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INFORMACJA O DZIAŁANIACH PREZYDENTA MIASTA KATOWICE W 

ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI 

LOKALNEGO RYNKU PRACY, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 

DZIAŁAŃ MOPS, PUP I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI I Z KOŚCIOŁAMI 

 

 

 

 

 Zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach oraz 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. 

 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w 

Katowicach zarejestrowane były ogółem 8.942 osoby bezrobotne, w tym 4.621 kobiet, które 

stanowiły 51,7% ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych. 

Stopa bezrobocia na terenie Katowic na koniec stycznia 2015r. wyniosła 4,8%. Aktualnie 

stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 4,4%, według stanu na dzień 31 maja 2015r. 

 

Głównymi wyznaczniki poziomu bezrobocia na rynku pracy w Katowicach są: 

− spadek stopy bezrobocia w okresie od stycznia 2015r. do maja 2015r. z 4,8% do 4,4%. 

Aktualnie Katowice zajmują drugie miejsce w województwie śląskim, po powiecie 

Bieruńsko – Lędzińskim, jako miasto o najniższej stopie bezrobocia, 

− spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w czerwcu 2015r. w odniesieniu do 

stycznia 2015r. o 11,5%, 

− wyższy udział procentowy kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na 

poziomie średnio 51%, 

− udział procentowy osób długotrwale bezrobotnych, pozostających w rejestrze urzędu 

łącznie przez okres 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów 

odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych na poziomie 57,7% w czerwcu 

2015r., 

− odsetek osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia kształtujący się na poziomie 

29,7% i ponad o połowę niższy wskaźnik – na poziomie 10,7% w przypadku osób 

młodych do 25 roku życia, 

− utrzymująca się w roku 2015 na niezmienionym poziomie 6% liczba zarejestrowanych 

osób niepełnosprawnych bezrobotnych. 
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I. Formy wsparcia MOPS Katowice dla osób zagrożonych  wykluczeniem społecznym           

z powodu trudnej sytuacji na rynku pracy 

 

Charakterystyka osób korzystających ze wsparcia MOPS Katowice w okresie I-VI 2015 roku. 
 

Powód trudnej sytuacji życiowej 
liczba rodzin objętych pomocą 

w roku 2015 

Ubóstwo 3 725 

Sieroctwo 1 

Bezdomność 518 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 136 

    w tym wielodzietność 40 

Bezrobocie 2 660 

Niepełnosprawność 2 217 

Długotrwała lub ciężka choroba 1 503 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  
i prowadzeniu gospodarstwa domowego – ogółem 

2 217 

    w tym : rodziny niepełne 1 331 

                rodziny wielodzietne 585 

Przemoc w rodzinie 37 

Alkoholizm 329 

Narkomania 12 
Trudności w przystosowaniu do życia  
po opuszczeniu zakładu karnego 

26 

Trudności integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą 

2 

Zdarzenie losowe 18 

Sytuacja kryzysowa 9 

 

 

1. Praca socjalna i poradnictwo specjalistyczne 

 

Oferta Ośrodka skierowana jest zarówno do osób bardziej aktywnych, samodzielnych, 

które wymagają stosunkowo niewielkiego wsparcia, jak i do tych, które nie potrafią 

wykorzystać własnych zasobów i możliwości przy korzystnych zmianach na rynku pracy. 

Pogłębiona indywidualna praca socjalna, w tym w formie poradnictwa specjalistycznego oraz 

rozszerzana stale współpraca ze środowiskiem lokalnym i podmiotami rynku pracy są 

odpowiedzią na zmieniające się zapotrzebowanie osób bezrobotnych.  

 Aktywna integracja oraz zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia realizowane są 

poprzez odpowiednie przygotowanie klienta do poszukiwania zatrudnienia, pomoc                 

w znalezieniu ofert pracy, pośredniczenie w kontaktach z pracodawcami, motywowanie do 

podjęcia nauki / uczestnictwa w kursach, monitorowanie i wspomaganie w poruszaniu się po 

rynku pracy. Osoby poszukujące pracy mogą uzyskać pomoc ze strony specjalistów różnych 

dziedzin (terapeutów, psychologów, asystentów rodziny oraz trenera pracy), poprzez wsparcie 

w poprawie relacji rodzinnych, udział w grupach wsparcia i grupach samopomocowych 

rzutujących na podwyższenie kondycji psychicznej i motywacji, zmianę sposobów 

funkcjonowania w środowisku społecznym. Ośrodek reaguje na zmiany na rynku pracy 

również realizując przedsięwzięcia finansowane ze środków europejskich. 

  Pracownicy Ośrodka współpracują również z podmiotami funkcjonującymi                   

w środowisku lokalnym, w celu kompleksowego wykorzystania dostępnych możliwości 

wspierania osób poszukujących pracy.  Nadal kontynuowana była  współpraca z instytucjami 

rynku pracy.  Opis współpracy  został przedstawiony w dalszej części opracowania w pkt 3.   
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I.1 Indywidualne poradnictwo zawodowe oraz socjalne  

 

Poradnictwo zawodowe świadczone było przez pracowników Centrum Poradnictwa 

Specjalistycznego, Metodyki i Strategii (CPS). Nakierowane było na określenie                                         

i wykorzystanie posiadanych możliwości, zasobów i uprawnień osób poszukujących pracy 

(mieszkańców gminy w szczególności klientów Ośrodka) oraz rozeznanie i dopasowanie 

zewnętrznej oferty wsparcia do potrzeb poszczególnych klientów.  

Tematyka konsultacji indywidualnych obejmowała między innymi: diagnozę sytuacji 

zawodowej klienta, w tym: diagnozę dotychczasowej aktywności na rynku pracy, poszerzenie 

wiedzy na temat aktywnych metod poszukiwania zatrudnienia, przygotowanie dokumentów 

aplikacyjnych, pracę nad wizerunkiem i autoprezentacją, gospodarowanie czasem oraz 

planowanie działań podczas poszukiwania pracy. Osoby korzystające z konsultacji miały  

dostęp do informacji o bieżących ofertach zatrudnienia (także z internetowej bazy ofert) oraz 

do bezpłatnych szkoleń, kursów i projektów, w tym finansowanych ze środków unijnych. 

Każda osoba konsultowana otrzymywała zaktualizowany informator z rozbudowanym 

wykazem instytucji i organizacji wspierających osoby poszukujące zatrudnienia na terenie 

Katowic. Oferta skierowana była również do osób niepełnosprawnych, które wyposażane były 

w wykazy zakładów pracy chronionej oraz zestawienie organizacji pomagających osobom 

niepełnosprawnym a także otrzymywały inne przydatne informacje i narzędzia ułatwiające 

poruszanie się im po rynku pracy.  

 

Liczba osób korzystających z konsultacji 25 

Liczba  konsultacji w okresie  I półrocza  2015 r. 56 

Liczba godzin konsultacji w   I  półroczu  2015 r. 64 

 

 

1.2 Poradnictwo specjalistyczne 
 

Poradnictwo specjalistyczne dla mieszkańców Katowic (bez względu na ich sytuację 

dochodową), rodzin w trudnej sytuacji życiowej, rodzin z problemami opiekuńczo – 

wychowawczymi, dla młodzieży oraz dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych 

wychowanków realizowane było przez Sekcję Psychologiczno – Pedagogiczną i Zespół ds. 

