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W skrócieu

Two ja przed się bior cza 
stro na

W ra mach unij ne go pro jek tu „Pro mo cja
przed się bior czo ści w wo je wódz twie ślą -
skim” WUP w Ka to wi cach uru cho mił no wą
stro nę in ter ne to wą www.przed sie bior -
czosc.wup -ka to wi ce.pl. Ce lem jest za chę -
ce nie miesz kań ców re gio nu do za kła da nia
wła snej dzia łal no ści go spo dar czej. Stro -
na zo sta ła po my śla na ja ko no wo cze sny po -
rad nik, po moc ny w szu ka niu od po wie dzi
na py ta nia: jak za ło żyć wła sną fir mę; gdzie
się zgło sić, aby uzy skać do ta cje na dzia łal -
ność go spo dar czą, w ja ki spo sób uzy skać
wspar cie. Pro jekt jest współ fi nan so wa ny ze
środ ków EFS i obej mu je m.in. re kla mę
na bil lbo r dach, pro mo cję w pra sie i te le wi -
zji oraz udział w tar gach pra cy i dniach
przed się bior czo ści.

Źró dło: WUP w Ka to wi cach

Do dat ko we środ ki 
dla po wo dzian 

Mi ni ster Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej Jo lan ta
Fe dak prze ka za ła z Fun du szu Pra cy 90 mln
zł na wspar cie prac zwią za nych z usu wa -
niem skut ków po wo dzi i two rze niem no -
wych miejsc pra cy na te re nach ogar nię tych
klę ską. Środ ki te po cho dzą z re zer wy FP i są
uru cha mia ne z ini cja ty wy mi ni stra. Je że li su -
ma 90 mln oka że się nie do sta tecz na, mi ni -
ster wy stą pi z wnio skiem o do ko na nie
zmian w pla nie wy dat ków tak, aby po móc
przed się bior com w od bu do wie za kła dów
pra cy. W przy pad ku za prze sta nia dzia łal no -
ści przez przed się bior cę przez mi ni mum
2 mie sią ce pra cow ni cy mo gą sta rać się
o otrzy ma nie za licz ki na po czet za le głe go
wy na gro dze nia z Fun du szu Gwa ran to wa -
nych Świad czeń Pra cow ni czych.

Źró dło: MPiPS

uu

„Ludz ka twarz EFS”
19 kwiet nia 2010 r. pod tą na zwą zo sta ła
ogło szo na IV edy cja kon kur su dla dzien ni -
ka rzy pra so wych, ra dio wych i te le wi zyj nych,
któ re go or ga ni za to rem jest Mi ni ster stwo
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej. Ce lem jest po -
pu la ry za cja moż li wo ści i efek tów ko rzy sta -
nia ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go. Au to rzy naj cie kaw szych prac
otrzy ma ją na gro dę pie nięż ną, sta tu et kę
„Dzien ni karz przy ja zny EFS” oraz od bę dą
po dróż do cen trum po dej mo wa nia stra te -
gicz nych de cy zji w UE w cza sie wi zy ty stu -
dyj nej, or ga ni zo wa nej przez Przed sta wi ciel -
stwo Ko mi sji Eu ro pej skiej w Pol sce. Zgło sze -
nia prac przyj mo wa ne bę dą do 10 wrze -
śnia 2010 r. w sie dzi bie or ga ni za to ra. Szcze -
gó ło we in for ma cje do stęp ne na stro nie:
www.ludz ka twa rzefs.pl.

Źró dło: MPiP

S

Szko le nia dla osób 50+ 
WUP w Ka to wi cach roz po czął szko le nia
w ra mach pro jek tu wła sne go „Kom pe ten -
cje na mia rę po trzeb”, któ ry jest skie ro wa -
ny do osób po wy żej 50 ro ku ży cia, pra cu -
ją cych i miesz ka ją cych w wo je wódz twie ślą -
skim. Uczest ni cy mo gą bez płat nie sko rzy -
stać z do radz twa in dy wi du al ne go, kur sów
ję zy ka an giel skie go, szko leń kom pu te ro -
wych i za wo do wych oraz z warsz ta tów in -
ter per so nal nych. Co nie zwy kle istot ne,
uczest ni cy otrzy ma ją nie tyl ko za świad cze -
nia po twier dza ją ce zdo by cie od po wied nich
kwa li fi ka cji i umie jęt no ści, ale rów nież ce -
nio ne i uzna wa ne przez pra co daw ców
na te re nie ca łej Eu ro py cer ty fi ka ty umie jęt -
no ści ję zy ko wych TELC oraz kom pu te ro -
wych ECDL. Re zul ta tem pro jek tu bę dzie
wspar cie 200 osób w utrzy ma niu i wzmoc -
nie niu ich po zy cji na ryn ku pra cy. Wię cej in -
for ma cji na stro nie: www.kom pe ten -
cje.wup -ka to wi ce.pl.

Źró dło: WUP w Ka to wi cach
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Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia 
według województw
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tWprowadzenie

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 wyno-
szącej 11,9%. Niższy wskaźnik od Śląskiego miały tylko
województwa wielkopolskie – 9,2% oraz mazowiec-
kie – 9,3%.

Wśród bez ro bot nych naj więk szą gru pę sta no wią
oso by bez wy kształ ce nia śred nie go oraz dłu go trwa -
le bez ro bot ne (od po wied nio 57,3% i 34,1% ogó łu
bez ro bot nych). To mię dzy in ny mi ta kie oso by są
szcze gól nie na ra żo ne na wy klu cze nie spo łecz ne. Jak
pod kre śla prof. Ma rek Szcze pań ski, pro blem wy klu -
cze nia do ty czy aż jed nej pią tej spo łecz no ści na sze -
go wo je wódz twa (po le cam roz mo wę w tym nu me -
rze). Rok 2010, ogło szo ny przez Unię – Eu ro pej skim
Ro kiem Wal ki z Ubó stwem i Wy klu cze niem Spo łecz -
nym, sta no wi dla nas do dat ko wy im puls do dzia ła -
nia. Pra gnąc jak naj spraw niej roz wią zy wać pro ble -
my, nasz urząd bie rze udział w pro gra mie part ner -
skim „Na rzę dzia wspie ra ją ce oso by wy klu czo ne spo -
łecz nie”. Pro jekt, któ ry trwać bę dzie do lip ca 2011 r.,
ma umoż li wić uczest ni kom zdo by cie wie dzy o spo -
so bach pra cy z oso ba mi za gro żo ny mi wy klu cze niem.
Te mu ce lo wi słu żą tak że re ali zo wa ne obec nie pro jek -
ty w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz -
ki. Wspie ra ją one m.in. dłu go trwa le bez ro bot nych po -
przez ak ty wi za cję za wo do wą, po moc w zdo by ciu no -

wych kwa li fi ka cji i pod nie sie nie zdol no ści do za trud -
nie nia. Or ga ni zo wa ne są sta że w za kła dach pra cy
i szko le nia, a tak że przy zna wa ne jed no ra zo we do ta -
cje na pod ję cie dzia łal no ści go spo dar czej. Wię cej
na ten te mat prze czy ta cie Pań stwo w ar ty ku le „W stro -
nę pra cy”.

Moż na mieć na dzie ję, że zor ga ni zo wa ne przez nas
ma jo we trans gra nicz ne tar gi w Cie szy nie oraz czerw -
co we VII Eu ro pej skie Tar gi Przed się bior czo ści, Pra cy
i Edu ka cji w Ka to wi cach, Biel sku-Bia łej oraz Czę sto -
cho wie przy czy ni ły się do zna le zie nia pra cy przez oso -
by bez ro bot ne i po szu ku ją ce pra cy. Pre zen tu ją ce się
na obu im pre zach in sty tu cje wspie ra ją ce przed się -
bior czość prze ko ny wa ły, że war to zde cy do wać się
na pro wa dze nie sa mo dziel nej dzia łal no ści go spo dar -
czej. O po moc w tym za kre sie moż na się zwró cić
do Cen trum In for ma cji i Pla no wa nia Ka rie ry Za wo -
do wej WUP w Ka to wi cach.

Nu mer ten od da je my do Pań stwa rąk tuż przed wa -
ka cja mi, któ re za wsze sprzy ja ją po szu ki wa niu pra cy
za gra ni cą. Przed wy jaz dem war to sko rzy stać z po -
rad za miesz czo nych w„Po rad ni ku bez piecz nych wy -
jaz dów”. Ar ty kuł przy po mi na, na co zwró cić uwa gę,
za po zna jąc się z ofer ta mi pra cy za gra ni cą, aby unik -
nąć przy krych nie spo dzia nek i bez piecz nie wró cić
do do mu.

Za pra szam do lek tu ry! 

W numerze:
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Gość „Rynku Pracy”u

u Pa nie Pro fe so rze, trwa Eu ro pej ski Rok
Wal ki z Ubó stwem i Wy klu cze niem
Spo łecz nym. Czy w kon tek ście tej mię -
dzy na ro do wej ini cja ty wy w wo je -
wódz twie ślą skim, któ re jest dru gim
po ma zo wiec kim naj bo gat szym re gio -
nem w Pol sce, ma my z czym wal czyć?
Oczy wi ście, bo wiem i u nas są lu dzie pod -

le ga ją cy wy klu cze niu, a w skraj nych przy -
pad kach głę bo kiej mar gi na li za cji. Sza cu ję ich
licz bę na oko ło 20% spo łecz no ści wo je wódz -
kiej, co ozna cza bli sko mi lion osób. Ktoś mo -
że po wie dzieć, że to za le d wie jed na pią ta,
ktoś in ny, że aż jed na pią ta. Po ma gać na le -
ży wszyst kim ży ją cym w nie do stat ku, ale
w pierw szej ko lej no ści tym naj bar dziej bez -
bron nym, czy li dzie ciom oraz lu dziom nie -
zdol nym do pod ję cia pra cy, a tak że oso bom
star szym i nie do łęż nym. Tych, któ rzy so bie
nie ra dzą, mi mo że są zdro wi i w wie ku pro -
duk cyj nym, obej mo wać na le ży po mo cą, któ -
rą na zy wam „kon trak to wą”. Po le ga ona
na sto so wa niu za sa dy: je że li rze czy wi ście
chcesz pra co wać, to ci w tym po mo że my. My,
czy li: pań stwo, sa mo rzą dy, or ga ni za cje po -
za rzą do we lub pa ra fie. Je stem prze ciw ni -
kiem roz daw nic twa, któ re de mo ra li zu je be -
ne fi cjen tów po mo cy. 

