowadziła nowe rozwiązanie umożliwiające zatrudnianie w Polsce cudzoziemców do pracy 

sezonowej – zezwolenie na pracę sezonową. Praca sezonowa to praca wykonywana przez okres 

nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, 

turystyka. Od stycznia 2019 roku PUP w Mikołowie przyjął 11 wniosków od pracodawców,  

natomiast w 2018 roku złożono 25 wniosków o wydanie zezwolenia. 

4. PUNKT POMOCY CUDZOZIEMCOM 

Działanie realizowane od początku 2019r.  W punkcie osoby zainteresowane mogą uzyskać 

wsparcie w znalezieniu pracy oraz w kontaktach z urzędami i instytucjami, zajmującymi się 

sprawami cudzoziemców. 

Poniższa ulotka przygotowana jest w 3 językach – polskim, angielskim i ukraińskim. 
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DORADZTWO ZAWODOWE 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

Doradcy zawodowi udzielają porad zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej. W 2018 

roku indywidualnym wsparciem doradców zawodowych objętych zostało 298 osób, 

w bieżącym roku porad udzielono już 316 osobom. W 2018 roku odbyły się 63 grupowe porady 

zawodowe, a w 2019 roku przeprowadzono już ich 33. 

Ponadto organizowane są spotkania dla osób nowo rejestrowanych pt. „Drogowskaz - grupowa 

informacja zawodowa na temat podstawowych praw i obowiązków osób bezrobotnych oraz 

usług i instrumentów rynku pracy”. W 2018 roku odbyło się 87 grupowych informacji 

zawodowych w tym zakresie, w roku bieżącym miały miejsce już 53 spotkania. 

Poradnictwo indywidualne jest często długotrwałym procesem doradczym, obejmującym 

kilka, a nawet kilkanaście spotkań. Doradcy zawodowi pomagają w określaniu zainteresowań 

i predyspozycji zawodowych, uczą efektywnych metod poszukiwania zatrudnienia, opracowują 

dokumenty aplikacyjne i przygotowują do rozmów kwalifikacyjnych. 

Każdorazowo starają się określić przyczyny utrudniające klientom wejście lub powrót na rynek 

pracy. Część osób zarejestrowana jest wyłącznie z uwagi na ubezpieczenie zdrowotne, dlatego 

też doradcy udzielają szczegółowych informacji na temat alternatywnych możliwości jego 

uzyskania. 
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Ta formuła pracy cechuje się dużą efektywnością (liczoną w okresie 3 m-cy od zakończenia 

wsparcia). Spośród 298 osób objętych wsparciem indywidualnym w 2018 roku oraz 316 osób 

w 2019 roku: 

 49 osób w 2018r. podjęło zatrudnienie lub staż, w 2019r.  – 40 osób; 

 54 osoby w 2018r. założyły działalność gospodarczą, w tym przy wsparciu PUP, w 2019r 

– 32 osoby; 

 22 osoby w 2018r. zrezygnowały z rejestracji w PUP, głównie ze względu na możliwość 

uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego z innego źródła, ale również w związku 

z uzyskaniem w wyniku pracy doradcy uprawnień do świadczeń ZUS lub zasiłku stałego 

w 2019r. – 29 osób; 

 17 osób zostało w 2018r. pozbawionych statusu bezrobotnego z uwagi 

na niestawiennictwo w PUP spowodowane brakiem motywacji do podjęcia działań 

aktywizacyjnych zaleconych przez doradców zawodowych w 2018r., w 2019r. – 6 osób; 
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2. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

Osoby chore i niepełnosprawne otoczone są szczególnym wsparciem. Doradcy zawodowi 

pomagają im w dopełnieniu formalności związanych z orzekaniem o niepełnosprawności, 

uzyskaniem świadczeń z pomocy społecznej (zasiłek stały, pielęgnacyjny) czy świadczeń 

rentowych. Dodatkowo przygotowana została ulotka informacyjna dla pracodawców, 

zachęcająca do zatrudniania osób niepełnosprawnych.  
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3. MŁODZIEŻ 

 

Pod koniec 2017 roku, wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom rynku pracy oraz 

szkolnictwa, Powiatowy Urząd Pracy wystąpił do szkół podstawowych z ofertą wsparcia 

w realizacji zadań z zakresu poradnictwa zawodowego dla młodzieży. Zainicjował również ideę 

cyklicznych spotkań w swojej siedzibie dla doradców zawodowych i nauczycieli, realizujących 

poradnictwo zawodowe w szkołach powiatu mikołowskiego. Dotychczas odbyły się cztery takie 

spotkania, będące dla przedstawicieli oświaty okazją do wymiany doświadczeń, zdobycia 

aktualnych informacji na temat rynku pracy czy pozyskania nieodpłatnie kompletnych narzędzi 

do określania predyspozycji zawodowych młodzieży (Wieloaspektowa Ocena Preferencji 

Zawodowych).   

