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CHARAKTERYSTYKA BEZROBOCIA W REGIONIE TARNOWSKIM 

Region tarnowski zamieszkuje ponad 310,5 tys. mieszkańców, z czego Tarnów 115,5 tys. osób, 
a powiat tarnowski 195 tys. osób, w tym ponad 14 tys. osób jest klientami Powiatowego Urzędu 
Pracy w Tarnowie. 

Poziom bezrobocia według stanu na 31 grudnia 2010 r. w całym regionie tarnowskim 
wyniósł 14.595 osób bezrobotnych, z czego w: 

• Mieście Tarnowie - 5.358 osób 
• powiecie tarnowskim - 9.237 osób 

W 2010 roku łączna liczba bezrobotnych w regionie wzrosła o 714 osób przy czym: 
- w Mieście Tarnowie wzrost o 153 osoby. 
- w powiecie tarnowskim wzrost o 561 osób 

Poziom bezrobocia w regionie tarnowskim w 2010 roku przedstawiał się następująco: 

Poziom bezrobocia w REGIONIE TARNOSKIM 
w poszczególnych miesiącach 2010 roku. 

Obsługa bezrobotnych w 2010 r. odbywała się 
w ośmiu punktach na terenie regionu: 

O w jednostce macierzystej w Tarnowie 
pl. Gen J. Bema 3, 

O Filii w Tuchowie, ul. Jana III Sobieskiego 3 
O Filii w Żabnie, ul. Rynek 29 
O Lokalnym Punkcie Informacyjno -

Konsultacyjnym w Radłowie, ul. Brzeska 9 
O oraz 4 gminnych punktach 

w Zakliczynie, Ryglicach, Szerzynach 
i Wojniczu. 

W marcu 2010 roku Filia w Żabnie zmieniła swoją 
siedzibę na Rynek 29, a we wrześniu został 
uruchomiony nowy LPiK w Wojniczu. 

^ Powiatowy Urząd Pracy 
J Filia Urzędu 
J Lokalny Punkt Informacyjno-KonsuMacylny 



Na przestrzeni 2010 roku poziom bezrobocia w regionie tarnowskim utrzymywał się 
w granicach 12,8 -15,4 tys. osób bezrobotnych. Najwyższy poziom Urząd zanotował 
w lutym 2010 roku 15.481 osób, a najniższy w sierpniu 12.832 osoby. 
Ostatecznie, na koniec 2010 roku w ewidencji pozostawało 14.595 osób bezrobotnych 
tj. o 714 osób więcej aniżeli w grudniu 2009 roku. 
Szczególnie wysoki wzrost zanotowano w grudniu i był on spowodowany zakoń-
czeniem się prac sezonowych, jak również licznych form aktywizacyjnych z FP i EFS. 

Liczba bezrobotnych łącznie z miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego, wg stanu na 
koniec grudnia w poszczególnych latach rejestrowanego bezrobocia, przedstawiała 
się następująco: 
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Na koniec 2010 roku pracy poszukiwało łącznie 14.857 mieszkańców Tarnowa i powiatu 
tarnowskiego w tym: 
S Bezrobotnych -14.595 os. w tym 1099 osób niepełnosprawnych 
S Poszukujących pracy - 262 os. w tym 135 osób niepełnosprawnych 

Stopa bezrobocia w kraju i województwie 
—— — _ _ _ _ J 

Stopa bezrobocia w Polsce na koniec grudnia 2010 r. wynosiła 12,3% i wzrosła w ciągu 
roku o 0,2 punktu procentowego. W Małopolsce - wyniosła 10,4% i wzrosła w 2010r. 
aż o 0,7 punktu procentowego. 
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Wśród 22 powiatów w Małopolsce, w 5-ciu z nich (m. Krakowie, bocheńskim, 
miechowskim, tatrzańskim, m. Tarnowie i m. Nowy Sącz) stopa bezrobocia była niższa od 
średniej wojewódzkiej (10,4%), w 2-ch (suskim i tatrzańskim) była jej równa, 
a w pozostałych 15 powiatach ją przekraczała. 
W 8-miu powiatach (myślenickim, chrzanowskim, tarnowskim, olkuskim, gorlickim, 
nowosądeckim, dąbrowskim i limanowskim ), stopa bezrobocia była wyższa od średniej 
krajowej (12,3%). 
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Miasto Tarnów ze stopą bezrobocia 9,4% zajmowało 4 miejsce na liście powiatów 
w Małopolsce, licząc wg najniższego poziomu tego wskaźnika. 
W porównaniu „rok do roku" stopa bezrobocia była o 0,1% wyższa niż w końcu grudnia 
2009r. (9,3%). 

Powiat tarnowski ze stopą bezrobocia 14,0% zajmował 17 miejsce, a wskaźnik stopy 
był o 0,7% wyższy w porównaniu do stanu z końca grudnia 2009r. (13,3%). 

Bezrobotni z prawem do zasiłku 
, r.rri , V1..1.1..fl1ll1lllllllllll1lliri1irilll.lir.mi,.̂  

Mniejszy odsetek osób bezrobotnych pobierał zasiłek dla osób bezrobotnych. Tylko 
co dziewiąta zarejestrowana osoba, posiadała prawo do zasiłku ( w 2009 roku co siódma). 
Na koniec 2010 roku uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych było 1720 osób (11,8% 
ogółu) z regionu tarnowskiego tj. 122 osoby mniej niż rok temu. 

Bezrobotne kobiety - mężczyźni 
• — — — — — — . — — — — — ^ ^ 

Wśród bezrobotnych mieszkańców Tarnowa i powiatu tarnowskiego nadal 
dominowały kobiety, i ich przewaga wśród bezrobotnych wzrosła o 2 punkty procentowe. 