u W swo ich pra cach w śród osób dłu go -
trwa le bez ro bot nych wy róż nia Pan lu -
dzi nie ja ko pro gra mo wo tkwią cych
w takiej sytuacji: „praw ni ków bie dy
i pro fe so rów nie do stat ku” oraz „nie -
bie skie pta ki”.
Z po mo cy spo łecz nej ko rzy sta ją rów nież

lu dzie mo gą cy z po wo dze niem pod jąć pra -
cę. Wir tu ozer ska zna jo mość róż nych ro dza -
jów świad czeń przy słu gu ją cych bez ro bot -
nym jest po wo dem, dla któ re go ani my ślą
pod jąć za trud nie nie. Wy ko rzy stu jąc wszel -
kie moż li we for my po mo cy, ży ją na cał kiem
przy zwo itym po zio mie. Na to miast „nie bie -
skie” lub też „ko lo ro we pta ki” to li te rac kie
okre śle nie osób funk cjo nu ją cych w pej za żu
miast ja ko bo he ma: ar ty stów, po etów, pi sa -
rzy. Ży ją in nym ryt mem niż prze cięt ny czło -
wiek, trud no bo wiem od twór cy wy ma gać,

by pra co wał re gu lar nie osiem go dzin dzien -
nie, choć i ta cy się zda rza ją. Ja ich lu bię i ce -
nię, gdyż do da ją ko lo ry tu miej skie mu pej -
za żo wi. Nie po sia da ją eta tów, ma ją nie wiel -
kie po trze by, w sta ty sty kach jed nak że wy -
stę pu ją czę sto ja ko oso by nie pra cu ją ce, cho -
ciaż ma lu ją ob ra zy i pi szą wier sze. Uwa żam,
że ich spo sób na ży cie na le ży usza no wać. 

u Oprócz osób nie pra cu ją cych z wła sne -
go wy bo ru, są i ta kie, któ re nie ko rzy -
sta ją z po mo cy spo łecz nej, mi mo że
ma ją do niej pra wo.
To zja wi sko na zy wam „bie dą god no ścio -

wą”, a do ty czy ona lu dzi otrzy mu ją cych naj -
niż sze eme ry tu ry i ren ty. Wie lu z nich skru -
pu lat nie opła ca wszyst kie ra chun ki i na ży -
cie zo sta je im nie wie le. Nie pro szą ni ko go
o po moc, gdyż nie po zwa la im na to god -
ność wła sna. War to wspo mnieć przy oka zji
o „wor king po or” czy li „pra cu ją cej bie dzie”.
Cho dzi o oso by, któ re mi mo po sia da nia pra -
cy za ra bia ją tak ma ło, że le d wo star cza im
na bar dzo skrom ne utrzy ma nie. Nie cho dzi
wy łącz nie o nie wy kwa li fi ko wa nych ro bot -
ni ków. Asy stent na uni wer sy te cie rów nież
otrzy mu je po bo ry na po zio mie mi ni mum
nie zbęd ne go czło wie ko wi do ży cia. 

u W po wszech nej opi nii ubó stwo oraz
wy klu cze nie spo łecz ne za czy na ją się
od bez ro bo cia, zwłasz cza dłu go trwa -
łe go, ale brak pra cy nie jest je dy ną
przy czy ną eks klu zji.
Po wo dów ubó stwa oraz we ge to wa nia

na mar gi ne sie spo łecz nym jest znacz nie wię -
cej, cho ciaż by sła be wy kształ ce nie czy ni skie
aspi ra cje ży cio we i za wo do we. De gra du je
rów nież wie lo dziet ność, choć to pa ra doks,
bo je ste śmy pań stwem po trze bu ją cym wie -
lo dziet no ści, cier pi my na re gres de mo gra -
ficz ny. Jed nak po sia da nie już trój ki dzie ci

stwa rza po waż ne ry zy ko do zna nia wy klu cze -
nia spo łecz ne go. Nie wia do mo tyl ko, czy to
wie lo dziet ność po wo du je bie dę, czy też bie -
da wy wo łu je wie lo dziet ność. Mam wra że nie,
że jest to ro dzaj błęd ne go ko ła, sta no wią ce -
go wiel ki pro blem spo łecz ny. In ną prze słan -
kę nie do stat ku sta no wi cho ry psy chicz nie
czło nek ro dzi ny. Ko niecz ność spra wo wa nia
nad nim opie ki wy ma ga re zy gna cji z pra cy
przy naj mniej jed nej oso by. W re zul ta cie utra -
ty do cho dów ro dzi na do zna je pau pe ry za cji
i wy klu cze nia spo łecz ne go. Eks klu zji do -
świad cza ją tak że uchodź cy. Wy mie nio ne
prze ze mnie gru py do tknię te są nę dzą, nie -
do ży wie niem, czę sto bez dom no ścią. 

u Stwo rzył Pan przed la ty okre śle nie:
„bie da jest ro dza ju żeń skie go”, wy prze -
dza jąc ba da nia mi na ten te mat współ -
cze sne dys ku sje na te mat pa ry te tu płci
oraz ko niecz no ści za pew nie nia rów nych
szans ko bietom i męż czyznom, tak bar -
dzo ak cen to wa nej we wspar ciu UE. 
Czło wiek ro dząc się dziew czyn kę, jest za -

gro żo ny wy klu cze niem bar dziej niż ro dząc
się chłop cem. To czą ca się na ten te mat kam -
pa nia spo łecz na wie le aspek tów te go zja -
wi ska na gła śnia. Do daj my od ra zu, iż gru -
pą szcze gól nie na ra żo ną na ży cie w bie dzie
są też dzie ci, szcze gól nie te w wie ku do lat
trzy na stu. W Pol sce nie mal co trze cie dziec -
ko ży je w trud nych wa run kach. Moż na po -
wie dzieć, że „bie da jest ko bie tą” oraz „bie -
da jest dziec kiem”. 

u By wa, że po waż ni wy da wa ło by się lu -
dzie wy gła sza ją pu blicz nie opi nię, że
nie po win ni śmy po ma gać wy klu czo -
nym, ja ko że pol skich po dat ni ków
na to nie stać. Sły sza łem też nie daw -
no stwier dze nie, że: „pol scy bied ni
z unią ma ją się le piej”.

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

Wie le twa rzy bie dy

Po zy tyw nym skut kiem po mo co we go od dzia ły wa nia 
Fun du szy Eu ro pej skich jest po bu dze nie ak tyw no ści 
nie któ rych grup lu dzi funk cjo nu ją cych 
na mar gi ne sie spo łe czeń stwa.

u
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Mia rą roz wo ju cy wi li za cyj ne go spo łe -
czeństw i państw jest świad cze nie po mo -
cy tym, któ rzy jej po trze bu ją. Ob ser wu ję
w Pol sce i wo je wódz twie ślą skim po zy tyw -
ne skut ki po mo co we go od dzia ły wa nia Fun -
du szy Eu ro pej skich. Uwa żam je za do bro -
dziej stwo, choć nie na le ży po strze gać UE ja -
ko To wa rzy stwa św. Fran cisz ka. Unij ne
wspar cie od gry wa ogrom ną ro lę w ni we lo -
wa niu bie dy i nie do stat ku. Naj bar dziej istot -
ne jest to, że spo sób wy ko rzy sta nia tych
środ ków przy czy nił się do po bu dze nia ak -
tyw no ści przy naj mniej nie któ rych grup lu -
dzi funk cjo nu ją cych na mar gi ne sie spo łe -
czeń stwa. Część z nich prze szko lo no i po -
wró ci li na ry nek pra cy, a więc zni kła głów -
na przy czy na ich wy klu cze nia – bez ro bo -
cie. Wspar cie UE po pra wi ło też wa run ki ży -
cia ca łej rze szy wy klu czo nych spo łecz nie,
ich sy tu ację miesz ka nio wą oraz in fra struk -
tu ral ną. Do daj my, że przy oka zji stwo rzo -
no no we stan dar dy pra cy służb pań stwo -

wych, sa mo rzą dów oraz or ga ni za cji zaj mu -
ją cych się ludź mi po trze bu ją cy mi po mo cy. 

u Sys tem opie ki na dal nie jest do sko na -
ły. Czy je go per fek cyj ność w ogó le jest
moż li wa? 
Ci, któ rzy chcą się gać po wspar cie, wie -

dzą gdzie pójść. Co do in nych, to wy ko rzy -
stuj my spraw dzo ne do świad cze nia kra jów
sku tecz nie ra dzą cych so bie na przy kład ze
wspo mnia ną „bie dą god no ścio wą”. Na Za -
cho dzie w prze ka zy wa nie środ ków tej gru -
pie osób za an ga żo wa no są sia dów, cie szą -
cych się śro do wi sko wym sza cun kiem. Dzię -
ki te mu uwol nio no po trze bu ją cych od ko -
niecz no ści cho dze nia po wspar cie do in sty -
tu cji, co uwa ża ją za upo ka rza ją ce. War to
i u nas za sto so wać tę me to dę. Je stem zwo -
len ni kiem in dy wi du ali za cji po mo cy po przez
udział pra cow ni ków so cjal nych w two rze -
niu oso bi stych pro gra mów wyj ścia z wy klu -
cze nia oraz per ma nent ne wspie ra nie te go

pro ce su. Nie da waj my wszyst kim „po rów -
no”, sto suj my wo bec każ de go czło wie ka in -
ne tech ni ki oraz in ne za bie gi słu żą ce je go
po wro to wi do nor mal ne go ży cia. 

u Po li ty cy nie za leż nie od ustro ju, epo ki
oraz miej sca na zie mi po wta rza ją za -
wsze, że w ich kra ju wszyst kim ży je się
co raz le piej. Czy w Pol sce, 20 lat
po trans for ma cji, to stwier dze nie jest
praw dzi we? 
Ba da nia wy ka zu ją, iż rze czy wi ście co raz

bo gat si są za rów no za moż ni, jak i bied ni.
Pro blem po le ga na tym, że ci pierw si bo ga -
cą się szyb ciej niż ci dru dzy, więc dy stans
po mię dzy ni mi sta le się zwięk sza. Tak zwa -
ny współ czyn nik Gi nie go, ob ra zu ją cy roz -
pię tość do cho dów po mię dzy naj za moż niej -
szy mi i naj uboż szy mi, wy no si w Pol sce 13,5
i jest naj wyż szy w ca łej UE. Ma łą po cie chę
sta no wi, że w Mek sy ku wy no si aż 27, gdyż
nie po win ni śmy aspi ro wać do te go „wzor -
ca”. Do brze by ło by, że by nad Wi słą bo ga ci
bo ga ci li się szyb ko, ale też że by bied ni bo -
ga ci li się jesz cze szyb ciej. Wte dy wszy scy
by li by za do wo le ni. 

