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Dotacja na pokrycie bieżących kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej 
mikro i małego przedsiębiorcy

Informator

Kto może starać się  
o uzysKanie dotacji?

Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, 
którzy spełniają łącznie następujące 
warunki:
  posiadają status mikroprzedsiębiorcy 

albo małego przedsiębiorcy zgodnie 
z definicjami zawartymi odpowiednio 
w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębior-
ców, na dzień 31 marca 2021 r. ,

  prowadzili działalność gospodarczą 
oznaczoną według Polskiej Klasyfi-
kacji Działalności (PKD) 2007, jako 
rodzaj przeważającej działalności, 
jednym z kodów wskazanym w § 1 
pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmienia-
jącego rozporządzenie w sprawie 
wsparcia uczestników obrotu gospo-
darczego poszkodowanych wskutek 
pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 713), 

  działalność gospodarcza nie była 
zawieszona na dzień 31 marca 2021 
r., przychód z działalności uzyskany w 

miesiącu poprzedzającym miesiąc zło-
żenia wniosku był niższy co najmniej 
o 40% w stosunku do przychodu 
uzyskanego w miesiącu poprzednim 
lub w analogicznym miesiącu roku 
poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub 
we wrześniu 2020 r.,

  nie przekrocz yli  l iczby uz yska-
nych dotacj i  ok reślonej  w ww. 
rozporządzeniu. 

Listę branż objętych wsparciem oraz 
informację o tym, ile razy przedsiębiorca 
może otrzymać dotację, znaleźć można 
w zamieszczonych na wortalu publicz-
nych służb zatrudnienia www.praca.
gov.pl „Zasadach udzielania dotacji dla 
mikroprzedsiębiorców i małych przedsię-
biorców określonych branż na podstawie 
rozporządzenia”.

jaKa jest maKsymalna 
 Kwota dotacji?

Dotacja jest udzielana do wysokości 5 
tys. złotych.

czy otrzymaną dotację  
należy zwrócić?

Dotacja jest bezzwrotna, pod warunkiem 
że przedsiębiorca będzie wykonywał dzia-
łalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy 
od dnia udzielenia dotacji.

Kiedy przedsiębiorca musi  
zwrócić dotację?

  nie wykonywał działalności gospodar-
czej przez 3 miesiące od dnia otrzyma-
nia dotacji,

  wydatkował dotację niezgodnie z 
przeznaczeniem,

  złożył niezgodne ze stanem faktycznym 
przynajmniej jedno z oświadczeń zawar-
tych we wniosku o udzielenie dotacji,

  nie spełniał warunków udzielenia 
dotacji,

  nie poddał się kontroli dotyczącej 
wydatkowania dotacji zgodnie z prze-
znaczeniem lub właściwego dokumen-
towania dotacji.

 Dokończenie na str. 2 
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W roku 2020 po raz kolejny Powia-
tow y Urząd Pracy w Tarnowskich 
Górach przygotował  Barometr zawo-
dów na rok 2021.

We wrześniu odbył się panel ekspertów, 
który w oparciu o jedną – krajową listę 
zawodów, która została przygotowana na 
podstawie „Klasyfikacji zawodów i specjal-
ności dla potrzeb rynku pracy” przygoto-
wał zestawienie zawodów deficytowych i 

nadwyżkowych w naszym powiecie. Do 
udziału w panelu zaproszenie przyjęli 
przedstawiciele zrzeszenia pracodawców, 
m.in.  Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsię-
biorców oraz Izby Przemysłowo-Handlo-
wej w Tarnowskich Górach.

Barometr zawodów to krótkookresowa 
(jednoroczna) prognoza zapotrzebowania 
na zawody, realizowana od 2009 r. w woje-
wództwie małopolskim, a od 2015 r. decy-

zją Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej – we wszystkich powiatach 
w Polsce. Metodologia badania została 
wypracowana w Szwecji i Finlandii.

Barometr jest badaniem prognostycz-
nym, które może być wykorzystywane do 
planowania szkoleń, pomaga podejmo-
wać decyzje zawodowe osobom poszuku-
jącym zatrudnienia oraz służy mobilności 
zawodowej. 

Barometr zawodów 2021

Dokończenie ze str. 1

czy można łączyć dotację  
z innymi formami wsparcia  
z tarczy antyKryzysowej?