Na koniec grudnia 2010 roku w rejestrze osób bezrobotnych figurowało: 
- 8153 kobiet, tj. 55,9% ogółu bezrobotnych (o 680 więcej niż na koniec 2009r.) 
- 6439 mężczyzn, tj. 44,1 % ogółu bezrobotnych (o 34 więcej niż na koniec 2009r.) 

Osoby nowozarejestrowane do ewidencji bezrobotnych ( napływ) 
j 

W 2010 roku zarejestrowało się 21.326 bezrobotnych mieszkańców Tarnowa i powiatu 
tarnowskiego - ( o 180 osób więcej niż w 2009r.). 
W większości były to osoby, które zarejestrowały się po raz kolejny - 16.252 osoby 
tj. 76,2%, ogółu. Po raz pierwszy zarejestrowało się 5.074 osoby (23,8%). 
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Osoby wyłączone z ewidencji (odpływ) 

W 2010r. z terenu miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego z ewidencji bezrobotnych 
wyłączono 20.612 osób bezrobotnych tj. o 2860 osób więcej niż w 2009 roku. 
Największą grupę wyłączonych z ewidencji stanowiły osoby, które podjęły pracę - 8.078, 
co stanowiło 39,2% ogółu wyłączonych. Było to o 1.337 osób więcej niż w 2009 roku. 

Bezrobotni którzy podjęli pracę 
w latach 2008-2010 

2008 2009 2010 

Drugą, co do wielkości grupę stanowiły osoby, które nie potwierdziły gotowości 
do podjęcia zatrudnienia - było to 6287 osób, co stanowiło 30,5% ogółu. Takich osób było 
o 706 więcej niż w 2009 roku. Na własny wniosek, status bezrobotnego utraciło 1529 
osób tj. 7% wyłączonych i takich osób również było więcej niż rok wcześniej o 283 osoby. 

W 2010 roku nastąpił kolejny wzrost przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych. 
W 2010 roku 885 bezrobotnych mieszkańców Tarnowa i powiatu tarnowskiego podjęło 
działalność gospodarczą, w tym 698 osób skorzystało z dotacji z FP i EFS udzielanej przez 
Urząd Pracy na uruchomienie własnej działalności. W porównaniu do ubiegłego 2009 
roku było to 192 osoby więcej (169 osób więcej pobrało dotację). 

Bezrobotni, którzy podjęli działalność gospodarczą 
w latach 2008-2010 

2008 2009 2010 



Bardzo liczna grupa pracodawców utworzyła dodatkowe miejsca pracy korzystając przy 
tym z refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy z FP i EFS. W 2010 roku 
utworzono 532 takie miejsca pracy wobec 341 miejsc utworzonych w analogicznym 
okresie ubiegłego 2009 roku ( wzrost o 191 osób). 

Zmiany w poziomie bezrobocia w ostatnich 10 latach obrazuje poniższy wykres: 

Roczna zmiana poziomu bezrobocia w regionie tarnowskim 
w latach 2000-2010. 
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Osoby niepełnosprawne 

Według stanu na 31 grudnia 2010r. z terenu Tarnowa i powiatu tarnowskiego 
zarejestrowanych było 1234 osoby niepełnosprawne, i było to o 10 osób więcej niż przed 
rokiem ( dynamika 100,8%). 
Osób niepełnosprawnych posiadających status bezrobotnego było 1099 i stanowiły 89% 
wszystkich niepełnosprawnych, a poszukujący pracy ( głównie osoby pobierające 
świadczenia rentowe) było 135 i stanowiły one 11% ogółu osób niepełnosprawnych. 
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Bezrobocie w gminach 

W 2010 roku bezrobocie w regionie tarnowskim wzrosło średnio o 6,5% , 
(dynamika 106,5%) 

Z obserwacji poziomu bezrobocia w poszczególnych gminach regionu 
tarnowskiego wynika, że w 2010 roku w 2 gminach bezrobocie spadło - były to gmina 
Żabno - spadek o 1% oraz gmina Radłów - spadek o 7%. W pozostałych gminach 
zanotowano wzrost bezrobocia. 
Największy wzrost bezrobocia wystąpił w gminach: Wierzchosławice (18%), Rzepiennik 
Strzyżewski ( 16%), Ciężkowice (13%), Pleśna i Skrzyszów po 12%, Lisia Góra, Zakliczyn 
i Szerzyny po 11%, W pozostałych gminach wzrost nie przekroczył 10%, tj w gminie 
Wojnicz (9%), Ryglice (8%), Wietrzychowice (7%), Gromnik ( 6%). Nieznacznie bezrobocie 
wzrosło w m. Tarnowie oraz gminie Tarnów i gminie Tuchów, odpowiednio po 3% i 2 %. 

U grudzień 2010r. H grudzień 2009r. 
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Struktura osób bezrobotnych z m. Tarnowa i powiatu tarnowskiego 
J 

Struktura bezrobotnych wg wieku 

Wśród bezrobotnych przeważali ludzie młodzi w wieku do 35 lat. 
W 2010 roku ponownie zwiększył się odsetek ludzi młodych. Natomiast spadł nieco wśród 
bezrobotnych udział osób w wieku 35-59 lat. 
Odsetek bezrobotnej młodzieży w wieku do 25 lat zwiększył się z 30,7% do 31,4%, 
podobnie wzrósł odsetek w wieku 25-34 lat z 27,6% do 28,3%. 
Natomiast udział osób z grup wiekowych w przedziale 35-59 lat ( pow. 35 lat), uległ 
obniżeniu łącznie o 1,8 procent, w porównaniu do poziomu sprzed roku. 
Odsetek osób powyżej 60 lat podniósł się o 0,4 punktu procentowego. 