Roz ma wiał Adam Mo len da

Nie dawajmy wszystkim „po równo”, stosujmy 
wobec każdego człowieka inne techniki oraz inne zabiegi
służące jego powrotowi do normalnego życia. 
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Jak po da je Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki
Społecz nej, rocz nie po nad 120 tys. osób
po dej mu je pra cę za gra ni cą, ko rzy sta -

jąc z po śred nic twa pry wat nych agen cji za-
trud nie nia. Za nim pod pi sze my ja kie kol wiek
zo bo wią za nie na le ży jed nak upew nić się,
z kim chce my współ pra co wać. Le gal -
na agen cja za trud nie nia po sia da wpis do re-
je stru agen cji za trud nie nia, po świad czo ny
cer ty fi ka tem. In for ma cje te są umiesz czo ne
na stro nie in ter ne to wej www.kraz.pra -
ca.gov.pl. Wy sy ła jąc pra cow ni ka do pra cy
za gra ni cą agen cja za trud nie nia ma obo wią-
zek pod pi sa nia z nami umo wy. War to za zna-
czyć, że jest to in na umo wa niż ta, którą pod-
pi sy wać będziemy z pra co daw cą. 

Do bre ra dy
Agen cja za trud nie nia mo że po bie rać

kwo ty z ty tu łu fak tycz nie po nie sio nych kosz -
tów zwią za nych ze skie ro wa niem do pra co -
daw cy za gra nicz ne go na: do jazd i po wrót
oso by skie ro wa nej, wy da nie wi zy, ba da nia
le kar skie, tłu ma cze nia do ku men tów.
Agencja nie ma ją pra wa po bie rać kau cji,
przed płat, opłat eks plo ata cyj nych oraz pro -
wi zji z ty tu łu po szu ki wa nia i wska zy wa nia
za gra nicz ne go pra co daw cy. Na le ży zwró cić
szcze gól ną uwa gę na pierw szy kon takt
z agen cją. Po dej rza ne są ogło sze nia w pra -
sie, któ re za wie ra ją tyl ko nu mer te le fo nu. Ni -
gdy nie płać my po śred ni ko wi „z gó ry”, po -
za biu rem i bez po kwi to wa nia. To naj czę ściej
spo ty ka na for ma oszu stwa, a źle ulo ko wa -
ne pie nią dze ni gdy do nas nie wró cą. Nie
war to też prze pła cać, dla te go za nim prze -
ka że my pie nią dze po śred ni ko wi, np. za prze -
jazd, sprawdź my, ile wy no szą ce ny u in nych
prze woź ni ków. Pa mię taj my, że pol ski po -
śred nik pra cy nie ma pra wa skie ro wa nia nas
do po śred ni ka za gra nicz ne go. War to upew -
nić się, czy da ny po śred nik po sia da umo wę
za war tą z pra co daw cą za gra nicz nym.

Wszel kie nad uży cia i oszu stwa po win ni -
śmy zgło sić do Okrę go we go In spek to ra tu
Pra cy. Pa mię taj my jed nak, że od po wie dzial -

ność le ży po obu stro nach. Za nim zde cy du -
je my się na wy jazd oceń my na sze umie jęt -
no ści ję zy ko we, z gó ry przy go tuj my się
na czę sto dość trud ne wa run ki zwią za ne z ro -
dza jem pod ję tej pra cy. Przy da się też od po -
wied nie roz pla no wa nie wy dat ków zwią za -
nych z po by tem w ob cym kra ju – odłóż my
pie nią dze na ży cie i bi let po wrot ny. Ko niecz -
nie za bierz my ze so bą pasz port, ży cio rys i za -
świad cze nie po twier dza ją ce kwa li fi ka cje,
prze tłu ma czo ne na ję zyk kra ju, do któ re go
wy jeż dża my. Nie zbęd ne jest tak że ubez pie -
cze nie od na stępstw nie szczę śli wych wy pad -
ków i kosz tów le cze nia oraz po sia da nie Eu -
ro pej skiej Kar ty Ubez pie cze nia Zdro wot ne -
go (EKUZ), dzię ki któ rej mo że my le czyć się
na koszt Na ro do we go Fun du szu Zdro wia. 

W przy pad ku, gdy wa run ki pra cy lub pła -
cy są nie zgod ne z za war tą umo wą, oso ba
ma pra wo wy stą pić z rosz cze nia mi do agen -
cji za trud nie nia lub mo że do cho dzić swo -
ich rosz czeń przed są dem, wy stę pu jąc z po -
wódz twa cy wil ne go. Je śli to pra co daw ca nie
wy wią zu je się z wa run ków umo wy o pra cę,
na le ży w pierw szej ko lej no ści zgło sić ten
fakt do agen cji za trud nie nia, a na stęp nie
do urzę du pra cy w da nym kra ju lub związ -
ków za wo do wych. Je że li to nie po mo że, ma -
my wów czas pra wo wy stą pić do są du pra -
cy w da nym kra ju. Mniej zo rien to wa ni po -
win ni sko rzy stać z po mo cy kon su la tu RP. 

Wy jazd z EU RES
Sieć EU RES pro mu je geo gra ficz ną i za wo -

do wą mo bil ność pra cow ni ków Eu ro pej skie -
go Ob sza ru Go spo dar cze go. W ubie głym ro -
ku wie lu Po la ków sko rzy sta ło z opcji pod -
ję cia pra cy za jej po śred nic twem. Jed nak i tu
przy da się od po wied nia do za ostroż no ści. 

– Sieć EU RES nie or ga ni zu je wy jaz dów
do pra cy, nie za pew nia za kwa te ro wa nia
i trans por tu kan dy da tów, a je dy nie udo -
stęp nia ofer ty pra cy i uła twia kon takt osób
po szu ku ją cych pra cy z pra co daw cą. Do rad -
cy EU RES przy wią zu ją du żą wa gę do in for -
mo wa nia o pa nu ją cych w kra ju do ce lo wym

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

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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wa run kach ży cia i po dej mo wa nia pra cy tak,
aby oso by wy jeż dża ją ce do in ne go kra ju
mo gły pod jąć świa do mą de cy zję do ty czą -
cą wy jaz du i by ły przy go to wa ne na to, co
cze ka je na miej scu. Bar dzo waż ne jest tak -
że, aby kan dy da tów do pra cy wy po sa żyć
w wie dzę z za kre su pra wa pra cy, sys te mu
fi skal ne go, ubez pie cze nio we go, edu ka cyj -
ne go czy też ochro ny zdro wia oraz w przy -
dat ne in for ma cje do ty czą ce za wie ra nia
umów o pra cę, wy naj mu miesz ka nia, za sił -

ków, wa run ków i kosz tów ży cia w da nym
kra ju – pod kre śla Mo ni ka Hep ner -Ja wor -
ska, kie row nik Biu ra Pro mo cji Za trud nie -
nia/Do rad ca EU RES w WUP w Ka to wi cach.

Ochot ni cze Huf ce Pra cy
Bez piecz ną opcją jest sko rzy sta nie z ofert

Ochot ni czych Huf ców Pra cy (OHP), któ re
po śred ni czą w za trud nie niu. Ofer ty wa ka -
cyj ne do ty czą pra cy na te re nie Nie miec. 

– W ra mach mię dzy na ro do wych umów
bi la te ral nych o prze pły wie pra cow ni ków re -
ali zu je my wy jaz dy do prac za gra nicz nych
w dwóch for mach. Pierw sza to pra ca se zo -
no wa i są to ofer ty pra cy w rol nic twie, m.in.:
zbio ry owo ców i wa rzyw, pra ce w win ni cach,
pra ce przy zbio rach kwia tów i ziół, szkół kach
le śnych. A tak że ofer ty pra cy w ho te lar stwie
i ga stro no mii, np. pra ce w ba rach i re stau -
ra cjach ja ko po moc ku chen na czy ku charz,
ob słu ga ho te lo wa lub pra ce przy im pre zach
ob jaz do wych, m.in.: przy sprze da ży na po -
jów i prze ką sek, mon taż i de mon taż ko le jek,
ob słu ga ka ru zel, pra ce po rząd ko we, pra ce
w cha rak te rze opie ki do mo wej. Dru ga for -
ma to sta że za wo do we, bę dą ce imien nym
wska za niem pol skie go oby wa te la przez
przy szłe go pra co daw cę. Przed wy jaz dem
kan dy dat za kwa li fi ko wa ny do pra cy za gra -
nicz nej otrzy mu je od pra co daw cy przy rze -
cze nie za trud nie nia, za re je stro wa ne w Cen -
tral nym Urzę dzie Pra cy w Bonn. Znaj du ją się
w nim da ne kon tak to we do Urzę du, ce lem
po wia do mie nia w przy pad ku ewen tu al nych
sy tu acji kon flik to wych z pra co daw cą oraz in -

for ma cje do ty czą ce za trud nie nia. Po po wro -
cie do Pol ski moż na rów nież zło żyć sto sow -
ną skar gę na pra co daw cę, któ ry nie do peł -
nił wa run ków umo wy w sie dzi bie CE iPM
w Ka to wi cach, aby móc po tem zgło sić nie -
rze tel ne go pra co daw cę do Cen tral ne go
Urzę du Pra cy w Bonn. Jed nak fakt otrzy ma -
nia przez kan dy da ta przy rze cze nia za trud -
nie nia wraz z peł ną in for ma cją na te mat wa -
run ków pra cy spra wia, że wy jaz dy do prac
za gra nicz nych są bez piecz ne, a sy tu acje kry -
zy so we zda rza ją się nie zmier nie rzad ko
– wy ja śnia An na Sto kło sa z Mło dzie żo we -
go Biu ra Pra cy w Ka to wi cach.

Na wła sną rę kę
Pol ska za war ła wie le umów mię dzy rzą -

do wych o wza jem nym za trud nie niu. Od te -
go cza su część z nas szu ka jąc pra cy, wo li
bez po śred nio zwró cić się do pra co daw cy.
Od po wied nie ro ze zna nie i przy go to wa nie
po zwo li nam unik nąć nie kom for to wych sy -
tu acji. Zo rien tuj my się, kim jest nasz przy -
szły pra co daw ca. Sprawdź my, je że li to moż -
li we, opi nie na je go te mat, które umiesz cza -
ne są czę sto na fo rach in ter ne to wych. A tak -
że czy rze ko mo wol ne sta no wi sko pra cy
i fir ma rze czy wi ście ist nie ją. Ma my pra wo
do ma gać się in for ma cji od pra co daw cy,
pod ja kim nu me rem za re je stro wał swo ją
dzia łal ność. Ostroż no ści ni gdy za wie le, ale
przy da się też wia ra we wła sne moż li wo ści.
Z ta kim przy go to wa niem na pew no nam się
uda. Za tem sze ro kiej dro gi!

