
WYBRANE USŁUGI RYNKU PRACY OFEROWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH
w 2021 roku.

Stan na dzień 29.06.2021 r.

Lp Forma wsparcia Dla kogo Charakterystyka

Okres
refundacji  w
miesiącach /

formy wsparcia

Wymagane
zatrudnienie

po formie
wsparcia

Wysokość
refundacji

Inne
De

minimis*

1

STAŻ

(WEJDŹ NA RYNEK Z
PERSPEKTYWĄ)

ze środków EFS

powyżej 30 roku życia

 

Termin naboru wniosków:

od dnia 22.03.2021 r.
do wyczerpania limitu

środków

Projekt skierowany jest do osób 
bezrobotnych powyżej 30 roku 
życia, zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Katowicach, należących do jednej z
poniższych grup: 

- osoby powyżej 50 roku życia

- kobiety

- osoby długotrwale bezrobotne

- osoby niepełnosprawne

- osoby o niskich kwalifikacjach

Osobom zakwalifikowanym do 
projektu na podstawie 
Indywidualnego Planu Działania 
określono preferowane stanowiska do
odbycia stażu u Organizatora stażu. 
W związku z powyższym 
poszukujemy miejsc stażowych 
WYŁĄCZNIE NA STANOWISKA
ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ 
TABELĄ. Do realizacji będą 
przyjmowane wyłącznie wnioski, 
gdzie miejsce wykonywania stażu 
będzie w obrębie województwa 
śląskiego.

WAŻNE: Firma musi prowadzić 
działalność min. 3 miesiące.

Nabycie praktycznych 
umiejętności do wykonywania 
pracy bez nawiązania stosunku 
pracy z osobą bezrobotną.

Dodatkowe informacje na stronie 
Biuletynu   Informacji Publicznej.

Od momentu
rozpoczęcia 

(max. 6 miesięcy,
min. 3 miesiące)

3

(zatrudnienie
na umowę 

o pracę min.
na 3 miesiące,
pełny etat z co
najmniej min.
wynagrodzeni

em)

Stypendium
stażowe dla

osoby
bezrobotnej 

1489 zł

WAŻNE: W okresie odbywania stażu
pracodawca nie ponosi kosztów 
wynagrodzenia osoby. Osoba 
realizuje program stażu pod 
nadzorem opiekuna.

WAŻNE: Prosimy przed 
wypełnieniem i złożeniem wniosku o 
zapoznanie się z regulaminem i 
zasadami odbywania stażu.

NIE

DRUKI
DO POBRANIA
---> TUTAJ <---

http://pup.katowice.ibip.pl/public/?id=146336#_blank
http://pup.katowice.ibip.pl/public/?id=146336#_blank
http://pup.katowice.ibip.pl/public/?id=146336#_blank


Lp Forma wsparcia Dla kogo Charakterystyka

Okres
refundacji  w
miesiącach /

formy wsparcia

Wymagane
zatrudnienie

po formie
wsparcia

Wysokość
refundacji

Inne
De

minimis*

2

STAŻ

(PO WER)

ze środków EFS
do 29 roku życia

Termin naboru wniosków:
od dnia 08.02.2021 r.

do wyczerpania limitu
środków

Osoba bezrobotna do 29 roku życia 
pozostająca bez pracy, w tym 
osoba z niepełnosprawnościami, 
zarejestrowana w tut Urzędzie  jako 
osoba bezrobotna + tzw. młodzież 
NEET nie pracuje, nie kształci się, 
nie szkoli się.

WAŻNE: Firma musi                       
prowadzić działalność min. 3           
miesiące.

Nabycie praktycznych umiejętności 
do wykonywania pracy bez 
nawiązania stosunku pracy z osobą 
bezrobotną.

Dodatkowe informacje na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej.

WAŻNE: Powiatowy Urząd Pracy 
w Katowicach informuje, że:
- staże nie będą realizowane u 
Organizatorów, którzy wykonują 
działalność gospodarczą w zakresie 
handlu obwoźnego, akwizycji, 
kolportażu ulotek, dostarczania 
korespondencji, telemarketingu oraz 
na stanowiskach kierowców 
wszystkich kategorii.

