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„Ludzka twarz EFS”

19 kwietnia 2010 r. pod tą nazwą została
ogłoszona IV edycja konkursu dla dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych,
którego organizatorem jest Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej. Celem jest popularyzacja możliwości i efektów korzystania ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Autorzy najciekawszych prac
otrzymają nagrodę pieniężną, statuetkę
„Dziennikarz przyjazny EFS” oraz odbędą
podróż do centrum podejmowania strategicznych decyzji w UE w czasie wizyty studyjnej, organizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Zgłoszenia prac przyjmowane będą do 10 września 2010 r. w siedzibie organizatora. Szczegółowe informacje dostępne na stronie:
www.ludzkatwarzefs.pl.

Twoja przedsiębiorcza
strona

u

Dodatkowe środki
dla powodzian

W ramach unijnego projektu „Promocja
przedsiębiorczości w województwie śląskim” WUP w Katowicach uruchomił nową
stronę internetową www.przedsiebiorczosc.wup-katowice.pl. Celem jest zachęcenie mieszkańców regionu do zakładania
własnej działalności gospodarczej. Strona została pomyślana jako nowoczesny poradnik, pomocny w szukaniu odpowiedzi
na pytania: jak założyć własną firmę; gdzie
się zgłosić, aby uzyskać dotacje na działalność gospodarczą, w jaki sposób uzyskać
wsparcie. Projekt jest współfinansowany ze
środków EFS i obejmuje m.in. reklamę
na billbordach, promocję w prasie i telewizji oraz udział w targach pracy i dniach
przedsiębiorczości.

Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta
Fedak przekazała z Funduszu Pracy 90 mln
zł na wsparcie prac związanych z usuwaniem skutków powodzi i tworzeniem nowych miejsc pracy na terenach ogarniętych
klęską. Środki te pochodzą z rezerwy FP i są
uruchamiane z inicjatywy ministra. Jeżeli suma 90 mln okaże się niedostateczna, minister wystąpi z wnioskiem o dokonanie
zmian w planie wydatków tak, aby pomóc
przedsiębiorcom w odbudowie zakładów
pracy. W przypadku zaprzestania działalności przez przedsiębiorcę przez minimum
2 miesiące pracownicy mogą starać się
o otrzymanie zaliczki na poczet zaległego
wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Źródło: WUP w Katowicach

Źródło: MPiPS
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Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia
według województw

Źródło: MPiP
S

Szkolenia dla osób 50+

WUP w Katowicach rozpoczął szkolenia
w ramach projektu własnego „Kompetencje na miarę potrzeb”, który jest skierowany do osób powyżej 50 roku życia, pracujących i mieszkających w województwie śląskim. Uczestnicy mogą bezpłatnie skorzystać z doradztwa indywidualnego, kursów
języka angielskiego, szkoleń komputerowych i zawodowych oraz z warsztatów interpersonalnych. Co niezwykle istotne,
uczestnicy otrzymają nie tylko zaświadczenia potwierdzające zdobycie odpowiednich
kwalifikacji i umiejętności, ale również cenione i uznawane przez pracodawców
na terenie całej Europy certyfikaty umiejętności językowych TELC oraz komputerowych ECDL. Rezultatem projektu będzie
wsparcie 200 osób w utrzymaniu i wzmocnieniu ich pozycji na rynku pracy. Więcej informacji na stronie: www.kompetencje.wup-katowice.pl.
Źródło: WUP w Katowicach
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Wprowadzenie

FOT. TOMASZ JODŁOWSKI

Wsparcie dla wykluczonych

Mieczysław Płaneta
Dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Katowicach

Maj był kolejnym miesiącem tego roku (po kwietniu),
w którym odnotowaliśmy w naszym województwie
spadek liczby osób bezrobotnych (stan na koniec maja
to 177,9 tys.). Stopa bezrobocia osiągnęła natomiast
9,7% i była niższa od średniej ogólnopolskiej wynoszącej 11,9%. Niższy wskaźnik od Śląskiego miały tylko
województwa wielkopolskie – 9,2% oraz mazowieckie – 9,3%.
Wśród bezrobotnych największą grupę stanowią
osoby bez wykształcenia średniego oraz długotrwale bezrobotne (odpowiednio 57,3% i 34,1% ogółu
bezrobotnych). To między innymi takie osoby są
szczególnie narażone na wykluczenie społeczne. Jak
podkreśla prof. Marek Szczepański, problem wykluczenia dotyczy aż jednej piątej społeczności naszego województwa (polecam rozmowę w tym numerze). Rok 2010, ogłoszony przez Unię – Europejskim
Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, stanowi dla nas dodatkowy impuls do działania. Pragnąc jak najsprawniej rozwiązywać problemy, nasz urząd bierze udział w programie partnerskim „Narzędzia wspierające osoby wykluczone społecznie”. Projekt, który trwać będzie do lipca 2011 r.,
ma umożliwić uczestnikom zdobycie wiedzy o sposobach pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem.
Temu celowi służą także realizowane obecnie projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wspierają one m.in. długotrwale bezrobotnych poprzez aktywizację zawodową, pomoc w zdobyciu no-

W numerze:

u

wych kwalifikacji i podniesienie zdolności do zatrudnienia. Organizowane są staże w zakładach pracy
i szkolenia, a także przyznawane jednorazowe dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. Więcej
na ten temat przeczytacie Państwo w artykule „W stronę pracy”.
Można mieć nadzieję, że zorganizowane przez nas
majowe transgraniczne targi w Cieszynie oraz czerwcowe VII Europejskie Targi Przedsiębiorczości, Pracy
i Edukacji w Katowicach, Bielsku-Białej oraz Częstochowie przyczyniły się do znalezienia pracy przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Prezentujące się
na obu imprezach instytucje wspierające przedsiębiorczość przekonywały, że warto zdecydować się
na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. O pomoc w tym zakresie można się zwrócić
do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Katowicach.
Numer ten oddajemy do Państwa rąk tuż przed wakacjami, które zawsze sprzyjają poszukiwaniu pracy
za granicą. Przed wyjazdem warto skorzystać z porad zamieszczonych w„Poradniku bezpiecznych wyjazdów”. Artykuł przypomina, na co zwrócić uwagę,
zapoznając się z ofertami pracy za granicą, aby uniknąć przykrych niespodzianek i bezpiecznie wrócić
do domu.
Zapraszam do lektury!

Dobre praktyki

20 | Wsparcie dla wykluczonych
Pierwsze spotkanie w ramach programu partnerskiego
„Narzędzia wspierające osoby wykluczone społecznie”

11 | Wiedza dla przedsiębiorczych
u

Rozmowa z Bogdanem Wołowczykiem z Centrum
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP
w Katowicach

Gość „Rynku Pracy”

4 | Wiele twarzy biedy
Obserwuję w Polsce i województwie śląskim pozytywne
skutki pomocowego oddziaływania Funduszy
Europejskich – rozmowa z prof. Markiem Szczepańskim
u

Trendy

6 | Poradnik bezpiecznych wyjazdów
Rocznie ponad 120 tys. osób podejmuje pracę za granicą,
korzystając z pośrednictwa agencji zatrudnienia

8 | Zawód z gwarancją
Z prowadzonego od pięciu lat monitoringu zawodów
deficytowych i nadwyżkowych w regionie wynika,
iż sytuacja na rynku pracy wciąż się zmienia

10 | Równościowe zarządzanie
projektem
Każdy wniosek o dofinansowanie z EFS musi spełniać
minimalne kryteria dotyczące przestrzegania zasady
równości szans kobiet i mężczyzn

12 | W stronę pracy
Przykłady projektów mających pomóc w powrocie
do aktywności zawodowej osobom będącym w
szczególnej sytuacji na rynku pracy
u

Wydarzenia

14 | 20 lat Publicznych Służb
Zatrudnienia
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Monitoring

21 | Wiosenne ożywienie
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu kwietnia
wyniosła 183,3 tys. osób, co oznacza stopę bezrobocia
na poziomie 9,9%

Na okładce:
Targi w Katowicach
Fot. WUP

W 1989 r. na mocy ustawy o zatrudnieniu utworzono
wojewódzkie i rejonowe biura pracy

16 | Transgraniczna strefa pracy
III Transgraniczne Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji
w Cieszynie adresowały swoją ofertę do osób
poszukujących pracy w regionie przygranicznym

18 | Aktywność nade wszystko
VII Europejskie Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji
po raz pierwszy zorganizowano w trzech miastach:
Katowicach, Bielsku-Białej oraz Częstochowie
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Gość „Rynku Pracy”

Miarą rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw i państw jest świadczenie pomocy tym, którzy jej
potrzebują – mówi profesor Marek Szczepański, socjolog z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wiele twarzy biedy
u Panie Profesorze, trwa Europejski Rok

4

by pracował regularnie osiem godzin dziennie, choć i tacy się zdarzają. Ja ich lubię i cenię, gdyż dodają kolorytu miejskiemu pejzażowi. Nie posiadają etatów, mają niewielkie potrzeby, w statystykach jednakże występują często jako osoby niepracujące, chociaż malują obrazy i piszą wiersze. Uważam,
że ich sposób na życie należy uszanować.

Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem
Społecznym. Czy w kontekście tej międzynarodowej inicjatywy w województwie śląskim, które jest drugim
po mazowieckim najbogatszym regionem w Polsce, mamy z czym walczyć?
Oczywiście, bowiem i u nas są ludzie podlegający wykluczeniu, a w skrajnych przypadkach głębokiej marginalizacji. Szacuję ich
liczbę na około 20% społeczności wojewódzkiej, co oznacza blisko milion osób. Ktoś może powiedzieć, że to zaledwie jedna piąta,
ktoś inny, że aż jedna piąta. Pomagać należy wszystkim żyjącym w niedostatku, ale
w pierwszej kolejności tym najbardziej bezbronnym, czyli dzieciom oraz ludziom niezdolnym do podjęcia pracy, a także osobom
starszym i niedołężnym. Tych, którzy sobie
nie radzą, mimo że są zdrowi i w wieku produkcyjnym, obejmować należy pomocą, którą nazywam „kontraktową”. Polega ona
na stosowaniu zasady: jeżeli rzeczywiście
chcesz pracować, to ci w tym pomożemy. My,
czyli: państwo, samorządy, organizacje pozarządowe lub parafie. Jestem przeciwnikiem rozdawnictwa, które demoralizuje beneficjentów pomocy.

go wyboru, są i takie, które nie korzystają z pomocy społecznej, mimo że
mają do niej prawo.
To zjawisko nazywam „biedą godnościową”, a dotyczy ona ludzi otrzymujących najniższe emerytury i renty. Wielu z nich skrupulatnie opłaca wszystkie rachunki i na życie zostaje im niewiele. Nie proszą nikogo
o pomoc, gdyż nie pozwala im na to godność własna. Warto wspomnieć przy okazji
o „working poor” czyli „pracującej biedzie”.
Chodzi o osoby, które mimo posiadania pracy zarabiają tak mało, że ledwo starcza im
na bardzo skromne utrzymanie. Nie chodzi
wyłącznie o niewykwalifikowanych robotników. Asystent na uniwersytecie również
otrzymuje pobory na poziomie minimum
niezbędnego człowiekowi do życia.