Wiek 
Liczba bezrobotnych w Tarnowie. 

31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 
2008 2009 2010 

31 grudnia 
2008 

Odsetek do ogółu 

31 grudnia 
2009 

31 grudnia 
2010 

18-24 lat 2925 4256 4596 27,9% 30,7% 31,4% 

25-34 lat 2820 3827 4132 26,9% 27,6% 28,3% 

35-44 lat 2012 2419 2406 19,2% 17,4% 16,5% 

45-54 lat 2103 2516 2518 20,0% 18,1% 17,3% 

55-59 lat 561 751 773 5,4% 5,4% 5,3% 

60-64 lata 66 112 170 0,6% 0,8% 1,2% 

R A Z E M 10487 13881 14595 100% 100% 100% 
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Struktura bezrobotnych wg wykształcenia 
j 

Struktura bezrobotnych wg wykształcenia utrzymywała się na względnie zbliżonym 
poziomie. Wzrost bezrobocia wśród wszystkich grup bezrobotnych był w miarę 
proporcjonalny. Podobnie jak w 2009 roku, najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły 
osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (29,6%). Na drugim miejscu 
pozostawały osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (23,0%), 
Nieznacznie zmniejszyła się grupa osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (20,1%), 
a wzrosła liczba osób z wykształceniem ogólnokształcącym (14%). Ponownie znacznie 
podniósł się odsetek osób z wyższym wykształceniem, do poziomu 13,3%. 

Liczba bezrobotnych Odsetek do ogółu 

Wykształcenie 31 grudnia 
2008 

31 grudnia 
2009 

31 grudnia 
2010 

31 grudnia 
2008 

31 grudnia 
2009 

31 grudnia 
2010 

wyższe 1208 1671 1946 11,5% 12,0% 13,3% 

policealne i średnie, 
zawodowe 

2334 3270 3350 22,3% 23,6% 23,0% 

ogólnokształcące 1390 1871 2044 13,2% 13,5% 14,0% 

zasadnicze zawodowe 3110 4206 4325 29,7% 30,3% 29,6% 

gimnazjum i poniżej 2445 2863 2930 23,3% 20,6% 20,1% 

RAZEM 10487 13881 14595 100% 100% 100% 
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Zawody najliczniej reprezentowane wśród osób bezrobotnych w regionie tarnowski 
- stan na 31 grudnia 2010r. 

, ZAWÓD WYKONYWANY - kod 4-cyfrowy 
(wyuczony w przypadku osób bez stażu pracy) 

Specjaliści 

1. Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 
2. Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z 

wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 
3. Ekonomiści 
4. Fizjoterapeuci 
5. Filolodzy i tłumacze 
6. Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania 
7. Specjaliści do spraw reklamy i marketingu 
8. Filozofowie, historycy i politolodzy 
9. Specjaliści do spraw ochrony środowiska 
10. Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 

Technicy, średni personel 
11. Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 
12. Technicy mechanicy 
13. Dietetycy i żywieniowcy 
14. Pracownicy obsługi biurowej 
15. Technicy rolnictwa i pokrewni 
16. Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej 

niesklasyfikowani 
17. Technicy budownictwa 
18. Technicy wsparcia informatycznego i technicznego 
19. Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 
20. Magazynierzy i pokrewni 

Robotnicy wykwalifikowani 
21. Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 
22. Kucharze 
23. Ślusarze i pokrewni 
24. Mechanicy pojazdów samochodowych 
25. Murarze i pokrewni 
26. Krawcy, kuśnierze, kapelusznlcy I pokrewni 
27. Piekarze, cukiernicy i pokrewni 
28. Gospodarze budynków 
29. Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 
30. Fryzjerzy 

Robotnicy niewykwalifikowani 
31. Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle gdzie indziej 

niesklasyfikowani 
32. Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 
33. Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 
34. Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 
35. Pakowacze 

Bez zawodu - 2490 osób 

liczba bezrobotnych 

OGÓŁEM KOBIETY 

471 360 
185 125 

150 114 
94 79 
75 61 
61 55 
54 32 
49 32 
44 32 
42 25 

355 314 
329 40 
198 154 

/ 180 164 
133 103 
126 86 

114 19 
/ 108 28 

99 92 
94 34 

1100 983 
531 394 
333 14 
286 1 
246 2 
226 217 
219 123 
202 67 
191 54 
175 169 

233 157 

218 1 
201 180 
148 48 
75 58 
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Oferty pracy 

W 2010 roku znacząco wzrosła liczba ofert pracy o 26%. Urząd Pracy w Tarnowie 
pozyskał 7.504 oferty pracy i stażu od pracodawców z terenu całego regionu i było to 
o 1.552 oferty więcej aniżeli w 2009 roku. 
Było to również o 333 oferty więcej niż w rekordowym 2008 roku, w którym urząd 
dysponował 7171 ofertami pracy. 

Wzrost liczby ofert pracy spowodowany był głównie wzrostem ofert niesubsydiowanych, 
tworzonych w oparciu o środki finansowe pracodawców bez wsparcia środków 
publicznych (wzrost o 51%). Oferty subsydiowane wzrosły o 8%. 

Po raz pierwszy od kilku lat w rocznym bilansie ofert pracy przeważały oferty 
niesubsydiowane 3.793 miejsc pracy (50,5% ofert). Były wśród nich liczne oferty do nowo 
otwieranych w 2010 roku sklepów wielkopowierzchniowych (Galeria Gemini). 