Od momentu
rozpoczęcia 

(max. 6 miesięcy,
min. 3 miesiące)

3

(zatrudnienie
na umowę o

pracę min. na
3 miesiące,

pełny etat z co
najmniej  min.
wynagrodzeni

em)

Stypendium
stażowe dla

osoby
bezrobotnej 

1489 zł 

WAŻNE: W okresie odbywania stażu
pracodawca nie ponosi kosztów 
wynagrodzenia osoby. Osoba 
realizuje program stażu pod 
nadzorem opiekuna.

WAŻNE: Prosimy przed 
wypełnieniem i złożeniem wniosku o 
zapoznanie się z regulaminem i 
zasadami odbywania stażu.

NIE

DRUKI
DO POBRANIA
---> TUTAJ <---

http://pup.katowice.ibip.pl/public/?id=146336
http://pup.katowice.ibip.pl/public/?id=146336


Lp Forma wsparcia Dla kogo Charakterystyka

Okres
refundacji  w
miesiącach /

formy wsparcia

Wymagane
zatrudnienie

po formie
wsparcia

Wysokość
refundacji

Inne
De

minimis*

3

STAŻ

(RPO WSL)

ze środków EFS
powyżej 30 roku życia

Termin naboru wniosków:
od dnia 08.02.2021 r.

do wyczerpania limitu
środków

Osoba bezrobotna powyżej 30 roku 
życia zarejestrowana w tut. Urzędzie 
oraz należąca co najmniej do jednej
z poniższych grup:
- osoba powyżej 50 roku życia
- kobieta
- osoba niepełnosprawna
- osoba długotrwale bezrobotna 
(zgodnie z definicją  Komisji 
Europejskiej za osobę długotrwale 
bezrobotną uznaje się osobę 
bezrobotną  nieprzerwanie przez 
okres ponad 12 miesięcy)
- osoba o niskich kwalifikacjach 
(osoba posiadająca    wykształcenie 
na poziomie podstawowym lub 
gimnazjalnym, zawodowym, 
średnim).

WAŻNE: Firma musi prowadzić 
działalność min. 3 miesiące.

Nabycie praktycznych umiejętności 
do wykonywania pracy bez 
nawiązania stosunku pracy z osobą 
bezrobotną.

Dodatkowe informacje na stronie 
Biuletynu   Informacji Publicznej.

WAŻNE: Powiatowy Urząd Pracy 
w Katowicach informuje, że:
- staże nie będą realizowane u 
Organizatorów, którzy wykonują 
działalność gospodarczą w zakresie 
handlu obwoźnego, akwizycji, 
kolportażu ulotek, dostarczania 
korespondencji, telemarketingu oraz 
na stanowiskach kierowców 
wszystkich kategorii.

Od momentu
rozpoczęcia

(max. 6 miesięcy,
min. 3 miesiące)

3

(zatrudnienie
na umowę o

pracę min. na
3 miesiące,

pełny etat z z
co najmniej

min.
wynagrodzeni

em)

Stypendium
stażowe dla

osoby
bezrobotnej 

1489 zł 

WAŻNE: W okresie odbywania stażu
pracodawca nie ponosi kosztów 
wynagrodzenia osoby. Osoba 
realizuje program stażu pod 
nadzorem opiekuna.

WAŻNE: Prosimy przed 
wypełnieniem i złożeniem wniosku o 
zapoznanie się z regulaminem i 
zasadami odbywania stażu.

NIE

DRUKI
DO POBRANIA
---> TUTAJ <---

http://pup.katowice.ibip.pl/public/?id=146336
http://pup.katowice.ibip.pl/public/?id=146336
http://pup.katowice.ibip.pl/public/?id=146336


Lp Forma wsparcia Dla kogo Charakterystyka

Okres
refundacji  w
miesiącach /

formy wsparcia

Wymagane
zatrudnienie

po formie
wsparcia

Wysokość
refundacji

Inne
De

minimis*

4

STAŻ

(PROGRAM REGIONALNY / 
COVID 19)

ze środków 
FUNDUSZU PRACY
powyżej 18 roku życia

Termin naboru wniosków:
od dnia 08.02.2021 r.

do wyczerpania limitu
środków

Osoba bezrobotna powyżej 18 roku 
życia, która z winy pracodawcy 
straciła zatrudnienie w okresie od 
marca 2020r.

WAŻNE: Firma musi prowadzić 
działalność min. 3 miesiące.

Nabycie praktycznych umiejętności 
do wykonywania pracy bez 
nawiązania stosunku pracy z osobą 
bezrobotną.