Agniesz ka Piet kie wicz

Kontrakt podpisany
z agencją musi zawierać: 

u in for ma cje o pra co daw cy
u okres za trud nie nia
u ro dzaj i wa run ki pra cy
u wy na gro dze nie
u świad cze nia so cjal ne
u wa run ki ubez pie cze nia so cjal ne go, od nie -

szczę śli wych wy pad ków i cho rób tro pi kal -
nych

u pra wa i obo wiąz ki po dej mu ją ce go pra cę
i agen cji za trud nie nia

u in for ma cje o od po wie dzial no ści cy wil nej
w przy pad ku nie do trzy ma nia wa run ków
umo wy przez któ rąś ze stron 

u in for ma cje o opła tach na leż nych agen cji
za trud nie nia z ty tu łu fak tycz nie po nie sio -
nych kosz tów (prze jazd, wy da nie wi zy, ba -
da nia le kar skie, tłu ma cze nie do ku men tów)

u in for ma cje o try bie i wa run kach do pusz cze -
nia do pra cy cu dzo ziem ca w pań stwie do -
ce lo wym.

Szcze gó ło we in for ma cje na te mat wy jaz dów
za gra ni cę moż na uzy skać w Biu rze Pro mo cji
Za trud nie nia WUP w Ka to wi cach przy ul. Ko -
ściusz ki 30, tel. 32 757 33 30.

u



Spe cja li ści, któ rzy jesz cze
kil ka mie się cy te mu 
mo gli prze bie rać 
w ofer tach pra co daw ców,
dziś nie są już dla nich
atrak cyj ni.
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Ka te go ry za cja po szcze gól nych za wo -
dów ja ko nad wyż ko wych, de fi cy to -
wych lub zrów no wa żo nych do ko ny -

wa na jest na pod sta wie wskaź ni ka in ten -
syw no ści nad wyż ki lub de fi cy tu. Jest on
wy ni kiem sto sun ku licz by ofert za trud nie -
nia zgła sza nych do po wia to wych urzę dów
pra cy w da nym okre sie do licz by bez ro -
bot nych za re je stro wa nych w tym sa mym
cza sie. Za wód de fi cy to wy to ta ki, w przy -
pad ku któ re go licz ba ofert pra cy prze wyż -
sza licz bę jej po szu ku ją cych. W za wo dach
nad wyż ko wych sy tu acja jest od wrot na,
na to miast w za wo dach uzna wa nych w da -
nym mo men cie za zrów no wa żo ne, licz by
ofert pra cy i jej po szu ku ją cych są do sie -
bie zbli żo ne.

Bez ro bot ni za re je stro wa ni w ubie głym
ro ku w wo je wódz twie ślą skim re pre zen to -
wa li 1703 za wo dy i spe cjal no ści, aż 1336 za -
wo dów i spe cjal no ści by ło nad wyż ko -
wych, 89 zrów no wa żo nych, a 278 de fi cy to -
wych. Rok wcze śniej spo śród 1719 re pre -
zen to wa nych za wo dów i spe cjal no ści
do gru py de fi cy to wych za li czo no 435, a sta -
tus nad wyż ko wych mia ło 1088 pro fe sji. 

Wię cej bez ro bot nych
W ubie głym ro ku bez ro bo cie w wo je -

wódz twie ślą skim mia ło cha rak ter re gre -
syw ny, po nie waż wię cej by ło osób re je stru -
ją cych się ja ko bez ro bot ne niż tra cą cych sta -
tus bez ro bot ne go. W 2009 r. w po wia to -
wych urzę dach pra cy w re gio nie za re je stro -
wa no ogó łem 339,9 tys. osób, czy li aż o 76,9
tys. wię cej niż w 2008 r. Po zy tyw nym zja wi -
skiem mi mo zwięk szo ne go na pły wu bez -
ro bot nych by ło zmniej sze nie się w tej gru -
pie udzia łu ko biet. W 2008 r. wy no sił
on 54,9%, na to miast rok póź niej wskaź nik
ten zma lał do 50%. Wśród 294,2 tys. bez ro -
bot nych wy łą czo nych w ubie głym ro ku z re -
je strów urzę dów pra cy do mi no wa ły ko bie -
ty. Spo rą gru pę sta no wi ły też oso by, któ re
otrzy ma ły do ta cje na roz po czę cie wła snej
dzia łal no ści go spo dar czej. Pod ko niec ubie -
głe go ro ku licz ba osób po szu ku ją cych za -
trud nie nia i za re je stro wa nych w po wia to -
wych urzę dach pra cy wy no si ła 168,4 tys.,
w tym 89,9 tys. sta no wi ły ko bie ty. W cią -
gu 2009 r. licz ba bez ro bot nych na Ślą sku
wzro sła o 37,2%. Śred nia dy na mi ka przy ro -

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
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stu licz by za re je stro wa nych bez ro bot nych
w Pol sce by ła w tym cza sie niż sza i wy no si -
ła 28,5%.

Mniej ofert pra cy
Spo śród bez ro bot nych za re je stro wa nych

w ubie głym ro ku na Ślą sku 80,6% le gi ty mo -
wa ło się okre ślo nym za wo dem. Tyl ko jed -
nak w 17 za wo dach i spe cjal no ściach zgło -
szo no w cią gu ro ku po nad 1000 ofert pra -
cy. Sta no wi ły one aż 47,4% wszyst kich ofert,
zde cy do wa nie naj wię cej by ło ich dla pra -
cow ni ków biu ro wych (8904), ro bot ni ków
go spo dar czych (8035) i sprze daw ców
(7785). Pra co daw cy po szu ki wa li też ro bot -
ni ków bu dow la nych (3937 ofert), sprzą ta -
czek (3660) oraz pra cow ni ków ad mi ni stra -
cyj nych (2446). Spo ro ofert wpły nę ło tak że
dla mu ra rzy, kie row ców sa mo cho dów cię -
ża ro wych, pa ko wa czy, ma ga zy nie rów,
przed sta wi cie li han dlo wych, ku cha rzy, po -
mo cy ku chen nych, fry zje rów, te le mar ke te -
rów i szwa czek. W su mie w wo je wódz twie
ślą skim zgło szo no w ubie głym ro ku 105,5
tys. ofert, nie ste ty by ło ich aż o 53,5 tys.
mniej niż w ro ku po przed nim.

Te le mar ke ter po szu ki wa ny
Po sia da niem za wo du de fi cy to we go le gi -

ty mo wa ło się w ubie głym ro ku tyl ko 10 119
osób, czy li 6% ogó łu bez ro bot nych za re je -
stro wa nych na Ślą sku. Czo łów kę za wo dów
w tej ka te go rii two rzy ły: te le mar ke ter, ro -
bot nik go spo dar czy i pra cow nik biu ro wy.
Są to jed no cze śnie za wo dy, któ re obok

wzię te go pod uwa gę wy so kie go wskaź ni -
ka de fi cy to wo ści, od zna cza ją się po nad to
naj więk szą ilo ścią ofert pra cy zgło szo nych
do po wia to wych urzę dów pra cy. Wię cej
ofert niż osób po szu ku ją cych pra cy by ło
tak że dla przed sta wi cie li han dlo wych, pra -
cow ni ków ochro ny mie nia i osób, pra cow -
ni ków ad mi ni stra cyj nych, po mo cy ku chen -
nych i pa ko wa czy. Spe cja li ści, któ rzy jesz -
cze kil ka mie się cy te mu mo gli prze bie rać
w ofer tach pra co daw ców, dziś nie są już dla
nich atrak cyj ni. Naj lep szym te go przy kła -
dem mo że być za wód spa wa cza ręcz ne go
ga zo we go. Do ubie głe go ro ku był to na Ślą -
sku za wód wy so ce de fi cy to wy na to miast
w 2009 r. stał się pro fe sją nad wyż ko wą.
Przy kła dem zmian na ryn ku pra cy mo że być
też za wód ro bot ni ka go spo dar cze go, któ -
ry w 2005 r. na le żał do gru py za wo dów nad -
wyż ko wych. Pra cow nik biu ro wy był w tym
sa mym ro ku na li ście za wo dów zrów no wa -
żo nych. Trzy la ta póź niej otwie rał już li stę
za wo dów de fi cy to wych. Mi mo róż nych za -
wi ro wań na ryn ku pra cy, wśród za wo dów
de fi cy to wych nie zmien nie od 2005 r. utrzy -
mu ją się: te le mar ke ter, agent ubez pie cze -
nio wy, do rad ca in we sty cyj ny oraz ope ra tor
ko pa rek i zwa ło wa rek. 

W ubie głym ro ku na to miast do pro fe sji
de fi cy to wych na Ślą sku na le ża ły tak że m.in.:
tyn karz, wy cho waw ca w pla ców kach oświa -
to wych, wy cho waw czych i opie kuń czych,
mon ter sie ci wod nych i ka na li za cyj nych, bi -
blio te karz, pi larz, wul ka ni za tor, ar chi wi sta,
re je stra tor ka me dycz na, mon ter, skła dacz

okien, opie kun w do mu po mo cy spo łecz -
nej, opie kun ka dzie cię ca, kie row ca au to bu -
su, se kre tar ka, elek tro mon ter in sta la cji elek -
trycz nych, ani ma tor kul tu ry. 

Fi lo log mu si so bie ra dzić sam
Pod ko niec ubie głe go ro ku 335 bez ro bot -

nych za re je stro wa nych w po wia to wych
urzę dach pra cy po sia da ło kwa li fi ka cje fi lo -
lo ga ob co ję zycz ne go. Przez dwa na ście mie -
się cy 2009 r. pra co daw cy zło ży li tyl ko trzy
ofer ty pra cy dla te go ty pu spe cja li stów.
Iden tycz ny wy bór ofert pra cy mia ło 371
osób z za wo dem or ga ni za to ra usług ho te -
lar skich, 379 z dy plo mem tech ni ka rol ni ka
i 441 przę dza rzy. Po dwie pro po zy cje za -
trud nie nia wpły nę ły dla 1019 bez ro bot nych
tech ni ków ży wie nia i go spo dar stwa do mo -
we go oraz 393 tech ni ków tech no lo gii
odzie ży. Tyl ko 54 szan se na zna le zie nie za -
ję cia dzię ki ofer tom z po wia to wych urzę -
dów pra cy mia ło w ubie głym ro ku 2518 za -
re je stro wa nych bez ro bot nych le gi ty mu ją -
cych się za wo dem tech ni ka me cha ni ka.
Niewie le wię cej, bo tyl ko 86 ofert pra cy

wpły nę ło na to miast dla 3353 asy sten tów
eko no micz nych i tech ni ków eko no mi stów.
Nie wiel kim za in te re so wa niem pra co daw -
ców cie szy ły się też m.in. ta kie pro fe sje jak:
me cha nik – mon ter ma szyn i urzą dzeń
– 852 za re je stro wa nych bez ro bot nych i 24
ofer ty pra cy, obuw nik prze my sło wy – 368
bez ro bot nych i 22 ofer ty, me cha nik ma szyn
i urzą dzeń gór ni czych – 337 bez ro bot nych
i 33 ofer ty oraz pe da gog – 882 bez ro bot -
nych i 96 ofert. 