u W swoich pracach wśród osób długo-

u W powszechnej opinii ubóstwo oraz

trwale bezrobotnych wyróżnia Pan ludzi niejako programowo tkwiących
w takiej sytuacji: „prawników biedy
i profesorów niedostatku” oraz „niebieskie ptaki”.
Z pomocy społecznej korzystają również
ludzie mogący z powodzeniem podjąć pracę. Wirtuozerska znajomość różnych rodzajów świadczeń przysługujących bezrobotnym jest powodem, dla którego ani myślą
podjąć zatrudnienie. Wykorzystując wszelkie możliwe formy pomocy, żyją na całkiem
przyzwoitym poziomie. Natomiast „niebieskie” lub też „kolorowe ptaki” to literackie
określenie osób funkcjonujących w pejzażu
miast jako bohema: artystów, poetów, pisarzy. Żyją innym rytmem niż przeciętny człowiek, trudno bowiem od twórcy wymagać,

wykluczenie społeczne zaczynają się
od bezrobocia, zwłaszcza długotrwałego, ale brak pracy nie jest jedyną
przyczyną ekskluzji.
Powodów ubóstwa oraz wegetowania
na marginesie społecznym jest znacznie więcej, chociażby słabe wykształcenie czy niskie
aspiracje życiowe i zawodowe. Degraduje
również wielodzietność, choć to paradoks,
bo jesteśmy państwem potrzebującym wielodzietności, cierpimy na regres demograficzny. Jednak posiadanie już trójki dzieci
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u Oprócz osób niepracujących z własne-

u

stwarza poważne ryzyko doznania wykluczenia społecznego. Nie wiadomo tylko, czy to
wielodzietność powoduje biedę, czy też bieda wywołuje wielodzietność. Mam wrażenie,
że jest to rodzaj błędnego koła, stanowiącego wielki problem społeczny. Inną przesłankę niedostatku stanowi chory psychicznie
członek rodziny. Konieczność sprawowania
nad nim opieki wymaga rezygnacji z pracy
przynajmniej jednej osoby. W rezultacie utraty dochodów rodzina doznaje pauperyzacji
i wykluczenia społecznego. Ekskluzji doświadczają także uchodźcy. Wymienione
przeze mnie grupy dotknięte są nędzą, niedożywieniem, często bezdomnością.
u Stworzył Pan przed laty określenie:

„bieda jest rodzaju żeńskiego”, wyprzedzając badaniami na ten temat współczesne dyskusje na temat parytetu płci
oraz konieczności zapewnienia równych
szans kobietom i mężczyznom, tak bardzo akcentowanej we wsparciu UE.
Człowiek rodząc się dziewczynkę, jest zagrożony wykluczeniem bardziej niż rodząc
się chłopcem. Tocząca się na ten temat kampania społeczna wiele aspektów tego zjawiska nagłaśnia. Dodajmy od razu, iż grupą szczególnie narażoną na życie w biedzie
są też dzieci, szczególnie te w wieku do lat
trzynastu. W Polsce niemal co trzecie dziecko żyje w trudnych warunkach. Można powiedzieć, że „bieda jest kobietą” oraz „bieda jest dzieckiem”.
u Bywa, że poważni wydawałoby się lu-

dzie wygłaszają publicznie opinię, że
nie powinniśmy pomagać wykluczonym, jako że polskich podatników
na to nie stać. Słyszałem też niedawno stwierdzenie, że: „polscy biedni
z unią mają się lepiej”.

Pozytywnym skutkiem pomocowego oddziaływania
Funduszy Europejskich jest pobudzenie aktywności
niektórych grup ludzi funkcjonujących
na marginesie społeczeństwa.

t

FOT. TOMASZ JODŁOWSKI
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Nie dawajmy wszystkim „po równo”, stosujmy
wobec każdego człowieka inne techniki oraz inne zabiegi
służące jego powrotowi do normalnego życia.

Miarą rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw i państw jest świadczenie pomocy tym, którzy jej potrzebują. Obserwuję
w Polsce i województwie śląskim pozytywne skutki pomocowego oddziaływania Funduszy Europejskich. Uważam je za dobrodziejstwo, choć nie należy postrzegać UE jako Towarzystwa św. Franciszka. Unijne
wsparcie odgrywa ogromną rolę w niwelowaniu biedy i niedostatku. Najbardziej istotne jest to, że sposób wykorzystania tych
środków przyczynił się do pobudzenia aktywności przynajmniej niektórych grup ludzi funkcjonujących na marginesie społeczeństwa. Część z nich przeszkolono i powrócili na rynek pracy, a więc znikła główna przyczyna ich wykluczenia – bezrobocie. Wsparcie UE poprawiło też warunki życia całej rzeszy wykluczonych społecznie,
ich sytuację mieszkaniową oraz infrastrukturalną. Dodajmy, że przy okazji stworzono nowe standardy pracy służb państwo-

wych, samorządów oraz organizacji zajmujących się ludźmi potrzebującymi pomocy.
u System opieki nadal nie jest doskona-

ły. Czy jego perfekcyjność w ogóle jest
możliwa?
Ci, którzy chcą sięgać po wsparcie, wiedzą gdzie pójść. Co do innych, to wykorzystujmy sprawdzone doświadczenia krajów
skutecznie radzących sobie na przykład ze
wspomnianą „biedą godnościową”. Na Zachodzie w przekazywanie środków tej grupie osób zaangażowano sąsiadów, cieszących się środowiskowym szacunkiem. Dzięki temu uwolniono potrzebujących od konieczności chodzenia po wsparcie do instytucji, co uważają za upokarzające. Warto
i u nas zastosować tę metodę. Jestem zwolennikiem indywidualizacji pomocy poprzez
udział pracowników socjalnych w tworzeniu osobistych programów wyjścia z wykluczenia oraz permanentne wspieranie tego

procesu. Nie dawajmy wszystkim „po równo”, stosujmy wobec każdego człowieka inne techniki oraz inne zabiegi służące jego
powrotowi do normalnego życia.
u Politycy niezależnie od ustroju, epoki

oraz miejsca na ziemi powtarzają zawsze, że w ich kraju wszystkim żyje się
coraz lepiej. Czy w Polsce, 20 lat
po transformacji, to stwierdzenie jest
prawdziwe?
Badania wykazują, iż rzeczywiście coraz
bogatsi są zarówno zamożni, jak i biedni.
Problem polega na tym, że ci pierwsi bogacą się szybciej niż ci drudzy, więc dystans
pomiędzy nimi stale się zwiększa. Tak zwany współczynnik Giniego, obrazujący rozpiętość dochodów pomiędzy najzamożniejszymi i najuboższymi, wynosi w Polsce 13,5
i jest najwyższy w całej UE. Małą pociechę
stanowi, że w Meksyku wynosi aż 27, gdyż
nie powinniśmy aspirować do tego „wzorca”. Dobrze byłoby, żeby nad Wisłą bogaci
bogacili się szybko, ale też żeby biedni bogacili się jeszcze szybciej. Wtedy wszyscy
byliby zadowoleni.
Rozmawiał Adam Molenda
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Zbliża się czas wyjazdów do pracy sezonowej. To szansa na dodatkowy zarobek, tym bardziej
że otwarte granice UE kuszą ofertami pracy. Nie zapominajmy jednak o ostrożności,
bowiem nielegalni pośrednicy pracy tylko czekają na naszą niewiedzę i brak doświadczenia.

Poradnik
bezpiecznych wyjazdów
ak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, rocznie ponad 120 tys. osób
podejmuje pracę za granicą, korzystając z pośrednictwa prywatnych agencji zatrudnienia. Zanim podpiszemy jakiekolwiek
zobowiązanie należy jednak upewnić się,
z kim chcemy współpracować. Legalna agencja zatrudnienia posiada wpis do rejestru agencji zatrudnienia, poświadczony
certyfikatem. Informacje te są umieszczone
na stronie internetowej www.kraz.praca.gov.pl. Wysyłając pracownika do pracy
za granicą agencja zatrudnienia ma obowiązek podpisania z nami umowy. Warto zaznaczyć, że jest to inna umowa niż ta, którą podpisywać będziemy z pracodawcą.

J
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Aby ustrzec się
przed nieuczciwymi
pracodawcami i agencjami
pracy, warto zapoznać się
z kilkoma podstawowymi
zasadami bezpieczeństwa.
Specjalny poradnik
przygotowało Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej.
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Agencja zatrudnienia może pobierać
kwoty z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracodawcy zagranicznego na: dojazd i powrót
osoby skierowanej, wydanie wizy, badania
lekarskie, tłumaczenia dokumentów.
Agencja nie mają prawa pobierać kaucji,
przedpłat, opłat eksploatacyjnych oraz prowizji z tytułu poszukiwania i wskazywania
zagranicznego pracodawcy. Należy zwrócić
szczególną uwagę na pierwszy kontakt
z agencją. Podejrzane są ogłoszenia w prasie, które zawierają tylko numer telefonu. Nigdy nie płaćmy pośrednikowi „z góry”, poza biurem i bez pokwitowania. To najczęściej
spotykana forma oszustwa, a źle ulokowane pieniądze nigdy do nas nie wrócą. Nie
warto też przepłacać, dlatego zanim przekażemy pieniądze pośrednikowi, np. za przejazd, sprawdźmy, ile wynoszą ceny u innych
przewoźników. Pamiętajmy, że polski pośrednik pracy nie ma prawa skierowania nas
do pośrednika zagranicznego. Warto upewnić się, czy dany pośrednik posiada umowę
zawartą z pracodawcą zagranicznym.
Wszelkie nadużycia i oszustwa powinniśmy zgłosić do Okręgowego Inspektoratu
Pracy. Pamiętajmy jednak, że odpowiedzial-

ność leży po obu stronach. Zanim zdecydujemy się na wyjazd oceńmy nasze umiejętności językowe, z góry przygotujmy się
na często dość trudne warunki związane z rodzajem podjętej pracy. Przyda się też odpowiednie rozplanowanie wydatków związanych z pobytem w obcym kraju – odłóżmy
pieniądze na życie i bilet powrotny. Koniecznie zabierzmy ze sobą paszport, życiorys i zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje,
przetłumaczone na język kraju, do którego
wyjeżdżamy. Niezbędne jest także ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia oraz posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), dzięki której możemy leczyć się
na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia.
W przypadku, gdy warunki pracy lub płacy są niezgodne z zawartą umową, osoba
ma prawo wystąpić z roszczeniami do agencji zatrudnienia lub może dochodzić swoich roszczeń przed sądem, występując z powództwa cywilnego. Jeśli to pracodawca nie
wywiązuje się z warunków umowy o pracę,
należy w pierwszej kolejności zgłosić ten
fakt do agencji zatrudnienia, a następnie
do urzędu pracy w danym kraju lub związków zawodowych. Jeżeli to nie pomoże, mamy wówczas prawo wystąpić do sądu pracy w danym kraju. Mniej zorientowani powinni skorzystać z pomocy konsulatu RP.

Wyjazd z EURES
Sieć EURES promuje geograficzną i zawodową mobilność pracowników Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ubiegłym roku wielu Polaków skorzystało z opcji podjęcia pracy za jej pośrednictwem. Jednak i tu
przyda się odpowiednia doza ostrożności.
– Sieć EURES nie organizuje wyjazdów
do pracy, nie zapewnia zakwaterowania
i transportu kandydatów, a jedynie udostępnia oferty pracy i ułatwia kontakt osób
poszukujących pracy z pracodawcą. Doradcy EURES przywiązują dużą wagę do informowania o panujących w kraju docelowym
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warunkach życia i podejmowania pracy tak,
aby osoby wyjeżdżające do innego kraju
mogły podjąć świadomą decyzję dotyczącą wyjazdu i były przygotowane na to, co
czeka je na miejscu. Bardzo ważne jest także, aby kandydatów do pracy wyposażyć
w wiedzę z zakresu prawa pracy, systemu
fiskalnego, ubezpieczeniowego, edukacyjnego czy też ochrony zdrowia oraz w przydatne informacje dotyczące zawierania
umów o pracę, wynajmu mieszkania, zasiłu

Kontrakt podpisany
z agencją musi zawierać:

u informacje o pracodawcy
u okres zatrudnienia
u rodzaj i warunki pracy
u wynagrodzenie
u świadczenia socjalne
u warunki ubezpieczenia socjalnego, od nie-

szczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych
u prawa i obowiązki podejmującego pracę

i agencji zatrudnienia
u informacje o odpowiedzialności cywilnej

w przypadku nie dotrzymania warunków
umowy przez którąś ze stron
u informacje o opłatach należnych agencji

zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów (przejazd, wydanie wizy, badania lekarskie, tłumaczenie dokumentów)
u informacje o trybie i warunkach dopuszcze-

nia do pracy cudzoziemca w państwie docelowym.
Szczegółowe informacje na temat wyjazdów
za granicę można uzyskać w Biurze Promocji
Zatrudnienia WUP w Katowicach przy ul. Kościuszki 30, tel. 32 757 33 30.

ków, warunków i kosztów życia w danym
kraju – podkreśla Monika Hepner-Jaworska, kierownik Biura Promocji Zatrudnienia/Doradca EURES w WUP w Katowicach.