Dodatkowe informacje na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej.

WAŻNE: Powiatowy Urząd Pracy 
w Katowicach informuje, że:
- staże nie będą realizowane u 
Organizatorów, którzy wykonują 
działalność gospodarczą w zakresie 
handlu obwoźnego, akwizycji, 
kolportażu ulotek, dostarczania 
korespondencji, telemarketingu oraz 
na stanowiskach kierowców 
wszystkich kategorii.

Od momentu
rozpoczęcia 

(max. 6 miesięcy,
min. 3 miesiące)

3

(zatrudnienie
na umowę o

pracę min. na
3 miesiące,

pełny etat z z
co najmniej

min.
wynagrodzeni

em)

Stypendium
stażowe dla

osoby
bezrobotnej 

1489 zł
brutto

WAŻNE: W okresie odbywania stażu
pracodawca nie ponosi kosztów 
wynagrodzenia osoby. Osoba 
realizuje program stażu pod 
nadzorem opiekuna.

WAŻNE: Prosimy przed 
wypełnieniem i złożeniem wniosku o 
zapoznanie się z regulaminem i 
zasadami odbywania stażu.

NIE

DRUKI
DO POBRANIA
---> TUTAJ <---

http://pup.katowice.ibip.pl/public/?id=146336
http://pup.katowice.ibip.pl/public/?id=146336


Lp Forma wsparcia

Dla kogo Charakterystyka Okres
refundacji  w
miesiącach /

formy wsparcia

Wymagane
zatrudnienie

po formie
wsparcia

Wysokość
refundacji

Inne De
minimis*

5

STAŻ

(TWOJA ŚCIEŻKA DO
ZATRUDNIENIA)

ze środków EFS
powyżej 30 roku życia

Termin naboru wniosków:
od dnia 08.03.2021 r.

do wyczerpania limitu
środków

Projekt skierowany jest do osób 
bezrobotnych powyżej 30 roku 
życia, zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Katowicach, należących co 
najmniej do jednej z poniższych 
grup:
 
- osoby powyżej 50 roku życia
- kobiety
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby niepełnosprawne
- osoby o niskich kwalifikacjach

Osobom zakwalifikowanym do
projektu na podstawie 
Indywidualnego
Planu Działania określono
preferowane stanowiska do odbycia
stażu u Organizatora stażu.
W związku z powyższym 
poszukujemy
miejsc stażowych
WYŁĄCZNIE NA STANOWISKA
ZGODNIE Z
ZAŁĄCZONĄ TABELĄ. Do
realizacji będą przyjmowane 
wyłącznie
wnioski, gdzie miejsce
wykonywania stażu będzie w obrębie
województwa śląskiego.
Ponadto w ramach projektu jest 
możliwość składania wniosków na 
osoby, które ukończyły szkolenia z 
zakresu:
„Magazynier z obsługą wózka 
widłowego (z uprawnieniami UDT)
i komputera”
- „Sprzedawca z obsługą kasy 
fiskalnej i terminala płatniczego”
- „Tester oprogramowania z 
egzaminem”

WAŻNE: Firma musi prowadzić 
działalność min. 3 miesiące.

Nabycie praktycznych umiejętności 
do wykonywania pracy bez 
nawiązania stosunku pracy z osobą 
bezrobotną.

Dodatkowe informacje na stronie 
Biuletynu   Informacji Publicznej.

WAŻNE: Powiatowy Urząd Pracy 
w Katowicach informuje, że:
- staże nie będą realizowane u 
Organizatorów, którzy wykonują 
działalność gospodarczą w zakresie 
handlu obwoźnego, akwizycji, 
kolportażu ulotek, dostarczania 
korespondencji, telemarketingu oraz 
na stanowiskach kierowców 
wszystkich kategorii.

Od momentu
rozpoczęcia 

(max. 6 miesięcy,
min. 3 miesiące)

3

(zatrudnienie
na umowę o

pracę min. na
3 miesiące,

pełny etat z z
co najmniej

min.
wynagrodzeni

em)

Stypendium
stażowe dla

osoby
bezrobotnej 

1489 zł 

WAŻNE: W okresie odbywania stażu
pracodawca nie ponosi kosztów 
wynagrodzenia osoby. Osoba 
realizuje program stażu pod 
nadzorem opiekuna.

