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WSTĘP

Życzę Państwu miłej lektury
Przemysław Koperski

dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

w Katowicach

Szanowni Państwo!
Sytuacja na śląskim rynku 
pracy ulega systematycznie 
poprawie. Tylko od maja 
do czerwca tego roku licz-
ba zarejestrowanych bez-
robotnych zmniejszyła się 
w naszym województwie 
o 7 tysięcy. Jeśli zestawimy 
aktualne dane, z tymi z koń-

ca pierwszego półrocza 2007 roku, przekonamy się, że z ewi-
dencji powiatowych urzędów pracy ubyło ponad 59 tys. osób. 
Liczba osób pozostających bez pracy obniżyła się więc blisko 
o jedną trzecią! 
Optymizmem napawają także prognozy, które wskazują, że sy-
tuacja dalej będzie się poprawiać. Śląsk jest bowiem regionem 
o dynamicznie rozwijającej się gospodarce, który potrafi odpo-
wiedzieć na wyzwania rynku pracy.
Na łamach naszego Biuletynu przeczytacie Państwo o  moż-
liwościach tworzenia nowoczesnych miejsc pracy na Śląsku. 
Temat ten podejmowali uczestnicy seminarium zorganizowa-
nego przez nasz Urząd w Wiśle: przedstawiciele samorządu 
terytorialnego, Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, świata nauki, 
śląskich pracodawców i związków zawodowych. Podczas spo-
tkania zadeklarowano podjęcie współpracy w obszarze kreowa-
nia wizerunku Śląska jako województwa o silnej, dynamicznie 
rozwijającej się gospodarce oraz regionu pełnego atrakcyjnych 
miejsc pracy. Więcej na temat tej cennej inicjatywy w tekście: 
„Od tradycji do nowoczesności”.
Impulsem do dobrych, nastrajających optymistycznie przemian 
na rynku pracy powinny być zaproponowane przez rząd zmia-
ny w niektórych przepisach. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej przygotowało projekt nowelizacji ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmiany mają przynieść 
m.in.: podniesienie kwoty zasiłku dla bezrobotnych z jedno-
czesnym wprowadzeniem tzw. zasady degresywności wypłat, 
zwiększenie dostępu do usług rynku pracy – również dla osób 
pracujących, a także wprowadzenie nowego instrumentu rynku 
pracy w postaci przygotowania zawodowego osób dorosłych. 
W urzędach pracy powstaną centra aktywizacji, które będą 
otwarte zarówno dla osób poszukujących zatrudnienia, jak i dla  
potencjalnych pracodawców. Nowe przepisy mają skłonić oso-
by bezrobotne do większej aktywności i co się z tym wiąże, 
podejmowania pracy.
W naszym Biuletynie sporo miejsca poświęcamy formom po-
mocy udzielanej w naszym regionie w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki. W kwietniu tego roku podpisaliśmy  
z dyrektorami powiatowych urzędów pracy 31 umów na reali-
zację projektów systemowych w ramach PO KL. Ponad 113 mi-
lionów złotych przeznaczonych zostanie na konkretną pomoc, 
udzielaną w ramach Poddziałania 6.1.3. „Poprawa zdolności 
zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodo-
wej osób bezrobotnych”.
W Biuletynie skupiamy się również na wdrażanych właśnie 
projektach realizowanych w ramach Podziałania 8.1.1 PO KL 
„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla 
przedsiębiorstw”. Informacje o atrakcyjnych kursach i szkole-
niach znajdą Państwo wewnątrz numeru.
Gościem specjalnym tego wydania jest Mariusz Pawelec, ko-
mendant Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Huf-
ców Pracy. Po wielu przemianach, organizacja ta stała się insty-
tucją pełniącą szczególną rolę na współczesnym rynku pracy, 
jak również w zakresie edukacji i wychowywania młodzieży. 
O wszystkim, co dziś OHP proponują młodym ludziom, prze-
czytać można w wywiadzie: „Idziemy z duchem czasu”.
W Biuletynie znajdą Państwo także obszerną relację z organizo-
wanych przez WUP –  Europejskich Targów Przedsiębiorczości, 
Pracy i Edukacji – największej tego rodzaju imprezy targowej 
w regionie.
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WYDARZYŁO SIĘ
1 lipca nastąpiło całkowite otwarcie francuskiego rynku pracy. Obywateli Polski, 
Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii i Słowenii nie obowiązuje już wymóg 
posiadania karty stałego pobytu czy też zezwolenia na podjęcie zatrudnienia. Aktual-
nie wystarczy podpisać umowę o pracę. Francuski rynek pracy, dzięki częściowej libe-
ralizacji przepisów, już od maja 2006 roku otwarty był dla pracowników 62 zawodów. 
W styczniu 2008 roku nastąpiło rozszerzenie listy o kolejne 89 zawodów. Obecnie 
we Francji poszukuje się głównie pracowników sektora budowlanego, lekarzy, pielę-
gniarek, opiekunów osób starszych, informatyków, specjalistów sektora finansowego 
i bankowego. 

Stopa bezrobocia w województwie śląskim na koniec czerwca 2008 roku wyniosła 
7,4 proc. i była niższa od ogólnopolskiej (9,6 proc.). Tym samym nasz region znalazł 
się na drugim miejscu w Polsce – tuż za województwem wielkopolskim (6,3 proc.), 
a równorzędnie z woj. małopolskim.
Pod koniec czerwca w śląskich powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 
130 tysięcy osób – o 7 tys. mniej niż w maju. Najwyższe wskaźniki bezrobocia odno-
towano w Częstochowie (8 tys.), Sosnowcu (7,5 tys.), Bytomiu (7,3 tys.) oraz w powie-
cie zawierciańskim (7,4 tys.); najniższy – w powiecie bieruńsko – lędzińskim (1 tys.). 
Największy spadek bezrobocia, w porównaniu z poprzednim miesiącem,  nastąpił 
w Katowicach (- 0,5 tys osób – 10,9%) oraz  powiecie pszczyńskim (- 0,2 tys osób 
– 13,3%). Jedynie w Świętochłowicach liczba osób zarejestrowanych wzrosła (+ 34 
osoby, co stanowi wzrost o 2,4%). Do urzędów pracy wpłynęło w czerwcu 15,2 tys. 
ofert zatrudnienia.

Według danych przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, kwota za-
kontraktowanych środków w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki jest najwyższa w województwie śląskim. Wartość podpisanych 
umów z projektodawcami PO KL w naszym regionie wynosi wg stanu na 13 czerwca 
2008 r. – 117 872 856 zł. Kolejne miejsca w rankingu zajmują województwa święto-
krzyskie i podkarpackie.
Zdecydowanie na najwyższą wartość zawarto umowy w ramach Priorytetu VI – Rynek 
pracy otwarty dla wszystkich (ponad 97 proc.), którego wdrażaniem na Śląsku zajmu-
je się Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie w ramach tego Priorytetu 
koncentruje się przede wszystkim na: osobach młodych (do 25 roku życia), kobietach 
(zwłaszcza matek samotnie wychowujących dzieci), osobach starszych (po 45 roku 
życia), niepełnosprawnych oraz długotrwale bezrobotnych. Pierwszą lokatę w kraju 
zapewniły nam m.in. sprawnie przeprowadzona ocena projektów, często organizo-
wane spotkania informacyjne i warsztaty z udziałem potencjalnych projektodawców, 
podczas których pracownicy Zespołu ds. Promocji i Informacji Wydziału Wdrażania 
EFS tłumaczą, w jaki sposób pozyskiwać środki unijne. Niemały wpływ na sukces mia-
ła również zintensyfikowana w ostatnich miesiącach kampania promocyjno – infor-
macyjna „Kapitału Ludzkiego” w mediach oraz na tzw. city – lightach w największych 
miastach regionu.

25 lipca w Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyło się spotkanie przedstawicieli powia-
towych urzędów pracy województwa śląskiego. Tematem rozmów były doświadcze-
nia PUP-ów w zakresie koordynacji zadań związanych ze szkoleniami osób bezrobot-
nych i poszukujących pracy.
Uczestnicy dyskusji, obok prezentacji własnych praktyk, zapoznali się z wynikami 
kontroli NIK, jakie przeprowadzono w powiatowych urzędach pracy w Katowicach, 
Siemianowicach Śląskich, Pszczynie i Świętochłowicach w zakresie organizacji kur-
sów dla pozostających bez zatrudnienia. W wynikach pokontrolnych znalazły się su-
gestie dotyczące m.in. wypracowania efektywnych metod planowania szkoleń, ściślej-
szej współpracy wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy w kwestii planowania 
szkoleń, objęcia tą formą aktywizacji większej liczby osób bezrobotnych.
WUP Katowice, wychodząc naprzeciw zaleceniom NIK, opracował założenia „Mo-
nitorowania szkoleń bezrobotnych i poszukujących pracy inicjowanych  i organizo-
wanych przez powiatowe urzędy pracy w województwie śląskim”. Przedsięwzięcie 
to będzie przebiegać rokrocznie w dwóch etapach. Pierwszy obejmie opracowanie 
wojewódzkiego planu szkoleń. W drugim etapie zaprezentowane zostaną dane do-
tyczące skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych przez powiatowe urzędy 
pracy.

Otwarto francuski rynek pracy

Coraz niższa stopa bezrobocia

Śląskie na pierwszym miejscu

Urzędy pracy o szkoleniach dla bezrobotnych

Spotkanie przedstawicieli powiatowych urzędów pracy 
województwa śląskiego.

WYDARZENIA
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— Ochotnicze Hufce Pracy były wyjątkowo po-
pularne w latach 60. i 70. Czym dziś zajmuje 
się organizacja i czy ma ten sam charakter, co 
kilkadziesiąt lat temu?
— Z organizacji kojarzonej z poprzednim sys-
temem pozostała jedynie nazwa oraz podmiot 
oddziaływań, jakim jest młodzież. W wyniku 
przemian instytucja diametralnie zmieniła for-
mułę swojej działalności unowocześniając me-
tody pracy w zakresie edukacji i wychowania 
młodzieży oraz rynku pracy. OHP działają jako 
instytucja ułatwiająca kontynuację nauki i za-
trudnianie młodzieży, która wypadła z systemu 
edukacji i jest defaworyzowana na rynku pracy. 
Nasza oferta jest ostatnią szansą dla tysięcy mło-
dych ludzi pozostających na granicy wyklucze-
nia społecznego i zapewnia im przygotowanie 
do pełnienia oczekiwanych ról społecznych. 
Obecnie w kraju nie ma alternatywy dla OHP. 
Brak jest organizacji umożliwiającej ukończenie 
szkoły przez młodzież, która nie zdołała tego 
dokonać w trybie przewidzianym przez polski 
system oświaty i nie posiada kwalifikacji zawo-
dowych. Jednostki organizacyjne OHP stwarzają 
możliwości resocjalizacji i readaptacji młodego 
pokolenia w warunkach środowiska otwartego, 
bez środków izolacyjnych. Użyteczność naszej 
organizacji polega na stworzeniu warunków dla 
integracji społecznej i zawodowej takich osób. 
Dziś OHP to sprawna, skuteczna struktura, bli-
sko osiemset jednostek organizacyjnych dzia-
łających na terenie całego kraju, to ponad trzy 
tysiące pracowników o wysokich kwalifikacjach 

Rozmowa z Mariuszem Pawelcem, Wojewódzkim Komendantem Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych 
Hufców Pracy

IDZIEMY Z DUCHEM CZASU
i dużym zaangażowaniu, z czego ponad po-
łowa to młodzi ludzie z kilkuletnim stażem 
pracy, przeszkoleni – między innymi w ra-
mach środków z Europejskiego Funduszu 
Społecznego – na różnego rodzaju kursach 
specjalistycznych z zakresu różnych form 
pomocy młodzieży.
— Jest pan Komendantem Śląskiej Woje-
wódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców 
Pracy od lutego br. Jak pan ocenia działal-
ność tej organizacji w naszym regionie?
— Przede wszystkim bardzo wysoko oce-
niam pracę kadry, którą mam możliwość 
kierować. To profesjonaliści, ludzie posia-
dający pasję. Dla nich zatrudnienie w OHP 
to nie tylko praca, to niejednokrotnie misja 
do spełnienia. Wyniki pracy tych ludzi mó-
wią same za siebie. W regionalnych jednost-
kach OHP, jakimi są Centra Edukacji i Pracy 
Młodzieży, według najnowszych danych, 
zarejestrowało się łącznie 18917 osób, 
23220 pozyskało miejsca pracy, a 7658 
osób za pośrednictwem Młodzieżowych 

Biur Pracy znalazło zatrudnienie. Ponadto Klu-
by Pracy udzieliły 2339 porad indywidualnych, 
zorganizowano także 826 warsztatów aktywne-
go poszukiwania pracy, w których uczestniczy-
ło 14631 osób. 
— Czy według pana organizacja sprostała wy-
zwaniom przebudowy profilu swojej działalno-
ści w związku z wejściem Polski do Unii Euro-
pejskiej?
— Oczywiście, że tak. Całokształt różnorod-
nej działalności OHP ma szczególny wymiar 
w obecnej sytuacji, po przyjęciu Polski do grona 
państw członkowskich Unii Europejskiej i kolej-
nych pozytywnych doświadczeniach w korzy-
staniu ze środków unijnych, przeznaczonych na 
rozszerzenie oferty programowej dla młodzie-
ży. Organizacja sprostała nowym wyzwaniom 
i nowym zadaniom. Jako jedna z pierwszych 
w Polsce opracowała, wdrożyła i zrealizowała 
w 2004 roku projekt edukacyjno – wychowaw-
czy, którego kolejne, zmodyfikowane edycje, 
wznawia każdego roku – w tym roku już po 
raz piąty. Łącznie, w latach 2004 – 2007 OHP 
zrealizowały w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich czte-
ry ogólnopolskie projekty – w tym trzy edycje 
projektu „Twoja wiedza – Twój sukces”, wdra-
żane kolejno w 2004, 2005 i 2006 roku – na 
rzecz młodzieży w wieku od 15 do 24 lat, za-
grożonej marginalizacją bądź wykluczeniem 
społecznym, w ramach których profesjonalnymi 
oddziaływaniami wychowawczymi i edukacyj-
nymi objęto w całej Polsce ponad 19 tysięcy 
młodzieży. W lutym tego roku OHP zakończyły 

realizację rozpoczętego w 2007 roku projektu 
„18 – 24 Czas na samodzielność”. Ze wsparcia 
Europejskiego Funduszu Społecznego skorzysta 
w tym przypadku blisko trzy tysiące odbiorców. 
W latach 2004 – 2007 realizowaliśmy także pro-
jekty lokalne i regionalne wdrażane bezpośred-
nio przez Komendy Wojewódzkie OHP, w tym 
śląską. Przedstawione dokonania wskazują, że 
OHP to doświadczony projektodawca, współ-
realizujący cele i odpowiadający na wyzwania 
zawarte w programach operacyjnych odnoszą-
cych się do takich obszarów jak zatrudnienie, 
integracja społeczna i kształcenie ustawiczne.
— Jak obchodzono na Śląsku jubileusz 50 – le-
cia istnienia Ochotniczych Hufców Pracy w Pol-
sce? Czy jakieś inne organizacje włączyły się 
w obchody tych uroczystości?
— Obchody jubileuszu 50-lecia OHP na Śląsku 
rozpoczęliśmy pod koniec maja. W siedzibie 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się 
Ogólnopolskie Targi Edukacji i Pracy „Two-
ja kariera w Twoich rękach”. Podczas targów 
zorganizowaliśmy spotkanie okolicznościo-
we w ramach obchodów jubileuszu 50 – lecia 
OHP. Honorowy patronat nad uroczystością 
objął Wojewoda Śląski, Zygmunt Łukaszczyk. 
Na targach instytucje pomagające w podjęciu 
zatrudnienia przygotowały łącznie 3800 ofert 
pracy, a imprezę odwiedziło prawie 3000 osób. 
To przedsięwzięcie zainaugurowało kolejne 
imprezy organizowane w ramach jubileuszu. 
Z końcem maja we wszystkich jednostkach or-
ganizacyjnych na Śląsku zorganizowano lokal-
ne Targi Pracy oraz Dni Otwarte, w trakcie któ-
rych dokonano prezentacji osiągnięć wszystkich 
Hufców Pracy. W czerwcu na terenie ośrodka 
rekreacyjno – wypoczynkowego w  Rybniku 
– Kamieniu zorganizowaliśmy kolejną dużą im-
prezę w ramach wojewódzkich obchodów jubi-
leuszu 50 – lecia OHP. Gospodarzami imprezy 
była Śląska Wojewódzka Komenda OHP wspól-
nie z Hufcem Pracy w Rybniku. Najbardziej 
zasłużone osoby odznaczyliśmy Honorowymi 
Odznakami Komendanta Głównego OHP, roze-
graliśmy także towarzyski mecz piłkarski, a kul-
minacyjnym punktem imprezy było utworzenie 
wielkiego napisu jubileuszowego: 50 LAT OHP 
złożonego ze wszystkich zaproszonych gości, 
absolwentów oraz młodzieży OHP.
— Cztery lata temu Sejm RP uchwalił ustawę 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, na mocy której OHP  uzyskały status in-
stytucji rynku pracy. Proszę powiedzieć, jakie 
usługi z zakresu rynku pracy świadczy Śląska 
Wojewódzka Komenda OHP. 
— Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy włą-

Mariusz Pawelec.