Ochotnicze Hufce Pracy
Bezpieczną opcją jest skorzystanie z ofert
Ochotniczych Hufców Pracy (OHP), które
pośredniczą w zatrudnieniu. Oferty wakacyjne dotyczą pracy na terenie Niemiec.
– W ramach międzynarodowych umów
bilateralnych o przepływie pracowników realizujemy wyjazdy do prac zagranicznych
w dwóch formach. Pierwsza to praca sezonowa i są to oferty pracy w rolnictwie, m.in.:
zbiory owoców i warzyw, prace w winnicach,
prace przy zbiorach kwiatów i ziół, szkółkach
leśnych. A także oferty pracy w hotelarstwie
i gastronomii, np. prace w barach i restauracjach jako pomoc kuchenna czy kucharz,
obsługa hotelowa lub prace przy imprezach
objazdowych, m.in.: przy sprzedaży napojów i przekąsek, montaż i demontaż kolejek,
obsługa karuzel, prace porządkowe, prace
w charakterze opieki domowej. Druga forma to staże zawodowe, będące imiennym
wskazaniem polskiego obywatela przez
przyszłego pracodawcę. Przed wyjazdem
kandydat zakwalifikowany do pracy zagranicznej otrzymuje od pracodawcy przyrzeczenie zatrudnienia, zarejestrowane w Centralnym Urzędzie Pracy w Bonn. Znajdują się
w nim dane kontaktowe do Urzędu, celem
powiadomienia w przypadku ewentualnych
sytuacji konfliktowych z pracodawcą oraz in-

formacje dotyczące zatrudnienia. Po powrocie do Polski można również złożyć stosowną skargę na pracodawcę, który nie dopełnił warunków umowy w siedzibie CEiPM
w Katowicach, aby móc potem zgłosić nierzetelnego pracodawcę do Centralnego
Urzędu Pracy w Bonn. Jednak fakt otrzymania przez kandydata przyrzeczenia zatrudnienia wraz z pełną informacją na temat warunków pracy sprawia, że wyjazdy do prac
zagranicznych są bezpieczne, a sytuacje kryzysowe zdarzają się niezmiernie rzadko
– wyjaśnia Anna Stokłosa z Młodzieżowego Biura Pracy w Katowicach.

Na własną rękę
Polska zawarła wiele umów międzyrządowych o wzajemnym zatrudnieniu. Od tego czasu część z nas szukając pracy, woli
bezpośrednio zwrócić się do pracodawcy.
Odpowiednie rozeznanie i przygotowanie
pozwoli nam uniknąć niekomfortowych sytuacji. Zorientujmy się, kim jest nasz przyszły pracodawca. Sprawdźmy, jeżeli to możliwe, opinie na jego temat, które umieszczane są często na forach internetowych. A także czy rzekomo wolne stanowisko pracy
i firma rzeczywiście istnieją. Mamy prawo
domagać się informacji od pracodawcy,
pod jakim numerem zarejestrował swoją
działalność. Ostrożności nigdy za wiele, ale
przyda się też wiara we własne możliwości.
Z takim przygotowaniem na pewno nam się
uda. Zatem szerokiej drogi!
Agnieszka Pietkiewicz
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ategoryzacja poszczególnych zawodów jako nadwyżkowych, deficytowych lub zrównoważonych dokonywana jest na podstawie wskaźnika intensywno ści nadwyż ki lub deficytu. Jest on
wynikiem stosunku liczby ofert zatrudnienia zgłaszanych do powiatowych urzędów
pracy w danym okresie do liczby bezrobotnych zarejestrowanych w tym samym
czasie. Zawód deficytowy to taki, w przypadku którego liczba ofert pracy przewyższa liczbę jej poszukujących. W zawodach
nadwyż ko wych sy tuacja jest odwrotna,
natomiast w zawodach uznawanych w danym momencie za zrównoważone, liczby
ofert pracy i jej poszukujących są do siebie zbliżone.
Bezrobotni zarejestrowani w ubiegłym
roku w województwie śląskim reprezentowali 1703 zawody i specjalności, aż 1336 zawodów i specjalności było nadwyżkowych, 89 zrównoważonych, a 278 deficytowych. Rok wcześniej spośród 1719 reprezentowanych zawodów i specjalności
do grupy deficytowych zaliczono 435, a status nadwyżkowych miało 1088 profesji.

K

Czy istnieją obecnie zawody, których posiadanie gwarantuje
brak kłopotów ze znalezieniem zatrudnienia? Z prowadzonego
od pięciu lat przez WUP w Katowicach monitoringu zawodów
deficytowych i nadwyżkowych w regionie wynika,
iż sytuacja na rynku pracy wciąż się zmienia.

Zawód
z gwarancją

Więcej bezrobotnych
W ubiegłym roku bezrobocie w województwie śląskim miało charakter regresywny, ponieważ więcej było osób rejestrujących się jako bezrobotne niż tracących status bezrobotnego. W 2009 r. w powiatowych urzędach pracy w regionie zarejestrowano ogółem 339,9 tys. osób, czyli aż o 76,9
tys. więcej niż w 2008 r. Pozytywnym zjawiskiem mimo zwiększonego napływu bezrobotnych było zmniejszenie się w tej grupie udziału kobiet. W 2008 r. wynosił
on 54,9%, natomiast rok później wskaźnik
ten zmalał do 50%. Wśród 294,2 tys. bezrobotnych wyłączonych w ubiegłym roku z rejestrów urzędów pracy dominowały kobiety. Sporą grupę stanowiły też osoby, które
otrzymały dotacje na rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej. Pod koniec ubiegłego roku liczba osób poszukujących zatrudnienia i zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wynosiła 168,4 tys.,
w tym 89,9 tys. stanowiły kobiety. W ciągu 2009 r. liczba bezrobotnych na Śląsku
wzrosła o 37,2%. Średnia dynamika przyro-
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Specjaliści, którzy jeszcze
kilka miesięcy temu
mogli przebierać
w ofertach pracodawców,
dziś nie są już dla nich
atrakcyjni.
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okien, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka dziecięca, kierowca autobusu, sekretarka, elektromonter instalacji elektrycznych, animator kultury.

Filolog musi sobie radzić sam
Pod koniec ubiegłego roku 335 bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych
urzędach pracy posiadało kwalifikacje filologa obcojęzycznego. Przez dwanaście miesięcy 2009 r. pracodawcy złożyli tylko trzy
oferty pracy dla tego typu specjalistów.
Identyczny wybór ofert pracy miało 371
osób z zawodem organizatora usług hotelarskich, 379 z dyplomem technika rolnika
i 441 przędzarzy. Po dwie propozycje zatrudnienia wpłynęły dla 1019 bezrobotnych
techników żywienia i gospodarstwa domowego oraz 393 techników technologii
odzieży. Tylko 54 szanse na znalezienie zajęcia dzięki ofertom z powiatowych urzędów pracy miało w ubiegłym roku 2518 zarejestrowanych bezrobotnych legitymujących się zawodem technika mechanika.
Niewiele więcej, bo tylko 86 ofert pracy

stu liczby zarejestrowanych bezrobotnych
w Polsce była w tym czasie niższa i wynosiła 28,5%.

Mniej ofert pracy
Spośród bezrobotnych zarejestrowanych
w ubiegłym roku na Śląsku 80,6% legitymowało się określonym zawodem. Tylko jednak w 17 zawodach i specjalnościach zgłoszono w ciągu roku ponad 1000 ofert pracy. Stanowiły one aż 47,4% wszystkich ofert,
zdecydowanie najwięcej było ich dla pracowników biurowych (8904), robotników
gospodarczych (8035) i sprzedawców
(7785). Pracodawcy poszukiwali też robotników budowlanych (3937 ofert), sprzątaczek (3660) oraz pracowników administracyjnych (2446). Sporo ofert wpłynęło także
dla murarzy, kierowców samochodów ciężarowych, pakowaczy, magazynierów,
przedstawicieli handlowych, kucharzy, pomocy kuchennych, fryzjerów, telemarketerów i szwaczek. W sumie w województwie
śląskim zgłoszono w ubiegłym roku 105,5
tys. ofert, niestety było ich aż o 53,5 tys.
mniej niż w roku poprzednim.

Telemarketer poszukiwany
Posiadaniem zawodu deficytowego legitymowało się w ubiegłym roku tylko 10 119
osób, czyli 6% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych na Śląsku. Czołówkę zawodów
w tej kategorii tworzyły: telemarketer, robotnik gospodarczy i pracownik biurowy.
Są to jednocześnie zawody, które obok

wziętego pod uwagę wysokiego wskaźnika deficytowości, odznaczają się ponadto
największą ilością ofert pracy zgłoszonych
do powiatowych urzędów pracy. Więcej
ofert niż osób poszukujących pracy było
także dla przedstawicieli handlowych, pracowników ochrony mienia i osób, pracowników administracyjnych, pomocy kuchennych i pakowaczy. Specjaliści, którzy jeszcze kilka miesięcy temu mogli przebierać
w ofertach pracodawców, dziś nie są już dla
nich atrakcyjni. Najlepszym tego przykładem może być zawód spawacza ręcznego
gazowego. Do ubiegłego roku był to na Śląsku zawód wysoce deficytowy natomiast
w 2009 r. stał się profesją nadwyżkową.
Przykładem zmian na rynku pracy może być
też zawód robotnika gospodarczego, który w 2005 r. należał do grupy zawodów nadwyżkowych. Pracownik biurowy był w tym
samym roku na liście zawodów zrównoważonych. Trzy lata później otwierał już listę
zawodów deficytowych. Mimo różnych zawirowań na rynku pracy, wśród zawodów
deficytowych niezmiennie od 2005 r. utrzymują się: telemarketer, agent ubezpieczeniowy, doradca inwestycyjny oraz operator
koparek i zwałowarek.
W ubiegłym roku natomiast do profesji
deficytowych na Śląsku należały także m.in.:
tynkarz, wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych,
monter sieci wodnych i kanalizacyjnych, bibliotekarz, pilarz, wulkanizator, archiwista,
rejestratorka medyczna, monter, składacz

u

Do czołówki zawodów
deficytowych
w ubiegłym roku należał
m.in. telemarketer.

wpłynęło natomiast dla 3353 asystentów
ekonomicznych i techników ekonomistów.
Niewielkim zainteresowaniem pracodawców cieszyły się też m.in. takie profesje jak:
mechanik – monter maszyn i urządzeń
– 852 zarejestrowanych bezrobotnych i 24
oferty pracy, obuwnik przemysłowy – 368
bezrobotnych i 22 oferty, mechanik maszyn
i urządzeń górniczych – 337 bezrobotnych
i 33 oferty oraz pedagog – 882 bezrobotnych i 96 ofert.
Na liście zawodów nadwyżkowych na Śląsku, liczącej 1336 pozycji, znajdują się też:
technik elektronik, specjalista administracji publicznej, organizator obsługi turystycznej, stolarz budowlany, cukiernik, ślusarz,
tokarz, technik informatyk, specjalista zastosowań informatyki, kucharz małej gastronomii oraz malarz-tapeciarz.
Do grupy zawodów nadwyżkowych dołączył w ubiegłym roku nie tylko spawacz
gazowy, lecz także przedstawiciele profesji
do niedawna deficytowych: cieśla, kierowca samochodu ciężarowego i pozostali operatorzy maszyn, gdzie indziej niesklasyfikowani.
Iwona Połoz
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Równość kobiet i mężczyzn jest podstawową zasadą promowaną przez Unię Europejską.
Projektodawcy uczą się, jak uwzględniać w swych projektach potrzeby obu płci, a sprostanie
wymogom unijnym nie jest łatwym zadaniem i budzi sporo niejasności.