WAŻNE: Prosimy przed 
wypełnieniem i złożeniem wniosku o 
zapoznanie się z regulaminem i 
zasadami odbywania stażu.

NIE

DRUKI
DO POBRANIA
---> TUTAJ <---

http://pup.katowice.ibip.pl/public/?id=146336
http://pup.katowice.ibip.pl/public/?id=146336
http://pup.katowice.ibip.pl/public/?id=146336


Lp Forma wsparcia Dla kogo Charakterystyka

Okres
refundacji  w
miesiącach /

formy wsparcia

Wymagane
zatrudnienie

po formie
wsparcia

Wysokość
refundacji

Inne
De

minimis*

6

DOFINANSOWANIE
WYNAGRODZENIA ZA

ZATRUDNIENIE
SKIEROWANEGO

BEZROBOTNEGO, KTÓRY
UKOŃCZYŁ

50 r.ż.

Termin naboru wniosków:
od dnia 01.01.2021 r.

do wyczerpania limitu
środków.

Osoba bezrobotna pow. 50 r.ż. 
zarejestrowana.

WAŻNE: Firma z siedzibą w 
Katowicach lub miejscem pracy w 
Katowicach.

Dofinansowanie wynagrodzenia za 
zatrudnienie bezrobotnego +50

Dodatkowe informacje na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej.

12

(zatrudnienie na
umowę o pracę,
pełny etat z co
najmniej min.

wynagrodzeniem)

6

(zatrudnienie
na umowę o
pracę, pełny

etat z co
najmniej min.
wynagrodzeni

em)

do 1400
zł/miesiąc

W przypadku niewywiązania się z 
umowy - zwrot z odsetkami uzyskanej 
pomocy, w przypadku rozwiązania 
umowy o pracę ze skierowaną osobą - 
dokierowanie innej osoby bezrobotnej.

TAK

7

PRACE INTERWENCYJNE

Termin naboru wniosków:
od dnia 01.01.2021 r.

do wyczerpania limitu
środków.

Skierowanie do podjęcia                     
zatrudnienia w ramach prac                
interwencyjnych może otrzymać każ-
da osoba bezrobotna                           
zarejestrowana w powiatowym urzę-
dzie pracy – zgodnie z indywidual-
nym planem działania.

Zatrudnienie osoby bezrobotnej na 
poszukiwane stanowisko, częściowa 
refundacja wynagrodzenia i składek 
na ubezpieczenia społeczne.

Dodatkowe informacje na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej.

6

(zatrudnienie na
umowę o pracę,
pełny etat z co
najmniej min.

wynagrodzeniem)

3

(zatrudnienie
na umowę o
pracę, pełny

etat z co
najmniej min.
wynagrodzeni

em)

ok. 1400
zł/miesiąc

(w zależności
od składki na
ubezpieczeni

a
wypadkowe)

W przypadku niewywiązania się z 
umowy - zwrot z odsetkami uzyskanej 
pomocy, w przypadku rozwiązania 
umowy o pracę ze skierowaną osobą - 
dokierowanie innej osoby bezrobotnej.

TAK

DRUKI
DO POBRANIA
---> TUTAJ <---

DRUKI
DO POBRANIA
---> TUTAJ <---

http://pup.katowice.ibip.pl/public/?id=146334
http://pup.katowice.ibip.pl/public/?id=146334
http://pup.katowice.ibip.pl/public/?id=179341
http://pup.katowice.ibip.pl/public/?id=179341


Lp Forma wsparcia Dla kogo Charakterystyka

Okres
refundacji  w
miesiącach /

formy wsparcia

Wymagane
zatrudnienie

po formie
wsparcia

Wysokość
refundacji

Inne
De

minimis*

8

PRACE INTERWENCYJNE

(WEJDŹ NA RYNEK Z
PERSPEKTYWĄ)

ze środków EFS

powyżej 30 roku życia

 

Termin naboru wniosków:

od dnia 18.03.2021 r.
do wyczerpania limitu

środków

Projekt skierowany jest do osób 
bezrobotnych powyżej 30 roku ży-
cia, zarejestrowanych w Powiato-
wym Urzędzie Pracy w Katowi-
cach, należących do jednej z poniż-
szych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia

- kobiety

- osoby długotrwale bezrobotne

- osoby niepełnosprawne

- osoby o niskich kwalifikacjach

Osobom zakwalifikowanym do 
projektu na podstawie 
Indywidualnego Planu Działania 
określono preferowane do podjęcia 
zatrudnienia. W związku z 
powyższym poszukujemy ofert pracy
WYŁĄCZNIE NA STANOWISKA
ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ 
TABELĄ. Do realizacji będą 
przyjmowane wyłącznie wnioski, 
gdzie miejsce wykonywania stażu 
będzie w obrębie województwa 
śląskiego.