GOŚĆ NUMERU
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czyła OHP do kategorii instytucji rynku pracy. 
Zgodnie z przyjętym w ustawie zapisem, nasza 
organizacja jest państwową jednostką wyspe-
cjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, 
w szczególności młodzieży zagrożonej wyklu-
czeniem społecznym oraz bezrobotnych do 25. 
roku życia. Świadczymy usługi z zakresu rynku 
pracy poprzez swoje jednostki, jakimi są:  Mło-
dzieżowe Biura Pracy, Mobilne Centra Informa-
cji Zawodowej, Młodzieżowe Centra Kariery 
i Kluby Pracy. We wszystkich tych jednostkach 
prowadzimy profesjonalne doradztwo zawodo-
we i pośrednictwo pracy. Indywidualny kontakt 
z doradcami zawodowymi, pośrednikami pracy 
i specjalistami w zakresie szkoleń pomaga zdo-
być informacje na temat własnych preferencji 
i predyspozycji zawodowych, a także umiejęt-
ności planowania własnej kariery zawodowej, 
co zwiększa szanse na znalezienie zatrudnienia. 
Młodzieżowe Biura Pracy i ich filie pozyskują 
oferty pracy stałej, jak i krótkoterminowej. Ofer-
ty najczęściej występujące to przede wszystkim: 
pracownicy handlu i gastronomii, magazynie-
rzy, doręczyciele przesyłek kurierskich, pracow-
nicy marketów, monterzy podzespołów kompu-
terowych, pracownicy budowlani, krawcowe, 
fryzjerki, a także konsultanci telefoniczni. 
— Ochotnicze Hufce Pracy – jako jedna 
z pierwszych polskich instytucji – rozpoczęła 
realizację projektów współfinansowanych z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój 
Zasobów Ludzkich. Jakie są główne założenia 
projektów kierowanych do młodzieży i ile osób 
skorzystało z unijnego wsparcia dzięki państwa 
instytucji?
— Głównym celem projektów realizowanych 
przez OHP jest ograniczenie zjawiska margi-
nalizacji społecznej wśród młodzieży poprzez 
przygotowanie jej do wejścia na rynek pracy, 
wyrównanie zaległości edukacyjnych, pomoc 
w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych oraz 
zwiększenie subiektywnego poczucia własnej 
wartości. Adresatami projektów realizowanych 
przez Ochotnicze Hufce Pracy jest młodzież 
w wieku 15 – 25 lat. Śląska Wojewódzka Ko-
menda OHP w okresie od 2004 do 2008 roku 
zrealizowała takie programy, jak: „Twoja wie-
dza – Twój sukces”, „Edukacja kluczem do 
przyszłości”, „Nauka – Wiedza – Praca”, „18 
– 24 Czas na samodzielność”, „Szansa 18 – 24 
– Droga do samodzielności”, „Indywidualny 
Projekt Kariery – Portfolio dla młodzieży”, „Do-
stosowanie kwalifikacji kadry OHP do standar-
dów UE”. Łącznie w realizowanych przez naszą 
organizację projektach, w ramach Sektorowe-
go Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów 
Ludzkich, udział wzięły 1973 osoby. Budżet 
pozyskanych środków na zrealizowane projek-
ty wynosił ponad 10 milionów złotych, z czego 
około 8 milionów złotych to środki pozyskane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktual-

nie Komenda Główna OHP finalizuje rozmowy 
z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich doty-
czące podpisania umów na realizacje czterech 
ogólnopolskich projektów. Jeżeli chodzi o pro-
jekty regionalne, to w tym roku złożyliśmy do 
Urzędu Marszałkowskiego wniosek dotyczący 
aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym, w ramach 
którego naszą opieką chcemy objąć 300 osób 
w wieku od 15 do 25 lat. W tej chwili oczekuje-
my na ogłoszenie wyników tego konkursu. 
— Jak układa się współpraca międzynarodowa 
Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych 
Hufców Pracy z innymi krajami Unii Euro-
pejskiej? Czy udało się państwu zrealizować 
wspólnie jakieś projekty?
— Zgodnie z zapisami rozporządzenia w spra-
wie szczegółowych zadań OHP, do zadań na-
szej organizacji należy w szczególności rozwi-
janie współpracy z organizacjami i instytucjami 
zagranicznymi oraz organizowanie międzyna-
rodowej wymiany młodzieży.” Od 2001 roku 
12-6 Hufiec Pracy w Pszczynie współpracuje 
z Auslandsgesellschaft Sachsen – Anhalt z sie-
dzibą w Magdeburgu. W ramach tej współpra-
cy, poprzez program PNWM (Polsko – Nie-
miecka Wymiana Młodzieży), zrealizowano 
już pięć projektów, w których uczestniczyła 
młodzież z Polski, Niemiec i Francji. Dodatko-
wo, w ramach współpracy odbywają się wizyty 
typu szkoleniowego oraz seminaria kontakto-
we. Od wielu lat pracownicy Centrum Eduka-
cji i Pracy Młodzieży w Częstochowie realizują 
projekty wypoczynku kolonijnego dla dzieci 
i młodzieży z Litwy. Projekty te udaje się realizo-
wać dzięki doskonałym kontaktom kadry CEiPM 
z dyrektorką szkoły polskiej we wsi Rakańce, Jo-
lantą Antoncewą oraz starostą gminy Mariam-
pol, Andrzejem Żabiełowiczem. Od grudnia 
ubiegłego roku, dzięki tym kontaktom, Śląskiej 
Wojewódzkiej Komendzie udało się zrealizo-
wać dwa projekty w ramach nowego programu 
rządów Polski i Litwy – Polsko – Litewski Fun-
dusz Wymiany Młodzieży. Z kolei 12-3 Hufiec 
Pracy w Tychach od listopada 2005 roku reali-
zuje współpracę z Internationaler Bund Bran-
denburgia. W ramach tej współpracy odbywają 
się regularnie wizyty studyjne partnerów z In-
ternationaler Bund w Śląskiej Komendzie OHP. 
Współpracę tę sformalizowaliśmy, podpisując 
15 września 2006 roku specjalne porozumienie 
pomiędzy obiema organizacjami.
Od roku trwa współpraca 12-29 Hufca Pracy 
w Częstochowie ze szkołą w Makowie na Ukra-
inie. Współpraca ta została nawiązana dzięki 
osobistemu zaangażowaniu księdza Borysie-
wicza, proboszcza makowieckiej parafii oraz 
Urszuli Musze – Łyczbie i Halinie Konefał, pra-
cownicom częstochowskiego hufca pracy. Pro-
jekty „Granice są tylko na mapie” oraz „Ślada-
mi Michała Wołodyjowskiego” realizowane są 
dzięki wsparciu OHP, które pozyskały na ten cel 

środki z Narodowego Centrum Kultury. Projek-
ty te każdego roku otrzymują również ogromne 
wsparcie władz samorządowych Częstochowy. 
W październiku ubiegłego roku Śląska Komen-
da nawiązała kontakt z niemiecką organizacją 
Europa Direkt z Drezna oraz francuską instytu-
cją CEFIF z Dunkierki. Kontakty te zaowocowa-
ły wspólnymi projektami wymiany młodzieży. 
Do tej pory odbyły się trzy wymiany: we Francji, 
w Niemczech i ostatnia w Polsce. We wrześniu 
do Polski ma przyjechać Damien Commard, od-
powiedzialny w CEFIR za wymiany trójstronne. 
Mamy nadzieję, że jego wizyta będzie okazją 
do sformalizowania  naszej współpracy. Oprócz 
tych działań w Śląskiej Komendzie realizowa-
ne są jednorazowe projekty wymian z progra-
mu „Młodzież w Działaniu”. Z programu tego 
korzysta zarówno kadra naszej organizacji, jak 
i nasi podopieczni. W tej chwili organizujemy 
wyjazd grupy młodzieży z Jaworzna na spotka-
nie międzynarodowe, które odbędzie się pod 
koniec października w Czechach.
— Czy prowadzona jest rekrutacja do Śląskiej 
Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Huf-
ców Pracy?
— Rekrutacja jest prowadzona we wszystkich 
naszych jednostkach organizacyjnych. Według 
planów rekrutacyjnych, w tym roku chcemy 
przyjąć do naszych jednostek 1273 uczestni-
ków. Rekrutację rozpoczęliśmy w kwietniu, 
a zakończymy ją w połowie września. Na 
dzień dzisiejszy plan naborowy wykonaliśmy 
w 70 procentach. W roku szkolnym 2008/2009  
planujemy objąć opieką wychowawczą około 
trzech tysięcy młodzieży.
— Jak widzi pan przyszłość funkcjonowania 
Ochotniczych Hufców Pracy na Śląsku?
— Przyszłość OHP na Śląsku to oczywiście dal-
szy ich rozwój. Jeszcze w tym roku planujemy 
uruchomienie kolejnych Młodzieżowych Cen-
trów Kariery oraz nowych jednostek Punktów 
Pośrednictwa Pracy, które zapewnią adekwat-
ność oferty kierowanej do młodzieży do dyna-
miki sytuacji na rynku pracy i charakteru podaży 
pracy. Ponadto mamy zamiar objąć podstawo-
wymi usługami wychowawczymi, doradczymi 
i edukacyjnymi prawie całą populację śląskiej 
młodzieży nieprzystosowanej i defaworyzowa-
nej, o szczególnych potrzebach społecznych. 
Będziemy tworzyć jednostki środowiskowe na 
terenach, gdzie jest zapotrzebowanie na ofertę 
OHP, a brak jest tego typu placówek samorzą-
dowych. Nadal będziemy doskonalili jakość 
usług, dostosowując ją do standardów Unii Eu-
ropejskiej, będziemy również skutecznie wyko-
rzystywać środki unijne realizując projekty edu-
kacyjno – wychowawcze skierowane do śląskiej 
młodzieży. Bardzo ważna jest dla nas także ko-
alicja programowa wokół społecznych proble-
mów młodzieży w środowisku lokalnym.

Rozmawiała: Anna Bursig

GOŚĆ NUMERU
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CENTRA EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY (CEIPM)

Centrum Edukacji i Pracy w Bielsku – Białej
43-300 Bielsko – Biała ul. Kosynierów 20
tel./fax. (033) 822-15-25, 033 822-04-34
e-mail: ohp_bielsko@poczta.onet.pl

Centrum Edukacji i Pracy w Częstochowie
42-200 Częstochowa Al. Niepodległości 20/22,
tel. (034) 363-30-58, fax. 363-18-64
e-mail: ceip_czestochowa@interia.pl

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach
40-950 Katowice Plac Grunwaldzki 8-10
tel./fax. (032) 209-08-59
e-mail: ceipm.katowice@wp.pl

MŁODZIEŻOWE BIURA PRACY I FILIE MBP

Młodzieżowe Biuro Pracy w Bielsku – Białej
43-300 Bielsko- Biała ul. Kosynierów 20
tel.(0-33)822-04-34, 822-15-25
e-mail: bielsko.ohp@wp.pl 

Młodzieżowe Biuro Pracy w Częstochowie
42-200 Częstochowa Al. Niepodległości 20/22
tel. / fax: (0-34) 363-30-58, 363-30-87
e-mail: ceip_czestochowa@interia.pl 

Filie MBP w Częstochowie:
Zawiercie 42-200, ul. Hoża 13
Tel. (0-32) 670-03-24
Lubliniec 42-700, ul. Sądowa 5
Tel. (0-34) 356-12-45
e-mail: mbp_lubliniec@interia.pl 

Młodzieżowe Biuro Pracy w Katowicach
40-950 Katowice ul. Plac Grunwaldzki 8-10
tel./ fax: (0-32) 209-08-59, 
e-mail: mbp.katowice@wp.pl 

Filie MBP w Katowicach:
Chorzów 41- 500, ul. Opolska 19
Tel. (0-32) 349-71-17 
e-mail: mbpchorzow@interia.eu 
Dąbrowa Górnicza 41-300, ul. Sobieskiego 12
Tel. (0-32) 262-02-93
e-mail: mbp.dabrowa@neostrada.pl 
Gliwice 44-100, ul. Barlickiego 3
Tel. (0-32) 301-20-56 
e-mail: mbpgliwice@wp.pl 
Jastrzębie Zdrój 44-335, Al. Piłsudskiego 60
Tel. (0-32) 471-56-65
e-mail: mbpohp@poczta.onet.pl 
Tarnowskie Góry 42-600, ul. Towarowa 1
Tel. (0-32) 768-34-39
e-mail: mbp.tarnowskiegory@op.pl 
Zabrze 41-800, ul. 3-go Maja 95
Tel. (0-32) 278-60-63
e-mail: bozena.mbp@wp.pl 
Pyskowice 44-120, ul. Strzelców Bytomskich 3
Tel. (0-32) 332-60-05
e-mail: mbppyskowice@op.pl 
Racibórz 47-400, Plac Okrzei 4
Tel. (0-32) 415-45-50 wew. 39
e-mail: k.kozdeba77@wp.pl 
Rybnik  44-200, ul. Kościuszki 17
Tel. (0-32) 422-37-99
e-mail: mbp@poczta.onet.pl 
Siemianowice Śląskie 41-100, ul. św. Barbary 2b
Tel. (0-32) 765-96-40
e-mail: mbpsiemianowice@interia.pl  
Sosnowiec 41-200, ul. Rzeźnicza 12
Tel. (0-32) 266-33-24, 297-20-26, 
(0-32) 297-51-37 w.108 
e-mail: ohape@interia.pl 
Tychy 43-100, ul. Budowlanych 59
Tel. (0-32) 780-22-42
e-mail: mbptychy@interia.pl 
Żory 44-240, ul. Osińska 48
Tel. (0-32) 434-20-14 wew. 276
e-mai: mbp_zory@wp.pl 
Radzionków 41-922, ul. Kużaja 19
Tel. (0-32) 289-08-83 wew.8
e-mail: mbp.radzionkow@op.pl 

KLUBY PRACY (KP)

Klub Pracy w Chorzowie
40-503 Chorzów ul. Bożogrobców 39
tel. 0665-116-435

Klub Pracy w Częstochowie
42-200 Częstochowa ul. Szymanowskiego 15
tel. (034) 370-61-67
e-mail: klubpracy@pup.czestochowa.pl

Klub Pracy w Katowicach
40-950 Katowice Plac Grunwaldzki 8-10
tel./fax. (032) 209-08-59

Klub Pracy w Koniecpolu
42-270 Koniecpol ul. Rzeczna 29
tel. (034) 355-14-12

Klub Pracy w Skoczowie
43-430 Skoczów ul. Rynek 2
tel. (033) 479-99-62
e-mail: irenagren@wp.pl

Klub Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec ul. Łączna 28
Tel. (033) 861-46-46
(działalność KP zawieszona do odwołania)

MOBILNE CENTRA 
INFORMACJI ZAWODOWEJ

MCIZ w Bielsku – Białej
43-300 Bielsko - Biała ul. Kosynierów 20
tel. (033) 822-04-34, fax. (033) 822-15-25
e-mail: mciz_bielsko@poczta.onet.pl

MCIZ w Częstochowie
42-200 Częstochowa Al. Niepodległości 20/22
tel./fax. (034) 363-72-92
e-mail: mciz_czestochowa@interia.pl

MCIZ w Dąbrowie Górniczej
41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Kościuszki 25
tel. (032) 268-10-46, 0696-40-26-75
e-mail: mcizdabrowag@wp.pl

MŁODZIEŻOWE CENTRA 
KARIERY

Młodzieżowe Centrum Kariery w Gliwicach
44-100 Gliwice ul. Barlickiego 3
tel. (032) 330-37-87
e-mail: mckgliwice@wp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Lublińcu
42-700 Lubliniec ul. Sądowa 5
tel. (034) 356-12-45
e-mail: mck_lubliniec@interia.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie
42-300 Myszków ul. Helenówka1
tel. (034) 313-11-86
e-mail: mck_myszków@wp.pl

HUFCE PRACY (HP)

12-1 HP w Siemianowicach Śląskich
41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 2 
(budynek FABUD-u)
tel./fax. (032) 220-13-31 wew. 490
e-mail: ohpsiemianowice@interia.pl

12-3 HP w Tychach
43-100 Tychy ul. Edukacji 5
tel. (032) 780-34-17
e-mail: ohp.tychy@op.pl
www.ohptychy.republika.pl

12-6 HP w Pszczynie
43-200 Pszczyna ul. Poniatowskiego 2
tel. (032) 447-17-00
e-mail: ohp.pszczyna@interia.pl

12-9 HP w Gliwicach
44-100 Gliwice ul. Ziemowita 12
tel./fax. (032) 232-15-95
e-mail: hpgliwice@vp.pl

12-20 HP w Rybniku
42-200 Rybnik ul. Klasztorna 14
tel./fax. (032) 423-74-95
e-mail: ohprybnik@wp.pl

12-27 HP w Skoczowie
43-430 Skoczów ul. Rynek 2
tel./fax. (033) 479-99-62
e-mail: 12-27hp.skoczow@wp.pl

12-29 HP w Częstochowie
42-200 Częstochowa Al. Niepodległości 20/22
tel. (034) 363-30-58, 363-30-87
e-mail: 29hufiecpracy@interia.pl 