Oferty subsydiowane z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego (3711) 
stanowiły 49,5% wszystkich ofert, w tym 2151 ofert stażu, 344 ofert prac społecznie 
użytecznych. 
Dla osób niepełnosprawnych wpłynęło 329 ofert, z których 34 dotyczyły miejsc 
utworzonych ze środków PFRON. 
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Wybrane dominujące zawody w ofertach zgłoszonych w 2010 r. 
(wg ilości zgłoszonych ofert) 

Lp. Nazwa zawodu Ilość ofert 

1. Pracownicy obsługi biurowej (*) 792 

2. Sprzedawcy 721 

3. Gospodarze budynków (**) 608 

4. Pracownicy domowej opieki osobistej (**) 144 

5. Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 124 

6. Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 110 

7. Magazynierzy 102 

8. Robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym 96 

9. Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni 93 

10. Kucharze 69 

11. Pracownicy usług ochrony 61 

12. Kierowcy samochodów ciężarowych 63 

13. Mechanicy pojazdów samochodowych 56 

14. Specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania 48 

15. Kierowcy samochodów osobowych 46 

16. Operatorzy maszyn 43 

17. Kelnerzy i pokrewni 40 

18. Kierowcy autobusów 34 

19. Piekarze i cukiernicy 32 

20. Spawacze i pokrewni 32 

21. Murarze i pokrewni 32 

22. Nauczyciele przedszkoli 28 

23. Stolarze i pokrewni 27 

24. Księgowi 14 

25. Technicy farmaceutyczni 13 

* w tym miejsca refundowane, m. in. staże i przygotowanie zawodowe 
** w tym miejsca refundowane m.in. prace społecznie użyteczne 
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EURES 

Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES 

EURES (European Employment Services) to utworzona w 1993r. sieć współpracy 
pomiędzy Komisją Europejską, a publicznymi służbami zatrudnienia w Unii Europejskiej, 
krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, a także innymi 
organizacjami partnerskimi, takimi jak związki zawodowe i organizacje pracodawców. 
Celem sieci EURES jest wspieranie mobilności zawodowej poprzez pomoc poszukującym 
pracy i pracodawcom w poruszaniu się na europejskim rynku pracy. 

W ramach sieci EURES osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą w PUP w Tarnowie 
uzyskać informacje na temat: 
- aktualnie upowszechnianych zagranicznych ofert pracy, 
- warunków życia i pracy w poszczególnych krajach UE/EOG, 
- innych możliwości poszukiwania zatrudnienia za granicą. 

W 2010r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie upowszechnił 189 ofert pracy 
za granicą, obejmujących łącznie 1710 wolnych miejsc zatrudnienia. 
Polskimi pracownikami zainteresowani byli głównie pracodawcy z:, Wielkiej Brytanii, 
Włoch, Szwajcarii, Holandii, Cypru, Hiszpanii, Norwegii, Republiki Czeskiej, co 
przedstawia poniższy wykres: 

Zapotrzebowania na pracowników z krajów UE wzrosło o 20% w porównaniu do 
kryzysowego 2009 roku (1421 miejsc). 

Najliczniej reprezentowane były oferty pracy dla pracowników usług gastronomicznych 
oraz w zawodach: animator kultury, szwaczka, pielęgniarka, rzeźnik, rozbieracz-
wykrawacz oraz pracowników sezonowych w ogrodnictwie i rolnictwie. 



Dominujące zawody w ofertach sieci EURES zgłoszonych w 2010r. przedstawia poniższa 
tabela. 

L.p. Nazwa zawodu Liczba miejsc pracy 

1. Pracownicy usług gastronomicznych 244 

2. Animator kultury 228 

3. Szwaczka 210 

4. Pracownicy sezonowi w ogrodnictwie i 
rolnictwie 

200 

5. Pielęgniarka 148 

6. Rzeźnik-wykrawacz 104 
7. Pomoc domowa 100 

Zwolnienia grupowe 

W 2008 roku, po kilkuletniej przerwie, nastąpił gwałtowny wzrost zwolnień 
grupowych w zakładach pracy regionu tarnowskiego. Na przestrzeni 2008 roku, 
8 pracodawców zwolniło 575 pracowników. Równie niekorzystna sytuacja na tarnowskim 
rynku pracy miała miejsce w 2009r., kiedy to z 21 zakładów w wyniku zwolnień 
grupowych pracę utraciło 908 osób. 
W 2010 roku nastąpiło zahamowanie procesu zwolnień grupowych. 
Na przestrzeni 2010 roku, 7 pracodawców dokonało zwolnień grupowych na skutek 
których pracę straciło 152 osoby. 

2010 rok 152 

2009 rok 908 

2008 rok 575 

2007 rok 

2006 rok 
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W większości były to firmy o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym takie jak: 
PZU S.A., RUCH S.A. Bank PKO S.A. Bank BPH S.A., Poczta Polska, Enion S.A., 

które przeprowadzały restrukturyzację zatrudnienia. Z lokalnych pracodawców 
zwolnienie grupowe wystąpiło w firmie PROREM Sp. z o.o., która zwolniła 52 osoby. 

Poradnictwo dla osób zwalnianych z przyczyn ekonomicznych zakładów pracy. 

Pomoc osobom zwalnianym z pracy odbywa się zarówno w siedzibie Zespołu, tj. w PUP 
w Tarnowie, bądź w ramach spotkań informacyjno-konsultacyjnych lub dyżurów, 
organizowanych na terenie zakładów, dokonujących zwolnień grupowych. 
W 2010 roku z indywidualnych konsultacji i porad w ramach Zespołu skorzystały 
84 osoby. Głównymi problemami poruszanymi w trakcie konsultacji były: 

• lokalny rynek pracy - szanse na znalezienie zatrudnienia, 
• możliwość przekwalifikowania, 
• formy pomocy świadczone przez urząd pracy. 

DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TARNOWIE 

W celu zapobiegania skutkom wysokiego bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy 
w Tarnowie wzmógł działania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na 
wsparcie zatrudnienia osób bezrobotnych, rozwój nowoczesnych metod pośrednictwa 
i doradztwa zawodowego. 