Zatrudnienie osoby bezrobotnej na 
poszukiwane stanowisko, częściowa 
refundacja wynagrodzenia i składek 
na ubezpieczenia społeczne.

Dodatkowe informacje na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej.

6

(zatrudnienie na
umowę o pracę,
pełny etat z co
najmniej min.

wynagrodzeniem)

3

(zatrudnienie
na umowę 

o pracę min.
na 3 miesiące,
pełny etat z co
najmniej min.
wynagrodzeni

em)

ok. 1400
zł/miesiąc

(w zależności
od składki na
ubezpieczeni

a
wypadkowe)

W przypadku niewywiązania się z 
umowy - zwrot z odsetkami uzyskanej 
pomocy, w przypadku rozwiązania 
umowy o pracę ze skierowaną osobą - 
dokierowanie innej osoby bezrobotnej.

TAK

DRUKI
DO POBRANIA
---> TUTAJ <---

http://pup.katowice.ibip.pl/public/?id=146334
http://pup.katowice.ibip.pl/public/?id=146334


FORMY WSPARCIA DLA OSÓB do 30 roku życia, O KTÓRE WNIOSKUJE OSOBA BEZROBOTNA.

Lp
Forma wsparcia Dla kogo Charakterystyka

Okres
refundacji  w
miesiącach /

formy wsparcia

Wymagane
zatrudnienie

po formie
wsparcia

Wysokość
refundacji

Inne De
minimis*

9

BON
ZATRUDNIENIOWY

Termin naboru wniosków:
od dnia 01.01.2021 r.

do wyczerpania limitu
środków.

Osoba bezrobotna do 30 r.ż 
zarejestrowana w tut Urzędzie

WAŻNE: Tylko pracodawca 
zatrudniający min. 1 osobę na 
umowę o pracę w przeliczeniu na 
pełny wymiar czasu pracy.

Gwarancja refundacji części kosztów
wynagrodzenia i składek na 
ubezpieczenia społeczne w związku z
zatrudnieniem bezrobotnego, 
któremu przyznano bon.

Dodatkowe informacje n  a stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej.

12

(zatrudnienie na
umowę o pracę,
pełny etat z co
najmniej min.

wynagrodzeniem)

6

(zatrudnienie
na umowę o
pracę, pełny

etat z co
najmniej min.
wynagrodzeni

em)

Kwota
zasiłku tj.
1240,80 zł/

miesiąc

W przypadku niewywiązania się z 
umowy – zwrot z odsetkami uzyskanej 
pomocy,
w przypadku rozwiązania umowy o 
pracę ze skierowaną osobą - nie 
następuje dokierowanie  innej osoby 
bezrobotnej.

TAK

* pomoc de minimis - zgodna z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis, przyznawana na podstawie przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 
dnia 18 grudnia 2013r. W sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
Pracodawca może otrzymać pomoc de minimis jeśli w okresie roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat przed złożeniem wniosku nie 
otrzymał pomocy de minimis w wysokości przekraczającej 200 000 EURO (w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu 
drogowego towarów - 100 000 EURO).
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących wniosków prosimy o kontakt z Obsługą Pracodawców: Wysoki parter – HALA strona lewa
Tel. 32-47-98-552, 32-47-98-553

Wnioski dotyczące powyższych form wsparcia dostępna są na stronie internetowej www.pup.katowice.pl
Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie określonym w komunikacie na stronie na Biurze Podawczym Urzędu Pracy w
Katowicach w godzinach: 7:30-15:30

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Pośpiecha 14, 40-852 Katowice
e-mail: ofertyp  racy@pup.katowice.pl
e-mail: caz@pup.katowice.pl
https://katowice.praca.gov.pl

Obsługa pracodawców: Tel. 32-47-98-552, 32-47-98-553  --->  Wysoki parter – HALA strona lewa
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