Asysty Rodzinnej Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii 

zatrudniających wysoko wykwalifikowaną kadrę merytoryczną: psychologów i pedagogów. 

Obejmowało ono diagnozowanie problemów osób/rodzin, ich zasobów i barier oraz 

udzielanie specjalistycznego wsparcia, pomocy psychologicznej i pedagogicznej. W ramach 

poradnictwa prowadzona była także psychoedukacja. Kontynuowano także prowadzenie 

poradnictwa specjalistycznego (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.) w formie psychoterapii indywidualnej i rodzinnej                  

w ujęciu systemowym oraz mediacje. 

 

Poradnictwo specjalistyczne miało na celu wzmocnienie poczucia odpowiedzialności 

osób, rodziców za własną sytuację życiową, adekwatne spostrzeganie swoich problemów,       

a także zmianę stylu wychowania dzieci i zwrócenie uwagi na ich indywidualne potrzeby, 

dostarczanie wiedzy na temat prawidłowego wypełniania obowiązków rodziców. 

Poradnictwo w stosunku do młodzieży miało na celu wzrost umiejętności planowania swojej 

przyszłości oraz naukę budowania celów życiowych poprzez wykorzystywanie własnych 

zasobów. 
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Liczba udzielonych specjalistycznych, indywidualnych porad psychologiczno – 

pedagogicznych dla rodzin i klientów w I półroczu 2015 r. 
773 

Łączny wymiar godzin udzielonych porad w I półroczu 2015 r. 951 

Liczba osób, które skorzystały z porad psychologiczno – pedagogicznych w I  

półroczu 2015 r. 
251 

 

Ponadto psycholog zaangażowany był w diagnozę osób oczekujących na umieszczenie w Domu 

Pomocy Społecznej. Testem MMSE przebadano 2 osoby i wydano opinię psychologiczną dotyczącą 

oceny funkcji poznawczych u osób diagnozowanych. 

 

Terapia 
Głównym założeniem terapii jest traktowanie rodziny jako systemu całościowego, 

w którym problem czy choroba ma wpływ na funkcjonowanie wszystkich członków rodziny.  

W procesie terapii rodzin, psychoterapeuta koncentruje się na rodzinie jako systemie, 

uwzględniając wszystkich poszczególnych uczestników terapii. Jest zarówno obserwatorem, 

jak i komentatorem tego, co dzieje się pomiędzy poszczególnymi osobami.   

W okresie sprawozdawczym realizowane były działania z zakresu wsparcia 

psychoterapeutycznego w formie psychoterapii indywidualnej i rodzinnej w ujęciu 

systemowym. 

 
Liczba osób biorących udział w terapii w I półroczu 2015 r. 79 

Liczba przeprowadzonych sesji terapeutycznych w I półroczu 2015 r. 529 
Liczba godzin przeprowadzonych sesji terapeutycznych w  I półroczu 2015 r. 532 

 

 

Mediacje 

 

Mediacje dają  możliwość wspólnego rozwiązania sporu przez strony, bez narzucania 

im rozwiązań, które nie zawsze są zgodne z ich potrzebami. Biorąc udział w mediacji strony 

mają możliwość przedstawić fakty z własnej perspektywy, wyrazić swoje obawy i uczucia,      

a przede wszystkim decydować w swojej sprawie i o sobie.  

 
Ilość osób biorących udział w mediacjach w  I półroczu 2015 r. 15 
Ilość spotkań dotyczących mediacji w I półroczu 2015 r. 14 
Ilość godzin mediacji w I półroczu 2015 r. 16 

 

 

2. Informator dla osób poszukujących pracy 

 

Ośrodek wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów opracował i cyklicznie 

aktualizuje informator dla osób poszukujących pracy.  Informator jest rozbudowanym 

wykazem instytucji i organizacji wspierających osoby poszukujące zatrudnienia na terenie 

Katowic oraz w miastach ościennych. Zawiera on pełny obraz instytucji wsparcia wraz            

z opisem działalności, informacjami teleadresowymi i godzinami przyjęć klientów. Zawiera 

on między innymi informacje o: 

 podmiotach pośredniczących pracę w Katowicach, 

 instytucjach pośrednictwa pracy poza Katowicami, 

 firmach doboru personalnego, 

 usłudze bezpłatnego poradnictwa i doradztwa zawodowego i edukacyjnego, 

 instytucjach wspierających na rynku pracy osoby niepełnosprawne, 
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 instytucjach wspierających osoby w założeniu działalności gospodarczej, 

 instytucjach szkoleniowych (szkolenia zawodowe nieodpłatne i płatne), 

 bezpłatnej pomocy psychologicznej i bezpłatnych poradach prawnych, 

 archiwach państwowych, 

 portalach internetowych dysponujących ofertami pracy. 

Informator w formie papierowej udostępniany jest pracownikom socjalnym i klientom 

Ośrodka. W wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej w zakładce „Pomoc 

dla osób z problemem bezrobocia”.  

 

 

3. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym rynku pracy 

 

Od początku 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował współpracę  

z Powiatowym Urzędem Pracy na podstawie zawartego w 2009 roku porozumienia 

dotyczącego partnerstwa w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej              

i społecznej osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i korzystających ze 

wsparcia Ośrodka. W styczniu 2015 roku przesłano do PUP wniosek w sprawie 

organizowania prac społecznie użytecznych w roku bieżącym, jak również została 

przygotowana i przesłana do Urzędu Pracy lista wytypowanych osób bezrobotnych 

korzystających ze wsparcia Ośrodka, jako kandydatów do wykonywania prac społecznie 

użytecznych w 2015 roku – łącznie 115 kandydatów. W marcu 2015 roku w siedzibie Urzędu 

odbyła się giełda pracy w celu zrekrutowania kandydatów do odbycia prac społecznie 

użytecznych  w Zakładzie Zieleni Miejskiej w Katowicach, Domu Dziecka STANICA              

w Katowicach.                

 Ponadto w Powiatowym Urzędzie Pracy odbyło się 1 - dniowe szkolenie przedstawicieli 

obu instytucji w ramach projektu „Program Zindywidualizowanego Wsparcia”. Celem 

szkolenia było pozyskanie kompleksowych informacji i praktycznych wskazówek 

dotyczących ogółu zagadnień związanych z Programem Aktywizacja i Integracja. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działając we współpracy z Powiatowym 

Urzędem Pracy  podjął inicjatywę w zakresie objęcia bezrobotnych pakietem dedykowanych 

dla nich działań, łączących elementy aktywizacji zawodowej i integracji społecznej. 

Głównym celem współdziałania MOPS z PUP jest  kompleksowa pomoc osobom 

bezrobotnym oraz precyzyjne zaplanowanie osobom bezrobotnym  działań, które będą 

realizowane w ramach poszczególnych instytucji. Działania te są obecnie  realizowane             

w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).   

W dniu 16.04.2015 roku  Ośrodek podpisał z PUP porozumienie, które określa 

dokładne zasady współpracy obu instytucji  w zakresie realizacji PAI.  Okres realizacji 

Programu obejmuje:  

I edycja  15.06.2015 r. – 14.08.2015 r. , II edycja  01.09.2015 r. – 31.10.2015 r. 