Dotację dla mikroprzedsiębiorców i 
małych przedsiębiorców można łączyć 
z innymi formami wsparcia ze środków 
publicznych. O dotację może więc ubiegać 
się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę 
na podstawie art. 15zzd ustawy oraz dota-
cję na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych. 

Należy tylko pamiętać o tym, że nie 
można przeznaczyć dwóch lub więcej 
rodzajów dofinansowania ze środków 
publicznych na pokrycie tych samych 
kosztów.

Gdzie należy złożyć  
wnioseK o dotację ?

Wniosek o dotację przedsiębiorca składa 
do powiatowego urzędu pracy, właści-
wego ze względu na siedzibę przedsię-
biorcy. Wniosek o dotację może być zło-
żony do dnia 31 sierpnia 2021 r., jedynie w  

postaci elektronicznej poprzez platformę 
PRACA.GOV.PL.

Gdzie moGę znaleźć  
szczeGółowe informacje?

Zasady ubiegania się o udzielenie dotacji 
dla mikroprzedsiębiorców i małych przed-
siębiorców określonych branż na podstawie 
rozporządzenia i instrukcja składania wnio-
sku przez portal PRACA.GOV.PL znajdują się 
na stronie internetowej tut. Urzędu. 

W celu złożenia wniosku w formie elek-
tronicznej należy zalogować się na stronie 
PRACA.GOV.PL, a następnie wybrać odpo-
wiednią placówkę PUP.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia  
działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy
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„Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2021 r. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2020 r. 
Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych.

www.barometrzawodow.pl
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Ekonomiści
Filolodzy i tłumacze
Pedagodzy

Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Szefowie kuchni

Technicy budownictwa

Betoniarze i zbrojarze
Blacharze i lakiernicy samochodowi
Cieśle i stolarze budowlani
Cukiernicy
Dekarze i blacharze budowlani
Elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
Farmaceuci
Fizjoterapeuci i masażyści
Fryzjerzy
Gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy
Kelnerzy i barmani
Kierowcy autobusów
Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników 
siodłowych
Kierownicy budowy
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Kucharze

Lakiernicy
Lekarze
Masarze i przetwórcy ryb
Maszyniści
Mechanicy pojazdów samochodowych
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy konstrukcji metalowych
Murarze i tynkarze
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych
Ogrodnicy i sadownicy
Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy 
i tworzyw sztucznych
Operatorzy obrabiarek skrawających
Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej

Piekarze
Pielęgniarki i położne
Pomoce kuchenne
Pracownicy ds. techniki dentystycznej
Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych
Pracownicy obsługi ruchu lotniczego
Pracownicy przetwórstwa spożywczego
Pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie
Pracownicy socjalni
Psycholodzy i psychoterapeuci
Ratownicy medyczni
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Spawacze
Sprzątaczki i pokojowe
Sprzedawcy i kasjerzy
Tapicerzy
Zaopatrzeniowcy i dostawcy

Tarnowskich Górach

Barometr zawodów 2021
powiat tarnogórski

Realizator badania
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A Administratorzy stron internetowych

Agenci ubezpieczeniowi
Akustycy i realizatorzy dźwięku
Analitycy, testerzy i operatorzy systemów 
teleinformatycznych
Animatorzy kultury i organizatorzy imprez
Architekci i urbaniści
Architekci krajobrazu
Archiwiści i muzealnicy
Asystenci w edukacji
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji 
naukowej
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Brukarze
Ceramicy przemysłowi
Dentyści
Diagności samochodowi
Dziennikarze i redaktorzy
Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy
Floryści
Fotografowie
Geodeci i kartografowie
Górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych
Graficy komputerowi
Inspektorzy nadzoru budowlanego
Instruktorzy nauki jazdy
Instruktorzy rekreacji i sportu
Inżynierowie budownictwa
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie elektrycy i energetycy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie mechanicy
Kamieniarze
Kierowcy samochodów osobowych
Kierownicy ds. logistyki
Kierownicy ds. produkcji
Kierownicy ds. usług
Kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu
Kierownicy sprzedaży