Równościowe
zarządzanie projektem
ażdy wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS) musi spełniać minimalne kryteria dotyczące przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Stopień realizacji tej zasady we wniosku o dofinansowanie jest weryfikowany za pomocą standardu minimum, zawartego w Karcie Oceny
Merytorycznej wniosku. Ma on formę sześciu pytań. Wystarczą dwie odpowiedzi
twierdzące na pytania standardu, aby projekt otrzymał ocenę pozytywną w tym zakresie. Dopuszcza się również wyjątki
od standardu minimum. Są to na przykład
projekty skierowane tylko do jednej płci
– do grupy, która ze względu na swoją

szczególnie trudną sytuację, wymaga szybszej interwencji. Wówczas mówi się o działaniach pozytywnych. Wyjątek dotyczy również organizacji, które statutowo kierują
swoją działalność tylko do jednej płci, np.
Stowarzyszenie Amazonek, Fundacja
na Rzecz Praw Samotnych Ojców. Trzecim
wyjątkiem jest tzw. zamknięta rekrutacja,
gdy w projekcie wsparcie obejmuje wszystkich pracowników konkretnego podmiotu
lub wyodrębnionej organizacyjnie jego części (zakład pracy lub określony jego wydział).
Aby spełnić standard minimum, projektodawca powinien zdiagnozować sytuację
kobiet i mężczyzn w danym obszarze, zanalizować bariery stojące na drodze do równości, a także przedstawić ilościowe i jakościowe dane w podziale na płeć. Ważne jest
również osiągnięcie pozytywnej zmiany sytuacji uczestników i uczestniczek projektu.
Instytucja Zarządzająca PO KL przestrzega
przed używaniem we wnioskach sformułowań typu „zasada równości będzie zachowana” czy „projekt nie dyskryminuje żadnej
z płci”, które mają charakter wyłącznie deklaratywny.

K

Projektodawca powinien
zdiagnozować sytuację
kobiet i mężczyzn w danym
obszarze, zanalizować
bariery jakie stoją
na drodze do równości,
przedstawić ilościowe
i jakościowe dane w swoim
projekcie w podziale
na płeć.

Jak zarządzać równościowo
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Wiele nieporozumień wywołuje szósty
punkt na liście pytań sprawdzających. Dotyczy on równościowego zarządzania projektem. Beneficjenci mogą skorzystać
z różnych możliwości i wystarczy, że spełnią jedną z nich, aby ostatni punkt został
„zaliczony”.
Jednym z kryteriów zarządzania równościowego jest zróżnicowanie zespołu projektowego ze względu na płeć. Najczęstszym błędem popełnianym przez beneficjentów było założenie, że wystarczy, aby
koordynatorem projektu była kobieta albo
by zespół zarządzający składał się w połowie z kobiet lub preferowane były kobiety.
Tymczasem przewaga kobiet nie oznacza
wcale równości szans płci. Prawidłowe za-

rządzanie równościowe może zapewnić zespół złożony z kobiet i mężczyzn w takiej
proporcji, aby uczestniczki i uczestnicy mieli
porównywalne szanse wpływania na działania projektowe zgodnie ze swymi potrzebami i oczekiwaniami. Zasada zróżnicowania płci obowiązuje również, gdy w projekcie zakłada się powołanie dodatkowych zespołów, gremiów (np. komisji egzaminacyjnej czy grupy sterującej).
Kolejną możliwością jest przeszkolenie
zespołu zarządzającego projektem i podniesienie jego kompetencji w zakresie wdrażania zasady równości szans płci. Można również wyznaczyć jedną przeszkoloną
osobę (tzw. pełnomocnika), która będzie
odpowiedzialna za to, aby zasada równości była zachowana w trakcie realizacji projektu. Równościowe zarządzanie ma także
miejsce wtedy, gdy zespół projektowy może korzystać z elastycznych form pracy, dzięki czemu możliwe jest pogodzenie życia zawodowego z rodzinnym.
– Wymogi standardu minimum, choć początkowo trudne do spełnienia, już zrobiły
wiele dobrego. Zmieniły filozofię powstawania projektów. Beneficjenci zaczynają
pracę od zdiagnozowania sytuacji w obszarze projektu oraz dopasowywania działań
i rezultatów do zastanej rzeczywistości w takim stopniu, aby zmienić ją na korzyść.
Po serii szkoleń coraz więcej projektów spełnia wszystkie punkty standardu. Dzięki temu są zgłaszane jako przykłady dobrych
praktyk. Ale co najważniejsze, wysiłki projektodawców przekładają się na rzeczywistą poprawę sytuacji kobiet i mężczyzn
i uwrażliwiają wielu beneficjentów na ten
problem. Ciągle bowiem, mimo cywilizacyjnego rozwoju wielu dziedzin, choćby techniki i technologii, dyskryminacja towarzyszy grupom społecznym. Na rynku pracy są
to z reguły kobiety – mówi Ewa Siwczak,
koordynatorka zasady równości szans płci
w projektach PO KL w WUP w Katowicach.
Agnieszka Pietkiewicz
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Nasze centrum prowadzi zajęcia pozwalające poznać najważniejsze aspekty samodzielnego
prowadzenia działalności gospodarczej – mówi Bogdan Wołowczyk
z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Katowicach.

u Trudna sytuacja na rynku pracy powo-

duje, że ludzie coraz częściej podejmują decyzję o założeniu własnej firmy,
sięgając po dotację na ten cel. Na jaką
pomoc mogą liczyć?
Środki pozyskać można głównie z dwóch
źródeł: Funduszu Pracy, za pośrednictwem
powiatowych urzędów pracy, lub z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), poprzez
działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Pomoc
urzędów pracy dotyczy wyłącznie osób bezrobotnych, natomiast z PO KL mogą korzystać
niemalże wszyscy. Urzędy pracy mogą przyznać niecałe 19,5 tys. zł, a w ramach działania 6.2 można otrzymać do 40 tys. W pierwszym przypadku podstawą jest złożenie wniosku o przyznanie dotacji, w drugim obowiązuje droga bardziej skomplikowana: przejście
etapu kwalifikacji do projektu, udział w szkoleniu i doradztwie, wreszcie przystąpienie
do konkursu biznesplanów. Jego zwycięzcy
otrzymują dotację, często również wsparcie
pomostowe przez pół roku, a w uzasadnionych przypadkach nawet przez rok.
u Czy wobec tego, aby otrzymać środki

z PUP można mniej umieć?
Zainteresowanie dotacjami z obu źródeł
jest ogromne, a wartość wniosków wielokrotnie przekracza dostępną alokację, więc
uzyskanie wsparcia nie jest łatwe. Skądkolwiek jednak uda się je pozyskać, aby z powodzeniem prowadzić firmę, trzeba dysponować odpowiednią wiedzą. Dlatego warto uczestniczyć zarówno w kursach organizowanych przez urzędy pracy, jak i w szkoleniach dotyczących PO KL. Nasze centrum
prowadzi zajęcia pozwalające poznać najważniejsze aspekty samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.
u Co na początek powinien wiedzieć

kandydat na biznesmena?
Uczestni cy pyta ją zawsze o to, skąd
wziąć pieniądze, wobec czego rozmawia-

my nie tylko o dotacjach na rozpoczęcie
działalności, ale również o możliwościach
oferowanych przez fundusze pożyczkowe
i poręczeniowe oraz o dostępnych dotacjach in we sty cyjnych i na zatrudnienie
pra cow ni ków. Oma wia my pro cedu ry rejestracyjne firmy, nazy wane potocznie
„jed nym okien kiem”. Więk szość de cy du jących się na samozatrudnienie ma niejasne pojęcie o Polskiej Klasyfikacji Działalności i symbolach PKD, zawiłościach podatkowych, należnościach na rzecz ZUS,

u
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Wiedza
dla przedsiębiorczych

Przyjmujemy
zainteresowanych
codziennie, udzielamy
informacji telefonicznych
i odpowiadamy na pytania
wysyłane pocztą
elektroniczną. W razie
potrzeby kierujemy
do odpowiednich instytucji
lub urzędów udzielających
wyczerpujących informacji.
u Załóżmy, że ktoś uczestniczy w szkole-

świadczeniach przysługujących pracowni kom i wielu innych kwestiach związanych m.in. z dzia łal no ścią re gu lo wa ną,
kon ce sja mi, zezwo leniami, licencjami,
Państwową Inspekcją Sanitarną itp.
u Jak dostać się na wasze szkolenia?

Nie są potrzebne skierowania od jakichkolwiek instytucji. Informacji dotyczących
zajęć udzielamy pod numerami telefonów: 32 757 33 89 lub 32 757 33 36, a harmonogramy naszych warsztatów można znaleźć na stronie internetowej
www.wup-katowice.pl. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie. Oprócz szkoleń w siedzibie WUP, prowadzimy także zajęcia wyjazdowe w innych instytucjach, np. w gminnych centrach kultury i informacji.

niu, następnie otrzymuje dotację i rejestruje własną firmę. Uczestnicy projektów wdrażanych za pośrednictwem
PO KL mogą korzystać z przysługującego im doradztwa. A co z tymi, którzy
otrzymali dotację z Funduszu Pracy
za pośrednictwem urzędu pracy?
W razie wszelkich trudności związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej
kontaktować się mogą z nami obie grupy
przedsiębiorców. Nasze centrum przyjmuje zainteresowanych codziennie, udzielamy
informacji telefonicznych i odpowiadamy
na pytania wysyłane pocztą elektroniczną.
W razie potrzeby kierujemy ich do odpowiednich instytucji lub urzędów udzielających wyczerpujących informacji.
Rozmawiał: Adam Molenda
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W stronę

Z ogółu bezrobotnych część zalicza się do grupy osób znajdujących się w szczególnej sytuacji
na rynku pracy. Są to m.in. długotrwale bezrobotni, osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia,
niepełnosprawni, bezrobotni bez kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego oraz kobiety,
które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka.
łaśnie takim osobom potrzebna jest pomoc w powrocie do zawodowej, a często także życiowej
aktywności. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu są realizowane obecnie
projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) – Priorytet VI„Rynek pracy otwarty dla wszystkich”.

W

Przeciwko zobojętnieniu
Ze statystyk Powiatowego Urzędu Pracy
w Katowicach wynika, iż w roku bieżącym
w porównaniu do ubiegłego, udział osób

12
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długotrwale bezrobotnych zmniejszył się
w ogólnej liczbie zarejestrowanych z 39,2%
do 21,1%. Na początku 2009 r. w rejestrach
figurowało 1799 osób o tym statusie,
a pod koniec stycznia 2010 było ich
już 1565. Spadkowej tendencji nie zaobserwowano jednak w pozostałych grupach
bezrobotnych, zaliczających się do kategorii będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Nieznaczne zmniejszenie się procentowego udziału tych grup w stosunku
do ogółu bezrobotnych nie przełożyło się
także na spadek liczby osób bez pracy,

wręcz przeciwnie – napływać zaczęli kolejni bezrobotni.
Pracownicy PUP w Katowicach nie mają
wątpliwości, iż napływ nowych bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy wpływa niekorzystnie
na pozostałych. W obliczu wzrastającego
bezrobocia szanse na znalezienie pracy
przez takie osoby maleją. Problem potęguje dodatkowo nieumiejętność poruszania
się przez nich na rynku pracy. Niepowodzenia związane z poszukiwaniem pracy przeradzają się stopniowo w niechęć do podej-

t
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pracy

średnio obserwować postępy w pracy i zaangażowanie uczestnika. Często kończy się
to propozycją zatrudnienia takiej osoby.
Głównym celem projektów realizowanych obecnie przez PUP w Katowicach w ramach PO KL jest aktywizacja zawodowa
i podniesienie zdolności do zatrudnienia zarejestrowanych tu bezrobotnych, w tym także osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Projekt „Aktywność – krok w stronę pracy” (Poddziałanie 6.1.3) obejmuje staże w zakładach pracy, szkolenia oraz przyznawanie jednorazowych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Projektem objętych jest 600
bezrobotnych, ale zakłada się, że w roku bieżącym do udziału przystąpi kolejne 100
osób długotrwale bezrobotnych.
Aktywizacji zawodowej kolejnych dwustu bezrobotnych, w tym 50 długotrwale,
służyć ma rozpoczęty w styczniu projekt
„Staż szansą na sukces” (Poddziałanie 6.1.1).
W jego ramach zorganizowane zostaną dla
bezrobotnych półroczne staże w zakładach
pracy. Wartość projektu realizowanego
do końca tego roku to ponad 1,3 mln zł.