 

 

Spotkanie z doradcami zawodowymi z Powiatu mikołowskiego (fot. PUP) 
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Ponadto doradcy zawodowi udzielali merytorycznego wsparcia uczestnicząc w spotkaniach 

z  młodzieżą i rodzicami na temat wyboru zawodu i planowania ścieżki edukacyjnej pod kątem 

przyszłego zawodu. W ubiegłym roku doradcy zawodowi dwukrotnie wyjeżdżali na prelekcje 

do szkół. W roku bieżącym ze wsparcia skorzystało 5 placówek (łącznie osiem klas, w tym trzy 

wraz z rodzicami). Część z wyżej opisanych spotkań odbyła się w ramach zorganizowanego 

w lutym br.  Tygodnia Kariery.  Zorganizowano wtedy również zajęcia dla dwóch klas siódmych 

ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łaziskach Górnych, w których wzięło udział 40 uczniów. Celem 

warsztatów było przedstawienie młodzieży zawodowych kompetencji przyszłości. Ponadto 

uczniowie poznali Barometr Zawodów, mieli możliwość określenia swoich mocnych stron oraz 

zostali zachęceni do korzystania ze wsparcia doradców zawodowych w procesie kształtowania 

ścieżki kariery zawodowej.   

 

Zajęcia z młodzieżą w ramach Tygodnia Kariery ( fot. PUP) 

 

 

 

 



 

16 
 

 

 

Kulminacyjnym  wydarzeniem Tygodnia kariery były Targi Edukacji i Pracy, zrealizowane 

wspólnie z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Mikołowie  w dniu 

07.02.2019r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych.  Targi odwiedziło 

1700 uczniów z terenu powiatu mikołowskiego będących na etapie planowania swojej drogi 

zawodowej. W ramach Targów przygotowano stanowiska dla 18 pracodawców z terenu 

Powiatu mikołowskiego, gdzie zaprezentowano zawody rzemieślnicze, aby pomóc młodzieży 

dokonać odpowiedniego wyboru zawodu oraz przedstawiono ofertę edukacyjną 5 szkół 

ponadgimnazjalnych i  średnich wraz z 12 partnerami. 

 

Targi Edukacji i Pracy 07 lutego 2019r. ( fot. PUP) 
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Od wielu lat Powiatowy Urząd Pracy współpracuje z przedstawicielami Ochotniczych Hufców 

Pracy. Zarówno w ubiegłym, jak i w tym roku, Dyrektor PUP w okresie od czerwca do sierpnia 

zaprosiła pracowników Punktu Pośrednictwa Pracy OHP w Tychach w celu przedstawienia ofert 

pracy wakacyjnej. 

Z kolei doradca zawodowy PUP uczestniczył w targach pracy organizowanych przez OHP 

w Mikołowie. 

 

 
Ulotka przygotowana przez pracownika PUP w Mikołowie celem promocji wydarzenia na stronie internetowej 

i mediach społecznościowych. 
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3. STREFA SENIORA  

Strefa Aktywnego Seniora to nowa usługa, realizowana od czerwca 2019 roku. Adresowana  

jest do emerytów, rencistów oraz innych osób, które z racji wieku lub pobieranych świadczeń 

pozostają bierne zawodowo. W ramach uruchomionego punktu można uzyskać wsparcie 

doradcy zawodowego między innymi w zakresie: 

 poruszania się po rynku pracy, w szczególności wykorzystywania efektywnych metod 

poszukiwania zatrudnienia, 

 opracowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, 

 przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, 

 analizy aktualnych ofert pracy i pomocy w nawiązaniu kontaktów z pracodawcami. 

Na dzień 9 października 2019r. zaplanowano „Dzień Seniora”, w ramach którego realizowane 

będą zajęcia grupowe podejmujące tematykę funkcjonowania seniorów na rynku pracy. 