Kierownicy w instytucjach społecznych i kultury
Kosmetyczki
Listonosze i kurierzy
Logopedzi i audiofonolodzy
Magazynierzy
Mechanicy maszyn i urządzeń
Meteorolodzy, geolodzy, geografowie
Monterzy elektronicy
Monterzy maszyn i urządzeń
Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele języków obcych i lektorzy
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedszkoli
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych 
i kamiennych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych
Operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych
Operatorzy maszyn włókienniczych
Operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych
Opiekunki dziecięce
Optycy i pracownicy wytwarzający protezy
Plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków
Pomoce w gospodarstwie domowym
Pozostali specjaliści edukacji
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi 
turystycznej
Pracownicy ds. budownictwa drogowego
Pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością 
języków obcych
Pracownicy ds. jakości
Pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp
Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Pracownicy myjni, pralni i prasowalni
Pracownicy obsługi ruchu szynowego
Pracownicy ochrony fizycznej

Pracownicy poczty
Pracownicy poligraficzni
Pracownicy przetwórstwa metali
Pracownicy służb mundurowych
Pracownicy sprzedaży internetowej
Pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, 
ankieterzy, teleankieterzy
Pracownicy usług pogrzebowych
Pracownicy zajmujący się zwierzętami
Prawnicy
Projektanci i administratorzy baz danych, programiści
Projektanci wzornictwa przemysłowego i operatorzy CAD
Przedstawiciele handlowi
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy budowlani
Robotnicy leśni
Rolnicy i hodowcy
Rzemieślnicy obróbki szkła i metali szlachetnych
Samodzielni księgowi
Sekretarki i asystenci
Socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-
ekonomicznych
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. finansowych
Specjaliści ds. organizacji produkcji
Specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
i rekrutacji
Specjaliści rolnictwa i leśnictwa
Specjaliści telekomunikacji
Spedytorzy i logistycy
Ślusarze
Technicy informatycy
Technicy mechanicy
Weterynarze
Windykatorzy
Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
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„Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2021 r. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2020 r. 
Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych.
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„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnogórskim (V)”  
w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Dla kogo Formy wsparcia

Osoby młode w wieku 18-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień  
30. urodzin), bez pracy, zarejestrowane w PUP w Tarnowskich Górach 
jako osoby bezrobotne.

- Staże,
- prace interwencyjne,
- bony na zasiedlenie,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- przygotowanie zawodowe dorosłych,
- pośrednictwo pracy,
- poradnictwo zawodowe.

„Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach (IV)”  
w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2019-2022 (RPO WSL)

Dla kogo Formy wsparcia

Osoby powyżej 30. roku życia (od dnia 30. urodzin), bez pracy, zareje-
strowane w PUP w Tarnowskich Górach jako osoby bezrobotne, nale-
żące co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50. roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

- Staże,
- prace interwencyjne,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- przygotowanie zawodowe dorosłych,
-  refundacja kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy,
- pośrednictwo pracy,
- poradnictwo zawodowe.

Osoby zainteresowane spełniające powyższe kryteria oraz pracodawców Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach zaprasza 
do kontaktu telefonicznego (nr tel. 32 285 50 38 ) lub za pośrednictwem poczty e-mail: pup@pup-tg.pl / skrzynki ePUAP Urzędu:  
/pup_tg/skrytka

Poszukiwanie pracy w czasie pandemii
W związku z sytuacją epidemiczną wiele firm znalazło się w sytuacji zawieszenia lub redukcji zatrudnienia, co 
spowodowało, że w roku 2020 tut. Urząd  dysponował informacją o 4044 wolnych miejscach pracy, gdzie w 
roku 2019 w realizacji było prawie o 1000 miejsc więcej, tj. 5048. Pomimo trudnej sytuacji są jednak nadal 
branże, które poszukują pracowników, m.in. branża medyczna, handel, budownictwo czy logistyka.

Dlatego też nie  war to z wlek ać z 
poszukiwaniem nowego zatrudnienia 
w przypadku utraty pracy. Po pierw-
sze zaplanuj konkretne działania na 
każdy dzień, określając l iczbę ofert 
pracy, którą sprawdzisz,  l iczbę roz-
mów telefonicznych i kontaktów osobi-
stych lub online, które przeprowadzisz  
z pracodawcami. Na liście potencjalnych 
pracodawców powinno się znaleźć od 
90 do 120 firm. Zastanów się, kim jesteś, 
co potrafisz, na czym się znasz, na jakich 
stanowiskach mógłbyś wykorzystać swój 
potencjał.