Na li ście za wo dów nad wyż ko wych na Ślą -
sku, li czą cej 1336 po zy cji, znaj du ją się też:
tech nik elek tro nik, spe cja li sta ad mi ni stra -
cji pu blicz nej, or ga ni za tor ob słu gi tu ry stycz -
nej, sto larz bu dow la ny, cu kier nik, ślu sarz,
to karz, tech nik in for ma tyk, spe cja li sta za -
sto so wań in for ma ty ki, ku charz ma łej ga -
stro no mii oraz ma larz -ta pe ciarz.

Do gru py za wo dów nad wyż ko wych do -
łą czył w ubie głym ro ku nie tyl ko spa wacz
ga zo wy, lecz tak że przedstawiciele profesji
do nie daw na de fi cy to wych: cie śla, kie row -
ca sa mo cho du cię ża ro we go i po zo sta li ope -
ra to rzy ma szyn, gdzie in dziej nie skla sy fi ko -
wa ni. 

Iwo na Po łoz

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

Każ dy wnio sek o do fi nan so wa nie z Eu -
ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go
(EFS) mu si speł niać mi ni mal ne kry te -

ria do ty czą ce prze strze ga nia za sa dy rów no -
ści szans ko biet i męż czyzn. Sto pień re ali -
za cji tej za sa dy we wnio sku o do fi nan so wa -
nie jest we ry fi ko wa ny za po mo cą stan dar -
du mi ni mum, za war te go w Kar cie Oce ny
Me ry to rycz nej wnio sku. Ma on for mę sze -
ściu py tań. Wy star czą dwie od po wie dzi
twier dzą ce na py ta nia stan dar du, aby pro -
jekt otrzy mał oce nę po zy tyw ną w tym za -
kre sie. Do pusz cza się rów nież wy jąt ki
od stan dar du mi ni mum. Są to na przy kład
pro jek ty skie ro wa ne tyl ko do jed nej płci
– do gru py, któ ra ze wzglę du na swo ją

szcze gól nie trud ną sy tu ację, wy ma ga szyb -
szej in ter wen cji. Wów czas mó wi się o dzia -
ła niach po zy tyw nych. Wy ją tek do ty czy rów -
nież or ga ni za cji, któ re sta tu to wo kie ru ją
swo ją dzia łal ność tyl ko do jed nej płci, np.
Sto wa rzy sze nie Ama zo nek, Fun da cja
na Rzecz Praw Sa mot nych Oj ców. Trze cim
wy jąt kiem jest tzw. za mknię ta re kru ta cja,
gdy w pro jek cie wspar cie obej mu je wszyst -
kich pra cow ni ków kon kret ne go pod mio tu
lub wy od ręb nio nej or ga ni za cyj nie je go czę -
ści (za kład pra cy lub okre ślo ny je go wy -
dział).

Aby speł nić stan dard mi ni mum, pro jek -
to daw ca po wi nien zdia gno zo wać sy tu ację
ko biet i męż czyzn w da nym ob sza rze, za -
na li zo wać ba rie ry sto ją ce na dro dze do rów -
no ści, a tak że przed sta wić ilo ścio we i ja ko -
ścio we da ne w po dzia le na płeć. Waż ne jest
rów nież osią gnię cie po zy tyw nej zmia ny sy -
tu acji uczest ni ków i uczest ni czek pro jek tu.
In sty tu cja Za rzą dza ją ca PO KL prze strze ga
przed uży wa niem we wnio skach sfor mu ło -
wań ty pu „za sa da rów no ści bę dzie za cho -
wa na” czy „pro jekt nie dys kry mi nu je żad nej
z płci”, któ re ma ją cha rak ter wy łącz nie de -
kla ra tyw ny. 

Jak za rzą dzać rów no ścio wo
Wie le nie po ro zu mień wy wo łu je szó sty

punkt na li ście py tań spraw dza ją cych. Do -
ty czy on rów no ścio we go za rzą dza nia pro -
jek tem. Be ne fi cjen ci mo gą sko rzy stać
z róż nych moż li wo ści i wy star czy, że speł -
nią jed ną z nich, aby ostat ni punkt zo stał
„za li czo ny”.

Jed nym z kry te riów za rzą dza nia rów no -
ścio we go jest zróż ni co wa nie ze spo łu pro -
jek to we go ze wzglę du na płeć. Naj częst -
szym błę dem po peł nia nym przez be ne fi -
cjen tów by ło za ło że nie, że wystarczy, aby
ko or dy na to rem pro jek tu była ko bie ta al bo
by ze spół za rzą dza ją cy skła dał się w po ło -
wie z ko biet lub pre fe ro wa ne były ko bie ty.
Tym cza sem prze wa ga ko biet nie ozna cza
wca le rów no ści szans płci. Pra wi dło we za -

rzą dza nie rów no ścio we mo że za pew nić ze -
spół zło żo ny z ko biet i męż czyzn w ta kiej
pro por cji, aby uczest nicz ki i uczest ni cy mie li
po rów ny wal ne szan se wpły wa nia na dzia -
ła nia pro jek to we zgod nie ze swy mi po trze -
ba mi i ocze ki wa nia mi. Za sa da zróż ni co wa -
nia płci obo wią zu je rów nież, gdy w pro jek -
cie za kła da się po wo ła nie do dat ko wych ze -
spo łów, gre miów (np. ko mi sji eg za mi na cyj -
nej czy gru py ste ru ją cej). 

Ko lej ną moż li wo ścią jest prze szko le nie
ze spo łu za rzą dza ją ce go pro jek tem i pod -
nie sie nie jego kom pe ten cji w za kre sie wdra -
ża nia za sa dy rów no ści szans płci. Moż -
na rów nież wy zna czyć jed ną prze szko lo ną
oso bę (tzw. peł no moc ni ka), któ ra bę dzie
od po wie dzial na za to, aby za sa da rów no -
ści by ła za cho wa na w trak cie re ali za cji pro -
jek tu. Rów no ścio we za rzą dza nie ma tak że
miej sce wte dy, gdy ze spół pro jek to wy mo -
że ko rzy stać z ela stycz nych form pra cy, dzię -
ki cze mu moż li we jest po go dze nie ży cia za -
wo do we go z ro dzin nym.

– Wy mo gi stan dar du mi ni mum, choć po -
cząt ko wo trud ne do speł nie nia, już zro bi ły
wie le do bre go. Zmie ni ły fi lo zo fię po wsta -
wa nia pro jek tów. Be ne fi cjen ci za czy na ją
pra cę od zdia gno zo wa nia sy tu acji w ob sza -
rze pro jek tu oraz do pa so wy wa nia dzia łań
i re zul ta tów do za sta nej rze czy wi sto ści w ta -
kim stop niu, aby zmie nić ją na ko rzyść.
Po se rii szko leń co raz wię cej pro jek tów speł -
nia wszyst kie punk ty stan dar du. Dzię ki te -
mu są zgła sza ne ja ko przy kła dy do brych
prak tyk. Ale co naj waż niej sze, wy sił ki pro -
jek to daw ców prze kła da ją się na rze czy wi -
stą po pra wę sy tu acji ko biet i męż czyzn
i uwraż li wia ją wie lu be ne fi cjen tów na ten
pro blem. Cią gle bo wiem, mi mo cy wi li za cyj -
ne go roz wo ju wie lu dzie dzin, choć by tech -
ni ki i tech no lo gii, dys kry mi na cja to wa rzy -
szy gru pom spo łecz nym. Na ryn ku pra cy są
to z re gu ły ko bie ty – mó wi Ewa Siw czak,
ko or dy na tor ka za sa dy rów no ści szans płci
w pro jek tach PO KL w WUP w Ka to wi cach.

Agniesz ka Piet kie wicz

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 

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. 
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u Trud na sy tu acja na ryn ku pra cy po wo -
du je, że lu dzie co raz czę ściej po dej mu -
ją de cy zję o za ło że niu wła snej fir my,
się ga jąc po do ta cję na ten cel. Na ja ką
po moc mo gą li czyć?
Środ ki po zy skać moż na głów nie z dwóch

źró deł: Fun du szu Pra cy, za po śred nic twem
po wia to wych urzę dów pra cy, lub z Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki (PO KL), po przez
dzia ła nie 6.2 „Wspar cie oraz pro mo cja przed -
się bior czo ści i sa mo za trud nie nia”. Po moc
urzę dów pra cy do ty czy wy łącz nie osób bez -
ro bot nych, na to miast z PO KL mo gą ko rzy stać
nie mal że wszy scy. Urzę dy pra cy mo gą przy -
znać nie ca łe 19,5 tys. zł, a w ra mach dzia ła -
nia 6.2 moż na otrzy mać do 40 tys. W pierw -
szym przy pad ku pod sta wą jest zło że nie wnio -
sku o przy zna nie do ta cji, w dru gim obo wią -
zu je dro ga bar dziej skom pli ko wa na: przej ście
eta pu kwa li fi ka cji do pro jek tu, udział w szko -
le niu i do radz twie, wresz cie przy stą pie nie
do kon kur su biz ne spla nów. Je go zwy cięz cy
otrzy mu ją do ta cję, czę sto rów nież wspar cie
po mo sto we przez pół ro ku, a w uza sad nio -
nych przy pad kach na wet przez rok. 

u Czy wo bec te go, aby otrzy mać środ ki
z PUP moż na mniej umieć?
Za in te re so wa nie do ta cja mi z obu źró deł

jest ogrom ne, a war tość wnio sków wie lo -
krot nie prze kra cza do stęp ną alo ka cję, więc
uzy ska nie wspar cia nie jest ła twe. Skąd kol -
wiek jed nak uda się je po zy skać, aby z po -
wo dze niem pro wa dzić fir mę, trze ba dys po -
no wać od po wied nią wie dzą. Dla te go war -
to uczest ni czyć za rów no w kur sach or ga ni -
zo wa nych przez urzę dy pra cy, jak i w szko -
le niach do ty czą cych PO KL. Na sze cen trum
pro wa dzi za ję cia po zwa la ją ce po znać naj -
waż niej sze aspek ty sa mo dziel ne go pro wa -
dze nia dzia łal no ści go spo dar czej.