  W miesiącu maju br. przeprowadzono z osobami bezrobotnymi korzystającymi ze 

wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dla których ustalono III profil pomocy        

w Powiatowym Urzędzie Pracy, rozmowy kwalifikacyjne podczas których, wyłoniono  

kandydatów do udziału w PAI.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sporządził i  przekazał do Powiatowego Urzędu 

Pracy listę kandydatów do udziału w w/w Programie. Ponadto został przygotowany 

szczegółowy harmonogram zajęć w zakresie integracji społecznej, w ramach Programu 

Aktywizacja i Integracja.  

 

W  Programie łącznie weźmie udział 20 osób bezrobotnych (2 grupy warsztatowe po 

10 osób w każdej). Działania w ramach PAI w bloku Integracja Społeczna  mają na celu 

kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym i są realizowane przez 



 6 

pracowników MOPS poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne w wymiarze 40 godzin 

oraz warsztaty trenerskie w wymiarze  również 40 godzin,  

W związku z planami dotyczącymi organizacji prac społecznie użytecznych w 2016  

roku   po przeprowadzeniu wcześniejszego rozeznania, w miesiącu czerwcu przygotowano 

dla PUP zapotrzebowanie na uczestników prac społecznie użytecznych w Ośrodku (w tym 

prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja). 

 Ośrodek przeprowadził także rozeznanie dla PUP dot. zainteresowania organizacją 

prac społecznie użytecznych (w tym organizacją PSU w ramach Programu Aktywizacja            

i Integracja)  w 2016 roku wśród kilku organizacji pozarządowych działających na terenie 

Katowic.   

 

 Współpraca pomiędzy PUP a MOPS polegała także na konsultacjach osobistych, 

telefonicznych  i korespondencji elektronicznej pracowników obu instytucji. 

 

W ramach współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery - OHP Ośrodek 

zaangażował się w rozpropagowanie oferty warsztatów dla osób bezrobotnych                         

i poszukujących pracy. Oferta warsztatów obejmuje:  

 - bilans umiejętności, kompetencji i preferencji zawodowych, 

 - warsztat efektywnego poszukiwania pracy, 

 - dokumenty aplikacyjne – tworzenie idealnego obrazu kandydata, 

 - skuteczna rozmowa kwalifikacyjna, 

 - pracuj bezpiecznie – elementy prawa pracy, 

 - własna firma – czy nadaję się na przedsiębiorcę, 

 - planowanie własnej kariery.   

 

Ponadto Ośrodek podjął działania nakierowane na wsparcie procesu rekrutacji osób 

bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, posiadających ważne prawo 

jazdy kat. B i ukończone 21 lat do realizowanego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach projektu pn: „Akademia Prawa Jazdy”.      

 

 

4. Projekt systemowy „Damy radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej                 

w Katowicach” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2015 r. realizował projekt systemowy 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie 

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  Realizacja projektu zatwierdzona była 

Uchwałą Rady Miasta Katowice nr XLII/1006/13 z dnia 27 listopada 2013 roku. Projekt 

systemowy „Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” 

realizowany był od V’ 2008 do IV’ 2015 roku.  

W 2015 roku projekt realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Fabryka 

Inicjatyw Lokalnych” (wspólna realizacja 2 programów aktywności lokalnej w Nikiszowcu 

i Giszowcu).  

Realizacja projektu w roku 2015 wyniosła (wykonanie za 2015 rok):  

Wkład własny:          99 901,45 zł. 

Środki Budżetu Państwa i Środki Budżetu UE:    585 104,13 zł. 

 

 

 

 

 

http://www.slaska-bip.ohp.pl/
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Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projekt obejmował działania skupione wokół 4 zadań 

kluczowych: 

1. Aktywna Integracja – obejmująca zróżnicowany katalog form wsparcia skierowanych 

do klientów MOPS, w tym kontrakty socjalne, realizację 5 Programów Aktywności 

Lokalnej oraz Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 

(PION).  

2. Praca Socjalna – obejmująca upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej, 

w tym poprzez wsparcie potencjału instytucji, rozwój metod pracy socjalnej itp. 

3. Zasiłki i Pomoc w Naturze – zapewnienie części wymaganego wkładu własnego 

poprzez wsparcie klientów świadczeniami z pomocy społecznej. 

4. Działania Środowiskowe – nakierowane na aktywizację społeczną zarówno osób 

uczestniczących w projekcie, jak i mieszkańców Katowic, będących bezpośrednim 

otoczeniem uczestników projektu. 

W ramach projektu zapewniono także obsługę zarządczą oraz finansową związaną z realizacją  

i rozliczaniem projektu. 

 

4.1 Instrumenty aktywnej integracji. 

W ramach zadania „Aktywna integracja” realizowane były kontrakty socjalne (dla 20 

osób w 2015 roku) oraz programy aktywności lokalnej i program integracji społecznej              

i zawodowej osób niepełnosprawnych.  

W ramach kontraktów socjalnych realizowane były takie usługi jak: 

- Usługa trenera pracy – instrument był w ofercie pomocowej pracowników Centrum 

Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii, posiadających merytoryczne 

przygotowanie oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami długotrwale pozostającymi 

bez pracy. Praca z klientami wzorowana była na modelu Job coachingu z powodzeniem 

wykorzystywanym w krajach zachodniej Europy i miała na celu podniesienie kompetencji 

społeczno – zawodowych klienta zwiększających jego szansę na podjęcie pracy.  

- Usługa Asystenta rodziny – instrument realizowany był przez pracowników Centrum 

Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii. W ramach projektu finansowane były     

2 etaty asystenta rodziny.  

- Usługa Terapii Psychologicznej – obejmująca cykl sesji psychologiczno – terapeutycznych 

dla osób wymagających wsparcia oraz pracy nad indywidualnymi problemami psychicznymi. 

Instrument był realizowany w miarę pojawiających się potrzeb we współpracy z zewnętrzną 

placówką świadczącą usługi psychoterapeutyczne - „Dobra Zmiana Gabinet Psychologiczny”.  

- Poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne lub pedagogiczne) służące przywróceniu 

samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy. Usługa obejmowała diagnozowanie 

problemów osób i rodzin, ich zasobów i barier oraz udzielanie wsparcia, pomocy 

psychologicznej zarówno w obszarze funkcjonowania osoby/rodziny, budowania relacji           

z otoczeniem zewnętrznym oraz radzenia sobie z problemami, a także w zakresie 

komunikacji.  

- Organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego 

w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych 

umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy 

i aktywizację zawodową. Praca z klientem w ramach tego instrumentu polegała na 

prowadzeniu poradnictwa i wsparcia indywidualnego w zakresie wzrostu jego kompetencji        

w dążeniu do aktywizacji zawodowej oraz wypracowanie planu rozwoju osobistego, w tym 

zawodowego oraz zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców lub opiekunów 

poprzez wzmocnienie ich kompetencji rodzicielskich.  