Rozwój pośrednictwa pracy 

W celu usprawnienia procesu pośrednictwa pracy Urząd rozszerzył swoje zaplecze 
lokalowe służące organizacji spotkań pracodawców z kandydatami do pracy oraz 
doposażył w nowoczesne urządzenia. 
Wprowadzono elektroniczny system prezentacji ofert pracy, dzięki któremu prezentacja 
ofert pracy jest bardziej czytelna i odbywa się według wybranego klucza zawodów lub 
branż. 
Urząd wyposażony został również w infokioski, które stwarzają osobom bezrobotnym 
lepszy dostęp do ofert pracy będących w dyspozycji PUP. 
Wprowadzono także zindywidualizowany sposób pracy z klientem przez wszystkich 
specjalistów odpowiedzialnych za usługi aktywizacyjne: pośredników pracy, doradców 
zawodowych oraz specjalistów ds. rozwoju zawodowego. 
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Wypracowano model obsługi klienta, pozwalający na załatwienie spraw kompleksowo -
na jednym stanowisku pracy - co powoduje skrócenie czasu obsługi klienta i poprawę 
dostępu do usług urzędu oraz pozwala na szybką reakcję na oczekiwania klientów i 
wpływa na poprawę wizerunku Urzędu. 
Wprowadzono nowoczesne technologie informatyczne, pozwalające na sprawny 
przepływ informacji pomiędzy stanowiskami realizującymi oferty pracy oraz 
wprowadzenie połączenia „online" Urzędu Pracy w Tarnowie, jego Filiach oraz Lokalnych 
Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych działających w pięciu gminach. 
Oferty pracy pozyskane przez Urząd zamieszczane były na bieżąco na stronie 
internetowej urzędu, dzięki czemu osoby bezrobotne mogły na bieżąco śledzić 
zapotrzebowanie na pracowników na lokalnym rynku pracy, jak również europejskim 
rynku, udostępniane w sieci Eures. 
Dla usprawnienia obsługi pracodawców, na stronie internetowej Urzędu Pracy 
www.up.tarnow.pl funkcjonuje elektroniczny formularz zgłoszenia wolnego miejsca 
pracy. 

W 2010 roku zorganizowano Targi Pracy, będące już XVII edycją tego wydarzenia. 
Wzięło w nich udział 61 pracodawców, którzy zaoferowali ponad 450 wolnych miejsc 
pracy w różnych branżach. 
Do współpracy przy organizacji Targów zaproszono sąsiednie Powiatowe Urzędy Pracy -
w Brzesku i Dąbrowie Tarnowskiej oraz pracodawców działających w tamtym regionie. 
Jak corocznie, dominującą branżą była branża budowlana. Ponadto poszukiwani byli 
pracownicy w branży handlowej, mechanicznej, ogrodniczej i gastronomicznej. 
Podczas targów pracy pracodawcy mieli możliwość kontaktu z kandydatami na 
pracowników, przeprowadzenia rozmowy wstępnej i zaprezentowania własnej firmy. 
Osoby poszukujące pracy natomiast miały możliwość przeprowadzenia nawet kilku 
rozmów wstępnych w sprawie pracy i zorientowania się w sytuacji na lokalnym rynku 
pracy. Ponadto podczas Targów Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 
zaprezentował również blisko 350 miejsc pracy zgłoszonych przez pracodawców 
bezpośrednio do tutejszego Urzędu. Łącznie podczas Regionalnych Targów Pracy 
zaoferowano ponad 800 miejsc pracy. Targi pracy odwiedziło od 4,0 - 4,5 tys. osób 
zainteresowanych podjęciem pracy. 

W 2010 roku zorganizowano łącznie 84 giełdy pracy, podczas których oferowano blisko 
860 miejsc pracy. W giełdach uczestniczyło 1710 osób bezrobotnych i poszukujących 
pracy. 
Sukcesem było nawiązanie współpracy z pracodawcami rozpoczynającymi działalność na 
terenie Galerii Gemini Park Tarnów ( w trakcie 41 giełd pracy uczestniczyło blisko 1000 
osób, z czego 700 uzyskało zatrudnienie). 
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Rozwój doradztwa zawodowego 

W 2010 roku realizowane były usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji 
zawodowej dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu miasta Tarnowa 
i powiatu tarnowskiego. 
Z indywidualnych porad zawodowych w zakresie możliwości: podjęcia pracy, szkolenia, 
dalszego kierunku kształcenia w 2010 r., skorzystało 9.767 osób z regionu tarnowskiego. 
Indywidualne informacje zawodowe zostały przekazane 227 osobom pozostającym w 
ewidencji PUP Tarnów z tego 137 dotyczyło poznania zasad korzystania z Systemu Video 
CV. 
Ponadto doradcy przeprowadzali grupowe porady zawodowe w których uczestniczyło 
324 osoby oraz grupowe spotkania informacyjne dla wybranych grup bezrobotnych: dla 
nowozarejestrowanych, dla długotrwale bezrobotnych i innych grup, które wymagały 
dodatkowych informacji dotyczących rynku pracy (w 2010 r. - uczestniczyło 713 osoby). 