u Co na po czą tek po wi nien wie dzieć
kan dy dat na biz nes me na? 
Uczest ni cy py ta ją za wsze o to, skąd

wziąć pie nią dze, wo bec cze go roz ma wia -

my nie tyl ko o do ta cjach na roz po czę cie
dzia łal no ści, ale rów nież o moż li wo ściach
ofe ro wa nych przez fun du sze po życz ko we
i po rę cze nio we oraz o do stęp nych do ta -
cjach in we sty cyj nych i na za trud nie nie
pra cow ni ków. Oma wia my pro ce du ry re -
je stra cyj ne fir my, na zy wa ne po tocz nie
„jed nym okien kiem”. Więk szość de cy du -
ją cych się na sa mo za trud nie nie ma nie ja -
sne po ję cie o Pol skiej Kla sy fi ka cji Dzia łal -
no ści i sym bo lach PKD, za wi ło ściach po -
dat ko wych, na leż no ściach na rzecz ZUS,

świad cze niach przy słu gu ją cych pra cow -
ni kom i wie lu in nych kwe stiach zwią za -
nych m.in. z dzia łal no ścią re gu lo wa ną,
kon ce sja mi, ze zwo le nia mi, li cen cja mi,
Pań stwo wą In spek cją Sa ni tar ną itp.

u Jak do stać się na wa sze szko le nia?
Nie są po trzeb ne skie ro wa nia od ja kich -

kol wiek in sty tu cji. In for ma cji do ty czą cych
za jęć udzie la my pod nu me ra mi te le fo -
nów: 32 757 33 89 lub 32 757 33 36, a har -
mo no gra my na szych warsz ta tów moż -
na zna leźć na stro nie in ter ne to wej
www.wup -ka to wi ce.pl. Zgło sze nia przyj mu -
je my te le fo nicz nie. Oprócz szko leń w sie dzi -
bie WUP, pro wa dzi my tak że za ję cia wy jaz -
do we w in nych in sty tu cjach, np. w gmin -
nych cen trach kul tu ry i in for ma cji. 

u Za łóż my, że ktoś uczest ni czy w szko le -
niu, na stęp nie otrzy mu je do ta cję i re -
je stru je wła sną fir mę. Uczest ni cy pro -
jek tów wdra ża nych za po śred nic twem
PO KL mo gą ko rzy stać z przy słu gu ją -
ce go im do radz twa. A co z ty mi, któ rzy
otrzy ma li do ta cję z Fun du szu Pra cy
za po śred nic twem urzę du pra cy?
W ra zie wszel kich trud no ści zwią za nych

z pro wa dze niem dzia łal no ści go spo dar czej
kon tak to wać się mo gą z na mi obie gru py
przed się bior ców. Na sze cen trum przyj mu -
je za in te re so wa nych co dzien nie, udzie la my
in for ma cji te le fo nicz nych i od po wia da my
na py ta nia wy sy ła ne pocztą elektroniczną.
W ra zie po trzeby kie ru je my ich do od po -
wied nich in sty tu cji lub urzę dów udzie la ją -
cych wy czer pu ją cych in for ma cji. 

Roz ma wiał: Adam Mo len da
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tDobre praktyki

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. 

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.
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Dobre praktykiu

Wła śnie ta kim oso bom po trzeb -
na jest po moc w po wro cie do za -
wo do wej, a czę sto tak że ży cio wej

ak tyw no ści. Jed nym ze spo so bów na osią -
gnię cie te go ce lu są re ali zo wa ne obec nie
pro jek ty w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go Ka pi tał Ludz ki (PO KL) – Prio ry tet VI„Ry -
nek pra cy otwar ty dla wszyst kich”.

Prze ciw ko zo bo jęt nie niu
Ze sta ty styk Po wia to we go Urzę du Pra cy

w Ka to wi cach wy ni ka, iż w ro ku bie żą cym
w po rów na niu do ubie głe go, udział osób

dłu go trwa le bez ro bot nych zmniej szył się
w ogól nej licz bie za re je stro wa nych z 39,2%
do 21,1%. Na po cząt ku 2009 r. w re je strach
fi gu ro wa ło 1799 osób o tym sta tu sie,
a pod ko niec stycz nia 2010 by ło ich
już 1565. Spad ko wej ten den cji nie za ob ser -
wo wa no jed nak w po zo sta łych gru pach
bez ro bot nych, za li cza ją cych się do ka te go -
rii bę dą cych w szcze gól nej sy tu acji na ryn -
ku pra cy. Nie znacz ne zmniej sze nie się pro -
cen to we go udzia łu tych grup w sto sun ku
do ogó łu bez ro bot nych nie prze ło ży ło się
tak że na spa dek licz by osób bez pra cy,

wręcz prze ciw nie – na pły wać za czę li ko lej -
ni bez ro bot ni.

Pra cow ni cy PUP w Ka to wi cach nie ma ją
wąt pli wo ści, iż na pływ no wych bez ro bot -
nych znaj du ją cych się w szcze gól nej sy tu -
acji na ryn ku pra cy wpły wa nie ko rzyst nie
na po zo sta łych. W ob li czu wzra sta ją ce go
bez ro bo cia szan se na zna le zie nie pra cy
przez ta kie oso by ma le ją. Pro blem po tę gu -
je do dat ko wo nie umie jęt ność po ru sza nia
się przez nich na ryn ku pra cy. Nie po wo dze -
nia zwią za ne z po szu ki wa niem pra cy prze -
ra dza ją się stop nio wo w nie chęć do po dej -

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. 
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tDobre praktyki

mo wa nia ko lej nych dzia łań, a to pro wa dzić
mo że do cał ko wi te go zo bo jęt nie nia
i w kon se kwen cji do znacz ne go spad ku sa -
mo oce ny, ak tyw no ści ży cio wej czy spo łecz -
no -za wo do wej. Prze ciw dzia ła niu te go ty -
pu nie ko rzyst nym zja wi skom słu żyć ma ją
róż ne go ro dza ju pro jek ty wspar cia dla bez -
ro bot nych. W la tach 2008-2009 uczest ni czy -
ło w nich w PUP w Ka to wi cach 1808 osób,
w tym 570 dłu go trwa le bez ro bot nych. 

Czas na staż
Sta że to naj wy żej oce nia ne for my ak ty wi -

za cji za wo do wej za rów no przez bez ro bot -
nych, jak i pra co daw ców – pod kre śla Ka ro -
li na Su fin, spe cja li sta do spraw pro gra mów
w Po wia to wym Urzę dzie Pra cy w Ka to wi -
cach. Oso by po szu ku ją ce pra cy zy sku ją no -
we umie jęt no ści i do świad cze nia za wo do -
we, na to miast pra co daw cy mo gą bez po -

śred nio ob ser wo wać po stę py w pra cy i za -
an ga żo wa nie uczest ni ka. Czę sto koń czy się
to pro po zy cją za trud nie nia ta kiej oso by.

Głów nym ce lem pro jek tów re ali zo wa -
nych obec nie przez PUP w Ka to wi cach w ra -
mach PO KL jest ak ty wi za cja za wo do wa
i pod nie sie nie zdol no ści do za trud nie nia za -
re je stro wa nych tu bez ro bot nych, w tym tak -
że osób z grup znaj du ją cych się w szcze gól -
nej sy tu acji na ryn ku pra cy. Pro jekt „Ak tyw -
ność – krok w stro nę pra cy” (Pod dzia ła -
nie 6.1.3) obej mu je sta że w za kła dach pra -
cy, szko le nia oraz przy zna wa nie jed no ra zo -
wych do ta cji na pod ję cie dzia łal no ści go -
spo dar czej. Pro jek tem ob ję tych jest 600
bez ro bot nych, ale za kła da się, że w ro ku bie -
żą cym do udzia łu przy stą pi ko lej ne 100
osób dłu go trwa le bez ro bot nych.

Ak ty wi za cji za wo do wej ko lej nych dwu -
stu bez ro bot nych, w tym 50 dłu go trwa le,
słu żyć ma roz po czę ty w stycz niu pro jekt
„Staż szan są na suk ces” (Pod dzia ła nie 6.1.1).
W je go ra mach zor ga ni zo wa ne zo sta ną dla
bez ro bot nych pół rocz ne sta że w za kła dach
pra cy. War tość pro jek tu re ali zo wa ne go
do koń ca te go ro ku to po nad 1,3 mln zł.

No wy za wód na przy szłość
Zdo by cie no wych kwa li fi ka cji za wo do -

wych, a tak że pod nie sie nie wia ry w sie bie
i po moc w zmia nie do tych cza so we go spo -
so bu my śle nia to pro po zy cje dla 100 bez -
ro bot nych ko biet z wo je wódz twa ślą skie -

go, bio rą cych udział w pro jek cie „Je stem te -
go war ta – wspie ra nie ak tyw no ści za wo do -
wej ko biet” (Pod dzia ła nie 6.1.1), re ali zo wa -
nym obec nie przez Agen cję Roz wo ju Lo kal -
ne go w Ja worz nie.

Ce lem pro jek tu jest nie tyl ko po moc me -
ry to rycz na, lecz tak że wspar cie psy cho lo -
gicz ne. Dla te go też oprócz szko leń za wo -
do wych z za kre su sty li za cji pa znok ci, ob słu -
gi so la rium, fry zjer stwa, ko sme ty ki, wi za żu,
ma sa ży pie lę gna cyj nych i lecz ni czych, zna -
la zły się rów nież za ję cia psy cho lo gicz no -do -
rad cze. Uczest nicz ki pro jek tu uczą się nie
tyl ko za wo du, ale też ra dze nia so bie w trud -
nych sy tu acjach ży cio wych, me tod ak tyw -
ne go i sku tecz ne go po szu ki wa nia pra cy, au -
to pre zen ta cji oraz pod no sze nia wła snej
mo ty wa cji do dzia ła nia i sa mo oce ny. Pa nie
bio rą ce udział w szko le niach otrzy mu ją
zwrot kosz tów do jaz du na za ję cia, do da tek

szko le nio wy oraz ma te ria ły dy dak tycz ne.
Pro jekt trwa od lu te go ubie głe go ro ku
do koń ca wrze śnia te go ro ku i w ca ło ści fi -
nan so wa ny jest ze środ ków EFS, a je go war -
tość to pra wie 1,4 mln zł. 

Ko lej nym spo so bem na ze rwa nie z bez -
ro bo ciem i bra kiem za wo do wej ak tyw no -
ści jest pro jekt pod ha słem „Pro fe sjo nal ny
pra cow nik bran ży bu dow la nej” (Po dzia ła -
nie 6.1.1), re ali zo wa ny w Ka to wi cach przez
fir mę Eu ro -Kon sult z Lu bli na. Roz po czął się
on w stycz niu ubie głe go ro ku i po trwa
do koń ca wrze śnia 2010 r. Ad re so wa ny jest
do bez ro bot nych, ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem osób dłu go trwa le po zo sta ją cych
bez pra cy oraz tych, któ re prze kro czy ły 45
rok ży cia. W kur sach, któ rych ukoń cze nie
rów na się ze zdo by ciem upraw nień ope ra -
to ra ko par ko -ła do war ki uczest ni czą 144
oso by. Za ję cia od by wa ją się w 18-oso bo -
wych gru pach. Szko lą cy się bez ro bot ni ma -
ją za pew nio ne sty pen dia oraz zwrot kosz -
tów do jaz du na za ję cia. War tość pro jek tu
wy no si pra wie 1,5 mln zł.