Po drugie zbieraj informacje o miejscach 
pracy, możliwościach zdobycia dodatko-
wych kwalifikacji czy uprawnień. Aktywuj 
swoją sieć kontaktów. Powiadom rodzinę, 
znajomych o tym, że szukasz pracy. Zapy-
taj ich o kontakt do potencjalnych pra-
codawców lub informacje przydatne  
w Twoich działaniach. Wyszukaj ogłoszenia 
internetowe – skorzystaj z dedykowanych 
portali z ogłoszeniami o pracę, m.in. z Cen-
tralnej Bazy Ofert Pracy (CBOP), portali spo-
łecznościowych czy branżowych. Kontak-
tuj się też bezpośrednio z pracodawcami, 

wykorzystując strony internetowe firm, 
które Cię interesują.

Korzystaj ze wsparcia instytucji, które 
znają rynek pracy, mogą Ci doradzić i uła-
twić podjęcie zatrudnienia. 

Osoby zarejestrowane w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach 
zapraszamy do udziału w projektach 
współfinansowanych ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego.



5maj 2021

www.pup-tg.pl

Od marca ubiegłego roku rynek pracy 
ulegał dynamicznym zmianom, a podsta-
wowe wskaźniki charakteryzujące bezro-
bocie – zarówno w ujęciu lokalnym, ale 
także ogólnopolskim – wyraźnie wska-
zywały na pogarszającą się sytuację w 
obszarze zatrudnienia oraz rejestracji osób 
poszukujących pracy. Kolejne lockdowny, 
przestoje, restrykcje i ograniczenia w funk-
cjonowaniu firm mające na celu ochronę 
życia ludzkiego, niestety ze zdwojoną siłą 
niekorzystnie odbijały się na gospodarce. 

Właściciele zakładów pracy – wsku-
t e k  n a ł o ż o n y c h  l i c z n y c h  o g r a n i -
czeń oraz spadku popytu – niejed-
nokrotnie musieli decydować się na 
radykalne kroki (cięcie kosztów, restruk-
turyzacja kadr, zmiany w obszarze orga-
nizacji pracy itp.), nawet mimo szerokiego 
strumienia środków rozdysponowa-
nych w ramach Tarcz Antykryzysowych  
i lokalnych programów naprawczych. Tym 
samym bardzo trudno – z uwagi na dalszy 
rozwój  pandemii – scharakteryzować i opi-
sać lokalny rynek pracy, a w szczególności 
oszacować, w jakiej kondycji znajdują się 
lokalni pracodawcy. Można natomiast 
przybliżyć jego obraz, wykorzystując do 

tego miary statystyczne i gromadzone 
dane liczbowe.

Na dzień opracowania artykułu dostępne 
były dane ilościowe i strukturalne doty-
czące bezrobocia za I kwartał oraz wylicze-
nia głównego wskaźnika służącego opi-
sowi rynków pracy, czyli tzw. procentowej 
stopy bezrobocia (za miesiąc luty; zgodnie 
z przyjętą metodologią). 

Posiłkując się opublikowanymi przez 
Główny Urząd Statystyczny danymi doty-
czącymi rejestrowanego bezrobocia za m-c 
luty 2021 roku zauważamy, że wartość dla 
województwa śląskiego została ustalona na 
poziomie 5,2% przy 6,5% w skali kraju. W 
ujęciu Śląska notowana wartość jest o 1,3% 
większa niż w tym samym okresie roku 
ubiegłego. Biorąc natomiast pod uwagę 
dane ogólnopolskie, stopa bezrobocia za 
luty tego roku była o 1% wyższa aniżeli w 
tym samym okresie roku ubiegłego. W skali 
powiatu tarnogórskiego stopa bezrobocia 
ustalona została na poziomie 6,4% i była 
to wartość o 1,6% wyższa w odniesieniu 
do danych sprzed roku. Rosnąca wartość 
wskaźnika stopy bezrobocia przełożyła 
się na ogólny wzrost liczby osób rejestru-
jących się jako bezrobotne i poszukujące 

pracy w tutejszym Urzędzie. Porównując 
stan bezrobocia z końca marca tego roku 
do danych ubiegłorocznych, zauważamy 
wzrost liczby ogółem osób bez pracy o 869 
(3419 do 2550). Natomiast licząc od końca 
ubiegłego roku (a więc za cały I kwartał), 
wzrost bezrobocia przełożył się na 93 
osoby, a w porównaniu do sytuacji z końca 
III kwartału 2020 roku (pół roku wstecz), 
wyraził się w wartości 175 osób. 