W ramach Klubu Pracy zorganizowano 21 edycji szkolenia z zakresu umiejętności 
aktywnego poszukiwania pracy, w których uczestniczyło 192 osoby oraz zajęcia 
aktywizacyjne dla osób bezrobotnych, dotyczące metod poszukiwania pracy - 59 grup dla 
514 osób. 
Dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą organizowane były 
konsultacje w ramach tzw. Ośrodka Doradczego, działającego na terenie PUP 
w Tarnowie. Z bezpłatnych konsultacji z przedstawicielami ZUS oraz Urzędu Skarbowego 
skorzystało w 2010 roku 104 osoby. 
Udostępniono stanowiska internetowe Praca w Internecie, gdzie mieszkańcy regionu 
mogli skorzystać z internetowej bazy ofert pracy (w 2010 r. - skorzystało 300 osób). 
Doradcy zawodowi uczestniczyli w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery, który odbył się 
w dniach 18-22.10.2010r. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowany został: 

-„Dzień Przedsiębiorcy" w czasie, którego udzielane były konsultacje wszystkim osobom 
zainteresowanym założeniem własnej działalności gospodarczej. Wzięli w nim udział 
przedstawiciele: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Centrum 
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 
Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, Biura Karier 
i Projektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Centrum Edukacji Menadżerskiej 
Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej Wyższej Szkoły Biznesu. 
- „Dzień Doradcy Zawodowego" - w którym doradcy zawodowi udzielali indywidualnych 
konsultacji i porad oraz została przeprowadzona grupowa porada zawodowa 
„Autoprezentacja zawodowa" 
Ogółem z wszystkich form zorganizowanych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 
skorzystało ok. 150 osób. 

W 2010 roku z działań mających na celu aktywizację zawodową skorzystało 12.597 osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy z regionu tarnowskiego. 
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System Video CV 

W listopadzie 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, jako pierwszy w Polsce 
uruchomił System Video CV. 
To nowoczesne rozwiązanie pozwala zaprezentować się potencjalnemu kandydatowi 
w formie multimedialnej poprzez autoprezentację nagraną na video. Jest to jedna z 
najnowocześniejszych form umożliwiających wstępny kontakt pracodawcy i osoby 
poszukującej zatrudnienia. 

Za pomocą tak przygotowanego CV osoba poszukująca zatrudnienia zwiększa 
szansę na podjęcie pracy poprzez przedstawienie swojej kandydatury przyszłemu 
pracodawcy. Z kolei pracodawca poprzez przeglądanie nagranych prezentacji otrzymuje 
możliwość by w krótkim czasie i w dogodnym dla siebie miejscu uzyskać ważne 
informacje o kandydacie. 

Aktualnie z systemu Video CV korzysta już 50 pracodawców, dysponujących ponad 
150 prezentacjami osób poszukujących zatrudnienia. 

Wsparcie aktywizacji zawodowej i samozatrudnienia 
— — — — — — . — — , — 

W ramach posiadanych środków Funduszu Pracy (FP) i Europejskiego Funduszu 
Społecznego ( EFS), tutejszy Urząd wspierał pracodawców w tworzeniu miejsc pracy przez 
m.in.: 

- refundowanie części kosztów wynagrodzenia osób bezrobotnych, skierowanych 
przez urząd w ramach miejsc interwencyjnych lub robót publicznych, 

- refundowanie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, 

- tworzenie staży zawodowych, 
- organizację prac społecznie użytecznych. 

Osoby bezrobotne zainteresowane samozatrudnieniem mogły otrzymać wsparcie 
w postaci przyznania jednorazowych środków na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej ( potocznie zwane dotacją). 
Ponadto organizowane były szkolenia, dające możliwość zdobycia dodatkowych 
kwalifikacji i uprawnień znacznie zwiększających szanse osób bezrobotnych na 
zatrudnienie bądź rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
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Instrumenty i usługi rynku pracy, finansowanie 

W 2010 roku, na programy aktywizacyjne Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie pozyskał 
rekordową kwotę 36,08 min zł, w tym: 

- 11,15 min zł z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na realizację projektów 
systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

- 18,63 min zł z Funduszu Pracy (środki algorytmowe), 
- 6, 11 min zł - dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz 

dodatkowe 190,0 tys. zł na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków 
powodzi. 
Było to 47% więcej środków niż w 2009 roku. 

Środki FP i EFS oraz z rezerwy MPiPS na aktywizację bezrobotnych 
w latach 2006-2010 

Środki FP i EFS oraz z rezerwy MPiPS 
w latach 2006-2010 

36,1 

2006 2007 2008 2009 2010 

Osoby zaktywizowane ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Dzięki środkom finansowym z FP i Unii Europejskiej (EFS) pozyskanymi w 2010 roku, 
zaktywizowano łącznie 5.073 osoby bezrobotne w tym 1722 osoby z Tarnowa i 3.351 
osób bezrobotnych z powiatu tarnowskiego. 
W porównaniu do 2009 roku kiedy to zaktywizowano 4.042 osoby nastąpił wzrost liczby 
bezrobotnych objętych formami wsparcia o 25,5% . 



Najliczniejsza grupa bezrobotnych odbywała staż (2136 osób), wzrost o 425 osób 
w stosunku do roku ubiegłego. Znacznie wzrosła też liczba osób, które otrzymały środki 
na uruchomienie działalności gospodarczej - 698 osób tj. wzrost o 169 osób w stosunku 
do 2009 r. 

