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LICZBA BEZROBOTNYCH
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg stanu na dzień 31.01.2020 r. wynosiła
10068 osób. Jest to o 169 osób więcej, porównując ze stanem z 31.12.2019 roku. Osoby
z prawem do zasiłku dla bezrobotnych stanowiły 15,8% ogółu bezrobotnych.

Wyszczególnienie

Ogółem

W tym kobiety

Liczba bezrobotnych w końcu
miesiąca sprawozdawczego

10068

5035

Liczba nowo rejestrujących się
bezrobotnych w miesiącu
sprawozdawczym

1637

756

Liczba osób bezrobotnych
z prawem do zasiłku

1587

942

Napływ i odpływ osób bezrobotnych w miesiącu STYCZNIU 2020 r.
1637

1468

756

735

Osoby be zrobotne zare jestrow ane w GUP
w Krak ow ie

Ogółem

Os oby w yłączone z e w ide ncji os ób
bezrobotnych

k obie ty

W styczniu 2020 r. zarejestrowano 1637 osób bezrobotnych, w tym:


1379 osób, które poprzednio pracowały;




w tym zwolnienia z przyczyn zakładu pracy dotyczyły 56 osób;

258 osób dotychczas niepracujących.
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WYŁĄCZENIA Z EWIDENCJI
W styczniu 2020 roku z rejestrów GUP wyrejestrowano 1468 osób. Wyłączenia z ewidencji
bezrobotnych dotyczyły głównie:


podjęcia pracy – 647 osób;



niepotwierdzenia gotowości do pracy – 382 osoby;



dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 126 osób;



osiągnięcia wieku emerytalnego – 35 osób;



nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego – 13 osób;



nabycia praw emerytalnych lub rentowych – 9 osób;



odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej
formy pomocy, w tym w ramach PAI – 7 osób.

AKTYWNE FORMY ZWALCZANIA BEZROBOCIA
W styczniu 2020 r. zaktywizowano w poszczególnych programach łącznie 103 osoby bezrobotne.

L.p.

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

Ogółem

kobiety

1

Prace interwencyjne

3

3

2

Roboty publiczne

0

0

3

Podjęcia działalności gospodarczej

0

0

4

Podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia
bezrobotnego

5

1

5

Podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego

2

1

6

Podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za
zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia

1

1

7

Inne (w tym: podjęcia pracy przez osoby do 30 roku życia, praca
z PFRON-u)

2

1

8

Rozpoczęcia szkolenia

10

0

9

Rozpoczęcia stażu

64

48

16

5

103

60

10 Rozpoczęcia prac społecznie użytecznych
RAZEM

W styczniu 2020 r. najbardziej popularnymi formami wspomagającymi wejście na rynek pracy były:
staże, z których skorzystało 64 osoby bezrobotne, w tym 48 kobiet oraz prace społecznie
użyteczne, na które skierowano 16 osób bezrobotnych, w tym 5 kobiet.
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OSOBY BĘDĄCE
W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY
Stan na dzień
31.01.2020 r.

Struktura
w%

Do 30 roku życia

1746

17,3

w tym do 25 roku życia

587

5,8

Długotrwale bezrobotni

4550

45,2

Powyżej 50 roku życia

3272

32,5

Korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej

0

0,0

Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku
życia

1167

11,6

4

0,0

908

9,0

Wyszczególnienie

Posiadające co najmniej jedno dziecko
niepełnosprawne do 18 roku życia
Niepełnosprawni

Zdecydowaną większość osób bezrobotnych stanowią osoby będące w szczególnej sytuacji na
rynku pracy. Spośród 10068 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg stanu na
dzień 31.01.2020 r. aż 77,2% ogółu bezrobotnych zaliczana jest do osób będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - stan na dzień 31.01.2020 r.
4550

3272

1746
1167

908
4

Do 30 roku życia

Długotrwale
bezrobotni

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Powyżej 50 roku
życia

Posiadające co
najmniej jedno
dziecko do 6 roku
życia

Posiadające co
najmniej jedno
dziecko
niepełnosprawne do
18 roku życia

Niepełnosprawni

4

OFERTY PRACY
W styczniu 2020 r. do tut. Urzędu zgłoszono 3102 wolne miejsca pracy, z czego 43 miejsca pracy
dotyczyło ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Na ww. miejsca pracy oraz miejsca pracy
pozostałe w dyspozycji Urzędu z poprzednich okresów sprawozdawczych skierowanych zostało na
rozmowy kwalifikacyjne do pracodawców przez pośredników GUP 1736 kandydatów.
Najwięcej zgłoszonych/pozyskanych wolnych miejsc pracy w styczniu 2020 roku:

Nazwa zawodu

Liczba
zgłoszonych
wolnych
miejsc pracy

Pomocniczy robotnik budowlany

194

Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem gdzie indziej niesklasyfikowani

140

Pracownik ochrony fizycznej

133

Magazynier

85

Pomoc kuchenna

79

Sprzedawca

73

Opiekun osoby starszej

65

Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

65

Pozostali specjaliści do spraw reklamy i marketingu

63

Specjalista do spraw sprzedaży

63

Pakowacz ręczny

61

Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej

60

Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food

59

Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle

57

Pracownik rozkładający towar na półkach

56

Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne

51

Sprzedawca w branży spożywczej

41

Kierowca samochodu osobowego

41

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

40

Pokojowa

38

Pozostali kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej
niesklasyfikowani

36

Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center)

36

Glazurnik

35

Robotnik magazynowy

35
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INFORMACJE O WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH
W GRODZKIM URZĘDZIE PRACY W KRAKOWIE


W miesiącu styczniu 2020 r. na terenie tut. Urzędu Stanowiska Marketingu zorganizowały
5 giełd pracy dla pracodawców i przeprowadziły rekrutację na 116 wolnych miejsc pracy.
Na w/w miejsca pracy Referat Pośrednictwa Pracy i Usług Sieci Eures skierował na
rozmowy kwalifikacyjne 119 kandydatów. W efekcie 3 osoby bezrobotne podjęły
zatrudnienie.

L.p.

Stanowisko

Ilość wolnych
miejsc pracy

Ilość
wydanych
skierowań

Ilość osób
zatrudnionych

1

- kontroler ruchu/ kontroler strefy płatnego
parkowania

20

14

3

2

- doradca klienta/ pracownik ds. kredytów

1

24

0

3

- pracownik ochrony,
- kwalifikowany pracownik ochrony,
- pracownik ochrony fizycznej

93

30

0

4

- opiekun osób w żłobku

1

26

0

5

- pomoc księgowa

1

25

0

116

119

3

RAZEM:


Dnia 22 stycznia 2020 roku na terenie Zakładu Karnego Kraków – Nowa Huta przy
ul. Spławy 2 dyżurował doradca zawodowy. Dyżur odbył się na mocy podpisanego
porozumienia pomiędzy GUP a wspomnianym zakładem karnym. W trakcie dyżuru doradca
przeprowadził indywidualne porady zawodowe z osobami skazanymi. Ich celem było
przygotowanie

osadzonych

do

funkcjonowania

na

wolności.

Osadzeni

zostali

poinformowani o formach pomocy dostępnych w urzędach pracy, metodach poszukiwania
pracy oraz oczekiwaniach stawianymi kandydatom do pracy przez współczesny rynek
pracy.


W dniu 23 i 30 stycznia 2020 roku na terenie tut. Urzędu odbyły się spotkania dotyczące
możliwości uczestnictwa osób bezrobotnych w projekcie ,,Czas na zmianę- kompleksowe
wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia” realizowanym przez Instytut Turystyki
w Krakowie. Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej, mieszkających na
terenie małopolski. W ramach realizowanego projektu osoby bezrobotne mogą skorzystać
z minimum dwóch narzędzi aktywizacyjnych, w tym: staży i szkoleń zawodowych,
pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, wsparcia psychologicznego i coachingu
indywidualnego.



W dniach od 27 stycznia 2020 roku do 2 lutego 2020 roku w ramach ,,Tygodnia
z Małopolskimi Urzędami Pracy”

tut. Urząd zorganizował dla pracodawców i osób

bezrobotnych warsztaty, konsultacje i spotkania informacyjne. Organizacja wydarzeń miała
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na celu popularyzowanie wiedzy o zakładaniu własnej działalności, tworzeniu nowych
miejsc pracy, kształceniu ustawicznym i wsparciu, na jakie można liczyć w tym zakresie.
Osoby bezrobotne, które planują rozpocząć działalność gospodarczą i poszukują knowhow, m.in. o tym, jak zdobyć środki finansowe na rozwój firmy, mogły skorzystać
z warsztatów poświęconych warunkom i zasadom otrzymania dotacji. Do udziału
w warsztatach Urząd zaprosił Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., która
zaprezentowała inne źródła finansowania działalności gospodarczej m.in. pożyczki
preferencyjne, komercyjne formy wsparcia, „Wsparcie w starcie”, „Dobry czas na
adaptację do zmian”. Pracownicy MARR oferowali ponadto pomoc i opiekę w zakresie
funduszy europejskich, która obejmuje m.in. dopracowanie pomysłu, wybór najlepszego
źródła finansowania oraz stałą współpracę przy realizacji projektu.
Pracodawcy