Nawiązano współpracę z Specjalistą Ds. Polityki Senioralnej w Powiecie mikołowskim 

Panią Sabiną Grzywok, Radą Seniorów w Mikołowie oraz Uniwersytetem III Wieku  

i zadeklarowano merytoryczne wsparcie realizowanych przez te instytucje przedsięwzięć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulotka przygotowana przez pracownika PUP w Mikołowie celem promocji wydarzenia na stronie internetowej 

i mediach społecznościowych. 
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INSTRUMENTY RYNKU PRACY 

1. DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Dofinansowanie przeznaczone dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne, zamierzających 

rozpocząć działalność gospodarczą. Dofinansowanie jest bezzwrotne pod warunkiem 

prowadzenia działalności przez okres 12 miesięcy, bez podejmowania zatrudnienia u innego 

pracodawcy.  

 
ROK 

 

 
LICZBA 

WNIOSKÓW 

 
LICZBA UDZIELONYCH 

DOTACJI 

 
KWOTA WYDATKOWANYCH  

ŚRODKÓW  

 
2017 

 
171 

 
96 

 

 
1 721 545,95 

 
2018 

 
155 

 
70 

 

 
1 254 931,04 

 

 
2019 

( dane za okres 
styczeń-lipiec)  

 
118  

 

 
40 

 
755 877,60 

 

Rodzaje działalności dofinansowane z PUP w 2019r. 

Trener personalny Mechanika pojazdowa Nauka języków obcych 

Fotografia/ filmowanie Groomer/hotel dla psów Dietetyka 

Poligrafia Wulkanizacja Usługi prawne 

Usługi kosmetyczne/ 
wizaż/stylizacja paznokci 

Projektowanie 
architektoniczne / 

budowalne 

Usługi masażu/ fizjoterapia 

Usługi remontowe i 
ogólnobudowlane 

Usługi krawieckie Pośrednictwo 
nieruchomości 

Doradztwo finansowe Instruktor sportów 
ekstremalnych 

Fryzjer / Barber 

Autodetailing Instalacje odgromowe Szycie i sprzedaż akcesoriów 
dla zwierząt 

 

 

 

 



 

20 
 

 

 

 

Poniżej dane dotyczące beneficjentów wg miejsca zamieszkania, płci i wieku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd organizuje cyklicznie spotkania dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku 

o przyznanie dotacji, w trakcie których pracownik udziela informacji nt. sposobu wypełniania 

wniosku  i  tworzenia biznes planu. W 2018 r. odbyło się 35 spotkań, w których uczestniczyło 

111 osób.  W 2019r. odbyło się już 19 spotkań, w których uczestniczyło 78 osób.  
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2. REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości 19 000 zł 
z przeznaczeniem na zakup środków trwałych niezbędnych do podjęcia pracy przez 
skierowanego bezrobotnego. Pracodawca zobowiązany do utrzymania stanowiska pracy przez 

okres 24 miesięcy.  
 

 
ROK 

 

 
LICZBA WNIOSKÓW 

 
LICZBA UTWORZONYCH 

STANOWISK 

 
KWOTA WYDATKOWANYCH  

ŚRODKÓW  

 
2017 

 
63 

 
38 

 

 
676 830,85 

 
2018 

 
43 

 
19 

 

 
338 201,79 

 
2019 

 

 
50 

 
16  + 8 w trakcie rekrutacji 

 
299 136,80 + zaangażowane 

152 000 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaje stanowisk objętych refundacją 

 
Sprzedawca 

 
Pracownik tartaku 

 
Pracownik biurowy 

Pracownik małej gastronomii  
Pracownik produkcji 

 
Pracownik budowalny 

Pomocnik lakiernika 
samochodowego 

 
Spawacz 

 
Kucharz 

 
Opiekunka w żłobku 

 
Sekretarka 

 
Optyk 

 
Pracownik porządkowy 

 
Instruktor sportowy 

 
elektryk 
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3. PRACE INTERWENCYJNE 

Refundacja części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od zatrudnionej osoby 

bezrobotnej.  

W bieżącym roku w ramach podpisanych umów zaangażowana została kwota 199 825,60 zł.   

W 2018r. łączna kwota wypłaconych środków pracodawcom to 198 380,07 zł.   