Nowy zawód na przyszłość
Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, a także podniesienie wiary w siebie
i pomoc w zmianie dotychczasowego sposobu myślenia to propozycje dla 100 bezrobotnych kobiet z województwa śląskieu

mowania kolejnych działań, a to prowadzić
może do całkowitego zobojętnienia
i w konsekwencji do znacznego spadku samooceny, aktywności życiowej czy społeczno-zawodowej. Przeciwdziałaniu tego typu niekorzystnym zjawiskom służyć mają
różnego rodzaju projekty wsparcia dla bezrobotnych. W latach 2008-2009 uczestniczyło w nich w PUP w Katowicach 1808 osób,
w tym 570 długotrwale bezrobotnych.

Czas na staż
Staże to najwyżej oceniane formy aktywizacji zawodowej zarówno przez bezrobotnych, jak i pracodawców – podkreśla Karolina Sufin, specjalista do spraw programów
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach. Osoby poszukujące pracy zyskują nowe umiejętności i doświadczenia zawodowe, natomiast pracodawcy mogą bezpo-

szkoleniowy oraz materiały dydaktyczne.
Projekt trwa od lutego ubiegłego roku
do końca września tego roku i w całości finansowany jest ze środków EFS, a jego wartość to prawie 1,4 mln zł.
Kolejnym sposobem na zerwanie z bezrobociem i brakiem zawodowej aktywności jest projekt pod hasłem „Profesjonalny
pracownik branży budowlanej” (Podziałanie 6.1.1), realizowany w Katowicach przez
firmę Euro-Konsult z Lublina. Rozpoczął się
on w styczniu ubiegłego roku i potrwa
do końca września 2010 r. Adresowany jest
do bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale pozostających
bez pracy oraz tych, które przekroczyły 45
rok życia. W kursach, których ukończenie
równa się ze zdobyciem uprawnień operatora koparko-ładowarki uczestniczą 144
osoby. Zajęcia odbywają się w 18-osobowych grupach. Szkolący się bezrobotni mają zapewnione stypendia oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Wartość projektu
wynosi prawie 1,5 mln zł.

Impuls dla siebie
Promowaniu kreatywnych i przedsiębiorczych postaw oraz wspieraniu rozwiązań
zmierzających do tworzenia nowych miejsc
pracy i samozatrudnianiu służyć ma projekt
„Impuls dla biznesu” (Działanie 6.2) realizowany od marca ubiegłego roku przez PUP
w Zawierciu. W ramach tego przedsięwzię-

W projekcie „Jestem tego warta – wspieranie aktywności
zawodowej kobiet” oprócz szkoleń zawodowych
z zakresu stylizacji paznokci, obsługi solarium, fryzjerstwa,
kosmetyki, wizażu, masaży pielęgnacyjnych i leczniczych,
znalazły się również zajęcia psychologiczno-doradcze.

go, biorących udział w projekcie „Jestem tego warta – wspieranie aktywności zawodowej kobiet” (Poddziałanie 6.1.1), realizowanym obecnie przez Agencję Rozwoju Lokalnego w Jaworznie.
Celem projektu jest nie tylko pomoc merytoryczna, lecz także wsparcie psychologiczne. Dlatego też oprócz szkoleń zawodowych z zakresu stylizacji paznokci, obsługi solarium, fryzjerstwa, kosmetyki, wizażu,
masaży pielęgnacyjnych i leczniczych, znalazły się również zajęcia psychologiczno-doradcze. Uczestniczki projektu uczą się nie
tylko zawodu, ale też radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, metod aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy, autoprezentacji oraz podnoszenia własnej
motywacji do działania i samooceny. Panie
biorące udział w szkoleniach otrzymują
zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, dodatek

cia zaplanowano wsparcie dla 50 bezrobotnych, w tym 20 długotrwale. Uczestnicy projektu mają zagwarantowane wsparcie doradcze i szkoleniowe przed założeniem firmy oraz w początkowym okresie jej funkcjonowania. Mogą też ubiegać się o środki
na rozwój przedsiębiorczości i wsparcie pomostowe o charakterze doradczym, a także finansowym. W kolejnych etapach projektu 35 osób uzyskało pomoc finansową
na rozpoczęcie działalności gospodarczej
w wysokości do 40 tys. zł i uruchomiono 35
firm. Ponad połowa z nich to przedsięwzięcia gospodarcze o charakterze usługowym,
kolejną grupę stanowią firmy handlowe,
a 12% to podmioty produkcyjne. Zakończenie projektu planowane jest pod koniec
grudnia 2010 r.
Iwona Połoz
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20 lat Publicznych
Mało kto wie, że Państwowe Służby Zatrudnienia funkcjonują już od 1918 r., a Polska była jednym
z pierwszych krajów w Europie, które otoczyły specjalną opieką osoby bezrobotne.
ija ponad 20 lat od czasu zmian
ustrojowych w naszym kraju, to
także rocznica funkcjonowania Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ), które
swój nowoczesny kształt uzyskały na mocy
ustawy o zatrudnieniu z 29 grudnia 1989 r.
Przemiany ustrojowe pociągnęły za sobą
również negatywne skutki, obejmujące
wzrost bezrobocia i trudności ze znalezieniem pracy. Konkurencyjność i gospodarka
wolnorynkowa zmusiły PSZ do aktywniejszych działań na polu promocji zatrudnie-

M

u

nia. Zaczęto świadczyć usługi z zakresu poradnictwa zawodowego, organizować szkolenia, a także realizować programy refundujące powstawanie nowych miejsc pracy.
W wyniku reformy utworzono, na bazie
dotychczasowych terenowych organów administracji państwowej ds. zatrudnienia,
wojewódzkie i rejonowe biura pracy. Dziś
PSZ tworzy 16 wojewódzkich urzędów pracy, 338 urzędów powiatowych oraz ich filie. PSZ należą do szerszej grupy instytucji
rynku pracy, w skład której wchodzą rów-

nież Ochotnicze Hufce Pracy, agencje pracy, instytucje szkoleniowe oraz instytucje
dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego. Urzędy mają charakter zdecentralizowany, mimo że są podporządkowane ogólnej
polityce państwa, to jednocześnie posiadają dużą formalną i organizacyjną odrębność.
Tym samym mogą działać aktywniej na lokalnym rynku pracy i niezależnie szukać rozwiązań dla swojego obszaru.
Kolejne zmiany wymusiła konieczność zbliżenia się Polski do standardów UE, a także po-

Leszek Stokłosa, dyrektor PUP w Bielsku-Białej

Mam tę przyjemność, że w urzędzie pracy zatrudniony jestem niemalże od początku jego
istnienia, bo od 1990 r. To właśnie w tym roku kształtowały się ramy organizacyjne PSZ, ale
początki były niezmiernie trudne. Nie było ustalonych metod pracy, przepisy prawa ulegały
częstym zmianom, a problem bezrobocia był dotąd zupełnie nieznany. Dochodziło do wielu
nieprzewidywalnych sytuacji, z których stopniowo wyłaniały się aktualne zasady postępowania oraz metody współpracy z bezrobotnymi i pracodawcami. Dziś, nasz urząd dysponuje wykwalifikowaną kadrą, odpowiednim lokalem oraz procedurami pozwalającymi na szybką i realną pomoc bezrobotnym. Przewidziane są także liczne formy aktywizacji zawodowej,
m.in. staże, prace interwencyjne, szkolenia i dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Rozwinięte zostało pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe oraz współpraca z pracodawcami. To wszystko sprawia, że mimo obiektywnych trudności szereg problemów jest
rozwiązywanych.

u

Na 20-letnią historię Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku składają się przede wszystkim potrzeby osób bezrobotnych i poszukujących pracy, współpraca pracowników naszej jednostki
z pracodawcami, samorządami i instytucjami, które mają wpływ na kształtowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy. Skala realizowanych zadań świadczy o naszym dużym zaangażowaniu
w działania zmierzające do poprawy sytuacji w regionie. W okresie 20-lecia umożliwiliśmy ponad 25 tys. osób skorzystanie z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, 74 tys. objęliśmy poradnictwem zawodowym, wydaliśmy 86 tys. skierowań do pracy. Odczucia i oczekiwania klientów urzędu pracy są dla nas bardzo ważne, to właśnie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy udzielamy pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, a pracodawcom w pozyskaniu
pracowników spełniających ich wymagania. Przez ostatnie 20 lat naszej działalności jedno pozostaje bez zmian – zaangażowanie i chęć niesienia pomocy każdemu klientowi.
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Teresa Bierza, dyrektor PUP w Rybniku
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Służb Zatrudnienia
trzeba ponownego zdefiniowania roli i funkcji PSZ. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy na nowo ustaliła zasady działań realizowanych przez służby. Oprócz podstawowych usług na rzecz wspierania rynku pracy,
organy zatrudnienia mogą korzystać od tej
pory z dodatkowych instrumentów. Refundują m.in. koszty przejazdów, zakwaterowania, wyposażenia miejsca pracy. Coraz częściej dofinansowują również koszty podjęcia działalności gospodarczej, a także uruchamiają środki aktywizacyjne. Celem ustawy było również odciążenie służb od działań biurokratycznych na rzecz aktywizacyjnych, stąd
wypłata środków z Funduszu Pracy na zasił-

ki przeniesiona została do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa wprowadziła również system motywacyjny dla pracowników
służb.
1 maja 2004 r. PSZ stały się członkiem sieci Europejskich Służb Zatrudnienia EURES.
Głównym celem organizacji jest wzajemna współpraca publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów we wszystkich krajach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To
także cenna wymiana informacji o zagranicznych systemach zatrudniania. Nadzór
nad koordynacją i rozwojem Polski w międzynarodowej sieci sprawuje Departament
Rynku Pracy w MPiPS, a w wojewódzkich
i powiatowych urzędach pracują specjalni

u

doradcy i asystenci EURES. W wyniku tej
współpracy wielu Polaków zdobyło pracę
za granicą.
Wysoki wskaźnik bezrobocia sprawia, że
efekty prac i zmian są niewystarczające. Kolejne kroki to podniesienie kompetencji pracowników i lepsza współpraca na wielu poziomach z niepublicznymi jednostkami zatrudnienia. Coraz więcej mówi się również
o stworzeniu nowych, odpowiedniejszych
ram prawnych dla niepaństwowych pośredników.
Agnieszka Pietkiewicz

Wiesława Polańska, dyrektor PUP w Jaworznie

Tegoroczne obchody 20-lecia PSZ w Polsce to czas refleksji związanej z funkcjonowaniem PUP w Jaworznie, którym kieruję od początku pojawienia się zjawiska bezrobocia w 1989 r. Zachodzące przeobrażenia na rynku pracy spowodowały, że zmieniała się rola urzędu. Początkowo była to instytucja
zajmująca się tylko rejestracją bezrobotnych i wypłatą zasiłków, a obecnie świadczymy szeroki wachlarz usług i wykorzystujemy instrumenty rynku pracy mające na celu aktywizację zawodową bezrobotnych. PUP to aktywny uczestnik lokalnego rynku pracy, podejmujący różnorodne inicjatywy
na rzecz przeciwdziałania bezrobociu. Dzięki czemu postrzegany jest jako otwarty i nowoczesny, co
potwierdzone zostało uzyskanym certyfikatem „Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie partnerem dla
pracodawców”. Podstawą naszego działania jest efektywna współpraca z władzami miasta oraz partnerami rynku pracy. Przykładem jest powstanie Klubu Integracji Społecznej i Centrum Integracji Społecznej, a także organizacja na szeroką skalę prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych.