12-35 HP w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec ul. Sienkiewicza 25
tel. (032) 266-49-05)
e-mail: hp_sosnowiec@interia.eu

ŚRODOWISKOWE HUFCE PRACY

12-15 ŚHP w Pyskowicach
44-120 Pyskowice ul. Kopernika 2
tel./fax. (032) 333-20-73
e-mail: ohp.pyskowice@wp.pl

12-17 ŚHP w Jaworznie
43-602 Jaworzno ul. Batorego 82
tel./fax. (032) 660-00-33
e-mail: shp.jaworzno@interia.pl

12-21 ŚHP w Bielsku – Białej
43-300 Bielsko-Biała ul. Kosynierów 20
Tel./fax. (033) 812-22-13
e-mail:ohp.bielsko@wp.pl

12-25 ŚHP w Żywcu
34-300 Żywiec ul. Szkolna 2
tel. (033) 861-32-10
e-mail: ohpzywiec@op.pl

12-32 ŚHP w Myszkowie
42-300 Myszków ul. Helenówka 1
tel. (034) 313-11-15
e-mail: myszkow.ohp32@poczta.onet.pl

OŚRODKI SZKOLENIA 
I WYCHOWANIA

OSiW w Dąbrowie Górniczej – Sośniu
41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Ząbkowicka 44
tel./fax. (032) 268-07-64
e-mail: osiw_losien@op.pl

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wiśle
43-460 Wisła ul. 11Listopada 35
tel./fax. (033) 855-30-10, 855-39-62

GOSPODARSTWA POMOCNICZE 
I OŚRODKI 

SZKOLENIA ZAWODOWEGO 

GP „Beskid” w Bielsku – Białej
43-300 Bielsko-Biała ul. Kosynierów 20
tel. (033) 816-94-34

GP „Kopttur” w Częstochowie
42-200 Częstochowa Al. Niepodległości 20/22
tel. (034) 363-30-35, 363-30-51 fax. (034) 363-18-64
e-mail: kopttur@ohp.pl

GP „Dąbrowa” w Dąbrowie Górniczej
41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Ząbkowicka 44
tel. (032) 261-89-93, 262-42-53

GP „Myszków” w Myszkowie
42-300 Myszków ul. Helenówka 1
tel. (034) 313-11-15

JEDNOSTKI OHP W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

OCHOTNICZE HUFCE PRACY
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Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygo-
towało projekt nowelizacji ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmiany 
przewidują m.in. zwiększenie zasiłku dla bez-
robotnych, a także podniesienie stawek stypen-
dialnych za udział w szkoleniach. Jednocześnie 
zakłada się wprowadzenie większych restrykcji 
wobec osób, które z własnej woli odrzucają 
przedstawiane im formy pomocy. Znowelizo-
wana ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycz-
nia 2009 roku.

Nowe wyzwania rynku pracy
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy została uchwalona w kwietniu 
2004 roku. Od tego czasu sytuacja na polskim 
rynku pracy znacznie się zmieniła. Różnice wi-
doczne są chociażby w danych statystycznych. 
W pierwszym kwartale 2004 roku w urzędach 
pracy zarejestrowanych było blisko 3,3 mln  
bezrobotnych. W ciągu czterech lat ich liczba 
spadła o blisko połowę, do poziomu 1,7 mln. 
Równocześnie rosną nakłady na inwestycje, fir-
my tworzą coraz więcej nowych miejsc pracy, 
od  kilku lat obserwujemy wzrost zatrudnienia. 
Poprawie sytuacji na rynku służą wzrost gospo-
darczy, dobra koniunktura wewnętrzna oraz 
– w pewnym stopniu – wyjazdy zarobkowe do 
pracy za granicę.
Na niekorzyść zmienia się przy tym struktura 
bezrobocia rejestrowanego. Statystyczny klient 
urzędu pracy jest coraz starszy, jego wykształ-
cenie i kwalifikacje bywają niedostosowane do 
potrzeb rynku pracy. Nowe wymagania gospo-
darcze w oparciu o krajowe oraz unijne kon-
cepcje rodzą nowe oczekiwania pod adresem 
prowadzonej polityki rynku pracy. Sprostaniu 
tym oczekiwaniom mają służyć projektowane 
zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy.
Główne cele zmiany ustawy to: ułatwienie po-
wrotu do aktywności osobom bezrobotnym i po-
szukującym pracy, umożliwienie kontynuacji 
zatrudnienia osobom zagrożonym zwolnienia-
mi, poprawa efektywności wykorzystania środ-
ków Funduszu Pracy oraz stworzenie lepszych 
warunków dla absorbcji środków unijnych na 
cele prozatrudnieniowe.

Zachęty finansowe
Zaproponowane zmiany obejmą kilka kierun-
ków. Najważniejszą zmianą, z punktu widze-
nia osoby bezrobotnej, jest podniesienie kwoty 
zasiłku. Obecnie zasiłek podstawowy wynosi 
538,3 zł. Po wprowadzonych zmianach wy-
nieść ma 844 zł. Należy jednak zastrzec, że 
kwota ta obowiązywać będzie jedynie przez 
pierwsze trzy miesiące posiadania prawa do 
zasiłku, po czym zostanie ona obniżona do 
563 zł. Wiąże się to z wprowadzeniem tzw. za-
sady degresywności wypłat. Polega ona na tym, 
że w pierwszej fazie bezrobocia, trwającej trzy 
miesiące, zasiłek wypłacany będzie w 100%, 
po czym w kolejnych fazach nastąpi jego stop-
niowe ograniczanie. Co więcej, kryteria upraw-
niające do zasiłku zostaną złagodzone poprzez 
zmniejszenie wymaganego okresu zatrudnienia 
tuż przed uzyskaniem statusu bezrobotnego. 
Pozostających bez pracy, oprócz zwiększe-
nia wysokości zasiłku, motywować ma przede 
wszystkim możliwość kontynuowania nauki 
w ramach edukacji szkolnej, podejmowania 
studiów podyplomowych, czy też możliwość 
udziału w szkoleniach lub przygotowaniu za-

Szykują się zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia
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wodowym. Za te formy aktywności wypłacane 
będą stypendia, których wysokość wahać się bę-
dzie w granicach od 120 % do 140% wysokości 
przewidywanej kwoty zasiłku.

Nowe formy pomocy
Ustawa przewiduje zwiększenie dostępu do 
podstawowych usług rynku pracy. W pierwszej 
kolejności rozszerzona zostanie kategoria osób 
bezrobotnych. Projekt zakłada poszerzenie gro-
na beneficjentów usług rynku pracy poprzez 
wprowadzenie kategorii „osoby uprawnionej”. 
Będą się do niej zaliczać nie tylko bezrobotni 
poszukujący pracy, ale także osoby pracujące, 
które ukończyły 45 rok życia czy emigranci za-
robkowi. 
Uproszczony zostanie proces rejestracji. Dodat-
kowo projekt przewiduje, że osoby nie zareje-
strowane w powiatowych urzędach pracy będą 
mogły skorzystać z usług proponowanych przez 
centra informacji i planowania kariery zawodo-
wej WUP. Wszystkie osoby, które mają problem 
ze znalezieniem pracy w półrocznym okresie, 
objęte zostaną obowiązkowo indywidualnym 
planem działania (IPD). Ów plan będzie przy-
gotowywany w ramach współpracy pracowni-
ków urzędu z bezrobotnym. Wszystko po to, by 
zwiększyć szanse i możliwości na rynku pracy 
osobom bezrobotnym. Dla osób po czterdzie-
stym piątym roku życia oraz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, przygotowano 
możliwość uczestnictwa w szkoleniach.  Praco-
dawców do przeprowadzania szkoleń dla poten-
cjalnych pracowników 45 + zachęcić ma nawet 
osiemdziesięcioprocentowa refundacja ponie-
sionych kosztów. Co więcej, zatrudniając oso-

by powyżej pięćdziesiątki, pracodawca będzie 
miał szansę uzyskać roczne zwolnienie z obo-
wiązku odprowadzania składek na Fundusz Pra-
cy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pra-
cowniczych. Do istotnych zmian należy także 
wprowadzenie nowego instrumentu rynku pra-
cy w postaci przygotowania zawodowego osób 
dorosłych, który może przyjąć formę praktycz-
nej nauki zawodu (12 – 18 miesięcy) lub przy-
uczenia do pracy (3 – 6 miesięcy). Uczący się 
otrzyma stypendium w wysokości 120% zasiłku. 

Otwartość na ludzi
Kolejnym obszarem zmian będzie poprawa 
funkcjonowania publicznych służb zatrudnie-
nia i doprowadzenie do zmiany ich społeczne-
go wizerunku. W tym celu urzędy pracy będą 
bardziej otwarte, zarówno na potencjalnych 
pracodawców, jak i na osoby poszukujące za-
trudnienia. Przyczyniać mają się do tego two-
rzone w powiatowych urzędach pracy centra 
aktywizacji zawodowej (CAZ), które realizować 
będą podstawowe usługi rynku pracy. Nato-
miast na poziomie gmin utworzone zostaną 
lokalne punkty informacyjno – konsultacyjne 
(LPIK) powiatowych urzędów pracy. Ich głów-
nym zadaniem będzie informowanie petentów 
o aktualnych ofertach pracy i szkoleń. Punkty te 
będą także rejestrować osoby pragnące skorzy-
stać z proponowanych form pomocy. Zacieśnie-
niu ulegnie również współpraca wojewódzkich 
i powiatowych urzędów pracy. 
Zainteresowanych odsyłamy na stronę MPiPS  
www.mps.gov.pl, gdzie umieszczony jest pro-
jekt ustawy wraz uzasadnieniem. 

Łukasz Karkoszka

Mówi Czesława Ostrowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej:

 — W powszechnej opinii, wyrażanej m.in. przez powiatowe 
urzędy pracy, do rejestrów urzędów pracy trafiają dwie katego-
rie osób. Pierwsza z nich to osoby, które są zainteresowane po-
mocą państwa w poszukiwaniu pracy, natomiast druga kategoria 
osób nie jest zainteresowana ani ofertami pracy, ani inną pomo-
cą a wyłącznie możliwością korzystania z różnych uprawnień, 
związanych z posiadaniem statusu bezrobotnego. Głównym 
celem zmian w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy proponowanych przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jest ułatwianie osobom 
bezrobotnym i poszukującym pracy rozpoczęcia lub powrotu do 
aktywności zawodowej. Chcielibyśmy, aby każdy zainteresowa-
ny otrzymał odpowiednią dla niego ofertę pracy lub inną formę 
pomocy określoną w ustawie najszybciej jak to jest możliwe. 
Zależy nam jednak na tym, aby pomoc państwa była skierowana 

do osób naprawdę jej potrzebujących. Z jednej więc strony nowe przepisy staną się bardziej przy-
jazne wobec tych, którzy faktycznie chcą zmienić swoją niekorzystną pozycję na rynku pracy, 
z drugiej zaś – staną się bardziej restrykcyjne wobec tych, którzy choć są bezrobotnymi, to nie 
przejawiają aktywności w zakresie zmiany tego stanu rzeczy. Zakładamy, że proponowane zmia-
ny spowodują, iż ze względu na bardziej dotkliwe niż dotychczas konsekwencje odmowy przy-
jęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy – osoby nie zainteresowane szerokim spektrum 
pomocy ustawowej, a figurujące w rejestrach urzędu pracy np. ze względu na prawo do opieki 
zdrowotnej, stracą zainteresowanie współpracą z urzędami pracy. Powinno to doprowadzić do 
sytuacji, że w rejestrach pozostaną tylko te osoby bezrobotne, które są zainteresowane podjęciem 
pracy i będą chciały sprostać oczekiwaniom zgłaszanym przez pracodawców w ofertach pracy 
lub takie osoby, które wymagają szczególnej pomocy w procesie przygotowania do podjęcia 
pracy np. poprzez szkolenia. Zmiany te skutkować powinny zmniejszeniem liczby bezrobotnych 
zarejestrowanych w urzędach pracy i spadkiem bezrobocia. Warto także podkreślić, że dzięki 
uwolnieniu urzędów pracy od obowiązku zajmowania się osobami rejestrującymi się w „innym” 
celu, pracownicy tych urzędów będą mogli w większym zakresie skoncentrować się na tych oso-
bach, które są rzeczywiście zainteresowane zaangażowaniem się w poprawę swojej sytuacji na 
rynku pracy. Obecnie projekt zmiany ww. ustawy jest na etapie uzgodnień międzyresortowych 
i opiniowania przez partnerów społecznych, a po ich zakończeniu zostanie skierowany do dal-
szych prac legislacyjnych. Warto w związku z tym pamiętać, że ostateczny kształt obowiązują-
cych przepisów będzie należał do polskiej władzy ustawodawczej. 
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Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRZYWRÓCIĆ LUDZIOM WIARĘ

opr. (A. Skalec, KZ, az)

KAPITAŁ LUDZKI

Czynniki demograficzne i konsekwentna poli-
tyka prozatrudnieniowa powodują, że sytuacja 
bezrobotnej młodzieży poprawia się. Nie zmie-
nia to faktu, że nadal co szósty zarejestrowany 
nie ukończył 25 roku życia. Bezrobocie mło-
dzieży wiąże się z problemem szybkiej dezaktu-
alizacji umiejętności zdobytych w trakcie nauki 
szkolnej. W przypadku braku szans na krajo-
wym rynku pracy, to właśnie młodzież często 
decyduje się na emigrację zarobkową. 
Monokultura przemysłowa sprawia, że sytuacja 
zatrudnieniowa śląskich kobiet jest znacznie 
trudniejsza niż mężczyzn. Szczególną grupą są 
panie, które nie podjęły zatrudnienia po urodze-
niu dziecka.
Na wykluczenie narażeni są bezrobotni niepeł-
nosprawni. Ich udział wśród ogółu zarejestro-
wanych powoli, acz systematycznie rośnie. Wy-
mienione kategorie pozostających bez pracy, 
obok bezrobotnych samotnie wychowujących 
co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 
oraz bezrobotnych, którzy po odbyciu kary po-
zbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, 
zaliczane są do osób będących w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy.
Głównie te grupy są odbiorcami pomocy ofe-
rowanej w projektach systemowych w ramach 
Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do za-
trudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywno-
ści zawodowej osób bezrobotnych” Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki  (Priorytet VI „Ry-
nek pracy otwarty dla wszystkich”; Działanie 6.1 
„Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspie-
ranie aktywności zawodowej w regionie”).
Należy przypomnieć, że projekty systemowe 
mogą być realizowane wyłącznie przez powia-
towe urzędy pracy.

W kwietniu br. dyrektor WUP w Katowicach, 
Przemysław Koperski, podpisał z dyrektorami  
powiatowych urzędów pracy województwa ślą-
skiego 31 umów ramowych o łącznej wartości 
113 672 117,24 zł. Pieniądze te przeznaczo-
ne są na realizowanie tegorocznych projektów 
systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3. To 
najwyższe dofinansowanie w ramach całego 
Priorytetu VI.

Trzydzieści jeden powiatowych urzędów pracy 
z terenu województwa śląskiego zaoferowało 
zarejestrowanym bezrobotnym wsparcie w po-
staci szkoleń, staży, przygotowania zawodowe-
go, prac interwencyjnych, jednorazowych środ-
ków na podjęcie działalności gospodarczej czy 
doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy. 
Osoby korzystające z tych form, objęte będą 

Pomimo znaczącej poprawy sytuacji zatrudnieniowej, nadal dla wielu kategorii bezrobotnych problem braku 
pracy jest szczególnie uciążliwy. Ponad 57 proc. zaewidencjonowanych to osoby długotrwale bezrobotne, zare-
jestrowane w powiatowych urzędach pracy przez co najmniej 12 miesięcy na przestrzeni ostatnich dwóch lat.
Blisko jedna trzecia bezrobotnych nie posiada kwalifikacji zawodowych. Na problemy z wejściem lub powrotem 
na rynek pracy napotykają osoby powyżej 50 roku życia. 

także poradnictwem zawodowym i pośrednic-
twem pracy, co korzystnie wpłynie na komplek-
sowość prowadzonych projektów. 

Pomocą objętych będzie w sumie 21 786 osób 
zarejestrowanych w powiatowych urzędach 
pracy zlokalizowanych na Śląsku. Niezwykle 
istotny jest fakt, że każdy z urzędów pracy opra-
cował swój projekt odpowiednio dostosowując 
go do lokalnej specyfiki. Powiatowe rynki pracy 
są zróżnicowane. I tak na przykład trudna sy-
tuacja obserwowana jest w Bytomiu, gdzie no-
tujemy co prawda systematyczny spadek stanu  
bezrobocia, jednak natężenie zjawiska jest cią-
gle stosunkowo wysokie. W końcu czerwca br. 
stopa bezrobocia w Bytomiu wynosiła 13,1% 
i była znacznie wyższa od średniej  wojewódz-
kiej (7,4%).