- Organizowanie staży i praktyk u pracodawców lub pracy w spółdzielniach socjalnych bądź 

innych podmiotach ekonomii społecznej. Staż u pracodawcy oznacza nabywanie umiejętności 

praktycznych w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy. Kandydaci na staż byli 

rekrutowani spośród uczestników projektu. Uczestnictwo w stażu pozwoliło im na adaptację 

w środowisku pracy, zdobycie nowych umiejętności zawodowych oraz uzyskanie cennego 



 8 

doświadczenia zawodowego.  

 

Program Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży „Postaw na siebie!” 

Głównym celem programu było podniesienie poziomu przygotowania do 

właściwego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym młodzieży w wieku 15 – 25 

lat, będącej mieszkańcami Katowic oraz aktywizacja osób z ich bezpośredniego otoczenia.       

W okresie sprawozdawczym realizowano zadania:  

Aktywna integracja – działania:  

 Zorganizowano usługi wspierające aktywizację zawodową – wsparcie doradcy 

zawodowego. Z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym skorzystało 11 

uczestników Programu. Przeprowadzono również 28 warsztatów, w których łącznie 

wzięło udział 530 uczniów z 7 katowickich szkół. 

 Zorganizowano poradnictwo specjalistyczne (dietetyczne), z którego skorzystało 8 

uczestników. 

 Zorganizowano wyjazdowy trening kompetencji i umiejętności społecznych, w którym 

wzięło udział 10 osób.  

 Realizowana była oferta wsparcia „Rodzicielstwo - mój czas!” Edycja VII, z której                      

skorzystało 7 przyszłych młodych mam oraz ich partnerzy. 

 Wsparcie animatora lokalnego - z usługi animatora lokalnego w 2015 roku korzystało 14 

osób. Ponieważ funkcja animatora lokalnego była integralnie związana z organizacją 

działań o charakterze środowiskowym, jak również z koordynacją Programu należy 

uznać, że wsparciem animatora pośrednio objęto faktycznie większą część uczestników   

i osób z ich otoczenia.   

Działania środowiskowe: 

 W ramach Programu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych „Działacie? Działamy!” 

zrealizowano inicjatywę młodzieżową pn. „Nie palę – jaram się sportem!”. Wydarzenia 

miało charakter sportowy – odbył się turniej piłki nożnej, siatkowej i ping ponga. 

W wydarzeniu wzięło udział ok. 90 osób.  

 Organizacja wydarzeń, imprez i wyjść o charakterze integracyjnym, sportowym, 

kulturalnym i rozrywkowym, służących aktywizacji i zwiększeniu udziału młodzieży 

w życiu społecznym: 

 „Przygoda - Lubię to! Edycja 2”- oferta cyklicznych spotkań i wydarzeń 

o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym dla młodzieży zagrożonej 

wykluczeniem społecznym. Z oferty skorzystało ok. 20 młodych osób z terenu 

Katowic - wyjścia integracyjne młodzieży do Laser House, kina oraz 

do Aquadromu. 

 Organizacja spotkań informacyjnych, edukacyjnych, debat i warsztatów zainteresowań 

dla młodzieży i jej otoczenia – odbyło się spotkanie edukacyjne z dietetykiem oraz 

dwudniowe szkolenie z zakresu I pomocy przedmedycznej. 

 Organizowanie i finansowanie uczestnictwa w placówkach wsparcia dziennego, 

świetlicach i klubach. Instrument zrealizowano w formie finansowania zatrudnienia 

wychowawcy w Specjalistycznym Klubie Młodzieżowym nr 3 w Katowicach - Zawodziu 

(w wymiarze 3/4 etatu). 

 

 

5. Projekt systemowy „Włącz się ! Program aktywizacji zawodowej i społecznej                  

w Katowicach” 

 

W dniu 30 kwietnia 2015 roku Miasto Katowice złożyło w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Śląskiego w Katowicach pisemną deklarację przystąpienia Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach do udziału w projekcie pozakonkursowym, 

realizowanym w ramach Osi Priorytetowej IX, Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna 
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integracja,  Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu systemowego „Włącz się! 

Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” planowane są do realizacji 

m.in.: 

 Program Aktywności Lokalnej w Zawodziu – praca ze społecznością lokalną w celu 

aktywizacji i integracji mieszkańców oraz wspieranie procesu reintegracji zawodowej 

uczestników projektu.  

 Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu – wspieranie procesu reintegracji zawodowej 

uczestników projektu oraz aktywizowanie społeczności lokalnej dzielnicy.  

 Program Aktywności Lokalnej w Giszowcu (realizowany w partnerstwie z NGO)  

 Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz My!” 
oferujący wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami: asystent osoby niepełnosprawnej, pobyt 

w mieszkaniu treningowym, zajęcia i warsztaty edukacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich 

otoczenia, zajęcia uspołeczniające oraz integracji sensorycznej dla dorosłych 

niskofunkcjonujących osób dotkniętych autyzmem. 

 Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja. 

 Realizacja usługi asystenta osoby bezdomnej i asystent rodziny. 

 

II. Działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach w zakresie 

przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy 
  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach kieruje swoje działania na promocję aktywnej 

polityki rynku pracy, poprzez przywrócenie osób bezrobotnych do aktywności zawodowej 

przy uwzględnieniu potrzeb i preferencji pracodawców. Działania urzędu mają charakter 

systemowy i skierowane są na weryfikację indywidualnych celów życiowych i zawodowych 

osób zarejestrowanych oraz zwiększenie ich motywacji do podejmowania aktywnych działań 

na rynku pracy. Ponadto służą zwiększaniu zachęt dla pracodawców w zakresie tworzenia 

nowych miejsc pracy i utrzymania zatrudnienia osób defaworyzowanych na rynku pracy. 

Cele te realizowane są poprzez zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy.  

Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach skierowane są na: 

a) aktywizację zawodową osób bezrobotnych w zakresie usług pośrednictwa pracy, 

doradztwa zawodowego oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy 

b) wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy 

c) organizację zatrudnienia subsydiowanego zwiększającego szanse osób bezrobotnych 

do podjęcia pracy stałej 

d) organizację szkoleń dla osób bezrobotnych w zakresie uzyskania, uzupełnienia lub 

doskonalenia kwalifikacji zawodowych 

e) rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych 

f) promowanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia, przy wsparciu pomocy doradczej 

na etapie planowania własnej działalności gospodarczej 

g) pozyskiwanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z „rezerwy” 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektów w zakresie aktywizacji 

osób bezrobotnych 

h) analizę lokalnego rynku pracy. 

 

1. Zestawienie środków finansowych pozyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy w 

Katowicach w roku 2015 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 
 Działania w zakresie rozwiązywania problemów bezrobocia realizowane przez 
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Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach finansowane są ze środków Funduszu Pracy, 

„rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 Łączna kwota środków finansowych przyznanych decyzjami Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej pozostających w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w roku 2015                                   

z przeznaczeniem na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych wynosi 14.112.300 zł. 