Miesięczna refundacja stanowi dla pracodawcy zwrot  do ok. 38 % miesięcznych kosztów 

zatrudnienia. Przeciętna miesięczna refundacja wynosi 999,81 zł. Pracodawca zatrudnia osobę 

w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku niepełnego wymiaru, refundacja wypłacana 

jest proporcjonalnie.   

 
ROK 

 

 
LICZBA WNIOSKÓW 

 
% wniosków rozpatrzonych 

pozytywnie 

 
LICZBA UTWORZONYCH 

STANOWISK 

 
2017 

 
83 

 
79,5% 

 
66 

 

 
2018 

 
66 

 
51,5% 

 
34 

 

 
2019 

 

 
55 

 
80 % 

 
44 

 

 

 

 

 

Podział osób skierowanych wg wieku 

 

 

Przykładowe stanowiska w 2019r. 

Pracownik 
administracyjny 

Sprzątaczka Instruktor sportu Kamieniarz 

Pracownik biura 
rachunkowego 

Fryzjer Pracownik 
ogólnobudowlany 

Magazynier 

Doradca handlowy Sprzedawca Pomoc opiekuna osób 
starszych 

Florysta 

Mechanik 
samochodowy 

Instruktor jazdy 
konnej 

Spawacz Asystent 
stomatologiczny 

Architekt Kurier Stylistka paznokci Lakiernik proszkowy 
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4. STAŻE 

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy 

przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. 

Korzystanie ze stażu pozwala więc zdobyć doświadczenie zawodowe, stwarzając tym samym 

większe szansę na uzyskanie zatrudnienia. 

Dla pracodawcy jest to wymierny zysk, gdyż nie ponosi kosztów zatrudnienia. Dla 

bezrobotnego jest to okazja do zdobycia kwalifikacji i doświadczenia na nowym stanowisku 

pracy.  

Okres stażu  Koszty stypendiów stażowych 
wypłacanych przez PUP 

Zysk pracodawcy 
( obliczony jako przeciętny miesięczny 

koszt zatrudnienia pracownika przy 
założeniu minimalnego wynagrodzenia) 

 
3 miesiące 
 

 
3 980,58 zł 

 
8 081,13 zł 

 
 

 
6 miesięcy 
 
 

 
7 961,16 zł 

 
16 162,26 zł 

  

W 2019r. do PUP wpłynęły 134 wnioski o organizację stażu. W okresie od stycznia do lipca 

br. skierowano 100 osób  na staż. 

5. DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE OSOBY POWYŻEJ 50 ROKU 

ŻYCIA 

Celem dofinansowania jest zachęcenie pracodawców do zatrudniania bezrobotnych w tej 
grupie wiekowej. Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:  

 12 miesięcy w przypadku bezrobotnych w wieku 50 lat - 60 lat,  
 24 miesięcy w przypadku bezrobotnych, którzy ukończyli 60 lat. 

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego 
bezrobotnego po zakończeniu dofinansowania przez okres równy co najmniej połowie okresu 
dofinansowania ( tj. 6 lub 12 miesięcy)  

W 2018r. wydatkowano celem wypłat dofinansowań kwotę 122 512,86 zł ( dotyczy 18 osób)   
w roku bieżącym zaangażowano na potrzeby realizacji tego instrumentu kwotę 58 730 zł  
( dotyczy 10 osób).   

Dofinansowanie wypłacane jest miesięcznie i w zależności od daty zawarcia umowy 
z pracodawcą, mniejsza lub większa kwota Funduszu pracy jest angażowana w danym roku 
budżetowym.  
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6. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na 

dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego 

z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie 

zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań 

dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy 

powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku 

pracy. 

ROK LIMIT  LICZBA 
WNIOSKÓW 

LICZBA UMÓW LICZBA 
PRZESZKOLONYCH 

OSÓB 

2017 
 

500 000 zł 79 44 290 

2018 
 

270 200 zł 44 26 102 

2019 
DO LIPCA 

500 000 zł 40 11 + 20 
zaplanowanych 

Planowana liczba  
179 

 