— Niekorzystna z punktu widzenia zarówno 
zapotrzebowania na pracę, jak i uwarunkowań 
psychospołecznych osób pozostających bez za-
trudnienia, jest struktura bezrobocia w Bytomiu 
– głównie struktura wykształcenia oraz okresu 
pozostawania bez pracy — mówi Iwona Szczu-
dło, zastępca dyrektora PUP w Bytomiu. — By-
tomscy bezrobotni to w dużej mierze kobiety wy-
chowujące dzieci oraz osoby z wykształceniem 
gimnazjalnym i zasadniczym zawodowym, jak 
również osoby legitymujące się krótkim stażem 
pracy, bądź zupełnie bez stażu pracy. 
W ramach Priorytetu VI Poddziałanie 6.1.3 PO 
KL, Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu realizu-
je projekt systemowy „Gotowi do pracy”.
— Jest on przeznaczony dla osób bezrobot-
nych zarejestrowanych w tutejszym  urzędzie, 
a w tym przede wszystkim do osób będących 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy — mówi 
Iwona Szczudło. — W ramach projektu planuje 
się objąć różnymi formami wsparcia 712 osób. 
Dla 200 będą to staże, dla 108 – przygotowania 
zawodowe, dla 304 – szkolenia, natomiast 100 
osób otrzyma jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej. 
Ogólna kwota przeznaczona na realizację pro-
jektu to 4 013 098,52 zł. 

Złożona sytuacja występuje również w Powia-
towym Urzędzie Pracy w Częstochowie obsłu-
gującym mieszkańców Częstochowy i powiatu 
częstochowskiego, który jest zarazem najwięk-
szym powiatem ziemskim w województwie 
śląskim. Nic dziwnego, że to właśnie w PUP 
w Częstochowie liczba bezrobotnych jest naj-
wyższa w regionie (w końcu czerwca 12,6 tys. 
osób).  Pomimo relatywnie wysokiego stanu 
bezrobocia w powiecie (11,2 proc.) notowane 
są znaczące redukcje liczby zarejestrowanych. 
Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy re-
jestry opuściło aż 7 236 bezrobotnych.
— Najbardziej cieszy nas, że spadek bezrobo-
cia nastąpił nie tylko w samej Częstochowie, 
ale także we wszystkich gminach powiatu czę-
stochowskiego, gdzie walka z tym zjawiskiem 
wydaje się najtrudniejsza — podkreśla Andrzej 
Perliński, dyrektor częstochowskiego PUP.

W częstochowskim urzędzie pracy w ramach 
Poddziałania 6.1.3 PO KL powstał projekt o na-
zwie „Bądź aktywny zawodowo”. Jego celem 
jest aktywizacja zawodowa oraz zwiększenie 
szans na zatrudnienie osób bezrobotnych znaj-
dujących się w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy. Częstochowski PUP szacuje, że w 2008 
roku projektem zostanie objętych 2639 osób, 
w tym szkoleniami zawodowymi 1113 uczestni-
ków projektu, stażami – 854, przygotowaniami 
zawodowymi – 264,  a  jednorazowe środki na 
podjęcie działalności gospodarczej przekazane 
zostaną dla 408 bezrobotnych. W ramach wspo-
mnianego nabywania doświadczenia rozpoczę-
to już szkolenia i kursy. Uczestnicy projektu 
mają do wyboru aż 38 propozycji – od kursów 
pozwalających na zdobycie prawa jazdy kat. C, 
D i E, poprzez kursy językowe, do kursów kro-
ju i szycia, stylizacji paznokci i wielu zawodo-
wych (m.in. stolarza, kucharza). Do końca lipca 
2008 roku zakończono już kurs magazyniera 
i kosmetyczki oraz kurs języka angielskiego me-
todą SITA dla średnio zaawansowanych. Kosz-
ty ogólne projektu „Bądź aktywny zawodowo” 
wyniosą w 2008 roku 14 151 938 zł. 

Unijny program ma pomóc ludziom przywrócić 
wiarę we własne możliwości, podnieść ich sa-
moocenę, pobudzić aktywność zawodową i po-
móc w zdobyciu kwalifikacji dostosowanych do 
aktualnych potrzeb rynku pracy. Ma również 
umożliwić osobom bezrobotnym, a wykazują-
cym się cechami przedsiębiorczymi zrealizowa-
nie własnych marzeń i pomysłów.
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POWIATOWE URZĘDY PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
Powiatowy Urząd Pracy Bielsko – Biała
ul. Partyzantów 55, 43-300 Bielsko Biała
tel. (033) 496 51 50
fax (033) 496 51 51
www.pup-bielsko.pl 
http://pup.bielsko-biala.sisco.info 
sekretariat@pup-bielsko.pl

Powiatowy Urząd Pracy Będzin
ul. 1-go Maja 2, 42-500 Będzin
tel. (032) 267 30 03
fax (032) 267 41 53
www.pup.bedzin.pl 
kabe@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy Bytom
ul. Łagiewnicka 15, 41-902 Bytom
tel. (032) 281 33 07,  281 70 19
faxwww.pupbytom.com.pl 
kaby@praca.gov.pl 

Powiatowy Urząd Pracy Chorzów
ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów
tel. (032) 349 71 01
fax (032) 349 70 00
www.pupchorzow.pl 
kach@praca.gov.pl 

Powiatowy Urząd Pracy Cieszyn
ul. Kochanowskiego 8, 43-400 Cieszyn
tel. (033) 851 49 91
fax (033) 851 49 91
www.pup.cieszyn.pl 
kaci@praca.gov.pl 

Powiatowy Urząd Pracy Częstochowa
ul. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstocho-
wa
tel. (03) 370 61 00
fax (034) 324 31 30
www.pup.czestochowa.pl 
kacz@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy Dąbrowa Górnicza
ul. Sobieskiego 12, 41-300 Dąbrowa Górni-
cza
tel. (032) 262 37 39,  262 29 39,  262 69 51
fax (032) 262 37 39
www.pup-dg.pl 
kada@praca.gov.pl 

Powiatowy Urząd Pracy Gliwice
ul. Plac Inwalidów Wojennych 12, 
44-100 Gliwice
tel. (032) 231 18 41
fax (032) 231 59 66
www.pup.gliwice.pl 
sekretariat@pup.gliwice.pl

Powiatowy Urząd Pracy Jaworzno
ul. Północna 96, 43-600 Jaworzno
tel. (032) 618 19 00
fax (032) 618 19 01
www.pupjaworzno.internetdsl.pl 
urzad@pupjaworzno.internetdsl.pl 

Powiatowy Urząd Pracy Jastrzębie Zdrój
ul. Pszczyńska 134, 44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 475 30 12
fax (032) 471 41 23
www.pupjastrzebie.com 
sekretariat@pupjastrzebie.com 

Powiatowy Urząd Pracy Katowice
ul. Pośpiecha 14, 40-852 Katowice

tel. centrala: (032) 259 82 63
tel. sekretariat: (032) 258 84 50
www.pup.katowice.pl 
kaka@praca.gov.pl 

Powiatowy Urząd Pracy Kłobuck
ul. Długosza 114, 42-100 Kłobuck
tel. (034) 317 15 68,  317 26 92,  310 04 43,  
310 04 49
fax (034) 317 13 45
www.pup.klobuck.pl 
kakl@praca.gov.pl 

Powiatowy Urząd Pracy Lubliniec
ul. Plac Sienkiewicza 8, 42-700 Lubliniec
tel. (034) 356 23 52
fax (034) 356 52 91
 kalu@praca.gov.pl 

Powiatowy Urząd Pracy Myszków
ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków
tel. (034) 313 50 20,  313 43 79
fax (034) 313 46 99
www.pupmyszkow.pl 
kams@praca.gov.pl  
poczta@pupmyszkow.pl 

Powiatowy Urząd Pracy Mysłowice
ul. Mikołowska 4a, 41-400 Mysłowice
tel. (032) 223 27 21
www.myslowice.pup.gov.pl 
kamy@praca.gov.pl 

Powiatowy Urząd Pracy Mikołów
ul. Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne
tel. (032) 224 10 92,  224 11 39
fax (032) 224 10 92 wew. 225
www.pup-mikolow.pl 
kami@praca.gov.pl 

Powiatowy Urząd Pracy Piekary Śląskie
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, 
41-940 Piekary Śląskie
tel. (032) 288 69 73 
fax (032) 288 69 73 wew. 107
www.puppiekary.pl 
kapi@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy Pszczyna
ul. Dworcowa 23, 43- 200 Pszczyna
tel. (032) 210 46 32,  210 47 20
fax (032) 449 06 20
www.pup-pszczyna.pl 
kaps@praca.gov.pl 
pup@pup-pszczyna.pl 

Powiatowy Urząd Pracy Racibórz
ul. Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz
tel. (032) 415 45 50,  415 88 23,  415 71 57,  
419 05 02; fax (032) 414 04 98 
www.pup-raciborz.pl 
kara@praca.gov.pl  
sekretariat@pup-raciborz.pl 

Powiatowy Urząd Pracy Rybnik
ul. Jankowicka 3, 44-200 Rybnik
tel. (032) 422 60 95,  422 16 23
fax (032) 422 39 62
www.pup-rybnik.pl 
kancelaria@pup-rybnik.pl 
Powiatowy Urząd Pracy Ruda Śląska
ul. Ballestremów 16, 41-700 Ruda Śląska
tel.(032) 771 59 00
fax (032) 771 59 00 wew. 88

www.puprudaslaska.pl 
karu@praca.gov.pl 
Powiatowy Urząd Pracy Sosnowiec
ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec
tel. (032) 266 36 35,  
www.pup.sosnowiec.ibip.pl
kaso@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy Siemianowice Ślą-
skie
ul. Wyzwolenia 17, 41-103 Siemianowice 
Śląskie
tel. (032) 765 29 40,  765 29 45
fax (032) 7655 29 40
www.pup.siemianowice.pl
kasi@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy Świętochłowice
ul. Plebiscytowa 3/7, 41-600 Świętochłowi-
ce
tel. (032) 346 27 00
fax (032) 346 27 29
www.pup.swietochlowice.sisco.info
kasw@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy Tarnowskie Góry
ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. (032) 285 43 23,  285 24 74
fax (032) 285 50 38 wew. 118
www.pup-tg.pl
kata@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy Tychy
ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy
tel. (032) 781 58 63
fax (032) 781 58 60
www.pup.tychy.pl
poczta@pup.tychy.pl

Powiatowy Urząd Pracy Wodzisław Śląski
ul. Michalskiego 12, 44-300 Wodzisław Ślą-
ski
tel. (032) 459 29 80
fax (032) 455 23 90
www.pup-wodzislaw.pl
sekretariat@pup-wodzislaw.pl
kawo@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy Zabrze
ul. Roosevelta 40A, 41-800 Zabrze
tel. (032) 276 35 06,  276 35 43
fax (032) 276 35 06 wew. 274
www.pup.zabrze.pl
kaza@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy Zawiercie
ul. 11 Listopada 2A, 42-400 Zawiercie
tel. (032) 672 11 79,  672 43 96
fax (032) 672 11 79
www.pup.zawiercie.pl
kazw@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy Żory
ul. Osińska 48, 44-240 Żory
tel. (032) 434 20 14,  434 27 90
fax (032) 434 27 90
www.pup.zory.pl
kazo@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy Żywiec
ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec
tel. (033) 475 58 80,  475 58 81
fax (033) 475 58 80
www.pup.zywiec.ibip.pl
kazy@praca.gov.pl
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Urząd ds. Szkoleń i Zatrudnienia (FAS) jest 
podstawową instytucją irlandzkiego rynku 
pracy, nadzorowaną przez Ministerstwo 
Gospodarki, Przedsiębiorczości i Zatrud-
nienia Irlandii.  W jego skład wchodzi 
dwadzieścia centrów szkoleniowych oraz 
sześćdziesiąt dwa urzędy pracy na terenie 
całego kraju. Jednym z najistotniejszych 
zadań FAS-u jest określenie wartości, któ-
re w założeniach przyczyniać mają się 
do tego, aby irlandzki rynek pracy stawał 
się coraz  bardziej przyjazny zarówno dla 
bezrobotnych, jak i pracodawców. Do naj-
ważniejszych wartości określanych przez 
FAS zaliczyć należy: aktywny rozwój usług 
dla klientów, zaufanie i  partnerstwo, efek-
tywne zarządzanie, profesjonalizm, inno-
wację i elastyczność, otwartość  na ludzi 
oraz stosowanie zasad równości. Warto 
dodać, że na terenie Irlandii funkcjonują 
jeszcze niezależne od FAS, lokalne urzędy 
pracy (LES), które pełnią funkcję przedsta-
wicielstw lokalnych społeczności.

Uczestnicy projektu, którzy na co dzień 
realizują zadania związane z organiza-
cją szkoleń, przygotowaniem programów 
i projektów szkoleniowych, doradztwem 
i poradnictwem zawodowym,  mieli oka-
zję zapoznać się m.in. z zasadami funk-
cjonowania irlandzkich publicznych służb 
zatrudnienia, których FAS jest głównym 
przedstawicielem. Ponadto pracownicy 
WUP, podczas pięciodniowego wyjazdu, 
mogli uzyskać wiedzę na temat działal-
ności lokalnych programów pomocowych 
oraz innych działań adresowanych do 
emigrantów, przyjeżdżających do Irlandii 
w celach zarobkowych. Program wizyty 
(przygotowany przez przedstawicieli FAS 
– Kevina Quinna oraz Kamilę Węglicką), 
obejmował wizytację głównej siedziby 
Urzędu ds. Szkoleń i Zatrudnienia oraz 
jego lokalnych struktur w Dublinie, Dro-
ghedzie oraz w Athlone. 

Pracownicy WUP zapoznali się również 
z przykładowymi projektami realizowany-
mi przez FAS. Jednym z takich projektów 
jest program „One Step Up”, który powstał 
we współpracy z Ministerstwem Edukacji 
Irlandii.  Jego beneficjenci to niewykwa-
lifikowana kadra pracownicza, dla której 
zorganizowano szereg szkoleń, mających 
na celu przygotowanie potencjalnych pra-
cowników do pracy w sektorze usługowym 
(głównie w handlu detalicznym). Program 
obejmował cykl szkoleń skierowanych 

Irlandzki rynek pracy wzorem dla śląskich służb zatrudnienia

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

zarówno dla sprzedawców, jak i dla za-
rządzających sprzedażą. By zwiększyć za-
interesowanie szkoleniami wśród przedsta-
wicieli małych i średnich przedsiębiorstw, 
FAS przygotował specjalną ofertę siedem-
dziesięcioprocentowego dofinansowania 
programu szkoleniowego. Jedynym warun-
kiem, który należało spełnić, aby otrzymać 
takie dofinansowanie, było przygotowanie  
specjalnych certyfikatów  dla uczestników 
szkoleń (uzyskanych w instytucji certyfi-
kującej FITAC), a także zapewnienie, że 
odpowiednio wyszkolony pracownik po-
zostanie na etacie przez okres minimum 
dwunastu miesięcy.

Przedstawiciele WUP zapoznali się tak-
że z lokalnymi programami, które mają 
na celu aktywizowanie osób defaworyzo-
wanych na rynku pracy. Do grupy tej zali-
czyć można m.in. matki samotnie wycho-
wujące dzieci i osoby po pięćdziesiątym 
roku życia. Do najciekawszych projektów, 
przedstawionych uczestnikom wymiany 
doświadczeń, zaliczyć należy: 
– Program „Drogheda Area Womens Ne-
twork (DAWN)”, którego celem jest zmobi-
lizowanie kobiet zainteresowanych  wpro-
wadzeniem istotnych zmian we własnym 
życiu zawodowym.

– Cieszący się olbrzymim zainteresowa-
niem program „Lifestyle Development 
Group”, który ma za zadanie aktywizowa-
nie lokalnej społeczności przez tworzenie 
specjalnych ośrodków, w których zain-
teresowani (bez względu na wiek) mogą 
uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach 
hobbistycznych (krawiectwo, malarstwo, 
Tai Chi itp.). 
– Program „Dialog”, w ramach którego od-
bywa się próba nawiązania dialogu z emi-
grantami.
– Program „Youthreach” – przeznaczony 
dla bezrobotnej młodzieży w wieku 15 – 
20 lat.

Dzięki uczestnictwu w projekcie „Irlandz-
ki rynek pracy wzorem dla śląskich służb 
zatrudnienia” pracownicy WUP będą 
w stanie przekazać maksymalną ilość nie-
zbędnych informacji na temat irlandzkiego 
rynku pracy, wszystkim zainteresowanym 
wyjazdem zarobkowym do Irlandii. Na 
zakończenie wszyscy uczestnicy projektu 
uzyskali certyfikat „Europass Mobilność” 
(wydany przez Krajowe Centrum Euro-
pass), potwierdzający udział w programie. 
Co więcej, dodatkowe certyfikaty przygo-
tował także irlandzki Urząd ds. Szkoleń 
i Zatrudnienia.

Dziesięcioro pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach 
w kwietniu br. wzięło udział w projekcie wymiany doświadczeń: „Irlandz-
ki rynek pracy wzorem dla śląskich służb zatrudnienia”, realizowanym 
w ramach programu „Leonardo da Vinci”. Projekt przeprowadzony został 
w ramach współpracy WUP z Irlandzkim Urzędem ds. Szkoleń i Zatrud-
nienia (FAS).