w

ramach

zaplanowanych

wydarzeń

mogli

skorzystać

ze

spotkań

informacyjnych, podczas których omówione zostały takie zagadnienia, jak: wsparcie
finansowe przy tworzeniu nowych miejsc pracy, kształcenie ustawiczne pracodawców
i pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego czy przygotowanie
wniosków w ramach poszczególnych form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
Dodatkowo w dniu 30 stycznia 2020 roku tut. Urząd, zorganizował na terenie Fundacji
U - Work

indywidualne

konsultacje

na

temat

obowiązujących

przepisów

prawa

dotyczących legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Ofertę wzbogaciła również
obecność przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie, którzy
w ramach realizowanego projektu ,,Zostań Żołnierzem” promowali zatrudnienie w Siłach
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.


W dniu 31 stycznia 2020 roku w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie odbyło się
spotkanie, które było kontynuacją zorganizowanego w Magistracie w dniu
17 stycznia 2020 r. ,,okrągłego stołu” w sprawie przyszłości krakowskiej huty
ArcelorMittal. Inicjatorem spotkania był Samorząd Miasta Krakowa, który reprezentowali
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Obsługi Mieszkańców Pan Bogusław
Kośmider oraz Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. W rozmowach wzięli
udział przedstawiciele ArcelorMittal Poland S.A, spółek kooperujących i zależnych
oraz przedstawiciele związków zawodowych. Na spotkaniu zaprezentowane zostały
działania samorządu wspierające pracodawców w utrzymaniu zatrudnienia i rozwoju
zasobów ludzkich. W ramach pomocy Grodzki Urząd Pracy w Krakowie przedstawił
finansowe formy wsparcia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które
pracodawcy mogą przeznaczyć na kształcenie ustawiczne siebie i swoich pracowników.
Dzięki temu prawodawcy będą mogli zainwestować w rozwój własnej kadry, zmieniając lub
podnosząc kwalifikacje pracowników, a tym samym dostosować się do dynamicznie
zmieniających się warunków rynkowych. Podczas spotkania omówione zostały również
pozostałe finansowe formy wsparcia skierowane do pracodawców takie jak np. staże,
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refundacja

kosztów

poniesionych

z

tytułu

składek

społecznych

opłaconych

za

skierowanego do pracy bezrobotnego czy refundacja wydatków poniesionych na
wyposażenie lub doposażenie konkretnego stanowiska pracy. Przedstawione zostały także
prezentacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Spółki Kraków – Nowa
Huta Przyszłości, które pokazały swoje możliwości wsparcia. Inicjatywa stała się platformą
wymiany

aktualnych

informacji

między

spółkami,

związkami

zawodowymi

i przedstawicielem Zarządu ArcelorMittal.


W miesiącu styczniu 2020 roku w placówce Urzędu przy ul. Miśnieńskiej 58
przeprowadzonych zostało 14 grupowych porad zawodowych dla osób chcących
poszerzyć swoją wiedzę z zakresu obsługi komputera i Internetu, oraz poznać nowoczesne
metody rekrutacji pracowników. W zajęciach wzięły udział 104 osoby.

OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY
CUDZOZIEMCOWI, PRACA SEZONOWA CUDZOZIEMCÓW
Liczba oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń w miesiącu STYCZNIU 2020 r.

Arm e nia – 1
Białoruś – 133
Gruzja – 98
M ołdaw ia – 22
Ros ja – 40
Ukraina – 3797

W styczniu 2020 r. w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie wpisano do ewidencji 4091
oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Najwięcej tj. 92,81% ogółu
wszystkich wpisanych do ewidencji oświadczeń dotyczyło obywateli Ukrainy. Pozostałe kraje
stanowiły niewielki odsetek ogółu wpisanych do ewidencji oświadczeń i wynosiły odpowiednio:
Białoruś – 3,25%, Gruzja – 2,40%, Rosja – 0,98%, Mołdawia – 0,54%, Armenia – 0,02%.
W miesiącu styczniu 2020 r. złożono w tut. Urzędzie 39 wniosków o wydanie zezwolenia na
pracę sezonową.
Opracowanie:
Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
Referat ds. Promocji i Zarządzania Informacją
Stanowisko ds. Promocji i Informacji
Tel.: 12 68-68-236, statystyka@gupkrakow.pl
31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34
www.gupkrakow.pl
Kraków, dnia 12.02.2020 r.
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