Wśród ogółu zarejestrowanych na koniec 
pierwszego kwartału tego roku największą 
grupę – w kontekście kategorii określo-
nych w art. 49 Ustawy o promocji zatrud-
nienia (…)  –  stanowiły osoby długotrwale 
bezrobotne – 1764 (51,6%), bezrobotni 
w wieku do 30 lat – 854 osoby (25,0%) 
oraz osoby powyżej 50. roku życia – 793 
(23,2%). Ponadto w ewidencji Urzędu na 
dzień 31 marca znajdowały się 364 osoby 
uprawnione do zasiłku (10,6%) oraz 104 
bezrobotnych z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności (3,8%). Należy także 
zauważyć stosunkowo wysoki odsetek 
osób bez kwalifikacji zawodowych – 1157 
osób, co stanowiło ponad 1/3 populacji 
zarejestrowanych mieszkańców powiatu.

 Dokończenie na str. 6

Rynek pracy powiatu tarnogórskiego  
(po I kwartale 2021 roku)
Analizując sytuację społeczno-ekonomiczną w powiecie tarnogórskim w chwili obecnej, należy mieć przede 
wszystkim na uwadze fakt, że minął już ponad rok od ogłoszenia stanu epidemii związanej z rozprzestrzenia-
niem się wirusa SARS Cov-19. 
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 Dokończenie ze str. 5
Zmodyfikowane od stycznia tego roku 

„Sprawozdanie o rynku pracy” MRPiT – 01 
pozwala obecnie także na charakterystykę 
osób pozostających bez pracy według kry-
teriów: wieku, posiadanego wykształcenia, 
czasu pozostawania bez pracy czy też udo-
kumentowanego stażu pracy. 

Największą liczbę bezrobotnych zare-
jestrowanych na koniec marca 2021 roku 
stanowiły osoby pozostające bez zatrud-
nienia od 12 do 24 miesięcy – było ich 794 
(ok. 23,2%). Nieco mniej bezrobotnych (i 
na bardzo zbliżonym poziomie) mieściło 
się w przedziałach: powyżej 24 miesięcy 
(732 osoby) i od 6 do 12 m-cy (730). Naj-
mniej liczny był przedział do 1 miesiąca 
(235 osób).  

Zestawienie danych w kontekście struk-
tury wieku wskazuje, że najliczniej repre-
zentowane były osoby w wieku od 25 do 
34 lat i od 35 do 44 lat (a więc osoby w tzw. 
wieku produkcyjnym) – razem: 1865 osób 
(ponad 54,5% ogółu). Nadto liczny był 
przedział wieku 45-54 lata (610 os.) oraz 
18-24 lata (442 os.). Najmniej liczna była 
kategoria osób w wieku powyżej 60. r.ż. 
(174 bezrobotnych).

Wśród bezrobotnych w końcu I kwar-
tału br. osoby legitymujące się wykształ-
ceniem policealnym i średnim zawodo-
wym/branżowym oraz gimnazjalnym / 
podstawowym i poniżej były najliczniej 
reprezentowane – odpowiednio 900 i 906 
osób. Na zbliżonym poziomie pozostawali  
w ewidencji bezrobotni z wykształce-
niem zasadniczym zawodowym / bran-
żowym – 812 osób. W ewidencji Urzędu 
znajdowało się także 447 osób będą-
cych absolwentami uczelni wyższych  
(w tym studiów licencjackich) oraz 354 
absolwentów liceów ogólnokształcących.