u

Marek Kuźniewicz, dyrektor PUP w Gliwicach

Przez ostatnie 20 lat służby zatrudnienia przeszły całkowitą metamorfozę. Kiedy w Dzień Kobiet 8
marca 1990 r. zostałem mianowany kierownikiem Wydziału Zatrudnienia, pracowało w nim łącznie ze mną 9 osób, a obecnie blisko 80. Akcesja Polski do UE, możliwość pozyskania funduszy
unijnych, wprowadzenie standardów usług rynku pracy, otwarte konkursy na stanowiska urzędnicze – to wszystko spowodowało szereg istotnych zmian w naszym funkcjonowaniu. Stale doskonalimy kwalifikacje swoich pracowników, skupiamy się na szeroko pojętych programach aktywizacyjnych oraz działaniach dopasowanych do indywidualnych potrzeb i wymogów zmieniającego się rynku pracy. Rocznie aktywnymi formami obejmujemy ponad 3 tys. osób. Od tego
roku przy naszym urzędzie pracy zaczyna funkcjonować Centrum Aktywizacji Zawodowej, będące zupełnie nową jakością w obsłudze klientów. Dla nas to nowe wyzwanie, którego realizacja
znacząco usprawni obsługę osób bezrobotnych i pracodawców.
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18 maja w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie odbyły się trzecie Transgraniczne
Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji, których organizatorem był WUP w Katowicach.
Wzięło w nich udział 45 wystawców z Polski, Czech i Słowacji.

FOT. ARCHIWUM WUP KATOWICE (3x)

Transgraniczna strefa pracy

argi adresowane są do osób pracujących, bezrobotnych i poszukujących
pracy, zainteresowanych zatrudnieniem lub szkoleniem w regionie przygranicznym Polski, Czech i Słowacji. Biorą
w nich udział także przedsiębiorcy, którzy
chcą prowadzić działalność gospodarczą
lub świadczyć usługi na czeskim lub słowackim rynku pracy.
– Targi są wynikiem współpracy partnerstwa transgranicznego EURES-T Beskydy zawiązanego między Polską, Czechami i Słowacją w 2007 r. Od tej pory następuje ścisła wymiana pomiędzy naszymi krajami, zarówno wiedzy dotyczącej ofert pracy, szkoleń, jak i możliwości podjęcia działalności
gospodarczej bądź funkcjonowania określonych systemów podatkowych. Każdorazowo na targach odnotowujemy udział
ok. 2500 osób i przedstawionych jest

T
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ok. 1500 ofert pracy. Myślę, że oczekiwania
uczestników targów, zarówno pracodawców, jak i zwiedzających są spełniane – mówił Mieczysław Płaneta, dyrektor WUP
w Katowicach.
Oferta tegorocznych targów obejmowała dwie części: wystawienniczą i edukacyjną. Pierwszą z nich była prezentacja wystawców z Polski, Czech i Słowacji, a kraje
te reprezentowały instytucje związane
z rynkiem pracy, edukacją, jak również biznesem. Część edukacyjna dotyczyła prezentacji sytuacji na transgranicznym rynku pracy i przedstawiona została przez ekspertów.
W imprezie wzięły udział urzędy pracy z terenów przygranicznych trzech krajów.
– Naszym zadaniem jest udostępnienie
informacji o tym, co dzieje się na lokalnym
rynku pracy oraz o aktualnych ofertach pracy. Aby sytuacja się ożywiła, potrzebna jest

promocja działań wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz pracodawców. Ze
względu na położenie powiatu cieszyńskiego bardzo ważną sferą naszej działalności
jest współpraca z naszymi czeskimi i słowackimi kolegami na rzecz aktywizacji rynku
pracy, której jednym z elementów są organizowane od 3 lat Transgraniczne Targi. Zainteresowanie zarówno pracodawców, jak
i osób poszukujących pracy pokazuje potrzebę kontynuowania tej inicjatywy – mówi Anna Stefaniak- Bacza, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie.
Na targach pojawili się także liczni pracodawcy prywatni oraz agencje zatrudnienia.
Była to okazja dla firm nie tylko na znalezienie odpowiednich kandydatów na pracowników, ale też szansa na dobrą promocję.
– Poszukujemy przedstawicieli handlowych na terenie całego kraju. Liczymy tak-
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że na kontakt z firmami, ze względu na to,
że prowadzimy pomoc w odszkodowaniach
i windykacji wierzytelności na terenie całej
Europy – mówił Krzysztof Dybiec, dyrektor
regionalny firmy „InterLex” z Wodzisławia
Śląskiego. Oferty pracy dotyczyły wielu
branż i stanowisk (lektorzy językowi, wykwalifikowani górnicy, inżynierowie, programiści, handlowcy, projektanci, kierowcy, magazynierzy) i zostały dostosowane do osób
z różnym poziomem wykształcenia i kwalifikacjami, tak aby każdy miał szansę znalezienia propozycji pracy, która odpowiada jego oczekiwaniom. Michalina Kosmaty
z Cieszyna odwiedziła targi po raz pierwszy.
– Jestem po liceum i czeka mnie pięć miesięcy wakacji, dlatego szukam każdej pracy. Nie mam dużego doświadczenia, ale
mam nadzieję, że coś się znajdzie – mówiła
przeglądając oferty na stoiskach. Natomiast
Jolanta Żurek z Górek Wielkich odwiedziła
targi z mężem, który szuka pracy w transporcie. – Znamy kilka osób, które znalazły pracę na targach, dlatego zdecydowaliśmy się
przyjechać. Jak się trafi jakaś ciekawa oferta, to na pewno skorzystamy – przekonywała. Osoby odwiedzające targi mogły skorzystać nie tylko z propozycji zatrudnienia, które przedstawili pracodawcy i powiatowe
urzędy pracy, ale także z porad specjalistów:
przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy,
Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.
Targi w Cieszynie otworzył dyrektor WUP w
Katowicach Mieczysław Płaneta w towarzystwie:
(od lewej na pierwszym planie) senatora
Sławomira Kowalskiego, Konsula Generalnego RP
w Ostrawie Jerzego Kronholda oraz dyrektor PUP
w Cieszynie Anny Stefaniak-Bacza

W targach wzięły udział również instytucje wspierające przedsiębiorczość. „Dobry
Doradca” to jedna z firm, która realizuje
w ramach PO KL projekt „Aktywna Kobieta
Profesjonalnym Finansistą”.
– Statystyki pokazują, że kobiety na Śląsku są dobrze wykształcone, ale nie mają tylu możliwości zawodowych co mężczyźni.
Projekt ma dać szansę kobietom, aby mogły na równi uczestniczyć w finansowaniu
budżetu domowego. Można się u nas dowiedzieć, jak rozpocząć działalność, pozyskać pieniądze i wszystkiego się nauczyć.
Obecnie jesteśmy na etapie rekrutacji, a zainteresowanie jest ogromne – powiedziała
Monika Konczewska, asystentka koordynatora projektu.
Na targach zaprezentowały się szkoły
wyższe i instytucje edukacyjne z regionu
przygranicznego, a przedstawiciele uczelni udzielali informacji młodzieży oraz osobom bezrobotnym i pracującym, które zamierzają podnieść swoje kwalifikacje.
– Prowadzimy współpracę między polskimi i czeskimi szkołami na Śląsku w programie MBA, czyli Magisterskich Studiów Menedżerskich, który może być ciekawy dla
polskich studentów. Uczestnicząc w targach, mamy także zamiar dotrzeć do większej liczby potencjalnych kandydatów
na uczelnie wyższe na pograniczu czesko-słowacko-polskim – mówił Dušan Kučera
z Business School Ostrawa.
Propozycja edukacyjna dotyczyła również
przybliżenia zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
oraz u naszych południowych sąsiadów.
Osoby zwiedzające targi miały możliwość
zapoznania się z warunkami życia i pracy

w poszczególnych krajach pogranicza. Natomiast uczestnicy warsztatów najczęściej
zadawali pytania na temat pośrednictwa
pracy, ubezpieczeń i systemu podatkowego w Czechach oraz zasad prowadzenia
działalności gospodarczej i zatrudniania pracowników transgranicznych na Słowacji.
– Mieszkam blisko granicy, więc interesuje mnie współpraca z sąsiadami. Jestem
zainteresowany utworzeniem firmy w Czechach lub na Słowacji, ponieważ działam
w branży motoryzacyjnej, a na terenie tych
państw działa dużo takich zakładów, co
stwarza szansę na rozwój. Uzyskałem bardzo ważne informacje i odpowiedzi na pytania, po które zwykle jest się odsyłanym
w urzędach od pokoju do pokoju – wyjaśniał Zbigniew Panek z Bielska-Białej, który wziął udział w warsztatach.
Osoby, które rozważają podjęcie pracy
za granicą, mogły udać się po poradę do doradców EURES, reprezentujących sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich
partnerów na rynku pracy w krajach UE oraz
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
– Od 1 maja 2011 r. wszystkie rynki pracy
w krajach Unii będą stały dla nas otworem.
W związku z kryzysem bardzo zmniejszyła się
jednak liczba miejsc pracy w krajach, do których Polacy najczęściej wyjeżdżają, czyli w Irlandii i Wielkiej Brytanii. W związku z tym duża liczba Polaków stamtąd wraca. Część z tych
osób próbuje szukać pracy lub zakładać własną działalność, przenosząc na polski grunt
wiedzę zawodową, którą zdobyły za granicą.
Druga część osób przyjeżdża do Polski
i po kilku miesiącach decyduje się na ponowny wyjazd, ale już do krajów skandynawskich,
które dużo mniej przeżywają kryzys. Tam
szansę na pracę mają przede wszystkim specjaliści z branży przemysłowej, operatorzy
maszyn, frezerzy, elektrycy czy programiści.
Bardzo dużo ofert jest także w branży medycznej, przy czym tutaj wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego
i podstaw języka szwedzkiego czy norweskiego. Co jakiś czas pojawiają się także oferty
pracy sezonowej. Osoby, które są zainteresowane pracą za granicą, mówią, że mogą robić cokolwiek, a w pracy liczy się przede
wszystkim doświadczenie zawodowe zdobyte w Polsce. Pracodawcy szukają natomiast
osób z konkretnymi kwalifikacjami – tłumaczyła Joanna Stokłosa, doradca europejskich służb zatrudnienia EURES.
Patronat honorowy nad targami sprawowali Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski, Starosta Powiatu cieszyńskiego Czesław Gluza oraz konsulowie
generalni Polski, Czech i Słowacji.
Daria Guba /AGENCJA PRESSO
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Największa impreza targowa wspierająca śląski rynek pracy po raz kolejny udowodniła,
że zdobycie zatrudnienia najłatwiej przychodzi tym osobom, które szukają umiejętnie.

Aktywność nade wszystko
Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach 18 czerwca już po raz
siódmy spotkali się organizatorzy,
wystawcy oraz uczestnicy corocznej, największej międzynarodowej imprezy promującej w naszym regionie rynek pracy,
przedsiębiorczość oraz edukację. W tym
samym czasie targi odbywały się również
w Częstochowie i Bielsku-Białej, gromadząc
łącznie 142 wystawców, w tym zagranicznych, z Belgii, Czech, Niemiec, Norwegii, Słowacji, Słowenii i Wielkiej Brytanii.
– Optymistyczne jest to, że bezrobocie
w województwie śląskim zaczyna wykazywać tendencję malejącą. Średnia dla regionu zeszła poniżej dwucyfrowego progu
i w maju wyniosła 9,7%. Śląskie jest drugim
województwem w kraju o najniższej stopie
bezrobocia. Mimo to uważamy, że taka impreza jak targi jest bardzo potrzebna – komentuje Mariusz Kleszczewski, członek
Zarządu Województwa Śląskiego.