Zestawienie środków finansowych pozostających w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy      

w Katowicach w roku 2015 prezentuje poniższa tabela. 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota środków w zł 

 

1 Środki przyznane algorytmem z przeznaczeniem na realizację 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,  

w tym: 

6.895.194 

prace interwencyjne 277.400 

roboty publiczne 964.950 

staż 823.948 

szkolenia (w tym: szkolenia indywidualne i grupowe oraz koszty 

egzaminów lub licencji) 
465.970 

środki na uruchomienie działalności gospodarczej 3.379.040 

środki na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do 

istniejącej spółdzielni socjalnej 
36.300 

refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 

pracy 
757.500 

prace społecznie użyteczne 62.360 

Program Aktywizacja i Integracja 7.776 

świadczenie aktywizacyjne 7.000 

dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego 

bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 
40.775 

bon zatrudnieniowy 24.270 

koszty badań lekarskich 47.905 

 

2 
Środki przyznane na realizację programu aktywizacji 

zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia [bon stażowy, 

bon szkoleniowy] 

403.300 

 

3 
Środki przyznane na realizację programu aktywizacji 

zawodowej osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia 
220.000 

 

4 
Środki przyznane na realizację projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
3.891.106 
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5 
Środki przyznane na realizację projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 
2.702.700 

OGÓŁEM 14.112.300 

 

 Łączna kwota środków finansowych przyznanych na podstawie uchwały                     

nr VII/124/15 Rady Miasta Katowice z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia zadań 

realizowanych w 2015r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych pozostających w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach 

wynosi 579.000 zł. 

Zestawienie środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na aktywizację zawodową osób zarejestrowanych        

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach prezentuje poniższa tabela. 

 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota środków w zł 

1 
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 
200.000 

2 
zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej 
350.000 

3 

zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób 

niepełnosprawnych poszukujących pracy nie pozostających w 

zatrudnieniu 

14.000 

4 

zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego 

pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie 

czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz 

czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego 

wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na 

stanowisku pracy 

15.000 

OGÓŁEM 579.000 

 

 Pozyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach środki finansowe pozwolą na 

podjęcie działań pomocowych wobec osób najbardziej zagrożonych bezrobociem, które mają 

stosunkowo niskie szanse powrotu na rynek pracy. 

 

 

2. Działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach w ramach 

środków algorytmowych Funduszu Pracy 

 

 Podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach działania ukierunkowane 

na aktywizację zawodową osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz 

wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości, obejmują zastosowanie następujących form 

pomocy, tj.: 

 prac interwencyjnych 

 robót publicznych 

 staży u pracodawców 
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 szkoleń 

 przyznania jednorazowo środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej 

 refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy 

 prac społecznie użytecznych 

 świadczenia aktywizacyjnego 

 dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który 

ukończył 50 rok życia 

 bonu zatrudnieniowego. 

 

Subsydiowanie płac poprzez organizację prac interwencyjnych lub robót publicznych ma na 

celu wsparcie pracodawcy oraz organizatora robót publicznych w zatrudnieniu osób 

bezrobotnych poprzez zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na 

ubezpieczenie społeczne. Przy zastosowaniu tej formy promocji zatrudnienia urząd na 

zasadach refundacji umożliwia tworzenie nowych miejsc pracy stałej oraz przyczynia się do 

obniżenia kosztów zatrudnienia pracowników. 

 

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania 

pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy                       

z pracodawcą. Celem organizacji staży u pracodawców jest przygotowanie osób bezrobotnych 

do nabycia umiejętności praktycznych przydatnych na rynku pracy. 

 

W przypadku braku możliwości zapewnienia osobom bezrobotnym propozycji 

odpowiedniego zatrudnienia formą pomocy, szczególnie dla osób bez kwalifikacji 

zawodowych, jest udział w szkoleniach zawodowych. Szkolenia mają na celu uzyskanie, 

uzupełnienie lub doskonalenie przez osoby bezrobotne kwalifikacji zawodowych lub 

ogólnych w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. 

 

Formą wsparcia zwiększającą szanse osób bezrobotnych na powrót na rynek pracy jest 

udzielenie pomocy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej poprzez przyznanie 

jednorazowo środków finansowych i wsparcie doradcze w prawidłowym zaplanowaniu 

przedsięwzięcia gospodarczego i przygotowaniu biznes planu. 

 

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać refundację kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości 

6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy. 

Warunkiem dokonania refundacji kosztów jest zatrudnienie skierowanego bezrobotnego          

w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracodawca zobowiązany jest do utrzymania zatrudnienia 

skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy. 

 

Na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku 

korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie 

użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze 

do 10 godzin w tygodniu. 

 

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy świadczenie 

aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego 

rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub 

bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją 

w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej         

z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. 

 

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy 
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dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 

50 rok życia. Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres 12 miesięcy                  

w przypadku bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia i nie ukończył 60 lat, lub 24 

miesięcy – w przypadku bezrobotnego, który ukończył 60 lat. 

 

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon zatrudnieniowy. Bon 

zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia 

i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu 

powiatowy urząd pracy przyznał ten bon. 

 

 Na rok 2015 Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach otrzymał ze środków Funduszu 

Pracy kwotę 6.895.194 zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. 

W ramach powyższych środków urząd objął do końca czerwca 2015r. udziałem                          

w programach rynku pracy 543 osoby bezrobotne.  

Zestawienie liczby osób bezrobotnych objętych udziałem w programach rynku pracy 

prezentuje poniższa tabela. 

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba osób 

1 prace interwencyjne 44 

2 roboty publiczne 79 

3 staże 126 

4 szkolenia zawodowe 78 

5 finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji 6 

6 
jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności 

gospodarczej 
134 

7 
refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 

pracy 
12 

8 prace społecznie użyteczne 43 

9 Program Aktywizacja i Integracja 10 

10 świadczenie aktywizacyjne 1 

11 
dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego 

bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 
6 

12 bon zatrudnieniowy 4 

OGÓŁEM 543 

 

 

Program Aktywizacja i Integracja 

 

 W miesiącu maju 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach przystąpił do 

realizacji I edycji Programu Aktywizacja i Integracja. Program realizowany jest we 

współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach. Celem realizacji 

Programu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej, dla których Powiatowy Urząd Pracy ustalił profil pomocy III 
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oraz kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym. 

Program obejmuje realizację działań w zakresie aktywizacji zawodowej oraz działań                   

w zakresie integracji społecznej. 

Działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych są realizowane przez Powiatowy 

Urząd Pracy w ramach prac społecznie użytecznych, o których mowa w art. 73a ustawy           

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Działania w zakresie aktywizacji 

zawodowej pozwolą na wdrożenie umiejętności podstawowych w zakresie przestrzegania 

obowiązków pracowniczych. 

Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, służące kształtowaniu aktywnej 

postawy w życiu społecznym i zawodowym są realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej i obejmują grupowe poradnictwo specjalistyczne oraz warsztaty trenerskie. 

Działania w zakresie integracji społecznej wpłyną na podniesienie poziomu motywacji 

uczestników Programu poprzez spotkania z osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji 

oraz uzyskanie pomocy trenerów w zakresie podniesienia samodzielności w funkcjonowaniu 

społecznym. 

Łącznie dla jednego uczestnika przewiduje się 160 godzin wsparcia w ciągu dwóch miesięcy, 

w wymiarze 20 godzin tygodniowo, w tym 80 godzin wsparcia w ramach działań aktywizacji 

zawodowej oraz 80 godzin wsparcia w ramach działań integracji społecznej. 

Do udziału w I edycji Programu Aktywizacja i Integracja zostało skierowanych 10 osób 

bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach. 