TEMATYKA SZKOLEŃ  OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM:  
 kurs dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi,  

 kurs w zawodzie sanitariusza szpitalnego, 

 kurs operatora wózka widłowego wraz z egzaminem, 

 kursy z zakresy księgowości i kadr, 

 prawo jazdy C+CE, 

 szkolenie z zakresu wykorzystania klocków LEGO w nauce kreatywności, matematyki  
i kompetencji językowych dla dzieci i młodzieży, 

 szkolenie z zakresu promocja sprzedaży, 

 warsztaty optymalizacji procesów produkcyjnych metodą Lean Management 
z wykorzystaniem narzędzi 5S, 

 warsztaty z dobrych praktyk zarządzania projektami, przygotowujące do certyfikacji PMP, 

 gospodarka finansowa OSP – rachunkowość i sprawozdawczość OSP,  

 kurs nowoczesny przedstawiciel handlowy, 

 merchandising i właściwe zarządzanie  towarem w sklepie ogólnospożywczym z warsztatami 
układania produktów na półkach sklepowych, 

 inspiracje fryzjerskie 2019, barbering, 

 kurs operatora żurawi przewoźnych  i przenośnych. 

 
TEMATYKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 surdopedagogika, 

 tyflopedagogika, 

 kontrola zakażeń szpitalnych w placówkach oraz prawo w ochronie zdrowia.  
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PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 
 

 
 

Aktywizacja młodych osób pozostających bez pracy w powiecie mikołowskim (IV)  (PO WER) 
 

 
Okres realizacji: 01.01.2019r.– 31.12.2020r. 
Wartość projektu ogółem: 2 166 930 zł. 
 
W projekcie przewidziano do aktywizacji 227 uczestników poprzez objęcie następującymi 
formami wsparcia: 
- pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, 
- szkolenia (w ramach bonów szkoleniowych), 
- prace interwencyjne, 
- staże, 
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 
- refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. 

 

 
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Mikołowie (IV) (RPO WSL 2014-2020) 
 
Okres realizacji: 01.01.2019r.– 31.12.2020r. 
Wartość projektu ogółem: 1 758 323,68 zł. 
 
 
Przewidziano do objęcia wsparciem 182 osób bezrobotnych w wieku od 30 lat wzwyż, które 
należą do co najmniej jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia/ kobiety/ osoby 
niepełnosprawne/ osoby długotrwale bezrobotne/ osoby o niskich kwalifikacjach. 
 
W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia: 
- pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, 
- szkolenia, 
- staże, 
- prace interwencyjne, 
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 
- refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. 
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PROGRAMY FINANSOWANE Z REZERWY MINISTRA RODZINY, 
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

 
 

 
2018 

 
Program aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych 
Limit : 71 400 zł 
Działania: 
- refundacje pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,  
- prace interwencyjne,  
- przyznanie osobom bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej,  
- organizacja staży. 

 
Program aktywizacji osób powyżej 45 roku życia 
Limit 82 900 zł  
Działania: 
- refundacje pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,  
- prace interwencyjne, 
- przyznanie osobom bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, 
- organizacja staży, 
- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia. 

 
Program aktywizacji osób zainteresowanych podjęciem własnej działalności gospodarczej  
Limit 90 000 zł  
Działania: 
- Przyznanie osobom bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

 
 

2019 
 

Program aktywizacji osób bezrobotnych – rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych 
powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub opieką 
nad osobą zależną 
Limit: 58 500 zł 
- prace interwencyjne,  
- przyznanie osobom bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, 
- organizacja staży. 
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INNE PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY  
W MIKOŁOWIE 

 
1. Projekt w partnerstwie z Fundacją IMAGO z Wrocławia pn. „Przestrzeń rozwoju! Adaptacja 

metody zintegrowanego doradztwa rozwoju kariery dla młodzieży” dotyczący adaptacji 

innowacyjnej metody doradztwa zawodowego. Grupą docelową z PUP w Mikołowie były 

3 osoby w wieku 15-29 lat z grupy NEET. Celem projektu była adaptacja metody  Przestrzeni 

Pozytywnych Wyobrażeń N.E. Amundsona, rozwijającej warsztat doradców w kierunku 

bardziej kompleksowych usług dla klienta i towarzyszenia mu w procesie rozwoju kariery, tj. 

począwszy od sesji doradczych, a skończywszy na pozyskaniu zatrudnienia, bądź kontynuacji 

edukacji. W ramach projektu zrealizowano: wizytę studyjną w Tampere w Finlandii, szkolenie 

doradcy zawodowego przez ekspertów z Finlandii, rekrutację uczestników, indywidualne sesje 

doradcze ( 8 sesji / osobę), staże u pracodawców. W wyniku projektu 3 uczestniczki podjęły 

zatrudnienie.  