LEONARDO DA VINCI

Oprac. ŁK
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są również w branży budowlanej, gastro-
nomii i turystyce, więc i tam znajdą miej-
sca Polacy. Jednocześnie specjaliści ryn-
ku pracy nie spodziewają się masowego 
napływu pracowników innych branż. Jest 
to głównie związane właśnie z wysokimi 
kosztami życia we Francji, które utrudnia-
ją jednoczesne utrzymanie się na miejscu 
i oszczędzanie, lub jak to często w emigra-
cji zarobkowej bywa, wysyłanie pieniędzy 
rodzinie w Polsce. Jest też jeszcze jedna 
przeszkoda: nie najłatwiejszy i do tego sto-
sunkowo mało znany w Polsce język.
— Bez znajomości francuskiego trudno 
o dobrą pracę — mówi doradca EURES. 
— To jest coś obligatoryjnego. Jeśli je-
dziecie do innego kraju, po prostu musicie 
znać jego język. To nie są jakieś szcze-
gólne wymagania dla Polaków. To samo 
mówię Francuzom, którzy chcą pracować 
w innych krajach — przekonywał Frank 
Barreault.

We Francji pracujemy, przynajmniej teo-
retycznie, mniej niż w Polsce. Tam praca 
powyżej 35 godzin tygodniowo – to już 
godziny nadliczbowe. Osobie zatrudnio-
nej przysługuje co najmniej 11 kolejnych 
godzin odpoczynku dobowego. Jak podaje 
Krajowa Agencja ds. Zatrudnienia (Agence 
Nationale Pour l’Emploi)): zatrudnieni nie 
powinni też pracować więcej niż 180 go-
dzin nadliczbowych rocznie. Za pełny rok 
pracy przysługuje 30 dni roboczych urlo-
pu (dni robocze przypadają od poniedział-
ku do soboty).
Gdzie szukać ofert pracy? Dziś, podobnie 
jak na całym rynku pracy, największą i naj-
bardziej dynamiczną bazą jest Internet. 
Warto jednak stosować zasady bezpie-
czeństwa, np. szukać ofert na oficjalnych 
stronach, w ogłoszeniach urzędów pracy 
i agencji pośrednictwa pracy. Szczegó-
łowych informacji na temat warunków 
zatrudnienia, przyznawania urlopów itd. 
można szukać na stronach Europejskich 
Służb Zatrudnienia EURES (www.eures.
praca.gov.pl oraz www.eures.europa.eu.)

Joanna Lidochowska

Przed 1 lipca Polacy mogli pracować we 
Francji tylko pod warunkiem posiadania 
zezwolenia na pracę.  Tamtejszy rząd za-
powiadał co prawda zniesienie ograniczeń 
dla Polaków, ale 
dopiero w poło-
wie 2009 roku. 
Do kontrolowa-
nego znoszenia 
przeszkód w wol-
nym dostępie do 
miejscowego ryn-
ku pracy francu-
ski rząd przystą-
pił mniej więcej 
dwa lata temu. 
Dotyczyło ono wówczas 61 zawodów 
deficytowych. Na posiedzeniu Komitetu 
Międzyresortowego ds. Kontroli Imigracji, 
w listopadzie ubiegłego roku, Francja pod-
jęła kolejną  decyzję – tym razem o roz-
szerzeniu listy o następnych 89 zawodów. 
W czerwcu tego roku, w trakcie szczytu 
polsko – francuskiego, prezydent Francji 
oficjalnie zapowiedział rychłe całkowite 
otwarcie francuskiego rynku dla 8 krajów, 
które przystąpiły do UE w 2004 roku.
Dziś Polacy mogą wykonywać we Fran-
cji wszelką działalność zawodową, kiedy 
spełnią takie same warunki jak Francuzi 
– w ten sposób nabywają prawa i obo-
wiązki wynikające z francuskiego kodeksu 
pracy oraz innych regulacji (np. w zakresie 
ubezpieczeń społecznych). Pracodawca 
nie musi już prosić o zgodę na zatrudnie-
nie ani wpłacać opłat z tytułu zatrudniania 
cudzoziemców. Obywatele UE nie muszą 
też posiadać karty pobytu, jeśli spełnią kry-
teria przynależności do jednej z czterech 
kategorii: pracownik, osoba nieaktywna, 
student lub członek rodziny obywatela 
Unii należącego do jednej z tych katego-
rii. Obywatele Unii, którzy przyjechali do 
Francji w celu szukania pracy, mogą po-
zostać w tym kraju przez 6 miesięcy ko-
rzystając z pomocy publicznych służb za-
trudnienia. Po tym czasie, jeśli nie zaczęli 
pracować, muszą udowodnić, że nadal 
poszukują pracy lub mają realne szanse na 
jej znalezienie. 

Francuski rynek pracy otwarty dla Polaków

PRACA NAD SEKWANĄ
Od 1 lipca Francja całkowicie otworzyła dostęp do swojego rynku pracy obywatelom ośmiu państw, w tym 
również mieszkańcom Polski. Obywatele naszego kraju nie są już zobowiązani do uzyskiwania zezwolenia 
przed podejmowaniem zatrudnienia w jakimkolwiek zawodzie na całym terytorium Francji. Czy oznacza to, że 
już niebawem Francję „zaleje” fala pracowników z naszego kraju? Eksperci raczej w to wątpią. Francja choć 
oferuje, zwłaszcza w niektórych zawodach, naprawdę godziwe wynagrodzenie, nie jest w sektorze płac aż tak 
konkurencyjna jak np. Irlandia, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę koszty życia w tym kraju.

O specyfice francuskiego rynku pracy 
mówił w połowie czerwca na konferen-
cji prasowej zorganizowanej przez WUP 
w Katowicach Frank Barreault, doradca 

EURES, Espace Em-
ploi International 
w Tuluzie. Dzienni-
karze pytali przede 
wszystkim o to, co 
chciałby wiedzieć 
każdy wybierający się 
do Francji „za chle-
bem”, czyli ile można 
zarobić i gdzie moż-
na pracować.
— Chciałbym was 

uspokoić. Polacy, podobnie jak inni obco-
krajowcy, nie będą pracować za najniższe 
wynagrodzenie, które wynosi w tej chwili 
we Francji około 1300 euro brutto. Bę-
dziecie zarabiać, tyle co Francuzi. Jedno-
cześnie chciałbym wyraźnie podkreślić, że 
– tak jak na całym świecie – inne są zarob-
ki pracowników niewykwalifikowanych 
i inne specjalistów. Pod tym względem, co 
oczywiste, Francja nie różni się od innych 
krajów. A potrzebujemy i jednych i dru-
gich — mówił Frank Barreault.
Na pierwszy rzut oka nawet najniższa fran-
cuska płaca wygląda stosunkowo atrak-
cyjnie. Jest przecież wyższa od średniego 
wynagrodzenia w Polsce. Trzeba jednak 
uwzględnić, że życie we Francji jest droż-
sze niż w naszym kraju.
— Jeśli ktoś mnie zapyta, czy za najniższe 
wynagrodzenie utrzyma się w Paryżu, będę 
musiał przyznać, że to dość trudne. Jednak 
życie w mniejszych miastach i na prowin-
cji, to już zupełnie inna sprawa. Tam za 
takie pieniądze można się utrzymać i spo-
kojnie żyć — przekonywał dziennikarzy 
Barreault.
Eksperci uważają, że otwarcie francu-
skiego rynku pracy będzie przyciągnąć 
głównie wykwalifikowanych specjalistów 
sektora finansowego i bankowego, leka-
rzy czy inżynierów. Może też wzrosnąć 
liczba pracowników sezonowych, zatrud-
nianych corocznie m.in. przy winobraniu, 
czy zbiorze jabłek. Wolne miejsca pracy 

Frank Barreault, do-
radca EURES, Espace 
Emploi International 
w Tuluzie: 
— Jeśli jedziecie 
pracować do inne-
go kraju, musicie 
znać jego język.

NOWY RYNEK PRACY
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— Dziś śląski rynek pracy daje zupełnie 
inne możliwości niż kiedyś. Sytuacja w re-
gionie jest dobra. Bezrobocie dotyka tylko 
7,7 procent mieszkańców, co bardzo po-
zytywnie wyróżnia nas na tle całego kraju. 
Jeśli weźmiemy pod uwagę potężne fun-
dusze europejskie, jakie w najbliższych 
latach spływać będą jeszcze na Śląsk, nie 
ma możliwości, by sytuacja nie ulegała 
dalszym pozytywnym przemianom — mó-
wił do dziennikarzy na konferencji praso-
wej wicemarszałek województwa Marian 
Ormaniec.
Łącznie w czasie targów zaprezentowane 
zostały propozycje pracy przygotowane 
przez 87 wystawców europejskich. Oferty 
dotyczyły różnych zawodów, zdecydowa-
na większość związana była z branżą bu-
dowlaną i usługową. Pracodawcy szukali 
przede wszystkim robotników, mechani-
ków, ślusarzy, elektryków, pracowników 
produkcji, sprzedawców, a także górników 
i policjantów.  Dla tych ostatnich w całym 
regionie czeka  blisko 600 miejsc pracy.
— Potrzebujemy osób do działu prewen-
cji, a także policjantów patrolujących 
ulice. Zainteresowanie jest dość duże. 
Młodzi ludzie interesują się głównie całą 
procedurą naboru, która w policji akurat 
nie jest najłatwiejsza, choć, moim zda-
niem, „do przejścia” — mówił nadko-
misarz Michał Gruszczyński z Komendy 

TARGI PEŁNE OFERT

Ponad 4 tysiące ofert pracy zaprezentowali wystawcy z dziewięciu krajów UE w trakcie czerwcowych Euro-
pejskich Targów Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji. Targi, już po raz piąty, zorganizował Wojewódzki Urząd 
Pracy w Katowicach. Ta największa impreza targowa w regionie od początku cieszyła się popularnością wśród 
mieszkańców województwa śląskiego, tym razem zainteresowanych ofertami pracy było jeszcze więcej niż 
dotychczas. Od rana gmach Sejmu Śląskiego wypełniały tłumy odwiedzających.

Wojewódzkiej Policji w Katowicach, który 
na targach przekonywał młodych ludzi, że 
warto wstąpić do policji.
Swoją ofertę prezentowało też wojsko.
— Skierowana jest do ludzi młodych za-
interesowanych służbą wojskową. Mamy 
300 wolnych etatów w jednostkach woj-
skowych zlokalizowanych na terenie Ślą-
ska. W większości są to oferty dla szere-
gowych zawodowych. Ale są też inne 
deficytowe specjalności, które koniecznie 
musimy uzupełnić — mówił chorąży Da-
riusz Szcześniak z Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Katowicach.
Armia przygotowała nie tylko informacje 
o warunkach nabo-
ru do Korpusu Sze-
regowych Zawo-
dowych. Pomyślała 
również o promocji 
wojska. Na stoisku 
pojawiły się więc 
kolorowe broszu-
ry na temat misji 
zagranicznych czy 
szkolnictwa woj-
skowego. 
Wśród zakładów 
oferujących naj-
większą liczbę wol-
nych miejsc pracy, 
znalazła się Kom-

pania Węglowa S.A., która szukała chęt-
nych do pracy pod ziemią i w zakładach 
przeróbki mechanicznej. Kwalifikacje? 
Przede wszystkim dobry stan zdrowia. Do 
tego wykształcenie zawodowe w specjal-
nościach górniczych i wiek – do 30 lat. Do 
końca roku Kompania chce przyjąć 6 tys. 
osób. Ile może zarobić górnik pod ziemią?
— Nowo przyjęty około 2 tysięcy złotych 
netto. Po zdobyciu doświadczenia, pod-
niesieniu kwalifikacji może liczyć na 3 ty-
siące, ale na to zwykle potrzeba kilku lat. 
Może nie jest to pensja oszałamiająca, ale 
trzeba pamiętać, że w górnictwie jest tak 
naprawdę 14 pensji w ciągu roku. Nie bez 

Konferencja prasowa.

TARGI PRACY
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Stoiska powiatowych urzędów pracy.

znaczenia jest też stabilność pracy. Górnik 
ma dziś zapewnioną pracę do samej eme-
rytury — zachęcał Stanisław Rymut z biura 
strategii personalnej KW.
Chętnych do pracy poszukiwał też amery-
kański koncern Johnson Controls Internatio-
nal, który wybudował w Siemianowicach 
Śląskich, na terenie Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, fabrykę metalowych 
części samochodowych. Firma należy do 
światowych liderów w produkcji elemen-
tów dla motoryzacji oraz systemów auto-
matyki budynków. Ma kilkaset oddziałów 
na całym świecie. W Siemianowicach 
Śląskich ma do zaproponowania wolne 
miejsca m.in. dla: techników i inżynierów 
jakości, logistyków, mechaników, automa-
tyków i elektryków utrzymania ruchu. Do 
pracy przyjmuje też studentów. 
Właśnie ta oferta zainteresowała Sebastia-
na Otrząska z Chorzowa.
— Mam doświadczenie w branży metalo-
wej. Dlatego od razu zainteresowałem się 
stoiskiem. Być może znajdę dziś coś cieka-
wego dla siebie — zastanawiał się głośno 
chorzowianin.
Jak zawsze, sporym zainteresowaniem 
odwiedzających targi cieszyły się stoiska 
reprezentowane przez zagranicznych pra-
codawców. Ciekawe oferty przedstawi-
ła m.in. norweska spółka  Artic Personal, 
z polskimi oddziałami w Gdańsku, Łodzi 
i Szczecinie. Firma  zajmuje się świadcze-
niem usług w zakresie budowy oraz re-
montów na terenie stoczni w Norwegii.
— Zatrudniamy w ramach stałych umów 
o pracę i umów kontraktowych. Nie ukry-
wam, że poszukujemy osób z doświadcze-
niem i odpowiednimi kwalifikacjami. Sys-
tem pracy zależy zwykle od realizowanego 
projektu, ale najczęściej jest to sześć tygo-
dni pracy w Norwegii i dwa tygodnie wol-
nego w Polsce — mówi Michał Gosiewski, 
dyrektor polskiego oddziału spółki.
Ile można zarobić pracując w Norwegii? 
Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi.
— Stawki zaczynają się od 50 złotych brut-
to za godzinę. Wszystko zależy od tego ile 
i na jakim stanowisku się pracuje. Można 
zarobić około 8 – 9 tysięcy złotych brutto 
— zdradza dyrektor.
Choć na czerwcowych targach ofert pracy 
nie brakowało, byli i tacy, którzy tego dnia 
nie znaleźli nic dla siebie. W takiej sytu-
acji był m.in. Marcin Biedroń z Katowic.  
Informatyk, z dużym doświadczeniem 
zawodowym, któremu brak jednak pod-
stawowego dokumentu potwierdzającego 
wiedzę i kwalifikacje.
— Niedokończone studia i brak przysło-
wiowego papierka zamykają mi praktycz-
nie wszystkie drzwi. A już na pewno do 

tych firm, w których chciałbym pracować. 
Mam świadomość, że sam do tego dopro-
wadziłem — mówił nie bez żalu pan Mar-
cin.
Mieszkaniec Katowic nie traci jednak zu-
pełnie wiary. Przygotował dokumenty 
aplikacyjne. Zostawił je we wszystkich 
agencjach pośrednictwa pracy, które tego 
dnia miały swoje stoiska na targach. Czy 
w ten sposób uda mu się zmienić dotych-
czasową pracę na inną? Pośrednicy pracy 
twierdzą, że przy odrobinie szczęścia po-
winno tak się stać.
Tego dnia, prócz pracodawców, powiato-
wych urzędów pracy oraz agencji pośred-
nictwa pracy, swoją ofertę przedstawiły 
również instytucje szkoleniowe i eduka-
cyjne oraz instytucje wspierające przedsię-
biorczość w naszym regionie. Chętni mogli 
wysłuchać wykładów na temat warunków 
życia i pracy w krajach Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, prowadzonych 
przez doradców 
EURES. Dla zain-
teresowanych wła-
sną działalnością 
gospodarczą przy-
gotowano obszer-
ne informacje na 
temat możliwości 
pozyskania fundu-
szy w ramach Re-
gionalnego Progra-
mu Operacyjnego 
Województwa Ślą-
skiego oraz Progra-
mu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 

W tym samym czasie, w sali obok, odby-
wały się warsztaty „Stres – przyjaciel czy 
wróg – Jak go pokonać podczas poszuki-
wania pracy?” prowadzone przez specja-
listów z Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej WUP w Katowicach.
Ponieważ Targi odbywały się tuż przed 
planowanym i szeroko zapowiadanym 
otwarciem francuskiego rynku pracy dla 
Polaków, na konferencji prasowej gościł 
również Frank Barreault, doradca EURES, 
Espace Emploi International w Tuluzie, 
który zapoznał dziennikarzy ze specyfiką 
i ofertą francuskiego rynku pracy (więcej 
na ten temat piszemy w artykule „Praca 
nad Sekwaną”). 
Honorowy Patronat nad  Europejskimi Tar-
gami Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji 
objęli Marszałek Województwa Śląskiego 
Bogusław Śmigielski i Wojewoda Śląski 
Zygmunt Łukaszczyk.

Joanna Lidochowska

Śląska policja oferowała pracę w działach prewencji i przy patrolowaniu ulic.