Przewidywane efekty realizacji Programu obejmują: 

− zwiększenie motywacji do przyjęcia aktywnej postawy i wiary we własne możliwości 

uczestników Programu 

− dokonanie identyfikacji własnych deficytów w zakresie społecznym i zawodowym 

− zwiększenie kompetencji oraz umiejętności życiowych i społecznych 

− nabycie umiejętności funkcjonowania w środowisku pracy 

− zwiększenie poziomu motywacji do podjęcia aktywności zawodowej. 
 
 

 

3. Programy finansowane ze środków „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

 

 

a) „Program w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych do 25 roku życia” 

 

 Na podstawie złożonego wniosku z dnia 07.01.2015r. Powiatowy Urząd Pracy               

w Katowicach wystąpił o dodatkowe środki z „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

w kwocie 406.500,00 zł na realizację Programu w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych do 

25 roku życia. 

Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.01.2015r. Urząd otrzymał dodatkowe 

środki Funduszu Pracy w kwocie 403,3 tys. zł na finansowanie w roku 2015 Programu 

aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia. 

 

 Nadrzędnym celem realizacji Programu zwiększającego aktywność zawodową osób     

w wieku do 25 roku życia będzie promocja zatrudnienia oraz przywrócenie osób młodych do 

aktywności zawodowej. Cel ten zostanie osiągnięty przez Powiatowy Urząd Pracy                   

w Katowicach poprzez wybór form wsparcia określonych w przepisach znowelizowanej 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – tj. bonu szkoleniowego oraz 

bonu stażowego. 

Zastosowane w programie instrumenty rynku pracy ze względu na swoją specyfikę 

przyczynią się do: 

− podniesienia aktywności zawodowej oraz ograniczenia negatywnych skutków 
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bezrobocia w grupie osób bezrobotnych w wieku do 25 roku życia 

− podniesienia mobilności zawodowej i adaptacji do zmian na rynku pracy 

− kształtowania aktywnej postawy w procesie poszukiwania pracy 

− zwiększenia motywacji do pracy, samodzielności zawodowej i ekonomicznej 

− intensyfikacji działań podejmowanych wobec osób bezrobotnych do 25 roku życia. 

 

 Z praktyki Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach wynika, że Program aktywizacji 

zawodowej skierowany do osób młodych do 25 roku życia ma duże szanse powodzenia, 

ponieważ osoby te są bardziej otwarte na zmiany, charakteryzuje je większa mobilność, a przy 

tym szybciej adaptują się do nowych warunków otoczenia i są bardziej skłonne do ponoszenia 

ryzyka. Przewidywana do uzyskania w ramach Programu efektywność zatrudnieniowa 

szacowana jest na poziomie 100%. 

 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015r. do udziału w Programie zostało skierowanych 49 

osób bezrobotnych do 25 roku życia, w tym szkolenie w ramach bonu szkoleniowego 

rozpoczęła 1 osoba, natomiast do udziału w stażu w ramach bonu stażowego zostało 

skierowanych 48 osób. 

 

 

b) „Program w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia” 
 

 Na podstawie złożonego wniosku z dnia 31.03.2015r. Powiatowy Urząd Pracy                

w Katowicach wystąpił o dodatkowe środki z „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

w kwocie 220.000,00 zł na realizację Programu w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych 

powyżej 50 roku życia. Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.04.2015r. 

Urząd otrzymał dodatkowe środki Funduszu Pracy w kwocie 220,0 tys. zł na realizację 

Programu. 

 Dodatkowe środki przyznane z „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej             

z przeznaczeniem na realizację programu aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50 

roku życia pozwolą na rozwój i promocję aktywnej polityki rynku pracy oraz wsparcie 

samozatrudnienia i postaw przedsiębiorczych na rynku pracy.  

Osoby w wieku powyżej 50 roku życia wyrażające gotowość do podjęcia własnego 

biznesu zostaną objęte kompleksowym wsparciem w zakresie usług doradztwa zawodowego. 

W ramach realizacji Programu planuje się, że 10 osób w wieku powyżej 50 roku życia 

otrzyma jednorazowo środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Przyznanie 

jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, poprzedzone usługami 

doradztwa zawodowego w formie indywidualnych konsultacji będzie miało na celu uzyskanie 

większej trwałości udzielonego wsparcia. 

Zastosowany w programie instrument rynku pracy ze względu na swoją specyfikę przyczyni 

się do: 

− podniesienia aktywności zawodowej oraz ograniczenia negatywnych skutków 

bezrobocia w grupie osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia, będących       

w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

− eliminowania barier związanych z długotrwałym pozostawaniem bez pracy 

− zwiększenia samodzielności zawodowej i ekonomicznej oraz adaptacji do zmian na 

rynku pracy 

− promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób w wieku powyżej 50 roku 

życia 

− przeciwdziałania procesowi wykluczenia społecznego 

− intensyfikacji działań podejmowanych wobec osób bezrobotnych powyżej 50 roku 

życia. 
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Przewidywana do uzyskania w ramach Programu efektywność zatrudnieniowa szacowana jest 

na poziomie 100%.  

 

                                                             
 

4. Projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

 

a) PROJEKT: „Restart kariery” – Podziałanie 8.1.2 PO KL 
 

 Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach w miesiącu maju 2013r. przystąpił do 

realizacji projektu konkursowego pn. „Restart kariery”. Projekt współfinansowany był ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Projekt realizowany był w okresie od 1 maja 2013r. do 30 kwietnia 2015r. 

Celem projektu było wsparcie 60 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy          

w Katowicach, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym 

niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, w zakresie samozatrudnienia lub 

nabycia/podwyższenia kwalifikacji zawodowych. 

W ramach projektu uczestnicy skorzystali z następujących form wsparcia: 

− stażu (trwającego przez okres 6 miesięcy, celem zdobycia doświadczenia w pracy         

w nowym zawodzie) – 18 osób 

− szkolenia zawodowego (kierunki szkoleń zostały wybrane adekwatnie do potrzeb 

i możliwości uczestników z IPD i analizy zapotrzebowania na kwalifikacje                    

w regionie) – 29 osób 

− jednorazowo przyznanych środków finansowych na uruchomienie firmy połączonych 

z możliwością uzyskania wsparcia pomostowego przez okres pierwszych 6 miesięcy – 

10 osób. 

 

 W okresie od czerwca do listopada 2013r. oraz w lutym 2014r. Powiatowy Urząd 

Pracy w Katowicach prowadził rekrutację osób bezrobotnych do udziału w stażach. Uczestnik 

projektu mógł zostać skierowany do odbycia stażu pod warunkiem odbycia 5-dniowych 

warsztatów psychologiczno-aktywizacyjnych oraz skorzystania z usług poradnictwa 

zawodowego celem opracowania indywidualnej ścieżki rozwoju (IPD). W ramach projektu     

w 2013r. 17 uczestników odbyło warsztaty grupowe psychologiczno-aktywizacyjne 

ukierunkowane na redukcję negatywnych skutków utraty pracy oraz skorzystało                      

z poradnictwa zawodowego. W 2014r. warsztaty psychologiczno – aktywizacyjne ukończyło 

3 uczestników projektu. Indywidualne sesje z doradcą zawodowym/psychologiem pozwoliły 

na skonstruowanie Indywidualnego Planu Działania. 