 

Grupa pracowników PUP z woj. śląskiego z fińskimi ekspertami  ( fot. Fundacja IMAGO) 

Poniżej uczestniczki projektu w trakcie sesji doradczej (fot. PUP). 
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2. Porozumienia z Gminą Mikołów na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektów  
w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”:  

 projekt pn: „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, 
edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2018”. 
Wkład PUP 
- roboty publiczne - refundacja wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne, 
- dyżur pracowników PUP w punkcie konsultacyjnym w Centrum Integracji Społecznej 
w Mikołowie; 

 projekt pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, 
przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2018” 
wkład PUP – prelekcja doradcy zawodowego na rzecz młodzieży nt. lokalnego rynku 
pracy. 

 
 

 
 
3. W roku 2018r. urząd podpisał porozumienie z Regionalnym Ośrodkiem Wspierania 
Ekonomii Społecznej 2.0 dotyczące współpracy w zakresie rozwoju ekonomii społecznej 
na obszarze centralno-południowym województwa śląskiego m.in. poprzez tworzenie 
środowiska sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości społecznej.  
 
 
 

 
 
4. Urząd realizuje stałą współpracę z Gminą Mikołów w ramach porozumienia na rzecz 
reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 
przygotowanie ich do wyjścia na otwarty rynek pracy  
 Wkład PUP: refundacja wartości świadczeń integracyjnych wraz ze składkami 
na ubezpieczenie społeczne. 
 
 
 
5. Urząd współpracuje w ramach porozumienia z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w  Mikołowie przy realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji w ramach projektu „Akcja – 
aktywacja”.  
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PROMOCJA  DZIAŁAŃ URZĘDU 

Urząd corocznie aktywnie uczestniczy w wielu inicjatywach dotyczących promocji zatrudnienia 

i aktywizacji lokalnego rynku pracy zachęcając do korzystania z bogatej oferty form wsparcia 

proponowanych przez publiczne służby zatrudnia. 

W roku 2019 urząd po raz kolejny wspólnie z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa 

Powiatowego w Mikołowie  zorganizował Targi Edukacji i Pracy.  

W roku 2018 przedstawiciele urzędu uczestniczyli w następujących przedsięwzięciach 

promujących urząd: 

- Targi Pracy / Giełdy Pracy m.in.  Tychach, w Jastrzębiu Zdroju, Chorzowie, 

Świętochłowicach, 

- Targi Biznes EXPO w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw,  

- Giełdy Pracy dla Osób Niepełnosprawnych organizowanej przez POPON.  

Urząd prowadzi stronę internetową, gdzie na bieżąco publikuje wszystkie ważne informacje. 

Wychodząc na przeciw potrzebom klientów, urząd uruchomił również profil na Facebook’u 

w kategorii usługi publiczne i rządowe.  

Dyrekcja i kierownictwo Urzędu dba o właściwą promocję urzędu oraz usług i instrumentów 

publicznych służb zatrudnienia poprzez liczne publikacje medialne, udzielane wywiady czy też 

wydane broszury i ulotki.   
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WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI RYNKU PRACY  

 

 

 

 

 

 

- współpraca z zakresu e-administracji w  ramach Samorządowej 

Elektronicznej Platformy Informacyjnej (SEPI), która umożliwia 

wymianę informacji drogą elektroniczną pomiędzy PUP Mikołów, 

a ośrodkami pomocy społecznej i jednostkami obsługującymi 

świadczenia rodzinne, co znacznie przyspiesza obsługę klientów oraz 

zmniejsza koszty wystawiania i wysyłania zaświadczeń w formie 

papierowej. PUP corocznie pozyskuje środki finansowe na utrzymanie 

platformy; 

- opracowanie Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych.  

Powyższy raport pozwala na poznanie zawodów na które występuję 

znaczne zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, a więc zawodów 

pożądanych przez pracodawcę oraz zawodów nieadekwatnych 

do potrzeb i wymagań rynku pracy. 

- współpraca z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach w  ramach 

umowy partnerstwa lokalnego przy organizacji Europejskiego 

Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W roku 2018 Kongres 

zarejestrował rekordową liczbę 7,5 tys. uczestników, w tym delegacje 

z 37 krajów całego świata. Odbyło się 110 wydarzeń w formie sesji 

panelowych, warsztatów i prezentacji. PUP Mikołów był 

współorganizatorem panelu  dyskusyjnego pod tytułem „Rynek 

pracownika, perspektywa dla pracodawcy”. 