Formy wsparcia Osoby skierowane do 
programu 

Formy wsparcia 

2009 2010 

Szkolenia 
Powiat tarnowski 282 364 

Szkolenia 
Tarnów 320 315 

Szkolenia 

Ogółem 602 679 

Prace interwencyjne 
Powiat tarnowski 171 193 

Prace interwencyjne Tarnów 77 76 Prace interwencyjne 
Ogółem 248 269 

Roboty publiczne 
Powiat tarnowski 180 346 

Roboty publiczne Tarnów 38 69 Roboty publiczne 
Ogółem 218 415 

Staże 
Powiat tarnowski 1083 1407 

Staże Tarnów 628 729 Staże 
Ogółem 1711 2136 

Przygotowanie zawodowe 
Powiat tarnowski 64 0 

Przygotowanie zawodowe Tarnów 41 0 Przygotowanie zawodowe 
Ogółem 105 0 

Prace społecznie użyteczne 
Powiat tarnowski 233 286 

Prace społecznie użyteczne Tarnów 55 58 Prace społecznie użyteczne 
Ogółem 288 344 

Dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 

Powiat tarnowski 281 415 
Dotacje na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej 
Tarnów 248 283 Dotacje na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej Ogółem 529 698 

Refundacja pracodawcy kosztów 
wyposażenia /doposażenia 
stanowiska pracy 

Powiat tarnowski 197 340 
Refundacja pracodawcy kosztów 
wyposażenia /doposażenia 
stanowiska pracy 

Tarnów 144 192 Refundacja pracodawcy kosztów 
wyposażenia /doposażenia 
stanowiska pracy Ogółem 341 532 

OGÓŁEM 
Powiat tarnowski 2491 3351 

OGÓŁEM Tarnów 1551 1722 OGÓŁEM 

Ogółem 4042 5073 
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Bezrobotni z regionu tarnowskiego objęci wsparciem 
w 2010 roku 

Wyposażenie/doposaż 
enie stanowiska pracy 

532 
11% 

Dotacje na 
rozpoczęcie 
działalności 

gospodarczej 
698 
14% 

Szkolenia 
679 
13% 

Prace interwencyjne 
269 
5% 

Staże 
2136 
42% 

Prace społecznie 
użyteczne 

344 
7% 

publiczne 
415 
8% 

Udział w projektach współfinansowanych z EFS 

S KAPITAŁ LUDZKI C r C 
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI J 

Europejski Fundusz Społeczny 

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE SRODKOW EFS. 

W 2010r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie kontynuował realizację trzech 
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (POKL) oraz z sukcesem aplikował o 
kolejne środki z POKL projektem konkursowym „Akademia pracy", którego realizacja 
rozpoczęła się w 2011 roku. 

1. Projekt „Czas na pracę" - projekt systemowy. 

W 2010 roku, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie kontynuował realizację projektu 
systemowego „Czas na pracę", który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz 
podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. 
Realizacja projektu systemowego „Czas na pracę" rozpoczęła się w 2008 roku i będzie 
trwać do 31.12.2013r. Projekt wdrażany jest na podstawie umowy ramowej podpisanej w 
dniu 16.04.2008r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Założenia, co do realizacji 
projektu systemowego w danym roku budżetowym określa zatwierdzony przez 



Wojewódzki Urząd Pracy wniosek o dofinansowanie realizacji projektu na dany rok 
budżetowy. 
Celem projektu jest pomoc w podjęciu zatrudnienia lub samozatrudnienia oraz 
reintegracja z rynkiem pracy osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Tarnowie poprzez poprawę ich aktywności i atrakcyjności zawodowej 
oraz zdolności do zatrudnienia i samozatrudnienia. 
Do projektu w pierwszej kolejności rekrutowane były osoby bezrobotne znajdujące się 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. między innymi: osoby bezrobotne do 25 roku 
życia, długotrwale bezrobotni, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, niepełnosprawni, 
osoby powyżej 50 roku życia. 
W 2010 roku do uczestnictwa w projekcie przystąpiło łącznie z regionu tarnowskiego 
1935 osób, w tym 725 mieszkańców Tarnowa i 1210 powiatu tarnowskiego. 
Wartość projektu w 2010 roku wynosiła 12 390 690,00zł i stanowiła najwyższą przyznaną 
kwotę dofinansowania na realizację projektu systemowego przez powiatowy urząd pracy 
w Województwie Małopolskim. Przyznane środki finansowe, zostały wykorzystane w 
100%. 

2. Projekt „Nasze kadry - naszym atutem " - projekt konkursowy. 

Projekt „Nasze kadry - naszym atutem" jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Tarnowie, w ramach PO KL 2007-2013, Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych 
i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych w regionie, zgodnie z umową o dofinansowanie realizacji projektu z dnia 
30.12.2009r. Projekt jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% z krajowych środków publicznych. 
Realizacja projektu będzie trwać trzy lata: od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2013r. 
Całkowita wartość projektu wynosi 480 420,00zł. 
Celem projektu jest utrzymanie i wzmocnienie obowiązujących standardów 
zatrudnieniowych w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz dalszy 
rozwój i podnoszenie jakości świadczonych przez Urząd usług między innymi poprzez 
podwyższanie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników Urzędu. 
W 2010 roku na realizację tego projektu przeznaczono kwotę 145 054,00zł. W ramach 
projektu refundowane były koszty zatrudnienia pięciu doradczyń zawodowych i jednej 
pośredniczki pracy oraz sfinansowane koszty szkoleń dla trzech liderek klubu pracy oraz 
trzech specjalistek ds. rozwoju zawodowego. 

3. Projekt partnerski „3D - Dojrzali - Doświadczeni - Docenieni" - projekt 
konkursowy. 

Od listopada 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie realizuje wraz z innymi 
Urzędami Pracy z subregionu projekt pn. „3D-Dojrzali-Doświadczeni-Docenieni", którego 
liderem jest Fundacja im. Jana Hetmana Tarnowskiego. Realizacja projektu zakończy się 
31 października 2012r. Przedsięwzięcie to jest realizowane w ramach POKL 2007-2013, 
Podziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku 
pracy i jest kompleksowo kierowane do osób bezrobotnych, powyżej 45 roku życia, 
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zamieszkujących na terenie miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, bocheńskiego, 
brzeskiego lub dąbrowskiego. 
Projekt zakłada osiągnięcie celu poprzez świadczenie wsparcia przede wszystkim w 
zakresie: 

1) poradnictwa psychologicznego i zawodowego - indywidualnego i grupowego, 
2) warsztatów z zakresu technik aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy, 
3) szkoleń dotyczących nabywania kompetencji kluczowych, 
4) różnotematycznych szkoleń zawodowych - grupowych i indywidualnych, 
5) staży pozwalających zdobyć niezbędne na rynku pracy doświadczenie zawodowe 
6) oraz pośrednictwa pracy. 