W

w miesiącu, skłaniając je do udziału w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, kursach pozwalających uzyskać prawo jazdy,
prezentacjach ofert pracy w kraju i za granicą.

A może za miedzą?
Z rozmów z osobami, które przyszły na
targi w poszukiwaniu osobistej szansy, wy-

zawodowej. Nasi pracodawcy wymagają jak
największej ilości informacji na piśmie, potwierdzonych przez osoby uprawnione –
przekonywała
Claudia Liebenberg
z Urzędu Pracy w Berlinie.
Wnioskując z sondy przeprowadzonej
wśród wystawców zagranicznych, najbardziej pożądaną grupą zawodową w pań-

To idzie młodość
Pośród zwiedzających zdecydowanie dominowali ludzie młodzi. Interesowały ich zarówno propozycje zatrudnienia, oferowane
przez powiatowe urzędy pracy oraz doradców EURES, jak również oferty edukacyjne
firm szkoleniowych i licznie reprezentowanych wyższych uczelni. Aleksandra Adamczyk oraz Angelika Bochenek przyjechały
na targi z Bytomia. Obie kończą w tym roku
szkoły średnie i szukają możliwości połączenia pracy zawodowej i studiowania
w trybie zaocznym. – Chcemy zarabiać
i uczyć się jednocześnie, żeby nie obciążać
finansowo rodziców. Propozycje niektórych
szkół wyższych są naprawdę ciekawe, gdyż
oferują równocześnie naukę i pracę, dzięki
czemu, kończąc studia, posiada się wymagane przez wielu pracodawców doświadczenie zawodowe – wyjaśniały dziewczyny.
Wojewódzki rynek pracy, jak pokazują statystyki, jest dla młodzieży raczej przychylny.
Wśród ogółu bezrobotnych ludzie do 25 roku
życia stanowią 19%, podczas gdy np. w Hiszpanii 40%, a na Łotwie aż 45%. Do aktywizacji zawodowej młodzieży szczególną wagę
przywiązują Niemcy. Tamtejsze urzędy pracy
zapraszają do siebie osoby z tej grupy raz
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Inauguracja targów. Od lewej: dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
Mieczysław Płaneta, Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, Członek Zarządu Województwa
Śląskiego Mariusz Kleszczewski

wnioskować można było, iż szerokiej promocji wymaga idea EURES, czyli Europejskich Służb Zatrudnienia. Jest to sieć współpracy, ułatwiająca swobodny przepływ pracowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz dodatkowo w Szwajcarii.
Obecnie w sieci działa 900 doradców
EURES, którzy bezpłatnie pomagają chętnym w znalezieniu zatrudnienia za granicą,
pracodawcom zaś w wyszukiwaniu osób
deklarujących chęć zarobkowania w określonych profesjach. Zwiedzających targi interesował rynek pracy naszych najbliższych
zachodnich sąsiadów w związku z tym, że
Niemcy zapowiedziały jego pełne otwarcie
od maja 2011 r.
– Do podjęcia pracy w naszym kraju
warto solidnie się przygotować. Atutem jest
znajomość języka niemieckiego przynajmniej w stopniu podstawowym, jak również
posiadanie dokumentacji rzetelnie potwierdzającej kwalifikacje i ścieżkę kariery

stwach UE są informatycy, ale nie tylko. Atrakcyjnym pracodawcą zagranicznym może
być służba zdrowia, oferująca bardzo przyzwoite zarobki również pielęgniarkom. Potrzebne są opiekunki osób starszych, istnieje
duże zapotrzebowanie na pracowników hotelarstwa i gastronomii, również inżynierowie różnych specjalności nie mają problemów z uzyskaniem zatrudnienia. Czesi chętnie widzą u siebie polskich nauczycieli najrozmaitszych specjalności. Już teraz wielu
dydaktyków z Polski, zwłaszcza tych mieszkających w pasie przygranicznym, dojeżdża
do szkół w Republice Czeskiej, inni decydują
się na przeprowadzkę, odwiedzając swoje
polskie domy w weekendy.

Krawcowe i bankowcy
– Ostatnio do powiatowych urzędów
pracy trafia średnio od 9 do 9,5 tys. ofert
pracy miesięcznie. To liczba, która świadczy
o poprawie sytuacji na rynku zatrudnienia.

t

FOT. TOMASZ JODŁOWSKI
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Ze względu na sezon letni bezrobocie będzie spadało, ponieważ rośnie zapotrzebowanie na pracowników w drogownictwie,
budownictwie, rolnictwie czy ogrodnictwie.
Zaczynają się też sezonowe wyjazdy zarobkowe za granicę – mówił Mieczysław Płaneta, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Katowicach.
Prezentowane podczas targów oferty
pracy potwierdzają starą prawdę, że aby
znaleźć zatrudnienie, niekoniecznie trzeba
ukończyć wyższe studia, należy jednak posiadać w swojej profesji wysokie kwalifikacje. Refleksja druga: warto posiadać zawód,
który można wykonywać zarówno na etacie lub na podstawie umowy cywilno-prawnej, jak również prowadząc swoją własną
firmę. Do tego rodzaju profesji należą: pie-

FOT. ARCHIWUM WUP KATOWICE (3x)

Tegoroczne targi zorganizowane
w trzech miastach: Katowicach, Częstochowie
i Bielsku-Białej zgromadziły łącznie
142 wystawców

karz, cukiernik, fryzjer, krawcowa, a także informatyk, specjalista do spraw promocji,
specjalista w dziedzinie ubezpieczeń. Co ciekawe, mimo kryzysu finansowego, podczas
targów oferowano stanowiska w sektorze
bankowym. Młodzi mężczyźni zainteresowani byli zawodową karierą w wojsku, gdyż
są to posady nieźle wynagradzane, a przy
tym pozwalające przeżyć przygodę. Najbardziej bodaj oryginalna oferta pracy czekała
na instruktora płetwonurków.
– Nowe wyzwania wymagają nowych
metod postępowania. Zajmujemy się m.in.
szkoleniem długotrwale bezrobotnych kobiet. Dzięki wsparciu amerykańskiej organizacji „Dress for Success” oferujemy paniom
kończącym kursy bezpłatne ubiory oraz
kosmetyki. Bardzo to sobie cenią, gdyż szkolenie pozwala im zdobyć nowe umiejętności zawodowe i zyskać pozytywne nastawienie do życia, a poprzez profesjonalny
ubiór – stworzyć nowy, atrakcyjniejszy osobisty wizerunek – tłumaczył Stanisław
Bubin z Polskiego Domu Kreacji w Katowicach, jednego z targowych wystawców.

Sam sobie szefem
Zaciekawienie budziły możliwości oferowane przez instytucje wspierające rozwój
przedsiębiorczości poprzez szkolenia, doradztwo, dotacje, a także pożyczki. Uczestników warsztatów pod nazwą „Możliwości
wsparcia dla przedsiębiorców w ramach
środków Funduszu Pracy i Unii Europejskiej”
najbardziej interesowało, skąd pozyskać
środki na uruchomienie samodzielnej działalności gospodarczej. Jak się okazuje, wiadomości na ten temat nigdy za wiele. Osobie, która nie zajmuje się na co dzień problematyką unijnego wsparcia, trudno połapać się w zawiłościach związanych z możliwościami oferowanymi przez powiatowe
urzędy pracy. To samo dotyczy projektodawców, którymi mogą być samorządy,
firmy szkoleniowe czy organizacje trzeciego
sektora, biorące udział w konkursach, w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Większość też nie posiada wiedzy o wyjątkowo atrakcyjnych dotacjach unijnych,
które przeznaczyć można m.in. na samo-

zatrudnienie, a są one dostępne w kilku instytucjach działających w stolicach wszystkich czterech subregionów województwa
śląskiego. Przedsiębiorcy narzekający na
niedostępność kredytów z uwagi na wymagania restrykcyjnych zabezpieczeń stawiane przez banki, mogli dowiedzieć się
podczas warsztatów o prawdziwym dobrodziejstwie w postaci regionalnych funduszy poręczeniowych. Zajęcia przygotowali
oraz prowadzili pracownicy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP
w Katowicach.
Optymistyczne jest to, że u osób, które
zdecydowały się przyjść lub przyjechać na
targi nawet z odległych miejscowości coraz
powszechniejsze staje się przekonanie, że
dla zdobycia bądź utrzymania pracy, konieczny jest osobisty wysiłek, rozumiany
jako potrzeba zawodowego kształcenia się
przez całe życie.
Adam Molenda
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Wydarzenia

Ustanowienie przez Unię roku 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem
i Wykluczeniem Społecznym pomóc ma w eliminowaniu ubóstwa będącego najczęściej
pochodną bezrobocia, zwłaszcza długotrwałego.

Wsparcie dla wykluczonych
ierwsze spotkanie poświęcone tej problematyce odbyło się w dniach 8-12
stycznia 2010 r. w Patras (Grecja) w ramach programu partnerskiego „Narzędzia
wspierające osoby wykluczone społecznie”.
Koordynatorem tego projektu partnerskiego, realizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci, jest Centrum Szkoleniowe
NELE z Grecji, natomiast partnerami są
Østfold fylkeskommune (Rada Okręgu Regionu Østfold) z Norwegii i Wojewódzki
Urząd Pracy w Katowicach. Przedsięwzięcie
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Uczestnicy projektu przed siedzibą Centrum
Szkoleniowego NELE

ma za zadanie wymianę doświadczeń i zdobycie wiedzy o sposobach pracy z osobami
zagrożonymi zjawiskiem wykluczenia społecznego oraz poznanie, na jakich zasadach
współpracują ze sobą instytucje partnerskie
biorące udział w projekcie z innymi
podmiotami, bezpośrednio pomagającymi
potrzebującym. Chodzi też o wymianę doświadczeń o sposobach wzbudzania odpowiedzialności i niezależności u osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego, jak również indywidualne podejście
do kłopotów poszczególnych ludzi.

Narażeni na wykluczenie
Za osoby narażone na ryzyko wykluczenia społecznego uznano w szczególności:
długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych
o niskich kwalifikacjach i w wieku powyżej 50
lat, młode osoby pozbawione pracy (o niskich kwalifikacjach, nieprzyzwyczajone
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do pracy), rodziny o niskich dochodach
(z jednym rodzicem oraz nieposiadające innego stałego źródła dochodów niż zasiłek
społeczny), a także niepełnosprawnych. Podczas spotkania każdy z partnerów szczegółowo omówił strategie pracy na rzecz osób
zagrożonych zjawiskiem wykluczenia oraz
przedstawił metody i narzędzia, jakimi się posługuje. W ramach świadczonych usług podejmowane są działania mające na celu podnoszenie poziomu motywacji, uświadamianie znaczenia aktywności i odpowiedzialności za własne życie oraz redukowanie konieczności korzystania z zasiłków. Instytucje
pomagają w zmianie kwalifikacji, prowadzą
szkolenia zawodowe mające na celu podnoszenie poziomu wykształcenia klientów, dostarczają usług z zakresu doradztwa i poradnictwa zawodowego. Instytucje udzielają
również wsparcia prawnego oraz współpracują z organizacjami, których działalność skupia się na grupach docelowych.