- udział w kampanii informacyjno-edukacyjnej Państwowej Inspekcji 
Pracy w Katowicach „Pracuje legalnie”. 



 

31 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

– współpraca z zespołem ds. statystyk, badań i  analiz w ramach  

corocznego badania pn.: „Barometr zawodów”;  

- współpraca z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 

w  ramach koordynowania poradnictwa zawodowego w publicznych 

służbach zatrudnienia na terenie województwa śląskiego;  

- udział w pracach grupy roboczej w projekcie „Wsparcie integracji 

cudzoziemców w  województwie śląskim”;  

- udział w pracach zespołu ds. zatrudniania cudzoziemców;  

- udział w pracach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczeń 

społecznych w zakresie świadczeń dla bezrobotnych;  

- udział w spotkaniach zespołu konsultacyjnego ds. instrumentów 

i form pomocy  w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej;  

- udział w projekcie pn.: „Wiedza i praktyka kluczem do skutecznej 

pomocy bezrobotnym osobom niepełnosprawnym”. 

- Urząd współpracuje z Punktem Pośrednictwa Pracy Ochotniczego 
Hufca Pracy w Tychach w  celu pozyskania ofert pracy wakacyjnej oraz 
organizowania w okresie wakacyjnym  punktu OHP w siedzibie urzędu.   
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- przygotowywanie analiz nt. lokalnego rynku pracy, koordynowanie 

realizacji podstrategii ds. lokalnego rynku pracy, wspierania 

zatrudnienia i mobilności pracowników;  

- udział w śniadaniach biznesowych m.in. nt. elektronizacji zamówień 

publicznych;  

- udział w spotkaniach przedsiębiorców organizowanym przez 

Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach, Regionalną Izbę 

Gospodarczą, Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej 

Przedsiębiorczości w Katowicach; 

- udział w konferencjach dotyczących rynku pracy, aktywizacji 

seniorów oraz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.   

INNE 
DZIAŁANIA 

- Udział na zaproszenie Wojewody Śląskiego w konferencji 

„Aktywizacja Zawodowa Seniorów” zorganizowanej przeze Śląski 

Urząd Wojewódzki w Katowicach.  

- prelekcję podczas seminarium „Innowacyjne metody w poradnictwie 

zawodowym” w  ramach projektu „Przestrzeń rozwoju. Adaptacja 

metody zintegrowanego doradztwa rozwoju kariery dla młodzieży”;  

- prelekcję na temat powrotu kobiet na rynek pracy po okresie urlopu 

macierzyńskiego/wychowawczego dla Klubu Rodziców i Maluchów 

działających przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w  Łaziskach Górnych;  

- wykłady  w ramach regionalnej edycji „Powiatowej młodzieżowej 

szkoły liderów, młodzieżowych animatorów programów 

profilaktycznych w Mikołowie”.  
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie otrzymał Nagrodę Specjalną Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej za efektywność działań aktywizacyjnych podejmowanych w 2018 roku. 

Kryteriami decydującymi o przyznaniu nagrody były: 

- działania podejmowane w celu osiągnięcia najlepszych wskaźników efektywności 

zatrudnieniowej i kosztowej, 

- wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w funkcjonowaniu PUP, w szczególności 

w  zakresie obsługi bezrobotnych i pracodawców, 

- wdrożenie projektów służących usprawnieniu pracy urzędu lub obniżenia kosztów jego 

funkcjonowania. 

Ponadto Urząd otrzymał Dyplom Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w uznaniu za 

rzetelną pracę na rzecz promocji zatrudnienia oraz kreowania wysokich standardów usług 

na rynku pracy w 100-lecie istnienia Publicznych Służb Zatrudnienia. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie otrzymała również z rąk Ministra Rodziny, 

Pracy i  Polityki Społecznej odznakę Honorową Primusa in Agendo za szczególne działania lub 

zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej lub rodziny.  

W uznaniu za zaangażowanie we współpracę na rzecz regionalnego rynku pracy, kształcenia 

zawodowego oraz promocję idei samorządu gospodarczego, Dyrektorowi przyznano 

honorowe członkowsko Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.  

 

 

  

 

 