W 2013r. 5 uczestników projektu zostało skierowanych do odbycia 6 – miesięcznych staży         

u pracodawców. W 2014r. do odbycia staży zostało skierowanych 13 osób. 

Warsztaty psychologiczno-aktywizacyjne w ramach projektu, przygotowujące uczestników do 

udziału w stażach u pracodawców ukończyło 20 uczestników projektu. 

 W grudniu 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nabór formularzy 

rekrutacyjnych dla osób bezrobotnych zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie 

finansowe na rozwój przedsiębiorczości z możliwością uzyskania wsparcia pomostowego na 

pokrycie obligatoryjnych opłat przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności 

gospodarczej. Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 10 osób bezrobotnych, 
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które ubiegały się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości. 

Warsztaty psychologiczno-aktywizacyjne w ramach projektu, przygotowujące uczestników do 

podjęcia własnej działalności gospodarczej ukończyło 10 uczestników projektu. 

W ramach projektu uczestnicy skorzystali również ze wsparcia szkoleniowo – doradczego         

w zakresie przygotowania do podjęcia własnej działalności gospodarczej, odbyli szkolenie pn. 

„Przedsiębiorczość i prowadzenie własnej firmy” oraz skorzystali z doradztwa 

indywidualnego w zakresie przedsiębiorczości. 

W maju 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nabór wniosków o przyznanie 

wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Złożone przez uczestników projektu 

dokumenty zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznych przez Komisję 

Oceny Wniosków. 

W 2014r. środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej wypłacono dla 10 

beneficjentów projektu.  

W sierpniu 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nabór wniosków                     

o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu. Od miesiąca 

października 2014r. Urząd przystąpił do podpisywania umów o przyznanie wsparcia 

pomostowego dla beneficjentów projektu. 

 Od października 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach prowadził rekrutację 

osób bezrobotnych do udziału w szkoleniach zawodowych. Uczestnik projektu mógł zostać 

skierowany do odbycia szkolenia pod warunkiem odbycia 5-dniowych warsztatów 

psychologiczno-aktywizacyjnych oraz skorzystania z usług poradnictwa zawodowego celem 

opracowania indywidualnej ścieżki rozwoju (IPD). 

Warsztaty psychologiczno-aktywizacyjne w ramach projektu, przygotowujące uczestników do 

udziału w szkoleniach zawodowych ukończyło 31 uczestników projektu. 

W 2014r. do udziału w szkoleniach zawodowych zostało skierowanych 7 uczestników 

projektu. W 2015r. udział w szkoleniach rozpoczęło 22 uczestników projektu. 

 

 

b) PROJEKT: „Na początek staż” – Podziałanie 6.1.1 PO KL 
 

 Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach w miesiącu sierpniu 2013r. przystąpił do 

realizacji projektu konkursowego pn. „Na początek staż”. Projekt współfinansowany był ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Projekt realizowany był w okresie od 1 sierpnia 2013r. do 30 kwietnia 2015r. 

 Celem projektu była aktywizacja zawodowa i podniesienie zdolności do zatrudnienia 

210 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach. 

Grupę docelową stanowiły osoby do 25 roku życia oraz osoby bezrobotne, które w okresie 12 

miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie 

poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, nie ukończyły 27 roku życia. 

 W ramach projektu uczestnicy zostali skierowani do odbycia staży na okres do 6 

miesięcy, odbyli warsztaty aktywizacyjno – doradcze z zakresu technik aktywnego 

poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, a także skorzystali                    

z poradnictwa zawodowego. Indywidualne sesje z doradcą zawodowym pozwoliły na 

skonstruowanie Indywidualnego Planu Działania. 

 Warsztaty aktywizacyjno-doradcze w ramach projektu przygotowujące uczestników 

do udziału w stażach u pracodawców ukończyło 246 uczestników projektu. 

Na podstawie zawartych umów z pracodawcami do odbycia staży w 2014r. zostało 

skierowanych 204 uczestników projektu. 
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c) PROJEKT: „Kierunek przedsiębiorczość” – Działanie 6.2 PO KL 
 

 Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach w miesiącu czerwcu 2013r. przystąpił do 

realizacji projektu systemowego pn. „Kierunek przedsiębiorczość”. Projekt 

współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 

6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Projekt realizowany był w okresie od 1 czerwca 2013r. do 30 czerwca 2015r. 

 Projekt realizowany był w partnerstwie pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy           

w Katowicach a 30 Powiatowymi Urzędami Pracy z województwa śląskiego. Rolę Lidera        

w projekcie pełnił Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. 

 Celem głównym projektu było pobudzenie aktywności zawodowej 1550 osób 

bezrobotnych z województwa śląskiego, w tym co najmniej 698 kobiet poprzez udzielenie 

wsparcia stymulującego podjęcie działalności gospodarczej. Grupę docelową projektu 

stanowiły osoby zarejestrowane jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy na terenie 

województwa śląskiego, które zainteresowane były uruchomieniem własnej działalności 

gospodarczej. 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach we wrześniu 2013r. oraz na przełomie grudnia 2013r. 

i stycznia 2014r. prowadził rekrutację osób bezrobotnych do udziału w projekcie. Po 

dokonanej ocenie formalnej i merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych deklarację 

udziału w projekcie podpisało 65 osób bezrobotnych. 

W ramach projektu uczestnicy skorzystali z następujących form wsparcia: 

− doradztwo zawodowe 

− opracowanie Indywidualnego Planu Działania 

− szkolenia przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej 

− indywidualne doradztwo w zakresie przedsiębiorczości i pisania biznesplanu 

− zwrot kosztów dojazdu dla uczestników szkoleń 

− przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

Ze wsparcia szkoleniowo – doradczego dotyczącego zagadnień związanych                             

z podejmowaniem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej skorzystało 63 uczestników 

projektu. W trakcie wsparcia szkoleniowo – doradczego uczestnicy projektu odbyli szkolenie 

„ABC prowadzenia firmy”, które ukończyło 64 uczestników projektu. 

W 2014r. środki na podjęcie działalności gospodarczej wypłacono dla 50 beneficjentów 

projektu.  

 

 

                                                                                    
 

5. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
 

 

PROJEKT: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice 

(I)” – Podziałanie 1.1.1 PO WER 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach w miesiącu kwietniu 2015r. przystąpił do 

realizacji projektu systemowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy         

w Mieście Katowice (I)”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
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Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój. 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2015r. do 31 grudnia 2015r. 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku 

życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu 

(tzw. Młodzież NEET). Grupę docelową projektu stanowią osoby młode do 29 roku życia, 

pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach 

(zakwalifikowane do II profilu pomocy), należące do kategorii NEET. 

Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy 

następujące warunki: 

− nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo) 

− nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) 

− nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu 

uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub 

ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy). 

Wsparcie dla osób przystępujących do projektu będzie udzielane: 

− osobom poniżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji, 

− osobom powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu. 

W ramach projektu planuje się zorganizowanie staży (od 3 do 6 miesięcy) dla 510 osób,             

w tym co najmniej 59% stanowić będą kobiety. 