Im puls dla sie bie
Pro mo wa niu kre atyw nych i przed się bior -

czych po staw oraz wspie ra niu roz wią zań
zmie rza ją cych do two rze nia no wych miejsc
pra cy i sa mo za trud nia niu słu żyć ma pro jekt
„Im puls dla biz ne su” (Dzia ła nie 6.2) re ali zo -
wa ny od mar ca ubie głe go ro ku przez PUP
w Za wier ciu. W ra mach te go przed się wzię -

cia za pla no wa no wspar cie dla 50 bez ro bot -
nych, w tym 20 dłu go trwa le. Uczest ni cy pro -
jek tu ma ją za gwa ran to wa ne wspar cie do -
rad cze i szko le nio we przed za ło że niem fir -
my oraz w po cząt ko wym okre sie jej funk cjo -
no wa nia. Mo gą też ubie gać się o środ ki
na roz wój przed się bior czo ści i wspar cie po -
mo sto we o cha rak te rze do rad czym, a tak -
że fi nan so wym. W ko lej nych eta pach pro -
jek tu 35 osób uzy ska ło po moc fi nan so wą
na roz po czę cie dzia łal no ści go spo dar czej
w wy so ko ści do 40 tys. zł i uru cho mio no 35
firm. Po nad po ło wa z nich to przed się wzię -
cia go spo dar cze o cha rak te rze usłu go wym,
ko lej ną gru pę sta no wią fir my han dlo we,
a 12% to pod mio ty pro duk cyj ne. Za koń cze -
nie pro jek tu pla no wa ne jest pod ko niec
grud nia 2010 r.

Iwo na Po łoz

W pro jek cie „Je stem te go war ta – wspie ra nie ak tyw no ści 
za wo do wej ko biet” oprócz szko leń za wo do wych 
z za kre su sty li za cji pa znok ci, ob słu gi so la rium, fry zjer stwa, 
ko sme ty ki, wi za żu, ma sa ży pie lę gna cyj nych i lecz ni czych, 
zna la zły się rów nież za ję cia psy cho lo gicz no -do rad cze.

u

  pracy
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Mi ja po nad 20 lat od cza su zmian
ustro jo wych w na szym kra ju, to
tak że rocz ni ca funk cjo no wa nia Pu -

blicz nych Służb Za trud nie nia (PSZ), któ re
swój no wo cze sny kształt uzy ska ły na mo cy
usta wy o za trud nie niu z 29 grud nia 1989 r.
Prze mia ny ustro jo we po cią gnę ły za so bą
rów nież ne ga tyw ne skut ki, obejmujące
wzrost bez ro bo cia i trud no ści ze zna le zie -
niem pra cy. Kon ku ren cyj ność i go spo dar ka
wol no ryn ko wa zmu si ły PSZ do ak tyw niej -
szych dzia łań na po lu pro mo cji za trud nie -

nia. Za czę to świad czyć usłu gi z za kre su po -
rad nic twa za wo do we go, or ga ni zo wać szko -
le nia, a tak że re ali zo wać pro gra my re fun du -
ją ce po wsta wa nie no wych miejsc pra cy.

W wy ni ku re for my utwo rzo no, na ba zie
do tych cza so wych te re no wych or ga nów ad -
mi ni stra cji pań stwo wej ds. za trud nie nia,
wo je wódz kie i re jo no we biu ra pra cy. Dziś
PSZ two rzy 16 wo je wódz kich urzę dów pra -
cy, 338 urzę dów po wia to wych oraz ich fi -
lie. PSZ na le żą do szer szej gru py in sty tu cji
ryn ku pra cy, w skład któ rej wcho dzą rów -

nież Ochot ni cze Huf ce Pra cy, agen cje pra -
cy, in sty tu cje szko le nio we oraz in sty tu cje
dia lo gu spo łecz ne go i part ner stwa lo kal ne -
go. Urzę dy ma ją cha rak ter zde cen tra li zo wa -
ny, mi mo że są pod po rząd ko wa ne ogól nej
po li ty ce pań stwa, to jed no cze śnie po sia da -
ją du żą for mal ną i or ga ni za cyj ną od ręb ność.
Tym sa mym mo gą dzia łać ak tyw niej na lo -
kal nym ryn ku pra cy i nie za leż nie szu kać roz -
wią zań dla swo je go ob sza ru.

Ko lej ne zmia ny wy mu si ła ko niecz ność zbli -
że nia się Pol ski do stan dar dów UE, a tak że po -

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. 

Le szek Sto kło sa, dy rek tor PUP w Biel sku -Bia łej 

Mam tę przy jem ność, że w urzę dzie pra cy za trud nio ny je stem nie mal że od po cząt ku je go
ist nie nia, bo od 1990 r. To wła śnie w tym ro ku kształ to wa ły się ra my or ga ni za cyj ne PSZ, ale
po cząt ki by ły nie zmier nie trud ne. Nie by ło usta lo nych me tod pra cy, prze pi sy pra wa ule ga ły
czę stym zmia nom, a pro blem bez ro bo cia był do tąd zu peł nie nie zna ny. Do cho dzi ło do wie lu
nie prze wi dy wal nych sy tu acji, z któ rych stop nio wo wy ła nia ły się ak tu al ne za sa dy po stę po -
wa nia oraz me to dy współ pra cy z bez ro bot ny mi i pra co daw ca mi. Dziś, nasz urząd dys po nu -
je wy kwa li fi ko wa ną ka drą, od po wied nim lo ka lem oraz pro ce du ra mi po zwa la ją cy mi na szyb -
ką i re al ną po moc bez ro bot nym. Prze wi dzia ne są tak że licz ne for my ak ty wi za cji za wo do wej,
m.in. sta że, pra ce in ter wen cyj ne, szko le nia i do ta cje na roz po czę cie dzia łal no ści go spo dar -
czej. Roz wi nię te zo sta ło po śred nic two pra cy, do radz two za wo do we oraz współ pra ca z pra -
co daw ca mi. To wszyst ko spra wia, że mi mo obiek tyw nych trud no ści sze reg pro ble mów jest
roz wią zy wa nych.

u

Te re sa Bie rza, dy rek tor PUP w Ryb ni ku

Na 20-let nią hi sto rię Po wia to we go Urzę du Pra cy w Ryb ni ku skła da ją się przede wszyst kim po -
trze by osób bez ro bot nych i po szu ku ją cych pra cy, współ pra ca pra cow ni ków na szej jed nost ki
z pra co daw ca mi, sa mo rzą da mi i in sty tu cja mi, któ re ma ją wpływ na kształ to wa nie sy tu acji na lo -
kal nym ryn ku pra cy. Ska la re ali zo wa nych za dań świad czy o na szym du żym za an ga żo wa niu
w dzia ła nia zmie rza ją ce do po pra wy sy tu acji w re gio nie. W okre sie 20-le cia umoż li wi li śmy po -
nad 25 tys. osób sko rzy sta nie z ak tyw nych form prze ciw dzia ła nia bez ro bo ciu, 74 tys. ob ję li -
śmy po rad nic twem za wo do wym, wy da li śmy 86 tys. skie ro wań do pra cy. Od czu cia i ocze ki wa -
nia klien tów urzę du pra cy są dla nas bar dzo waż ne, to wła śnie oso bom bez ro bot nym i po szu -
ku ją cym pra cy udzie la my po mo cy w uzy ska niu za trud nie nia, a pra co daw com w po zy ska niu
pra cow ni ków speł nia ją cych ich wy ma ga nia. Przez ostat nie 20 lat na szej dzia łal no ści jed no po -
zo sta je bez zmian – za an ga żo wa nie i chęć nie sie nia po mo cy każ de mu klien to wi.

u

FO
T.

 T
O

M
A

SZ
 J

O
D

ŁO
W

SK
I (

4x
)



15Rynek Pracy 2/2010

tWydarzenia

Służb Zatrudnienia

Ma rek Kuź nie wicz, dy rek tor PUP w Gli wi cach

Przez ostat nie 20 lat służ by za trud nie nia prze szły cał ko wi tą me ta mor fo zę. Kie dy w Dzień Ko biet 8
mar ca 1990 r. zo sta łem mia no wa ny kie row ni kiem Wy dzia łu Za trud nie nia, pra co wa ło w nim łącz -
nie ze mną 9 osób, a obec nie bli sko 80. Ak ce sja Pol ski do UE, moż li wość po zy ska nia fun du szy
unij nych, wpro wa dze nie stan dar dów usług ryn ku pra cy, otwar te kon kur sy na sta no wi ska urzęd -
ni cze – to wszyst ko spo wo do wa ło sze reg istot nych zmian w na szym funk cjo no wa niu. Sta le do -
sko na li my kwa li fi ka cje swo ich pra cow ni ków, sku pia my się na sze ro ko po ję tych pro gra mach ak -
ty wi za cyj nych oraz dzia ła niach do pa so wa nych do in dy wi du al nych po trzeb i wy mo gów zmie -
nia ją ce go się ryn ku pra cy. Rocz nie ak tyw ny mi for ma mi obej mu je my po nad 3 tys. osób. Od te go
ro ku przy na szym urzę dzie pra cy za czy na funk cjo no wać Cen trum Ak ty wi za cji Za wo do wej, bę -
dą ce zu peł nie no wą ja ko ścią w ob słu dze klien tów. Dla nas to no we wy zwa nie, któ re go re ali za cja
zna czą co uspraw ni ob słu gę osób bez ro bot nych i pra co daw ców.