TARGI PRACY
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Celem Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki jest wzmocnienie tych tenden-
cji, tym bardziej, że – w porównaniu z 
innymi krajami europejskimi – polskie 
przedsiębiorstwa znacznie rzadziej or-
ganizują szkolenia i uczestniczą w nich. 
Największa luka w tym zakresie występu-
je w dziedzinach takich jak: informatyka, 
techniki produkcji i sprzedaży, finanse. 
PO KL ma na celu  wspieranie rozwoju 
przedsiębiorców i pracowników chcą-
cych się rozwijać. Podnoszenie kwalifi-
kacji i aktualizowanie umiejętności za-
wodowych jest istotnie ważne zwłaszcza 
w przypadku osób starszych i o niskich 
kwalifikacjach, które bez tego rodzaju 
pomocy zagrożone są wykluczeniem 
z rynku pracy. 

Ten obszar wsparcia obejmuje Priorytet 
VIII, noszący nazwę „Regionalne kadry 
gospodarki”. Chodzi przede wszystkim 
o objęcie przedsiębiorstw wsparciem 
w zakresie szkolenia ich pracowników, 

KWALIFIKACJE NA WYMIAR
czyli kursy i szkolenia dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy

Przedsiębiorstwa, firmy, zakłady pracy – dostosowując się do nowych warunków gospodarczych – restruktu-
ryzują się i modernizują. Zmiany organizacyjne w konsekwencji często oznaczają ryzyko redukcji zatrudnienia. 
Jednocześnie procesy modernizacyjne i adaptacyjne zachodzące w polskich przedsiębiorstwach, wymuszają 
ciągłą aktualizację, podnoszenie oraz zmianę kwalifikacji i umiejętności zatrudnionych w nich pracowników. 
Rośnie więc zapotrzebowanie na szkolenia. I to nie tylko takie, które pomogą owe kwalifikacje podnosić biorąc 
pod uwagę stricte rozwój osobisty, ale także takie, które ludziom pozbawionym pracy pomogą całkowicie zmie-
nić zawód.

a pracujących osób dorosłych – wspar-
ciem w formie szkoleń lub kursów prze-
kwalifikowujących. Niezmiernie istot-
ne jest także m.in. rozwinięcie strategii 
i instrumentów szybkiego reagowania 
w przypadku wystąpienia zmiany go-
spodarczej, dostosowanych do potrzeb 
regionu i przedsiębiorstw dotkniętych 
procesami restrukturyzacyjnymi.

Celem Działania 8.1 „Rozwój pracowni-
ków i przedsiębiorstw w regionie” (któ-
re realizowane jest właśnie w ramach 
Priorytetu VIII PO KL) jest podniesienie 
i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 
osób pracujących do potrzeb regionalnej 
gospodarki. Ponieważ oczywiste jest, że 
oferta szkoleniowa musi być dopasowa-
na do sytuacji panującej na konkretnym 
lokalnym rynku pracy, a także do kie-
runków rozwoju danego regionu, wdra-
żaniem Programu w poszczególnych 
miejscach kraju zajmują się wskazane 
instytucje. W naszym województwie 

za realizację komponentu regionalnego 
odpowiadają Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Śląskiego oraz Wojewódzki 
Urząd Pracy w Katowicach. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 
wdraża Poddziałanie  8.1.1 zatytuło-
wane „Wspieranie rozwoju kwalifikacji 
zawodowych i doradztwo dla przedsię-
biorstw”. Naszym zadaniem jest organi-
zacja konkursów, w których wyłaniane 
są instytucje organizujące odpowiednie 
szkolenia. 
Mają to być ogólne i specjalistyczne kur-
sy (oraz doradztwo) dla kadr i pracowni-
ków przedsiębiorstw – przede wszystkim 
w zakresie zarządzania, identyfikacji po-
trzeb dotyczących kwalifikacji pracow-
ników, organizacji pracy, zarządzania 
BHP, elastycznych form pracy, wdraża-
nia technologii przyjaznych środowisku, 
a także wykorzystania w prowadzonej 
działalności technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych.

KAPITAŁ LUDZKI
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Drugą grupą tematyczną projektów reali-
zowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 
jest doradztwo dla mikro–, małych i śred-
nich przedsiębiorstw (także dla osób fi-
zycznych prowadzących samodzielnie 
działalność gospodarczą) w zakresie 
ekonomii, finansów, zarządzania zaso-
bami ludzkimi czy rachunkowości. Pod-
działanie 8.1.1 zakłada także organizację 
kursów, szkoleń i doradztwa zawodowe-
go skierowanego do pracujących osób 
dorosłych, które z własnej inicjatywy są 
zainteresowane zdobywaniem nowej 
wiedzy czy też podwyższaniem kwalifi-
kacji i umiejętności (dotyczy to zwłasz-
cza osób, których kwalifikacje są zbyt 
niskie, by mogły znaleźć pracę, a także 
tych, których kwalifikacje po prostu się 
zdezaktualizowały). 

Wojewódzki Urząd Pracy nie organizuje 
wymienionych szkoleń. Jego zadaniem 
w ramach Programu jest organizacja kon-
kursów, w których zostaną wyłonione in-
stytucje takie szkolenia organizujące – tak 
zwani Beneficjenci. Mogą to być przed-
siębiorcy, którzy w ramach swej działal-
ności zajmują się organizacją szkoleń, 
osoby prawne prowadzące statutową 
działalność szkoleniową i osoby fizyczne 
prowadzące działalność oświatową. 

Pierwsze konkursy w trybie pilotażo-
wym, będące sprawdzianem procedur 
w ramach Poddziałania 8.1.1, katowic-
ki WUP zorganizował już na przełomie 
2007/2008 roku. Od 30 czerwca br. trwa 
nabór wniosków do konkursu w ramach 
8.1.1 w trybie zwyczajnym. Pierwsze 
szkolenia organizowane przez wyłonio-
nych w konkursie Beneficjentów  rozpo-
częły się w maju. W tej chwili wdrażane 
są cztery projekty. 
Pierwszy z nich nosi tytuł „Praca i kariera 
– szkolenia językowe i komputerowe dla 
pracujących”. Realizuje go firma LG Pro-
ject Łukasz Dobiczek z Lędzin. Projekt 
skierowany jest do stu mieszkańców wo-
jewództwa śląskiego, którzy ukończyli 45 
rok życia, o wykształceniu co najwyżej 
średnim. Celem szkolenia jest podniesie-
nie ich kwalifikacji zawodowych w taki 
sposób, by umożliwiło im to utrzymanie 
aktywnej pozycji na rynku pracy. Wspar-

cie to ma formę szkoleń językowych na 
poziomie A1, A2 i B1 (z możliwością 
uzyskania certyfikatu TELC), a także  kur-
sów  komputerowych na poziomie pod-
stawowym i zaawansowanym (z moż-
liwością uzyskania certyfikatu ECDL). 
Planowanym terminem zakończenia tego 
projektu jest lipiec przyszłego roku.

Kolejnym wyłonionym w konkursie Be-
neficjentem w ramach Poddziałania 
8.1.1 PO KL jest Agencja Rozwoju Lo-
kalnego w Jaworznie. Prowadzony przez 
nią projekt „NaKIERUJ swoją przyszłość” 
skierowany jest do 20 osób po 45 roku 
życia, także o wykształceniu co najwyżej 
średnim, które z własnej inicjatywy chcą 
poszerzyć swoje dotychczasowe kwalifi-
kacje i umiejętności, a tym samym wy-
dłużyć swoją aktywność na rynku pracy. 
W ramach tego projektu organizowane są 
kursy prawa jazdy kategorii C i E, a tak-
że opracowywane Indywidualne Plany 
Rozwoju dla poszczególnych podopiecz-
nych. Realizacja tego projektu zakończy 
się w maju przyszłego roku.

„Nie zostawaj w tyle – kompleksowe 
szkolenia językowe, komputerowe oraz 
ogólnorozwojowe dla osób po 45. roku 
życia, chcących z własnej inicjatywy 
podnieść swoje kompetencje zawo-
dowe” to tytuł projektu realizowanego 
przez Centrum Szkoleniowo – Edukacyj-
ne PRYM z Katowic. Projekt ten trwać bę-
dzie do marca 2009 r. Skierowany jest do 

setki osób powyżej 45 roku życia, także 
z wykształceniem co najwyżej średnim, 
zamieszkujących obszar województwa 
śląskiego, które chcą uzupełnić lub pod-
nieść swoje kwalifikacje poprzez naukę 
języków obcych oraz najnowszych biu-
rowych technik IT. 
Formy wsparcia realizowane w ramach 
tego projektu to szkolenia językowe na 
poziomie podstawowym lub średnio 
zaawansowanym z języka angielskiego 
i niemieckiego oraz szkolenia językowe 
na poziomie podstawowym lub średnio 
zaawansowanym z języka angielskiego 
lub niemieckiego i rosyjskiego. W ramach 
projektu organizowane są także szkole-
nia z zakresu obsługi komputera i pakietu 
biurowego MS Office.

Następnym projektem realizowanym 
w ramach Poddziałania 8.1.1 jest projekt 
Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodar-
czych „Nie przegap szansy – szkolenia 
językowe, komputerowe  oraz ogólno-
rozwojowe dla osób po 45. roku życia, 
chcących z własnej inicjatywy podnieść 
swoje kompetencje zawodowe”. 
Projekt ten skierowany jest do 90 osób, 
a realizowane w nim formy wsparcia 
to szkolenia językowe z zakresu języka 
anielskiego, niemieckiego i rosyjskiego 
na poziomie podstawowym lub średnim, 
szkolenia z zakresu obsługi komputera 
i pakietu biurowego MS Office oraz szko-
lenia ogólnorozwojowe. Projekt ten za-
kończy się z końcem marca 2009.

(ks)
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Czy można pokonać stres podczas rozmo-
wy kwalifikacyjnej? Jak wpadkę przekuć 
w sukces? Jak pokierować rozmową, by 
przyszły pracodawca zapamiętał i wybrał 
właśnie nas? Porad udzielają Barbara Sta-
nisławska i Magdalena Supernat z Cen-
trum Informacji i Planowania Kariery Za-
wodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Katowicach.

Rozmowa kwalifikacyjna to dziś najczęst-
sza metoda rekrutacji. Zaproszenie na nią 
jest zwykle poprzedzone wstępną analizą 
oferty kandydata. Oznacza to, że – przy-
najmniej na tym etapie – spełniamy pod-
stawowe oczekiwania pracodawcy. Przed 
nami kolejny zdecydowanie najbardziej 
emocjonujący i stresujący moment selekcji 
–– spotkanie oko w oko. By w decydującej 
chwili, stres nie przejął nad nami kontroli, 
warto do rozmowy kwalifikacyjnej przy-
gotować się wcześniej, nie tylko – jak się 
powszechnie uważa – merytorycznie. Po-
winniśmy popracować również nad swoją 
emocjonalnością. Kondycja psychiczna 
może mieć bowiem decydujące znaczenie 
w czasie rozmowy kwalifikacyjnej o pracę.

Rozmowa kwalifi kacyjna – tylko bez paniki!

STRES NIE MUSI BYĆ WROGIEM

NA DŁUGO PRZED ROZMOWĄ 
KWALIFIKACYJNĄ 

– Naucz się być asertywny.
– Spróbuj znaleźć czas dla siebie. Pozwól 
sobie na odpoczynek.
– Nie staraj się być zawsze perfekcjonistą. 
Pamiętaj, że każdy popełnia błędy!
– Nie troszcz się o sprawy, na które nie 
możesz mieć wpływu. Kontroluj tylko to, 
nad czym możesz zapanować.
– Proste techniki relaksacyjne, takie jak 
kontrolowanie oddechu, joga, medytacja, 
sprawią, że poczujesz się wyciszony i spo-
kojny.
– Postaraj się patrzeć na świat optymistycz-
nie. 
– Stawiaj sobie realistyczne cele. Ustal sam 
ze sobą, co tak naprawdę chcesz osiągnąć. 
I tego się trzymaj.

NA KILKA DNI PRZED ROZMOWĄ

– Przygotuj się do rozmowy jak najlepiej, 
tak by osoba rekrutująca nie mogła cię za-
skoczyć. Wyeliminuj wszystkie elementy, 
które mogłyby spotęgować stres:  dopracuj 
dokumenty aplikacyjne, zadbaj o swój wy-
gląd, zlokalizuj adres firmy i możliwości 
dojazdu itd.
– Nastaw się pozytywnie do sytuacji, która 
jest przed tobą!
– Oswój się z zadaniem. Zdobądź informa-
cje, jak może wyglądać rozmowa. Przygo-
tuj listę najczęściej zadawanych pytań 
i zastanów się, jak możesz na nie odpo-
wiedzieć.
– Przećwicz rozmowę, najlepiej z doradcą 
zawodowym. Pozwoli to przygotować się 

Stres może mieć różne oblicza. „Dobry” mobilizuje, pobudza do działania, wzmaga naszą koncentrację i nie-
rzadko otwiera nasz umysł.  „Zły” potrafi  zapętlić myśli i sparaliżować ciało, sprawić, że zupełnie przestaniemy 
nad sobą panować.

Centrum Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach 

zaprasza osoby zainteresowane powyższą tematyką 
do siedziby CIiPKZ w Katowicach: ulica Kościuszki 30, 

pokój 232, (telefon: 032 757 33 89), 
w Bielsku – Białej: ulica  Piastowska 40, 

pokój 228 (telefon: 033 8136528),
w Częstochowie: Al. Niepodległości 20/22 

(telefon: 034 363 38 61).

do niej, przemyśleć „strategię”, uporząd-
kować tematy.

PRZED DRZWIAMI PRACODAWCY

– Nie rozmawiaj z innymi kandydatami, 
którzy swoim zachowaniem burzą twoją 
wiarę. Pamiętaj, że stres i panika udzie-
lają się bardzo szybko. Jeśli nie czujesz 
się w takiej grupie komfortowo, po prostu 
odejdź w inne miejsce.
– Jeśli czujesz zbyt duże emocje, popracuj 
nad oddechem. Postaraj się go wydłużyć 
i uspokoić.
— Przywołaj w wyobraźni jakiś miły ob-
raz, najlepiej coś, co lubisz. To powinno 
podziałać odstresowująco.

OKO W OKO Z PRACODAWCĄ

– Nie staraj się grać kogoś, kim nie jesteś. 
Udawanie podczas rozmowy jest podwój-
nie stresujące.
– Jeśli popełnisz gafę, przyznaj się do tego. 
Jeśli np. z powodu zbyt dużych emocji nie 
potrafisz odpowiedzieć na pytanie, po-
wiedz to otwarcie. Jeśli umiejętnie i uczci-
wie przyznasz się do słabości, druga strona 
będzie chciała tak pokierować rozmową, 
by osłabić jej wydźwięk i zmniejszyć zna-
czenie.
– Umiejętnie buduj swój wizerunek. Pa-
miętaj, że nawet porażkę można czasem 
przekuć na sukces. Jeśli np. pracodawca 
pyta cię o znajomość angielskiego, który 
nie jest twoją mocną stroną, zawsze mo-
żesz powiedzieć, że doskonale porozu-
miewasz się np. po niemiecku. To odwróci 
uwagę od „wpadki”.

Joanna Lidochowska

WARTO WIEDZIEĆ
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Seminarium otworzył Przemysław Koper-
ski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Katowicach. Aktualną sytuację na rynku 
pracy i jego tendencje rozwojowe przedsta-
wiła w prelekcji „Śląski rynek pracy od tra-
dycji do nowoczesności” Barbara Kubica, 
kierownik Obserwatorium Rynku Pracy kato-
wickiego WUP. 
Podczas seminarium przedstawiono konkret-
ne propozycje zmian zmierzających w kie-
runku tworzenia nowoczesnych miejsc pracy 
na Śląsku. 
Dyrektor naczelny Izby Rzemieślniczej oraz 
Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Michał 
Wójcik wyraził nadzieję, że wprowadzenie 
systemu kwalifikacji w rzemiośle, uregulo-
wanie kwestii samorządu gospodarczego, 
wprowadzenie zatrudnienia typu job – sha-
ring oraz pogłębienie dialogu społecznego, 
przyczynią się do zmian w kierunku nowo-
czesnego rzemiosła. 
O możliwości łączenia nowoczesności z tra-
dycją na śląskim rynku pracy mówił prof. dr 
hab. Adam Hernas z Politechniki Śląskiej.
— Jeśli mówimy o zmianach na rynku pra-
cy, to musimy zastanowić się nad zasadniczą 
kwestią – wartością człowieka i jego podej-
ściem do wykonywanej pracy. Dziś mamy 
nowy, trudny do porównania z minionym, 
model zatrudnienia. W ciągu dziesięciole-
ci zmieniła się też kultura techniczna, która 
ma obecnie na Śląsku bardzo wysoki poziom 
— mówił profesor Hernas.
Profesor zwrócił również uwagę na problem 

W trakcie seminarium przedstawiono propozycje zmian zmierzających w kierunku tworzenia nowoczesnych 
miejsc pracy na Śląsku

OD TRADYCJI DO NOWOCZESNOŚCI

Czy w naszym regionie mogą powstawać nowoczesne miejsca pracy? Od-
powiedzi na to pytanie szukali uczestnicy dwudniowego seminarium zorga-
nizowanego w Wiśle przez katowicki Wojewódzki Urząd Pracy. Przedstawi-
ciele pracodawców branży górniczej, hutniczej, lotniczej, a także samorządu 
terytorialnego, świata nauki, związków zawodowych, powiatowych urzędów 
pracy i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, zebrali się, aby dyskutować o moż-
liwości tworzenia nowoczesnych miejsc pracy na Śląsku. 

braku „spoiwa” łączącego dzisiejszy świat 
nauki i świat przedsiębiorców.
— Istnieje potrzeba nawiązania dialogu po-
między władzami wyższych uczelni, szcze-
gólnie kierunków ścisłych, a pracodawcami 
— argumentował.
O konieczności wielopoziomowego kształ-
cenia kadr, dostosowanego do zrestruktu-
ryzowanego przemysłu hutniczego, mówił 
z kolei prezes Hutniczej Izby Przemysłowo 
– Handlowej Romuald Talarek. W jego opinii 
edukacja powinna bardziej koncentrować się 
na kształceniu wykwalifikowanych mecha-
troników, inżynierów, techników niż trady-
cyjnych pracowników hut.
Prezes Górniczej Izby Przemysłowo – Han-
dlowej, Janusz Olszowski, w swoim wy-
stąpieniu zwrócił uwagę na konieczność 
tworzenia nowoczesnych miejsc pracy 
w górnictwie. Problemem jest także brak kil-
ku tysięcy górników, których trudno zre-
krutować ze względu na stosunkowo niskie 
zarobki. Janusz Olszowski podkreślił też, że 
przyszłość tej branży zależy od wykorzy-
stania nowoczesnych technik związanych 
z obniżaniem emisyjności dwutlenku węgla 
i wprowadzaniem tzw. czystych technologii 
dostosowanych do norm unijnych. 
W seminarium uczestniczył również Roland 
Stasiak, prezes Izby Gospodarczej Metali 
Nieżelaznych. Zwracał on uwagę na fakt, że 
w wyniku globalnej restrukturyzacji gospo-
darki, Śląsk stracił bezpowrotnie dużą liczbę 
miejsc pracy.