Działania zaplanowane w projekcie adresowane są w szczególności do osób: 

 długotrwale bezrobotnych, w tym: 

 osób do 25 roku życia zarejestrowanych nieprzerwanie przez okres ponad 6 

miesięcy; 

 osób powyżej 25 roku życia – zarejestrowanych nieprzerwanie przez okres ponad 

12 miesięcy; 

 bezrobotnych niepełnosprawnych; 

 z niskimi kwalifikacjami (tj. z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, 

zasadniczym zawodowym i średnim). 

Na podstawie zawartych umów z pracodawcami do odbycia staży w miesiącu maju 2015r. 

zostało skierowanych 48 uczestników projektu, w czerwcu 2015r. – 114 uczestników. 

 

 

6. Programy finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 
 

 Na rok 2015 Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach otrzymał ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 579,0 tys. zł na 

finansowanie programów na rzecz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Środki 

finansowe zostaną zaangażowane na następujące formy wsparcia: 

− jednorazowo przyznane środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej przez 

osoby niepełnosprawne 

− zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych 

− staże u pracodawców 

− refundacja kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi 

niepełnosprawnemu w pracy. 

W ramach powyższych środków urząd planuje aktywizację 18 osób bezrobotnych                    

i poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności oraz wsparcie finansowe pracodawcy w zatrudnieniu 2 asystentów osób 

niepełnosprawnych. 
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Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo 

poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać jednorazowo środki na 

podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni 

socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do 

wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych 

środków publicznych na ten cel. 

 

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana jako poszukująca pracy niepozostająca                        

w zatrudnieniu może zostać skierowana do odbycia stażu w ramach środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na zasadach określonych w ustawie             

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Staż oznacza nabywanie umiejętności 

praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez 

nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. 

 

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną 

zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy 

niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrot kosztów wyposażenia stanowiska 

pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

 

Zwrotu kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 

w pracy dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonej umową zawartą                    

z pracodawcą. Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu 

liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi 

niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego           

w miesiącu. 

Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie 

może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika                

w miesiącu. 

 

III. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i Kościołami  
W zakresie rozwiązywania problemów nadal podejmowana jest również współpraca               

z organizacjami pozarządowymi i Kościołami.  

W 2014r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu 

Miasta w Katowicach współuczestniczył w realizacji programu PEAD poprzez wydawanie 

kart żywnościowych, na podstawie imiennych list z organizacji pozarządowej dla osób 

korzystających ze świadczeń, posiadających niski dochód uniemożliwiający zaspokojenie 

najniezbędniejszych potrzeb we własnym zakresie. Ogółem w roku 2014 wydano karty 

żywnościowe dla 287 rodzin. 

Realizatorem programu dla miasta Katowice była Chrześcijańska Organizacja 

Charytatywna „TABITA” w Katowicach przy ul. Gliwickiej 87. 

 

W grudniu 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zgodnie           

z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla Instytucji Pośredniczącej               

i beneficjentów biorących udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym- 

Podprogram 2014 (FEAD) kwalifikował i wydawał skierowania osobom, które spełniały 

kryteria w/w programu. Realizacja Podprogramu 2014 obejmuje okres od 01.12.2014 do 

31.01.2015 roku. W grudniu 2014 wydano 893 skierowania dla 2282 osób. 

Powyższy program w Katowicach we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej 

realizowały następujące organizacje: 

1) Chrześcijańska Organizacja Charytatywna ‘TABITA” ul. Gliwicka 87 
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2) Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Kozielska 4a 

3) Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Św. Jacka ul. Dębowa 23 

4) Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne ul. Sienkiewicza 23 

 

Jednocześnie współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się poprzez: 

 

1) pomoc w formie gorących posiłków w n/w organizacjach pozarządowych:  

 

- Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne udziela codziennie gorącego posiłku dla 200 osób 

z terenu Miasta Katowice. Posiłki wydawane są w Jadłodajni przy ul. Jagiellońskiej 17          

w Katowicach od godziny 16:00 przez 7 dni w tygodniu. Jadłodajni jest czynna przez cały 

rok. 

 

- Rzymsko- Katolicka Parafia św. Anny  przy Placu Wyzwolenia 21 w Katowicach w ramach 

prowadzonej jadłodajni wydaje 150 posiłków dziennie w godzinach od 13:00 do 14:00 od 

poniedziałku do piątku. W miesiącach lipiec i sierpień jadłodajnia jest nieczynna. 

 

- Rzymsko- Katolicka Parafia  Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny przy ul. Ks. 

Emila Szramka 1 w Katowicach w ramach prowadzonej jadłodajni wydaje 160 posiłków 

dziennie od godziny 12:00 oprócz niedziel i świąt. W miesiącach lipiec i sierpień jadłodajnia 

jest nieczynna. 

 

2) udzielanie noclegu w ogrzewalni i noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Katowic 

dotowanych przez Urząd Miasta Katowice prowadzonych przez :  

 

- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta prowadzi: 

 przy ul. Sądowej 1 w Katowicach czynną cały rok ogrzewalnię dla 38 bezdomnych 

mężczyzn. Oprócz schronienia w ogrzewalni można otrzymać gorący posiłek, zimne 

lub ciepłe napoje, suchy prowiant oraz skorzystać z usług higienicznych i wymiany 

odzieży używanej. 

 przy ul. Brackiej 18 w Katowicach noclegownię dla 40 osób bezdomnych. Oprócz 

schronienia zapewniony jest również gorący posiłek, zimne lub ciepłe napoje, suchy 

prowiant, możliwość skorzystania z usług higienicznych i wymiany odzieży 

używanej. 

 

- Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne przy ul. Sienkiewicza 23 w Katowicach prowadzi 

czynną cały rok noclegownię dla bezdomnych mężczyzn z 25 miejscami. Oprócz schronienia 

w noclegowni można otrzymać napoje i gorący posiłek, istnieje również możliwość 

skorzystania z usług higienicznych oraz wymiany odzieży używanej. 

 

- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne przy ul. Gliwickiej 89a w Katowicach 

zapewnie schronienie dla 10 bezdomnych osób (do 20.01.2015 r. 16 miejsc). Oprócz 

schronienia osoby bezdomne zapewnione mają całodzienne wyżywienie, istnieje również 

możliwość skorzystania z usług higienicznych. 

 

3) kierowanie osób również do placówek udzielających poradnictwa specjalistycznego 

dotowanych  przez Urząd Miasta Katowice. 
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Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach  

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia               

i instytucjach rynku pracy (Dz.U 2013 poz. 674 z późn. zm) w skład powiatowej rady rynku 

pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu 

terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, 

reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno – zawodowych 

organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb 

rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku 

pracy.  

Rada Rynku Pracy w formie uchwały: 

1. opiniuje przedłożone przez ministra właściwego do spraw pracy priorytety 

wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego; 

2. opiniuje wzór podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego i plan ich 

wydatkowania; 

3. decyduje o przeznaczeniu środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

zgodnie z przyjętymi przez Radę dodatkowymi priorytetami w układzie branżowym     

i regionalnym. 

W dniu 31 marca 2015r Prezydent Miasta Katowice powołał Powiatową Radę Rynku Pracy       

w Katowicach na kadencję 2015 – 2019. 