Na dwa sposoby
Østfold fylkeskommune z Norwegii to jednostka publiczna, która ma na celu podnoszenie poziomu dobrobytu społecznego
mieszkańców dzięki rozwojowi regionalnemu oraz odpowiada za kształcenie na poziomie średnim. Norweski system kształcenia
zorganizowany jest w oparciu o idee uczenia się ustawicznego, a jego podstawową zasadę ujmuje hasło „Edukacja dla wszystkich”.
Oznacza to, że każda osoba powinna mieć
równy dostęp do wykształcenia, niezależnie
od pochodzenia społecznego. Usługi psychologiczno-edukacyjne polegają na udzielaniu porad uczniom oraz pracownikom
szkół, nakierowanych na tworzenie indywidualnych ścieżek kariery zawodowej. Celem
wypracowania najlepszych rozwiązań podejmowana jest współpraca z innymi instytucjami: szkołami, agencjami zatrudnienia, instytucjami systemu świadczeń społecznych.
u

Centrum Szkoleń NELE jest popularną instytucją szkoleniową, która rozpoczęła działalność po II wojnie światowej celem walki
z analfabetyzmem wśród dorosłych. Instytucja realizuje zadania z zakresu szkoleń zawodowych dla osób dorosłych, a także
wdraża projekty dedykowane wszystkim
mieszkańcom regionu, dotyczące zarządzania firmą, informatyki, sztuki, kultury i sportu, edukacji środowiskowej, zdrowia i usług
społecznych, turystyki i usług, rolnictwa, pedagogiki, tańców ludowych, pierwszej pomocy, wytwarzania win. Centrum kieruje
swoje usługi do bezrobotnych osób dorosłych, dorosłych pracujących, dorosłych ze
specjalnymi potrzebami, a także do grup
społecznie wykluczonych (imigrantów,
więźniów, Romów, samotnych rodziców).
Instytucja działa w oparciu o następujące
zasady: wszyscy mieszkańcy regionu powinni mieć możliwość uczenia się przez całe życie, każda dorosła osoba niezależnie
od rasy, płci, pochodzenia społecznego powinna mieć równe prawo do edukacji i szkoleń zawodowych, należy przeciwdziałać
wszelkim nierównościom edukacyjnym,
które są rezultatami pochodzenia społecznego i warunków ekonomicznych.
Ustalono, że informacje na temat działań
podejmowanych w ramach projektu rozpowszechniane będą na stronach internetowych każdego z partnerów. Koordynator zamierza wydać także ulotkę o podstawowych
założeniach i podejmowanych działaniach.
Rezultatem końcowym spotkań ma być wydanie broszury wraz z płytą CD, która przedstawi cele projektu, podejmowane działania, materiał zebrany podczas realizacji (prezentacje, zdjęcia, sprawozdania z dyskusji)
oraz raport końcowy. Projekt trwać będzie
do 31 lipca 2011 r., a drugie spotkanie
odbyło się w dniach 13-19 czerwca w Moss
(Norwegia).
Oprac. Iwona Gutowska

Podejmowane są działania mające na celu podnoszenie
poziomu motywacji, uświadamianie znaczenia aktywności
i odpowiedzialności za własne życie oraz redukowanie
konieczności korzystania z zasiłków.
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Maj to kolejny miesiąc tego roku, w którym odnotowano spadek bezrobocia w województwie śląskim
do poziomu 9,7%. Jednak nadal w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy znajdują się bezrobotni
nieposiadający wykształcenia średniego, długotrwale bezrobotni oraz bezrobotni
bez kwalifikacji zawodowych.

Wiosenno-letnie ożywienie
iczba bezrobotnych zarejestrowanych
w końcu maja wyniosła 177 973 osoby
(w tym 92 886 kobiet) i w stosunku
do marca spadła o 5,4 tys. Optymizm byłby jednak przedwczesny, gdyż tendencja ta
może być chwilowa i wiązać się może z rozpoczęciem się sezonu wiosenno-letniego.
Miesiące te to okres intensyfikacji robót drogowych, prac w budownictwie, rolnictwie,
ogrodnictwie i turystyce, które wymagają
większej liczby pracowników. Najmniejszą
liczbę bezrobotnych odnotowano w powiatach: bieruńsko-lędzińskim (1168 osób),
rybnickim (1753 osoby) i Żorach (2020
osób), natomiast największą w Częstochowie (12 434 osoby), Sosnowcu (10 275 osób)
oraz Bytomiu (9693 osoby).
Nadal utrzymuje się duże zróżnicowanie
natężenia bezrobocia w regionie. Najlepsza
sytuacja jest w Katowicach, gdzie w końcu
maja 2010 r. wysokość stopy bezrobocia wynosiła 3,7%, a najgorsza w powiecie myszkowskim, gdzie wysokość ta osiągnęła 18,2%. Powiat o najwyższej i najniższej
stopie bezrobocia dzieliła zatem w kwietniu różnica aż 14,5 punktów procentowych.
Jeżeli chodzi o podregiony, to najniższą stopę bezrobocia notowano w tyskim (5,9%)
i katowickim (6,7%); potem kolejno w podregionie: rybnickim (8,6%), bielskim (9,0%)
oraz gliwickim (9,2%), sosnowieckim
(12,9%) oraz częstochowskim (13,0%). Najwyższą stopę bezrobocia odnotował podregion bytomski (13,6%).

Napływ i odpływ
W maju w powiatowych urzędach pracy
województwa śląskiego zarejestrowało się
(tzw. napływ) 22,7 tys. osób, w tym 49,3%
stanowiły kobiety. W stosunku do ubiegłego miesiąca liczba ta spadła o 973 osoby.
Większość napływających do bezrobocia
– 74% – to osoby poprzednio pracujące. Natomiast liczba bezrobotnych wyłączonych
z ewidencji powiatowych urzędów pracy
(tzw. odpływ) wynosiła 28,1 i spadła o 2,4
tys. w porównaniu z ubiegłym miesiącem.
Największą grupę stanowili bezrobotni, którzy zostali wyłączeniz tytułu niepotwierdzenia gotowości do pracy – 10,6 tys.; na-
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Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu kwietnia
wyniosła 183 tys. osób i w stosunku do marca spadła o 6,8 tys.

tomiast 10,2 tys. bezrobotnych podjęło
pracę, w tym przede wszystkim pracę niesubsydiowaną – 8,3 tys. osób. W maju liczba osób skierowanych na staże wyniosła 2,4
tys., a szkolenia rozpoczęło 1,7 tys. bezrobotnych.

Bez pracy
Wśród bezrobotnych, których ustawa
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zalicza do kategorii „będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy”, najliczniejszą grupę stanowiły osoby bez wykształcenia średniego – 100 899, tzn. 56,7%
ogółu bezrobotnych. Natomiast długotrwale bezrobotni stanowili 35,1% wszystkich bezrobotnych. W strukturze bezrobocia nadal przeważają kobiety: 52,1% ogółu
zarejestrowanych (92,8 tys.), a wśród nich
spory odsetek stanowią panie, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia

– 16,8% ogółu bezrobotnych kobiet
(15 615). Bezrobotni uprawnieni do zasiłku
stanowili 18,4% ogółu zarejestrowanych
(32,7 tys.), i liczba ta spadła w porównaniu
z kwietniem o 1,4 tys.
Zgodnie z obowiązującą ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca zobowiązany jest zgłosić zamiar zwolnień
grupowych do właściwego – ze względu
na siedzibę firmy – urzędu pracy. W maju 17
zakładów pracy poinformowało, że planuje w trybie zwolnień grupowych wypowiedzieć umowę o pracę 205 osobom, natomiast 270 osobom wręczono wypowiedzenia z przyczyn niedotyczących pracownika. W 5 zakładach pracy zlokalizowanych
w województwie śląskim zwolnieniami monitorowanymi objętych zostało 308 pracowników.
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u 28 formularzy E 301 – potwierdzających

Województwo śląskie – liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia
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Indywidualny plan działania
Zgodnie z obowiązującą ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach pracy, powiatowy urząd pracy w ramach udzielanej
pomocy przygotowuje dla bezrobotnego
lub poszukującego pracy indywidualny
plan działania (IPD). Plan ten ma na celu doprowadzenie do podjęcia przez daną osobę odpowiedniej pracy i tworzony jest
przy jej udziale. W maju dla 6746 osób
(w tym 3787 kobiet) przygotowano indywidualny plan działania. Według stanu
na koniec maja br. realizują go 52 067 osoby (w tym 58,7% kobiet).

Ruch na rynku
W omawianym okresie do powiatowych
urzędów pracy zgłoszono 9128 informacji

u

o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej. W końcu maja do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 8330 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Liczba
propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej spadła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 11%. Propozycji pracy
zgłoszono w województwie śląskim 6296,
a w 1094 przypadkach dotyczyła ona zatrudnienia subsydiowanego.

Świadczenia dla osób
powracających
W maju, zgodnie z unijną zasadą koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, wydano:

okresy zaliczane przy przyznawaniu
świadczeń dla bezrobotnych
u 3 dokumenty U006 potwierdzające
liczbę członków rodziny osoby bezrobotnej, które powinny być uwzględnione
przy naliczaniu świadczeń.
u 1 dokument U007 – zapytanie o przyznanie transferu zasiłku do Polski
u 22 dokumenty U009 potwierdzające rejestrację osób poszukujących pracę na terenie naszego województwa w związku
z przyznanym transferem.
W 106 przypadkach wystąpiono na formularzu U001 do instytucji właściwych
o wydanie dokumentu potwierdzającego
okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub
pracy na własny rachunek.
W omawianym okresie wydano również
148 decyzji, w tym:
u 108 decyzji przyznających prawo do zasiłku dla bezrobotnych na zasadzie sumowania okresów zatrudnienia. Decyzje
wydano w oparciu o formularze E – 301
oraz polskie świadectwa pracy
u 40 decyzji stwierdzających zachowanie
prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych nabytego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim
Unii Europejskiej.
Wydano także 113 postanowień o zawieszeniu postępowania w związku z wystąpieniem do instytucji właściwej o wydanie
formularza E 301 oraz 85 postanowień
o podjęciu postępowania.
Oprac. Iwona Gutowska

Liczebność poszczególnych kategorii bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
30.04.2010

Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy*
liczba

udział
w ogółem (%)

liczba

do 25. roku życia

36 336

19,8

35 238

19,8

długotrwale bezrobotni

62 548

34,1

62 419

35,1

powyżej 50. roku życia

40 210

21,9

39 445

22,2

bez kwalifikacji zawodowych

48 087

26,2

46 850

26,3

bez doświadczenia zawodowego

46 528

25,4

45 663

25,7

105 079

57,3

100 899

56,7

15 615

16,8**

bez wykształcenia średniego

**

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

15 890

16,8

samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia

15 075

8,2

14 753

8,3

3 903

2,1

3 797

2,1

10 853

5,9

10 671

6,0

194

0,1

188

0,1

osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia
niepełnosprawni
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
Liczba bezrobotnych ogółem
* Dane liczbowe oraz odsetki nie sumują się – osoba bezrobotna może przynależeć do kilku kategorii równocześnie.
** Wśród ogółu bezrobotnych kobiet.
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31.05.2010

udział
w ogółem (%)
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183 338

177 973

u

Bezrobotni w powiatach
województwa śląskiego

MARIUSZ MAMET/MACMAP

(stan na 31 maja 2010 r.)
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u Filia w Bielsku-Białej
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 813 62 43
faks: 33 822 06 71
e-mail: bielsko@wup-katowice.pl

u Filia w Częstochowie
Al. Niepodległości 20/22
42-200 Częstochowa
tel.: 34 363 89 89, 34 363 38 61, 34 363 40 51
faks: 34 363 89 89 w.251
e-mail: czestochowa@wup-katowice.pl

u Wydziały merytoryczne
u Biuro Promocji Zatrudnienia

tel. 32 757 33 30

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
Tel. 32 757 33 60, 32 757 33 01
Fax: 32 757 33 62
email: wup@wup-katowice.pl
www.wup-katowice.pl

u Centrum Informacji i Planowania

Kariery Zawodowej
tel. 32 757 33 43
u Centrum Metodyczne Poradnictwa Zawodowego

tel. 32 757 33 40
u Wydział Programów Rynku Pracy

tel. 32 757 33 84
u Obserwatorium Rynku Pracy

tel. 32 757 33 86
u Punkt Informacyjny Europejskiego

Funduszu Społecznego
tel. 32 757 33 11