— Ich odtworzenie nie jest zasadne z racji 
zmieniających się oczekiwań współczesnej 
gospodarki. Dlatego też niezbędne jest przy-
jęcie założeń rozwojowych, w których wy-
raźnie zaakcentowane będzie tworzenie na 
Śląsku nowoczesnych miejsc pracy. Należy 
przez to rozumieć stymulowanie rozwoju 
innych niż tradycyjne sektorów gospodarki, 
jak również wyposażanie i doposażanie tech-
niczne wszystkich sektorów i stanowisk pra-
cy. Zlokalizowana w naszym regionie bogata 
baza infrastrukturalna w formie terenowej 
administracji, sieci szkół i uczelni wyższych, 
instytutów technicznych, sieci dróg oraz or-
ganizacji biznesowych, pozwala na progno-
zowanie nowych możliwości i tworzenie 
warunków dla dalszego rozwoju przemysłów 
związanych z transportem samochodowym, 
lotniczym, kolejowym, a także z elektroniką 
i informatyką. Duże możliwości rozwojowe 
należy widzieć również w szeroko rozumia-
nym rzemiośle oraz turystyce — tłumaczył 
Roland Stasiak.
O konieczności promocji zatrudnienia  
w sektorze górniczym przypomniał w trakcie 
seminarium prezes Zarządu Węglokoksu S.A. 
Piotr Kozioł. Zauważył, że dobrym rozwią-
zaniem mogłoby być wprowadzenie praktyk 
związanych z zasiadaniem w radach szkoły 
bądź uczelni przedstawicieli przedsiębiorstw. 
Pracodawcy, podczas egzaminów, mogliby 
wskazywać studentów, których chcieliby 
w przyszłości pozyskać do swoich firm.
W imieniu związkowców głos zabrał prze-
wodniczący Rady OPZZ Henryk Moskwa, 
który opowiedział się za koniecznością 
zmian w ustawie o związkach zawodowych 
oraz obligatoryjnych układach zbiorowych.
Poruszony został także problem złego stanu 
nauczania w szkołach zawodowych, związa-
ny z deficytem nauczycieli zawodu. W tych 
sprawach wypowiadała się przewodnicząca 
Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzę-
dów Pracy, Barbara Borycz. Rozwiązania 
upatruje w kształceniu ustawicznym, czyli 
uzupełnianiu wiedzy, które niestety w Polsce 
jest nadal mało powszechną formą edukacji 
(obecnie kształci się ok. 8 proc. dorosłych 
Polaków, podczas gdy średnia unijna wynosi 
28 proc.).
Podsumowaniem spotkania było podpisanie 
przez jego uczestników listu intencyjnego 
zobowiązującego do inicjatyw mających na 
celu tworzenie oraz utrzymanie istniejących 
i nowoczesnych miejsc pracy w wojewódz-
twie śląskim, przedsięwzięć promujących 
innowacyjność i przedsiębiorczość oraz pro-
gramów na rzecz poprawy sytuacji na regio-
nalnym rynku pracy. Uczestnicy spotkania 
zdecydowali się kontynuować dialog w tym 
obszarze we współpracy z nowo wybranymi 
władzami uczelni wyższych oraz Kuratorium 
Oświaty. Anna Bursig

SEMINARIUM
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WŁOCHY

INFORMACJE OGÓLNE
Włochy położone są w południowej czę-
ści Europy, na Półwyspie Apenińskim. Do 
tego kraju należą także śródziemnomor-
skie wyspy Sycylia i Sardynia, Wyspy Li-
paryjskie, Poncjańskie, Toskańskie i Pela-
gijskie oraz niewielka enklawa Campione 
w Szwajcarii. Na terenie Włoch znajdują 
się dwa państwa – enklawy: Watykan oraz 
San Marino. Łącznie powierzchnia całko-
wita Republiki Włoskiej wynosi 301 277 
km kw. Kraj graniczy na zachodzie z Fran-
cją, na północy ze Szwajcarią i Austrią, 
na wschodzie ze Słowenią. W północnej 
części kraju klimat jest bardziej umiarko-
wany (ciepłe lata, mroźne zimy), natomiast 
w południowej części Italii występuje kli-
mat śródziemnomorski (gorące i suche 
lata, łagodne zimy). Kraj zamieszkuje oko-
ło 57,7 milionów ludzi, z czego 1,2 mln 
stanowią cudzoziemcy. Pod koniec sierp-
nia 2007 roku we Włoszech było zareje-
strowanych łącznie 71 465 obywateli pol-
skich, a w tym 46 754 osób wykonujących 
pracę najemną.

Włochy są republiką parlamentarną. Ad-
ministracyjnie kraj podzielony jest na 20 
regionów (pięć na szczególnych prawach), 
95 prowincji (2 autonomiczne), 8 092 
gmin. Językiem urzędowym jest tu włoski, 
aczkolwiek we Włoszech używa się jesz-
cze języka niemieckiego (region Trydent 
– Górna Adyga), francuskiego (mniejszość 
w regionie Valle d`Aosta) oraz słoweńskie-
go (w okolicy Triestu i Gorycji). Obowią-
zującą walutą jest euro, które 28 lutego 
2002 roku zastąpiło włoskiego lira (do-
tychczasową jednostkę monetarną).

JAK DOJECHAĆ?
Transport lotniczy jest jednym z najszyb-
szych i najwygodniejszych sposobów po-
dróżowania do Włoch. Bezpośredni lot 
z Warszawy do Rzymu trwa 2 godziny i 30 
minut. Ceny biletów zależą od terminu 
rezerwacji i oferty wybranego przewoź-
nika. Do Włoch można wybrać się także 
korzystając z usług przewoźników autoka-
rowych.  W Polsce jest wiele ofert  bez-
pośredniego połączenia z włoskimi mia-

stami. Wybierając tę formę komunikacji 
należy się jednak liczyć z wielogodzinną 
jazdą (np. podróż z Warszawy do Neapolu 
trwa aż 27 godzin). Najbardziej uciążliwą 
formą podróży wydaje się być jednak jaz-
da pociągiem, ze względu na brak bezpo-
średniego połączenia kolejowego między 
Polską a Włochami. Przykładowa podróż 
z Katowic do Rzymu (trwająca 18 – 19 go-
dzin) wymaga przesiadki w Wiedniu.

GDZIE ZAMIESZKAĆ?
W poszukiwaniu dogodnych ofert wynaj-
mu mieszkań najlepiej skorzystać z ogło-
szeń ukazujących się w lokalnej prasie. 
We Włoszech wychodzą także specjalne 
pisma ogłoszeniowe w języku angielskim 
(„The Informer”), w których znaleźć moż-
na liczne oferty wynajmu mieszkań. Do-
celowo można skorzystać także z usług 
agencji nieruchomości. Warto jednak pa-
miętać, że ta forma poszukiwania lokalu 
wiąże się z poniesieniem dodatkowych 
kosztów. Standardowo umowy wynajmu 
podpisywane są na okres czterech lat. Na-
tomiast w przypadku wynajmu mieszkania 
na krótszy okres, wymagane jest zawarcie 
porozumienia z właścicielem.  Bardzo czę-
sto zdarza się, że przy zawieraniu umowy 
właściciele wymagają wpłacenia kaucji 
zwrotnej w wysokości trzymiesięcznego 
czynszu.

POBYT
Z ostatnim dniem lipca 2006 roku nastą-
piło całkowite otwarcie włoskiego rynku 
pracy. Od kwietnia 2007 roku przestał 
funkcjonować obowiązek meldunkowy. 
W myśl nowych zasad obywatele państw 
UE przez trzy miesiące mogą mieszkać 
i pracować na terenie Włoch bez doko-
nywania jakichkolwiek formalności. Jedy-

Rozwinięty gospodarczo kraj przyciąga obcokrajowców.

INFORMACJE OGÓLNE
Włochy położone są w południowej czę-
ści Europy, na Półwyspie Apenińskim. Do 
tego kraju należą także śródziemnomor-

Włochy kuszą turystów bogactwem kultury, wspaniałą kuchnią i przyjemnym klimatem. 
Jednak coraz częściej ten rozwinięty gospodarczo kraj przyciąga obcokrajowców czymś 
znacznie mniej romantycznym - wolnymi miejscami pracy i dobrymi zarobkami. Dla Pola-
ków całkowite otwarcie włoskiego rynku pracy nastąpiło 31 lipca 2006 roku. Liczba obywa-
teli polskich zatrudnionych we Włoszech wzrasta z każdym rokiem. Aktualnie pracuje tam 
blisko 47 tys. naszych rodaków. 
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nym wymogiem prawnym jest posiadanie 
ważnego dokumentu tożsamości (pasz-
port, dowód osobisty). Prawo pobytu na 
czas dłuższy niż trzy miesiące uzyskują 
obywatele państw UE, którzy prowadzą 
własną działalność gospodarczą, będący 
pracownikami najemnymi, studentami lub 
posiadający zabezpieczenie majątkowe 
oraz mający wykupione ubezpieczenie 
zdrowotne. Obywatele państw UE nie mu-
szą już ubiegać się o dokumenty pobytowe 
we Włoszech, wystarczy bowiem rejestra-
cja miejsca zamieszkania we włoskim od-
powiedniku polskiego USC. W przypadku, 
gdy  ktoś chce przedłużyć swój pobyt na 
czas dłuższy niż trzy miesiące, a pozostaje 
bez pracy lub nie prowadzi własnej dzia-
łalności gospodarczej,  jest zobowiązany 
do przedłożenia deklaracji o ilości posia-
danych środków finansowych w Ufficio 
Anagrafe del Comune.

DLA KOGO PRACA?
W większości zawodów dobra znajomość 
języka włoskiego jest warunkiem niezbęd-
nym, by podjąć pracę. Włoscy pracodawcy 
poszukują głównie pracowników w takich 
branżach jak: przemysł, opieka społeczna, 
ochrona zdrowia, edukacja, administracja, 
handel detaliczny, rolnictwo. Najbardziej 
poszukiwane zawody to: pielęgniarka, 
robotnik budowlany, pomoc domowa, 
opiekunka dla dzieci, kucharz. W sezonie 
letnim na Polaków czeka też praca w win-
nicach, na plantacjach owoców i warzyw. 
Poza tym najwięcej ofert pracy sezonowej 
znaleźć można w miejscowościach nad-
morskich (branża hotelarska i gastrono-
miczna), natomiast na północy kraju praca 
czeka głównie w ośrodkach narciarskich. 

JAK ZNALEŹĆ PRACĘ?
Pracy we Włoszech można poszukiwać na 
kilka sposobów. W pierwszej kolejności 
warto skorzystać z włoskich urzędów pra-
cy (Centri per l’Impegio). Ich wykaz można 
znaleźć na stronie internetowej Związku 
Włoskich Prowincji – Unione delle Pro-
vince d’Italia (www.upinet.it). Pomocne 
w poszukiwaniu pracy bywają również 
Europejskie Służby Zatrudnienia – EURES. 
Organizacja na swoich stronach interneto-
wych (www.eures.europa.eu) zamieszcza 
bogatą bazę ofert pracy i umożliwia zosta-
wienie tam swojego CV.  Zainteresowani 
pracą mogą też skorzystać z indywidual-
nych porad udzielanych przez doradców 
EURES lub też ofert niepublicznych agen-
cji pośrednictwa pracy. W tym drugim 
przypadku należy jednak sprawdzić, czy 
dana agencja  posiada odpowiednie upo-
ważnienie Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej. Bazę licencjonowanych agen-
cji można znaleźć m.in. na stronie:
 www.kraz.praca.gov.pl. Przy korzystaniu 
z ofert poszczególnych agencji warto pa-
miętać o dwóch podstawowych kwestiach: 
pośrednicy pracy nie  pobierają żadnych 
opłat od potencjalnego pracownika (po-
średnikowi wynagrodzenie wypłaca praco-
dawca); licencjonowana agencja powinna 
zawrzeć z rekrutowanym pracownikiem 
odpowiednią umowę cywilno – prawną. 
Bezpośrednio pracy można także szukać 
w prasie, zarówno ogólnokrajowej („Cor-
riere Della Sera”, „La Stampa”, „La Repu-
blica”) jak i lokalnej. Wiele ofert publikuje 
pismo „Secondamano”. Oferty pracy do-
stępne są również na licznych portalach 
internetowych:
http://www.cambiolavoro.com – ogłosze-
nia i oferty dla osób chcących zmienić 
pracę,
http://www.handimpresa.it – portal pracy 
dla osób niepełnosprawnych,
http://www.bancalavoro.net – portal inter-
netowy z informacjami dotyczącymi rynku 
pracy,
http://www.interinaleitalia.it – oferty pracy 
tymczasowej,
http://www.annunci.tiscali.it – ogłoszenia 
ze wszystkich regionów kraju.

CV + LIST MOTYWACYJNY
We Włoszech nie ma żadnych ścisłych 
reguł jeśli chodzi o CV. Dokument jednak 
musi być napisany zgodnie z wymogami 
na dane stanowisko. Zwykle pisze się go 
odręcznie na arkuszu A4, a jego długość 
nie powinna przekraczać dwóch stron. CV 
powinno zawierać wszystkie podstawo-
we dane  o kandydacie, ze szczególnym 
uwzględnieniem informacji dotyczących 
wykształcenia, doświadczenia oraz pozio-

mu umiejętności informatycznych i języko-
wych. Również list motywacyjny powinien 
być napisany odręcznie i nie przekraczać 
jednej strony. We Włoszech do listu nie 
dołącza się żadnych innych dokumentów. 
Powinny być one przedstawione praco-
dawcy dopiero podczas rozmowy kwali-
fikacyjnej. W dużych przedsiębiorstwach, 
a  akże w konkursach na stanowiska admi-
nistracyjne, używa się formularzy aplika-
cyjnych zamiast CV. Włoscy pracodawcy 
bardzo często jako metodę selekcji kan-
dydatów stosują rozmowę kwalifikacyjną. 
Coraz bardziej popularną metodą są też te-
sty, które dają możliwość oceny zgodności 
profilu kandydata z wymaganiami praco-
dawcy. Testom bardzo często towarzyszą 
zadania sprawdzające wiedzę teoretyczną 
i praktyczną kandydatów. 

ILE MOŻNA ZAROBIĆ?
We Włoszech  nie ma jednej, z góry okre-
ślonej stawki płacy minimalnej. Wysokość 
stawki ustalana jest na poziomie krajowym 
bądź regionalnym (na podstawie umów ze 
związkami zawodowymi). Praca w nad-
godzinach wynagradzana jest dodatkowo, 
a w dni świąteczne obowiązuje podwójna 
stawka. Przykładowe stawki wynagrodze-
nia: specjalista ds. administracji – 1 118 
euro na miesiąc, główny księgowy – 1 
866 euro na miesiąc, analityk informatyk 
– 2 144 euro na miesiąc, redaktor naczelny 
gazety – 2 262 euro na miesiąc, tłumacz 
przysięgły polsko – włoski pracujący na 
zlecenie sądu – ok. 30 euro za stronę tek-
stu, kelner w pubie – 6/7 euro za godzinę, 
pomoc domowa – ok. 600 euro  + wyży-
wienie i mieszkanie, robotnik na budowie 
– od 50 do 100 na dzień, studentka opie-
kująca się dzieckiem – ok. 180 euro na ty-
dzień (ok. 20 godzin tygodniowo).

Pomysły na biznes są różne. Czasem można zacząć od straganu z pamiątkami.
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Pracownikowi w trakcie roku przysługuje 
20 dni urlopu wypoczynkowego. Dodatko-
wo przysługuje mu 10 dni świątecznych, 
wolnych od pracy. Powszechnie tygodnio-
wy czas pracy we Włoszech nie może 
przekraczać 48 godzin, a w tym wliczone 
są już godziny nadliczbowe (40 godzin 
pracy plus maksymalnie 8 nadgodzin).

