ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH
I NIEPUBLICZNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZYDATNE
W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZAWODOWYCH LUB
W POSZUKWIANIU PRACY
PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA
Publiczne

służby

zatrudnienia

tworzą

organy

zatrudnienia

wraz

z

powiatowymi

i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy
oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą.
Powiatowy Urząd Pracy w Tychach
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59
tel. (32) 781-58-78, (32) 781-58-61
fax. (32) 781-58-60
strona internetowa: www.tychy.praca.gov.pl/
e-mail: poczta@pup.tychy.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Tychach
Punkt Obsługi Klienta w Lędzinach
43-140 Lędziny, ul. Lędzińska 24
Rejestracja - +48 698 609 164
Pośrednictwo - +48 698 609 170
e-mail: pup.ledziny@pup.tychy.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30
tel. (32) 757 33 60, (32) 757 33 01, (32) 757 33 15, (32) 757 33 79
fax (32) 757 33 62
strona internetowa: www.wupkatowice.praca.gov.pl/
e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl
Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka, do której głównych zadań należy:


wspomaganie

systemu

oświaty

poprzez

aktywizację

społeczną,

zawodową

i ekonomiczną młodzieży,


podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub
przekwalifikowania,



wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie
pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej
współpracy młodzieży.

Głównym celem działalności OHP jest stwarzanie młodzieży warunków do prawidłowego
rozwoju społecznego. Adresatem oddziaływań OHP są grupy młodzieży w wieku
15-25 lat. W ramach struktury OHP znajdują się jednostki zajmujące się pośrednictwem pracy,
doradztwem

zawodowym

i

informacją

zawodową

oraz

szkoleniami

zawodowymi.

Są nimi młodzieżowe biura pracy i ich filie, kluby pracy, mobilne centra informacji zawodowej,
młodzieżowe centra kariery, ośrodki szkolenia zawodowego.
Śląska Wojewódzka Komenda OHP w Katowicach
Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice
tel. (032) 209-08-63
fax (032) 209-08-65
strona internetowa: www.slaska.ohp.pl
e-mail: slaska@ohp.pl
Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Tychach
Ul. Edukacji 5, 43-100 Tychy
tel. (32) 780-22-42
e-mail: mbptychy@interia.pl

AGENCJE ZATRUDNIENIA
Agencje zatrudnienia są niepublicznymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się
pomocą poszukiwaniu zatrudnienia. Wyróżniamy pięć rodzajów agencji zatrudnienia:


agencje pośrednictwa pracy – świadczą usługi w zakresie: pośrednictwa pracy na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pośrednictwa do pracy za granicą



u pracodawców zagranicznych, udzielają pomocy poszukującym pracy w uzyskaniu
odpowiedniego

zatrudnienia

a

pracodawcom

w

znalezieniu

pracowników

o odpowiednich kwalifikacjach,


agencje doradztwa personalnego – świadczą odpłatnie usługi na rzecz
pracodawców polegające na dokonaniu naboru kandydatów na stanowiska pracy, oraz
dokonaniu wstępnej selekcji kandydatów



agencje poradnictwa zawodowego – udzielają pomocy w wyborze odpowiedniego
zawodu i miejsca zatrudnienia, informacji zawodowych oraz pomocy w doborze
kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji
psychofizycznych.



agencje pracy tymczasowej – kierują własnych pracowników do pracodawcy
użytkownika celem wykonywania pracy tymczasowej

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy warunkiem niezbędnym
do prowadzenia agencji zatrudnienia, czyli legalnego pośrednictwa pracy - jest posiadanie
stosownego

wpisu

do

Krajowego

www.stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz
ADECCO
43-100 Tychy, ul. Bocheńskiego 5
tel. (32) 325 06 43 / 44
fax. (32) 325 06 45
strona internetowa: www.adecco.pl
e-mail: tychy@adecco.com

GI GROUP
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 37
tel. (32) 227-95-04
fax. (32) 445-03-84
strona internetowa: www.gigroup.com.pl
e-mail: biuro.tychy@gigroup.com

MANPOWER
43-100 Tychy, al. Niepodległości 55
tel./fax. (32) 793-71-58
strona internetowa: www.manpower.pl
e-mail: Tychy.Niepodleglosci@manpower.pl
RANDSTAD
43-100 Tychy, al. Niepodległości 31
tel. (32) 784-78-51
fax. (32) 217-63-02
strona internetowa: www.randstad.pl
e-mail: tychy@randstad.pl

Rejestru

Agencji

Zatrudnienia

AKADEMICKIE BIURA KARIER
Biuro Karier to jednostka działająca na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów
szkoły wyższej, prowadzona przez szkołę wyższą lub organizację studencką, do zadań której
należy w szczególności:


dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach
podnoszenia kwalifikacji zawodowych,



zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych,
prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych
znalezieniem pracy,



pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca
pracy oraz staże zawodowe,



pomoc studentom w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Misją prowadzonej działalności jest udzielenie wsparcia studentom i absolwentom w wejściu
i utrzymaniu się na rynku pracy głównie poprzez:
 Prowadzenie doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego, kształtującego
niezbędne umiejętności studentów i absolwentów w poszukiwaniu pracy.
 Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami - pozyskiwanie ofert pracy,
praktyk, staży zawodowych dla studentów i absolwentów.
 Współpracę z władzami uczelni, władzami miasta i województwa, organizacjami
pracodawców, organizacjami studenckimi, Ministerstwami: Pracy i Polityki Społecznej,
Gospodarki, w celu organizowania wspólnych przedsięwzięć i propagowania inicjatyw
adresowanych do studentów i absolwentów szukających pracy.
 Gromadzenie informacji na temat rynku pracy, jego wymagań i tendencji.
Wykaz Akademickich Biur Karier w woj. śląskim:
http://wupkatowice.praca.gov.pl/documents/162604/1360394/Wykaz%20Biur%20Karier%20w%2
0woj%20%C5%9Blaskim/5e5ce547-de36-40f1-a2d9-c51205c7e358