Całkowita wartość projektu wynosi 3 985,6 tys. zł. Projekt jest współfinansowany w 85% 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% z 
krajowych środków publicznych. 
W 2010 roku do uczestnictwa w projekcie przystąpiło 111 osób z regionu tarnowskiego, 
w tym 82 bezrobotnych mieszkańców Tarnowa i 29 mieszkańców powiatu tarnowskiego. 
Wszystkie zrekrutowane osoby zostały objęte wsparciem w zakresie poradnictwa 
zawodowego, w ramach którego zostały ustalone Indywidualne Plany Działania. Część 
uczestników korzystała także ze wsparcia psychologicznego. Spośród beneficjentów 62 
osoby wzięły udział w Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy, a 32 osoby 
uczestniczyły w szkoleniach z zakresu nabywania kompetencji kluczowych, 
wzmacniających postawy innowacyjne i przedsiębiorcze, a ponadto - pozwalających na 
pełne i efektywne uczestnictwo w życiu publiczno-społecznym i zawodowym. 
W specjalistycznych szkoleniach zawodowych wzięło udział 55 osób, a 25 beneficjentów 
projektu skorzystało ze stażu zawodowego. 
Od stycznia 2011r. planowana jest kolejna tura rekrutacji do projektu. Realizacja projektu 
zakończy się 31 października 2012r. 

4. Projekt „Akademia pracy - projekt konkursowy. 

W dniu 29 grudnia 2010 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu 
„Akademia pracy", który jest realizowany w ramach POKL, Poddziałanie 7.2.1 -
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Okres realizacji projektu od stycznia 2011 roku, do października 2012 roku. Projekt 
zakłada objecie wsparciem 100 bezrobotnych kobiet zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Wartość projektu wynosi 1000 000,00 zł i w 100% jest to kwota 
dofinansowania (85% jest to płatność ze środków europejskich, a 15% jest to dotacja 
celowa z budżetu krajowego). 

KAPITAŁ LUDZKI 
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 

Europejski Fundusz Społeczny 

GPS I 
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PODSUMOWANIE 
— —______— —__ J 

Z> Zmiany poziomu bezrobocia 

W 2010 roku bezrobocie w regionie tarnowskim wzrosło o 714 osób do poziomu 14.595 
osób, z czego w Tarnowie wzrosło o 153 osoby a w powiecie tarnowskim o 561 osób. 
Był to nieznaczny wzrost, który nastąpił w końcu roku, w wyniku zakończenia się prac 
sezonowych i licznych form aktywizacji bezrobotnych. 

O Wzrost udziału młodzieży wśród bezrobotnych 

W 2010 roku ponownie podwyższył się udział osób młodych w wieku do 25 lat w 
strukturze bezrobotnych regionu tarnowskiego. Wzrost wyniósł 0,8% do poziomu 31,5%. 
Nastąpiło to pomimo wzmożonych działań aktywizacyjnych skierowanych dla młodzieży, 
takich jak staże u pracodawców, refundowane miejsca pracy. 
Na koniec grudnia 2010 roku, bez pracy pozostawało 4596 osób w wieku do 25 lat. 

O Spadek udziału osób w wieku powyżej 50 lat. 

Nieznacznie obniżył się odsetek osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia do poziomu 
15,4% w końcu 2010r. wobec 15,7% w końcu 2009 roku. Wg stanu na 31 grudnia 2010 
roku, bez pracy pozostawało 2249 osób w wieku powyżej 50 lat. 

O Zahamowanie zwolnień grupowych w zakładach regionu tarnowskiego 
W 2010 roku, znacząco spadła liczba zwolnień grupowych, które szczególnie w 2009 

roku negatywnie wpływały na rynek pracy. W 2010 roku w ramach zwolnień grupowych 
pracę utraciło 152 pracowników. Najczęściej były to pojedyncze zwolnienia. Najliczniejsze 
zwolnienie wystąpiło w spółce PROREM, która zwolniła 52 pracowników. 

O Wzrost liczby ofert pracy 
W 2010 r. Urząd Pracy w Tarnowie dysponował o 26% większą liczbą ofert pracy niż 

przed rokiem (7504 oferty pracy z regionu tarnowskiego). 
Wzrost spowodowany był głównie zwiększoną aż o 51% liczbą ofert pracy 
niesubsydiowanej. Liczba ofert przekroczyła nawet rekordowy jak dotąd rok 2008r (7171 
ofert). Fakt ten świadczy o ożywieniu na rynku pracy, jakkolwiek słabsze rokowania 
przyniósł czwarty kwartał 2010 roku, kiedy liczba ofert pracy spadła poniżej poziomu 
z 2009 roku. 

Z> Wzrost liczby osób podejmujących zatrudnienie i rozpoczynających działalność 
gospodarczą. 
Wraz ze wzrostem ofert pracy wzrosła liczba osób podejmujących zatrudnienie. 

W regionie tarnowskim pracę podjęło rekordowa liczba 8078 osób bezrobotnych 
tj. o 1337 więcej niż rok wcześniej. 
Również rekordowa liczba 885 osób bezrobotnych z regionu, podjęła działalność 
gospodarczą na własny rachunek. Większość z nich, bo 698 osób, otrzymało na ten cel 
dotacje ze środków FP lub EFS. 

Opracowanie:: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, 
Styczeń 2011r. 
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