Analizując kryterium posiadanego stażu 
pracy (często najważniejszego w ocenie 
pracodawców), zauważamy, że najwięcej 
osób posiadało staż pracy w przedziale od 
1 do 5 lat (801) oraz do 1 roku (767). Kolejne 
pozycje w kategorii liczebności zajmują 
osoby ze stażem pracy od 5 do 10 lat i 10 do 
20 lat (około 490). Populacja osób bez udo-
kumentowanego stażu pracy liczyła 470 
osób, co stanowiło ok. 13,7% ogółu bezro-
botnych w końcu I kwartału tego roku. 

Korzystając z marcowych statystyk, 
warto zaprezentować także dane doty-
czące ilości bezrobotnych w poszczegól-

nych gminach powiatu tarnogórskiego. 
W gminach miejskich sytuacja wyglądała 
następująco: Tarnowskie Góry – 1560 
osób, Radzionków – 377, Kalety – 265 oraz 
Miasteczko Śląskie – 231 osób. Natomiast 
w gminach wiejskich osób bez stałego, 
legalnego zajęcia było odpowiednio: Zbro-
sławice – 315, Świerklaniec – 307, Tworóg 
– 164, Ożarowice – 138 i Krupski Młyn – 62.

Opisując sytuację na tarnogórskim rynku 
pracy, należy przytoczyć informacje na 
temat podaży miejsc pracy (rejestrowa-
nego zapotrzebowania pracodawców). W 
roku ubiegłym ofert było 4044, czyli o 1004 
mniej w stosunku do notowanego zapo-
trzebowania pracodawców z 2019 roku.

Charakteryzując popyt pracodawców w 
ostatnich kilku latach należy zauważyć, że 
spory odsetek ofert stanowią miejsca pracy 
zgłaszane w ramach procedury zatrud-
niania cudzoziemców (pozwolenia na 
pracę), co wiąże się m.in. z koniecznością 
przeprowadzenia tzw. testu rynku pracy  
(i wydania informacji na temat możliwości 
zaspokojenia potrzeb kadrowych praco-
dawcy). Według danych za rok 2020 takich 
miejsc pracy było nieco ponad 2,5 tys., co 
stanowiło ponad 60% zapotrzebowania 
ogółem notowanego przez służby PSZ w 
powiecie tarnogórskim. 

Pomijając oferty zgłoszone w ramach 
zatrudnienia cudzoziemców (głównie na 
stanowiskach prac fizycznych, magazy-
nowych, gastronomii, przy przetwórstwie 
mięsa i innych), zainteresowanie praco-

dawców koncentrowało się w ubiegłym 
roku na zawodach / specjalnościach, w któ-
rych zauważalna jest największa fluktuacja 
kadr na tarnogórskim rynku pracy. W ogól-
nej liczbie ofert zgłoszonych do tutejszego 
Urzędu znajdują się profesje: pracownika / 
technika prac biurowych / technika admi-
nistracji, sprzedawcy / kasjera handlo-
wego, robotnika budowlanego, montera 
wykończeń wnętrz, murarza, tynkarza, ślu-
sarza, robotników przetwórstwa i obróbki 
metali, mechaników / lakierników samo-
chodowych, robotnika gospodarczego, 
kelnera, kucharza / pomocy kuchennej, 
elektryka / elektromontera, opiekunów 
osób starszych / opiekunów medycznych  
i innych. 

Pomimo trwającej pandemii praco-
dawcy chętnie korzystają z tzw. procedury 
oświadczeniowej w zakresie powierzenia 
pracy cudzoziemcom – obywatelom 6-ciu 
uprzywilejowanych w tym zakresie państw 
(tj. Ukrainy, Rosji, Białorusi, Republiki Moł-
dowy, Armenii, Gruzji). W ujęciu liczbowym 
do końca 2020 roku zarejestrowano łącznie 
8091 oświadczeń przy 5995 wpisanych 
oświadczeniach w roku 2019 (wzrost o 
2096). Zestawiając natomiast I kwartał bie-
żącego roku z danymi za analogiczny okres 
roku ubiegłego, zaobserwować można nie-
wielkie wahania w liczbie zarejestrowanych 
oświadczeń – odpowiednio 1690 i 1696 
dokumentów.