JAKA UMOWA O PRACĘ?
We Włoszech umowa o pracę  standardo-
wo podpisywana jest na czas nieokreślony. 
Zdarza się jednak, że zawierane są umowy 
terminowe, jednak tylko i wyłącznie wte-
dy, gdy jest to spowodowane czynnika-
mi technicznymi bądź  organizacyjnymi. 
Umowa na czas określony jest zawierana 
na piśmie i powinna precyzować dokładny 
czas i termin wygaśnięcia oraz powody jej 
zawarcia. Umowa taka może być wzno-
wiona tylko jeden raz, za zgodą pracowni-
ka i pod warunkiem, że pierwsza umowa 
była zawarta na okres krótszy niż trzy lata. 
Nowa umowa o pracę na czas określony 
może być podpisana ponownie z tym sa-
mym pracownikiem, jeśli od momentu 
wygaśnięcia pierwszej umowy upłynęło 
przynajmniej dziesięć dni – w przypadku 
umowy zawartej na okres krótszy niż sześć 
miesięcy oraz dwadzieścia dni – w przy-
padku umowy zawartej na okres powyżej 
sześciu miesięcy. Jeśli pracodawca nie re-
spektuje tych okresów, powoduje to auto-
matyczne uznanie drugiej umowy za umo-
wę na czas nieokreślony. 

JAKIE PODATKI?
Pobyt powyżej trzech miesięcy we Wło-
szech wymusza ubieganie się we włoskim 
Urzędzie Skarbowym Ministra Gospodarki 
i Finansów o specjalny CODICE FISCALE 
(odpowiednik polskiego NIP). Służy on 
nie tylko identyfikacji podatkowej, ale jest 
także niezbędny przy rejestracji w zakła-
dach publicznej służby zdrowia, czy przy 
prowadzeniu własnej działalności gospo-
darczej.
Wysokość podatków jest uzależniona 
od wysokości dochodu. Włoski podatek 
od osób fizycznych to tzw. podatek IRE. 
Obecnie obowiązują trzy podstawowe 
stawki: 23%, 33%, 39%. Przepisy okre-
ślają ponadto próg, do wysokości które-
go nie stosuje się podatku dochodowego. 
W przypadku pracy najemnej jest to 7,5 
tysiąca euro.
Podstawowa stawka podatku VAT od to-
warów i usług wynosi 20%. W przypad-
ku niektórych produktów wysokość VAT 
obniżona jest do 10% (np. tekstylia, usługi 
hotelowe, transport pasażerski) lub do 4% 
(np. niektóre produkty spożywcze i farma-

ceutyczne). Natomiast zerowa stawka VAT 
obejmuje transport publiczny, usługi me-
dyczne i stomatologiczne.

JAK SIĘ LECZYĆ?
Polacy pracujący lub prowadzący własną 
działalność gospodarczą są ubezpieczeni 
we Włoszech. W przypadku osób ubez-
pieczonych w polskim NFZ, które chcą  
skorzystać z usług włoskiej służby zdro-
wia, wymagane jest posiadanie Europej-
skiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego 
(EKUZ).
We włoskim systemie opieki zdrowotnej 
każdy indywidualnie dokonuje wyboru 
lekarza ogólnego. Szczegółowe informa-
cje o świadczeniach zdrowotnych można 
uzyskać w lokalnych Unita Sanitaria Loca-
le (USL). Dodać należy, że ubezpieczenie 
zdrowotne we Włoszech jest obowiąz-
kowe dla wszystkich obywateli. Składka 
zdrowotna wynosi 5 % dochodów. 

TELEFONY ALARMOWE 
I INFORMACYJNE

SOS – 113
Policja – 112
Straż pożarna – 115
Pomoc drogowa – 116
Pomoc medyczna – 118
Ogólna informacja telefoniczna – 1800
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AKTUALNA 
SYTUACJA 

NA REGIONALNYM 
RYNKU PRACY

Sytuację na krajowym rynku pracy ocenia-
my pozytywnie. W czerwcu stopa bezro-
bocia dla Polski po raz pierwszy osiągnęła 
wartość jednocyfrową (9,6%). Jest to długo 
oczekiwany moment dla kraju.

Ta korzystna sytuacja dotycząca polskie-
go bezrobocia  wynika z dobrej kondycji 
rynków regionalnych, w tym między inny-
mi wielkopolskiego, małopolskiego i ślą-

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
NA KONIEC PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2008 ROKU

Tradycyjnie już odnotowano w woje-
wództwie śląskim zróżnicowanie bezro-
bocia w ramach podziału terytorialnego. 
Obserwuje się dużą rozpiętość liczbową 
osób zarejestrowanych w poszczególnych 
powiatach oraz znaczące wahania wyso-
kości stopy bezrobocia.
W końcu czerwca br. najwyższą licz-
bę zaewidencjonowanych odnotowano 
w miastach: Częstochowa (8,0 tys.), So-
snowiec (7,5 tys.) oraz Bytom (7,3 tys.), 
a także w powiecie zawierciańskim (7,4 
tys.) Bezrobotni z tych czterech jedno-
stek terytorialnych stanowili blisko jedną 

skiego, które obecnie stanowią czołówkę 
ze względu na najkorzystniejszy stosunek 
liczby zaewidencjonowanych bezrobot-
nych do wszystkich osób aktywnych za-
wodowo.

W końcu czerwca 2008 r. liczba zare-
jestrowanych w śląskich powiatowych 
urzędach pracy wyniosła 130,0 tys. i była 
niższa niż przed miesiącem o 7,0 tys. 

osób. W porównaniu do sytuacji z końca 
pierwszego półrocza 2007 r. stan bezrobo-
cia obniżył się już o blisko jedną trzecią 
– 59,6 tys. osób (tj. o 31,4%). Przy zesta-
wieniu aktualnych danych z najwyższą 
liczbą bezrobotnych zarejestrowanych na 
Śląsku (28.02.2003 r.) redukcja osiągnęła 
poziom 62,3%, co oznacza że z ewidencji 
powiatowych urzędów pracy wykreślono 
214,8 tys. osób.

czwartą wszystkich klientów powiatowych 
urzędów pracy w naszym województwie. 
Najniższy stan bezrobocia był w powiecie 
bieruńsko – lędzińskim (1,0 tys. osób).
W odniesieniu do poprzedniego miesiąca 
największy liczbowy spadek bezrobocia 
wystąpił w mieście Katowice (–0,5 tys. 
osób; –10,9%), a procentowy w powiecie 
pszczyńskim (redukcja o 13,3%; –0,2 tys. 
osób). W mieście Świętochłowice wystąpił 
niewielki wzrost liczby zaewidencjonowa-
nych (+34 osoby; +2,4%) i był to jedyny 
taki przypadek w całym województwie.
Na koniec czerwca 2008 roku stopa bez-

robocia dla Śląska wynosiła 7,4% i była 
niższa od ogólnokrajowej (9,6%). Wyso-
kość wskaźnika plasuje nasze wojewódz-
two na drugim miejscu w Polsce, na równi 
z Małopolską (7,4%) i za Wielkopolską 
(6,3%). Najkorzystniejszy stosunek liczby 
osób bezrobotnych do aktywnych zawo-
dowo odnotowano w podregionie tyskim 
– 4,6%. W podregionie katowickim stopa 
bezrobocia wyniosła 4,8%, w bielskim  
6,2%, w rybnickim 6,3%, w gliwickim 
7,1%, w częstochowskim  9,4%, bytom-
skim 10,4%, a najwyższy poziom osiągnę-
ła w podregionie sosnowieckim (11,2%). 
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Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w województwie śląskim – stan w końcu miesiąca
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Udział bezrobotnych kobiet i mężczyzn w całej zbiorowości bezrobotnych (stan na koniec I półrocza).

W końcu miesiąca sprawozdawczego za-
siłek dla bezrobotnych pobierało 17,7 tys. 
osób. Ich liczba spadła w odniesieniu do 
czerwca ubiegłego roku o 4,0 tys. (-18,3%). 
Równocześnie udział tej grupy bezrobot-
nych wśród wszystkich zarejestrowanych 
wzrósł o 2,2 punktu procentowego z 11,4% 
(30.06.2007 r.) do 13,6% obecnie. Wśród za-
siłkobiorców przeważały kobiety (57,2%).

W czerwcu br. liczba bezrobotnych za-
mieszkałych na wsi wyniosła 25,3 tys. i była 
o 9,5 tys. niższa niż przed rokiem (redukcja 
o 27,2%). Pomimo tego spadku udział lud-
ności wiejskiej wśród wszystkich zaewiden-
cjonowanych wzrósł do poziomu 19,5%, 
tj.  o 1,1 pkt. proc. Przy porównaniu danych 
z końca czerwca okazuje się, że ten odsetek 
jest najwyższy od 2000 roku. W odniesieniu 

do innych klientów powiatowych urzędów 
pracy, ta kategoria słabiej radzi sobie z po-
dejmowaniem zatrudnienia. Jeżeli zjawisko 
rosnącego udziału bezrobotnych z terenów 
wiejskich wśród ogółu zaewidencjonowa-
nych będzie się pogłębiać, proces aktywiza-
cji zawodowej ludności wiejskiej może być 
poważnym wyzwaniem dla regionalnej poli-
tyki rynku pracy.

Wśród bezrobotnych, których ustawa 
o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy kwalifikuje do będących w szcze-
gólnej sytuacji na rynku pracy, w okresie 
12 miesięcy, tj. od czerwca 2007 roku do 
czerwca 2008 roku, odnotowano wzrost 
udziału dla dwóch kategorii: osób powyżej 
50 roku życia oraz niepełnosprawnych.
Na koniec bieżącego okresu sprawozdaw-

czego w rejestrach powiatowych urzędów 
pracy figurowało 32,9 tys. bezrobotnych 
powyżej 50 roku życia. Ich liczba w cią-
gu roku spadła o jedną czwartą (10,5 tys. 
– 24,2%). Pomimo takiej redukcji, odsetek 
omawianej kategorii wśród wszystkich za-
rejestrowanych stale rośnie i obecnie wy-
nosi 25,3% (30.06.2007 r. – 22,9%).
W okresie 12 miesięcy, tj. od czerwca 

2007 roku, liczba bezrobotnych niepełno-
sprawnych obniżyła się o 0,7 tys. (7,9%) 
do poziomu 7,7 tys. i równocześnie odno-
towano wzrost udziału tej kategorii o 1,6 
punktu procentowego (30.06.2007 – 4,4%, 
30.06.2008 – 6,0%).
Szczegółowe dane dotyczące wszystkich 
kategorii bezrobotnych w szczególnej sy-
tuacji na rynku pracy prezentuje tabela.

W mieście Katowice wartość tego wskaź-
nika wynosiła 2,1%. Na 65 polskich miast 
na prawach powiatu, lepsze wyniki miały 
tylko trzy jednostki: Sopot (1,6%), Gdynia 
(1,8%) oraz Poznań (1,8%).

Na Śląsku, wg stanu z końca czerwca 2008 

roku, bez pracy pozostawało 80,4 tys. ko-
biet, które stanowiły 61,8% wszystkich za-
rejestrowanych. 
Pomimo że liczba pań w ewidencji po-
wiatowych urzędów pracy systematycznie 
spada, ich udział w całej zbiorowości bez-
robotnych wzrasta. 

Na koniec pierwszego półrocza 2003 roku 
odsetek kobiet był najniższy i wynosił 
54,0%. Przez okres kolejnych 5 lat wartość 
ta podniosła się o 7,8 punktu procentowe-
go. Te dane pokazują, że bezrobotne ko-
biety mają większe problemy z wejściem 
na rynek pracy od mężczyzn.

 Bezrobotni zamieszkali na wsi - stan na koniec I półrocza
  30.06.2000 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2003 30.06.2004 30.06.2005 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2008
Liczba 42 663 52 507 55 412 56 095 55 722 52 299 46 896 34 838 25 347
Udział (%) 18,4 18,1 17,3 17,0 17,2 17,7 18,1 18,4 19,5

BADANIA RYNKU PRACY
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W czerwcu 2008 roku do powiatowych 
urzędów pracy województwa śląskiego 
zgłosiło się 19,5 tys. bezrobotnych. Taka 
wartość napływu jest niemal identyczna 
jak przed rokiem (czerwiec 2007 r. – 19,6 
tys.). Blisko 4,4 tys. osób zarejestrowało 
się po raz pierwszy (22,4%). Od początku 
roku napływ osiągnął wartość 120,6 tys. co 
oznacza że, w porównaniu do pierwszego 
półrocza 2007 roku był o 7,3 tys. niższy.
Liczba wyłączeń (tzw. odpływ) dotyczyła 
26,6 tys. osób i była niższa niż przed ro-

kiem o 2,6 tys. (8,8%). Największą grupę 
bezrobotnych wyrejestrowanych z powia-
towych urzędów pracy stanowiły osoby, 
które nie potwierdziły gotowości do pracy 
– 9,7 tys. (36,5% całego odpływu). Druga 
pod względem liczebności kategoria to 
osoby, które podjęły pracę – 8,8 tys. bezro-
botnych (33,1%), w tym przede wszystkim 
pracę niesubsydiowaną (7,5 tys. – 85,4% 
wszystkich podjęć pracy). Dotacje na pod-
jęcie działalności gospodarczej otrzymało 
0,6 tys. bezrobotnych. Oznacza to duży 

wzrost w odniesieniu do czerwca 2007 
roku (41,5%). Generalnie, z tytułu podjęcia 
pracy subsydiowanej, status bezrobotnych 
utraciło 1,3 tys. osób czyli 0,3 tys. więcej 
niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. 
Szkolenia rozpoczęło 1,8 tys. osób (6,9% 
całego odpływu), zaś na staże skierowano 
1,5 tys. bezrobotnych (5,6%). 
Zestawienie zbiorczych danych dotyczą-
cych napływu oraz odpływu bezrobotnych 
w okresie I półrocza (styczeń – czerwiec) 
prezentuje tabela.

W czerwcu br. do powiatowych urzędów 
pracy wpłynęło 15,2 tys. ofert zatrudnienia.
Równocześnie, od początku roku liczba 

propozycji zatrudnienia przedstawionych 
przez pracodawców wyniosła 91,2 tys. co 
jest najwyższą wartością zgłoszonych ofert, 

notowaną w pierwszym półroczu (od 2000 
roku).

Bezrobotni w szczególnej  
sytuacji na rynku pracy*

30.06.2007 30.06.2008

liczba udział w ogółem 
(%) liczba udział w ogółem 

(%)

do 25 roku życia 30 901 16,3 21 081 16,2
długotrwale bezrobotni 123 080 64,9 74 173 57,1
powyżej 50 roku życia 43 447 22,9 32 932 25,3
bez kwalifikacji zawodowych 61 664 32,5 41 373 31,8
bez doświadczenia zawodowego brak kategorii w sprawozdaniu MPiPS-01 37 710 29,0
bez wykształcenia średniego brak kategorii w sprawozdaniu MPiPS-01 78 198 60,1
samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 
roku życia brak kategorii w sprawozdaniu MPiPS-01 13 043 10,0

osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie 
podjęły zatrudnienia brak kategorii w sprawozdaniu MPiPS-01 2 324 1,8

niepełnosprawni 8 414 4,4 7 748 6,0
Liczba bezrobotnych ogółem 189 565 130 013

  napływ odpływ
w tym:

podjęcia pracy staże szkolenia niepotwierdzenie  
gotowości do pracy

I półrocze 2000 r. 126 512 104 721 47 648 1 213 5 016 42 081

I półrocze 2001 r. 135 398 104 948 47 130 1 046 738 47 006

I półrocze 2002 r. 138 226 131 251 60 551 1 662 1 534 55 063

I półrocze 2003 r. 138 032 139 034 59 771 5 158 6 949 55 640

I półrocze 2004 r. 148 566 150 846 72 317 6 187 5 745 54 897

I półrocze 2005 r. 144 902 158 700 69 257 7 237 6 031 61 460

I półrocze 2006 r. 148 652 171 011 74 931 8 746 7 732 60 724

I półrocze 2007 r. 127 852 168 106 67 995 9 106 8 959 57 516

I półrocze 2008 r. 120 601 156 548 55 446 8 948 7 583 56 914

* – dane liczbowe oraz odsetki nie sumują się – osoba bezrobotna może przynależeć do kilku kategorii równocześnie

BADANIA RYNKU PRACY



STOPA BEZROBOCIA W POWIATACH 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Stan na 30 czerwca 2008 roku
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  1. Bielsko - Biała
  2. Bytom
  3. Chorzów
  4. Częstochowa
  5. Dąbrowa Górnicza
  6. Gliwice
  7. Jastrzębie - Zdrój
  8. Jaworzno
  9. Katowice
10. Mysłowice
11. Piekary Śląskie
12. Ruda Śląska
13. Rybnik
14. Siemianowice Śląskie
15. Sosnowiec
16. Świętochłowice
17. Tychy
18. Zabrze
19. Żory

13

Miasta na
prawach powiatu

13 – 16 %

10 – 13%

8 – 10%

5 – 8%

2 – 5%


