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Sprawozdanie z prac w Powiatowej Radzie Zatrudnienia 
 w Grodzisku Mazowieckim za okres 

 od 23 kwietnia 2013  do 25 stycznia 2017 roku 
 przedstawiciela Miasta Podkowa Leśna – Wojciecha Żółtowskiego 

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty  

w sprawach polityki rynku pracy. Rada zatrudnienia wyraża swoją opinię w sprawach należących do 

zakresu jej kompetencji, a zakres działania i uprawnienia członków rady zatrudnienia określają: 

• art. 22 ust. 3 i art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r.  
w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. Nr 224, poz. 2281). 

 

Od dnia powołania zarządzeniem Starosty grodziskiego nr 12/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. do dnia 

25 stycznia 2017 roku społecznie uczestniczyłem w pracach Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku 

Mazowieckim. Jako przedstawiciel Miasta Podkowa Leśna w pracach Rady uczestniczyłem we 

wszystkich jej posiedzeniach w tym okresie. Rada podczas posiedzeń w siedzibie Powiatowego Urzędu 

Pracy opiniowała plany podziału budżetu przeznaczanego na aktywną formę przeciwdziałania 

bezrobociu w Powiecie Grodziskim na lata 2016-2017 i analizowała sprawozdania z ich realizacji 

przedstawiane przez Dyrektora PUP Panią Hannę Wilamowską.  Wszystkie opinie i sprawozdania 

zostały przyjęte, a podjętym decyzjom w sprawach odwołań nadano dalszy bieg.   

Działania Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) to - oprócz ewidencji osób bezrobotnych - zadania między 

innymi z zakresu poradnictwa i pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń, finansowania prac społecznie 

użytecznych i prac interwencyjnych.  Podjęte przez Urząd Pracy starania o pozyskanie środków 

europejskich dodatkowo wzmocniły możliwości przeciwdziałania bezrobociu w powiecie np. poprzez 

powiększenia funduszy na kierowanie bezrobotnych na kursy szkoleniowe, finansowanie staży  

u pracodawców, jak również poprzez przekazywanie większej ilości środków na założenie działalności 

gospodarczej.  

Na podstawie analizy przedstawionych sprawozdań można ocenić, iż działania Powiatowego Urzędu 

Pracy aktywnie wpłynęły na zmniejszenie  stopy bezrobocia w powiecie grodziskim, która na koniec 

roku 2016 wynosiła 4,5 %. 

Jako przedstawiciel miasta Podkowa Leśna w Powiatowej Radzie Zatrudnienia przekazywałem wiedzę o 

potrzebach i problemach mieszkańców w zakresie działania rady. Otrzymując wyczerpujące i dokładnie 

spisane i zaprezentowane na posiedzeniach Rady przez Powiatowy Urząd Pracy sprawozdania 

cząstkowe z postępu wykonania budżetu przekazywałem bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Podkowie Leśnej. 

W naszym mieście zarejestrowanych bezrobotnych na koniec roku 2015 było 63 osoby,  a na koniec 

roku 2016 liczba ta spadła do 43 osób. Dzięki informacjom pozyskanym od Dyrektora PUP na 

posiedzeniach Rady i staraniom Kierownik  Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej Pani Ewie 

Zalewskiej w roku 2016 Podkowa Leśna włączyła się w aktywizację bezrobotnych poprzez zawarcie 

porozumienia ws. współfinansowania prac społecznie użytecznych wykonywanych na terenie naszego 
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miasta. Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy refunduje gminie do 60% kosztów zatrudnienia 

takiego pracownika.  

Mijająca kadencja była dla mnie ważnym doświadczeniem. Dała mi możliwość zapoznania się tą 

problematyką zupełnie z innego punktu widzenia. Dała mi szerszy pogląd na temat bezrobocia wśród 

osób młodych, które kończąc naukę nie mają zawodu - ale nie mają też chęci „wiązania się”  

z konkretnym zawodem, z konkretnym pracodawcą. Potrzeba pomysłów, jak zachęcić młodego 

pracownika, aby nie stał się stałym beneficjentem Urzędu Pracy, a także by osoby bezrobotne powyżej 

50 roku życia mogły otrzymać stałą pracę. Zakres poznanych w tym czasie możliwości przeciwdziałania 

bezrobociu znacząco wpłynął na analizę zgłaszanych przez mieszkańców tematów i problemów.  

Niestety z informacji uzyskanych na ostatnim posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia wiem,  

że planowane jest przekształcenie Powiatowych Rad Zatrudnienia oraz Powiatowych Urzędów Pracy  

w instytucje podległe bezpośrednio ministerstwom. To według mnie nie jest kierunek pozwalający na 

usprawnienie działań mających na celu aktywizację bezrobotnych na rynku pracy. 

 

Do sprawozdania z prac w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Grodzisku Mazowieckim załączam 
„SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim w 2016 r.”  
autorstwa Pani Hanny Wilamowskiej Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim. 
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