Opracował: Tomasz Schmidt
z-ca Kierownika Działu ZP 

Rynek pracy powiatu tarnogórskiego (po I kwartale 
2021 roku)
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U p r ze j m i e  i n fo r m u j e my,  że 
wszelka korespondencja wpływa-
jąca do tut. Urzędu (dostarczana 
przez Pocztę Polską, jak również 
ze skrzynki podawczej znaj-
dującej się przed Urzędem), ze 
względu na fakt iż dokumentacja 
papierowa może być nośnikiem 
koronawirusa, będzie przecho-
dziła 48-godzinną kwarantannę 
i po tym czasie będzie przeka-
zywana normalnym obiegiem 
dokumentów.

Jednocześnie przypominamy, że obo-
wiązkiem osoby bezrobotnej jest:
  zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy 

urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej (np. umowy 
zlecenie, umowy o dzieło) lub o zło-
żeniu wniosku o wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej oraz o zaist-
nieniu innych okoliczności powodują-
cych utratę statusu bezrobotnego albo 
utratę prawa do zasiłku. Bezrobotny, 
który podjął zatrudnienie, inną pracę 
zarobkową lub działalność gospodar-
czą bez powiadomienia o tym właści-
wego powiatowego urzędu pracy, pod-
lega karze grzywny nie niższej niż 500 
zł (art. 119 ust. 2 ustawy);

  składanie powiatowemu urzędowi 
pracy pisemnego oświadczenia o przy-
chodach pod rygorem odpowiedzial-
ności karnej oraz innych dokumentów 
niezbędnych do ustalenia jego upraw-

nień do świadczeń przewidzianych 
w ustawie w terminie 7 dni od dnia 
uzyskania przychodów (art. 75 ust. 6 
ustawy);

W przypadku zmiany przez bezrobot-
nego miejsca zamieszkania skutkującej 
zmianą właściwości powiatowego urzędu 
pracy bezrobotny jest obowiązany powia-
domić o tym fakcie urząd pracy, w któ-
rym jest zarejestrowany oraz zgłosić się 
do powiatowego urzędu pracy właści-
wego dla nowego miejsca zamieszkania 
w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca 
zameldowania.

Pow yższe  infor macje  można z ło -
ż y ć  z a  p o ś r e d n i c t w e m  n a r z ę d z i 
teleinformatycznych:
  e-maila: pup@pup-tg.pl (w sprawie 

obowiązkowego terminu wizyty: ter-
miny@pup-tg.pl ),

  systemu www.praca.gov.pl,
  platformy ePUAP (/pup_tg/skrytka)

oraz 
do skrzynki podawczej znajdującej 

się przed urzędem w godz. 8.00 - 14.00 
w dni robocze – ważne, aby dokumenty 
znajdowały się w zaklejonej kopercie.

Informacja dotycząca obsługi osób  
zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
Ze względu na obecną sytuację pandemiczną oraz w związku z § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystą-
pieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512 ze zmianami) do odwołania wprowadza się ograniczenia w 
funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach polegające na zawieszeniu bezpośred-
niej obsługi klientów. Obowiązkowe terminy wizyt dla osób zarejestrowanych są przenoszone zgodnie  
z harmonogramem wizyt zamieszczonym na stronie www.pup-tg.pl (zakładka Aktualności). Obecnie nie 
ma obowiązku telefonicznego potwierdzania wizyt. Informacje udzielane są tylko poprzez pocztę elektro-
niczną terminy@pup-tg.pl.
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W dorosłym świecie predyspozycje, 
talent, zdolności to synonimy tej samej, 
pożądanej cechy. Bardziej prawdopodobne 
jest osiągnięcie mistrzostwa w dziedzinie, 
którą się lubi, niż w tej, która zostaje nam 
narzucona. A co najważniejsze, potencjał 
tkwi w naszej indywidualności, we wszyst-
kim, co robimy i kim jesteśmy. 

Jednakże wielu uczniów nie wie, co 
chciałoby robić w przyszłości lub nie może 
się zdecydować, gdyż jest wiele zawodów, 
w których mogliby się odnaleźć. 

Od czego zaczynamy planowanie – jakie 
kroki należy podjąć, aby świadomie i trafnie 
wybrać drogę edukacji?

Pierwszy krok to poznanie samego sie-
bie. Ważne jest realne spojrzenie na własną 
osobę, a więc nie to, co mi się wydaje, ale 
kim jestem. Warto odpowiedzieć sobie na 
pytania, które dotyczą m.in.:
  zainteresowań, pasji (co pobudza mnie 

do działania?, co lubię robić w wolnym 
czasie?),

  tego co umiem, potrafię (co potrafię 
robić lepiej niż inni?, co umiem robić 
sam?, za co chwalą mnie inni?, w czym 
mogę pomóc innym?, czym mogę się 
pochwalić – moje osiągnięcia?, jakie są 
moje obowiązki?),

  e d u k a c j i  ( c ze g o  c h c i a ł by m  s i ę 
nauczyć?, przedmioty, które lubię?, 
dlaczego je lubię? przedmioty, któ-
rych nie lubię i dlaczego?, moja śred-
nia ocen – najlepsze i najgorsze?, moja 
edukacja pozaszkolna – czy chodzę na 
zajęcia pozalekcyjne?),

  stanu zdrowia (czy choruję?, czy są 
jakieś czynności, prace, których nie 
mogę wykonywać?).

Kolejnym krokiem jest uzyskanie infor-
macji o zawodach – zapoznanie się z rodza-
jami i charakterystykami zawodów, które nas 
interesują. Warto dowiedzieć się, na czym 
polega praca w tych zawodach, jakie jest 
środowisko pracy, jakie są wymagania oraz 

ewentualne przeciwwskazania zdrowotne 
oraz jak wygląda droga edukacji, aby praco-
wać w wymarzonym zawodzie. Poszukiwa-
nie i pogłębianie informacji na temat zawo-
dów to również wstęp do poznania rynku 
pracy – czy pracodawcy szukają pracowni-
ków w tym zawodzie, jakie branże rozwijają 
się, jakie zawody zanikają, a jakie należą do 
zawodów przyszłościowych?

Odpowiedzi możemy szukać m.in. w 
Przewodnikach po zawodach, urzędach 
pracy, Ochotniczych Hufcach Pracy, na por-
talach poświęconych pracy czy rozmawia-
jąc z osobami, które wykonują interesujący 
zawód.

Kiedy skonfrontujemy wiedzę na temat 
samego siebie z informacjami o zawodach, 
które nas interesują, możemy przejść do 
kolejnego kroku – wyboru ścieżki kształ-

cenia.  Musimy dowiedzieć się, jak wygląda 
system oświaty i specyfika poszczególnych 
szczebli kształcenia. 

Dla osób, które pragną poznać kierunki, 
w jakich kształcą szkoły w powiecie tar-
nogórskim, Powiatowy Urząd Pracy w 
Tarnowskich Górach przygotował po raz 
kolejny Informator o szkołach ponadpod-
stawowych 2021/2022, który dostępny jest 
na stronie www.pup-tg.pl w zakładce Urząd 
Pracy/analizy i statystyki/Informator o szko-
łach ponadgimnazjalnych w powiecie).

Właściwa analiza tych wszystkich czyn-
ników  pomaga w świadomym wyborze 
odpowiedniej drogi kształcenia. A należy 
pamiętać, że planowanie kariery zawodo-
wej to długotrwały, dynamiczny i złożony 
proces, który stał się jeszcze trudniejszy w 
obecnej sytuacji pandemicznej.

Jak wybrać szkołę? 
Krótki przewodnik o planowaniu ścieżki 
edukacyjno-zawodowej
Właściwy wybór szkoły ponadpodstawowej jest jedną z pierwszych decyzji zawodowych młodego człowieka. 
Niektóre osoby nie mają z tym problemu – wiedzą, kim chcą zostać, wybrali szkoły, które pozwolą im rozwijać 
swoje zainteresowania, pogłębiać wiedzę i doskonalić umiejętności. Często zadajemy sobie pytanie, dlaczego 
jednym udaje się osiągnąć sukces zawodowy, a innym nie. Odpowiedź nie jest prosta, gdyż wpływa na to wiele 
czynników, a jednym z nich jest przygotowanie się do kariery, czyli zaplanowanie ścieżki własnego rozwoju 
zawodowego. 

Źródło:
www.interklasa.pl (Zawodowe samookreślenie)
www.praca.egospodarka.pl (Jak zaplanować karierę)
www.metis.pl (Czynniki ważne przy planowaniu kariery zawodowej)