u

Wie sła wa Po lań ska, dy rek tor PUP w Ja worz nie

Te go rocz ne ob cho dy 20-le cia PSZ w Pol sce to czas re flek sji zwią za nej z funk cjo no wa niem PUP w Ja -
worz nie, któ rym kie ru ję od po cząt ku po ja wie nia się zja wi ska bez ro bo cia w 1989 r. Za cho dzą ce prze -
obra że nia na ryn ku pra cy spo wo do wa ły, że zmie nia ła się ro la urzę du. Po cząt ko wo by ła to in sty tu cja
zaj mu ją ca się tyl ko re je stra cją bez ro bot nych i wy pła tą za sił ków, a obec nie świad czy my sze ro ki wa -
chlarz usług i wy ko rzy stu je my in stru men ty ryn ku pra cy ma ją ce na ce lu ak ty wi za cję za wo do wą bez -
ro bot nych. PUP to ak tyw ny uczest nik lo kal ne go ryn ku pra cy, po dej mu ją cy róż no rod ne ini cja ty wy
na rzecz prze ciw dzia ła nia bez ro bo ciu. Dzię ki cze mu po strze ga ny jest ja ko otwar ty i no wo cze sny, co
po twier dzo ne zo sta ło uzy ska nym cer ty fi ka tem „Po wia to wy Urząd Pra cy w Ja worz nie part ne rem dla
pra co daw ców”. Pod sta wą na sze go dzia ła nia jest efek tyw na współ pra ca z wła dza mi mia sta oraz part -
ne ra mi ryn ku pra cy. Przy kła dem jest po wsta nie Klu bu In te gra cji Spo łecz nej i Cen trum In te gra cji Spo -
łecz nej, a tak że or ga ni za cja na sze ro ką ska lę prac spo łecz nie uży tecz nych oraz ro bót pu blicz nych. 

u

trze ba po now ne go zde fi nio wa nia ro li i funk -
cji PSZ. Usta wa z dnia 20 kwiet nia 2004 r.
o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku
pra cy na no wo usta li ła za sa dy dzia łań re ali -
zo wa nych przez służ by. Oprócz pod sta wo -
wych usług na rzecz wspie ra nia ryn ku pra cy,
or ga ny za trud nie nia mo gą ko rzy stać od tej
po ry z do dat ko wych in stru men tów. Re fun -
du ją m.in. kosz ty prze jaz dów, za kwa te ro wa -
nia, wy po sa że nia miej sca pra cy. Co raz czę -
ściej do fi nan so wu ją rów nież kosz ty pod ję -
cia dzia łal no ści go spo dar czej, a tak że uru cha -
mia ją środ ki ak ty wi za cyj ne. Ce lem usta wy by -
ło rów nież od cią że nie służb od dzia łań biu -
ro kra tycz nych na rzecz ak ty wi za cyj nych, stąd
wy pła ta środ ków z Fun du szu Pra cy na za sił -

ki prze nie sio na zo sta ła do Za kła du Ubez pie -
czeń Spo łecz nych. Usta wa wpro wa dzi ła rów -
nież sys tem mo ty wa cyj ny dla pra cow ni ków
służb. 

1 ma ja 2004 r. PSZ sta ły się człon kiem sie -
ci Eu ro pej skich Służb Za trud nie nia EU RES.
Głów nym ce lem or ga ni za cji jest wza jem -
na współ pra ca pu blicz nych służb za trud nie -
nia i ich part ne rów we wszyst kich kra jach
Eu ro pej skie go Ob sza ru Go spo dar cze go. To
tak że cen na wy mia na in for ma cji o za gra -
nicz nych sys te mach za trud nia nia. Nad zór
nad ko or dy na cją i roz wo jem Pol ski w mię -
dzy na ro do wej sie ci spra wu je De par ta ment
Ryn ku Pra cy w MPiPS, a w wo je wódz kich
i po wia to wych urzę dach pra cu ją spe cjal ni

do rad cy i asy sten ci EU RES. W wy ni ku tej
współ pra cy wie lu Po la ków zdo by ło pra cę
za gra ni cą. 

Wy so ki wskaź nik bez ro bo cia spra wia, że
efek ty prac i zmian są nie wy star cza ją ce. Ko -
lej ne kro ki to pod nie sie nie kom pe ten cji pra -
cow ni ków i lep sza współ pra ca na wie lu po -
zio mach z nie pu blicz ny mi jed nost ka mi za -
trud nie nia. Co raz wię cej mó wi się rów nież
o stwo rze niu no wych, od po wied niej szych
ram praw nych dla nie pań stwo wych po śred -
ni ków. 

Agniesz ka Piet kie wicz



Tar gi ad re so wa ne są do osób pra cu ją -
cych, bez ro bot nych i po szu ku ją cych
pra cy, za in te re so wa nych za trud nie -

niem lub szko le niem w re gio nie przy gra -
nicz nym Pol ski, Czech i Sło wa cji. Bio rą
w nich udział tak że przed się bior cy, któ rzy
chcą pro wa dzić dzia łal ność go spo dar czą
lub świad czyć usłu gi na cze skim lub sło wac -
kim ryn ku pra cy. 

– Tar gi są wy ni kiem współ pra cy part ner -
stwa trans gra nicz ne go EU RES -T Be sky dy za -
wią za ne go mię dzy Pol ską, Cze cha mi i Sło -
wa cją w 2007 r. Od tej po ry na stę pu je ści -
sła wy mia na po mię dzy na szy mi kra ja mi, za -
rów no wie dzy do ty czą cej ofert pra cy, szko -
leń, jak i moż li wo ści pod ję cia dzia łal no ści
go spo dar czej bądź funk cjo no wa nia okre -
ślo nych sys te mów po dat ko wych. Każ do ra -
zo wo na tar gach od no to wu je my udział
ok. 2500 osób i przed sta wio nych jest

ok. 1500 ofert pra cy. My ślę, że ocze ki wa nia
uczest ni ków tar gów, za rów no pra co daw -
ców, jak i zwie dza ją cych są speł nia ne – mó -
wił Mie czy sław Pła ne ta, dy rek tor WUP
w Ka to wi cach.

Ofer ta te go rocz nych tar gów obej mo wa -
ła dwie czę ści: wy sta wien ni czą i edu ka cyj -
ną. Pierw szą z nich by ła pre zen ta cja wy -
staw ców z Pol ski, Czech i Sło wa cji, a kra je
te re pre zen to wa ły in sty tu cje zwią za ne
z ryn kiem pra cy, edu ka cją, jak rów nież biz -
ne sem. Część edu ka cyj na do ty czy ła pre zen -
ta cji sy tu acji na trans gra nicz nym ryn ku pra -
cy i przed sta wio na zo sta ła przez eks per tów.
W im pre zie wzię ły udział urzę dy pra cy z te -
re nów przy gra nicz nych trzech kra jów. 

– Na szym za da niem jest udo stęp nie nie
in for ma cji o tym, co dzie je się na lo kal nym
ryn ku pra cy oraz o ak tu al nych ofer tach pra -
cy. Aby sy tu acja się oży wi ła, po trzeb na jest

pro mo cja dzia łań wo je wódz kich i po wia to -
wych urzę dów pra cy oraz pra co daw ców. Ze
wzglę du na po ło że nie po wia tu cie szyń skie -
go bar dzo waż ną sfe rą na szej dzia łal no ści
jest współ pra ca z na szy mi cze ski mi i sło wac -
ki mi ko le ga mi na rzecz ak ty wi za cji ryn ku
pra cy, któ rej jed nym z ele men tów są or ga -
ni zo wa ne od 3 lat Trans gra nicz ne Tar gi. Za -
in te re so wa nie za rów no pra co daw ców, jak
i osób po szu ku ją cych pra cy po ka zu je po -
trze bę kon ty nu owa nia tej ini cja ty wy – mó -
wi An na Ste fa niak - Ba cza, dy rek tor Po wia -
to we go Urzę du Pra cy w Cie szy nie.

Na tar gach po ja wi li się tak że licz ni pra co -
daw cy pry wat ni oraz agen cje za trud nie nia.
By ła to oka zja dla firm nie tyl ko na zna le zie -
nie od po wied nich kan dy da tów na pra cow -
ni ków, ale też szan sa na do brą pro mo cję. 

– Po szu ku je my przed sta wi cie li han dlo -
wych na te re nie ca łe go kra ju. Li czy my tak -
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18 ma ja w Ślą skim Zam ku Sztu ki i Przed się bior czo ści w Cie szy nie od by ły się trze cie Trans gra nicz ne
Tar gi Pra cy, Przed się bior czo ści i Edu ka cji, któ rych or ga ni za to rem był WUP w Ka to wi cach. 
Wzię ło w nich udział 45 wy staw ców z Pol ski, Czech i Sło wa cji. 

Trans gra nicz na stre fa pra cy
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że na kon takt z fir ma mi, ze wzglę du na to,
że pro wa dzi my po moc w od szko do wa niach
i win dy ka cji wie rzy tel no ści na te re nie ca łej
Eu ro py – mó wił Krzysz tof Dy biec, dy rek tor
re gio nal ny fir my „In ter Lex” z Wo dzi sła wia
Ślą skie go. Ofer ty pra cy do ty czy ły wie lu
branż i sta no wisk (lek to rzy ję zy ko wi, wy kwa -
li fi ko wa ni gór ni cy, in ży nie ro wie, pro gra mi -
ści, han dlow cy, pro jek tan ci, kie row cy, ma -
ga zy nie rzy) i zo sta ły do sto so wa ne do osób
z róż nym po zio mem wy kształ ce nia i kwa li -
fi ka cja mi, tak aby każ dy miał szan sę zna le -
zie nia pro po zy cji pra cy, któ ra od po wia da je -
go ocze ki wa niom. Mi cha li na Ko sma ty
z Cie szy na od wie dzi ła tar gi po raz pierw szy.
– Je stem po li ceum i cze ka mnie pięć mie -
się cy wa ka cji, dla te go szu kam każ dej pra -
cy. Nie mam du że go do świad cze nia, ale
mam na dzie ję, że coś się znajdzie – mó wi ła
prze glą da jąc ofer ty na sto iskach. Na to miast
Jo lan ta Żu rek z Gó rek Wiel kich od wie dzi ła
tar gi z mę żem, któ ry szu ka pra cy w trans por -
cie. – Zna my kil ka osób, któ re zna la zły pra -
cę na tar gach, dla te go zde cy do wa li śmy się
przy je chać. Jak się tra fi ja kaś cie ka wa ofer -
ta, to na pew no sko rzy sta my – prze ko ny wa -
ła. Oso by od wie dza ją ce tar gi mo gły sko rzy -
stać nie tyl ko z pro po zy cji za trud nie nia, któ -
re przed sta wi li pra co daw cy i po wia to we
urzę dy pra cy, ale tak że z po rad spe cja li stów:
przed sta wi cie li Pań stwo wej In spek cji Pra cy,
Urzę du Skar bo we go i Za kła du Ubez pie czeń
Spo łecz nych.

W tar gach wzię ły udział rów nież in sty tu -
cje wspie ra ją ce przed się bior czość. „Do bry
Do rad ca” to jed na z firm, któ ra re ali zu je
w ra mach PO KL pro jekt „Ak tyw na Ko bie ta
Pro fe sjo nal nym Fi nan si stą”. 

– Sta ty sty ki po ka zu ją, że ko bie ty na Ślą -
sku są do brze wy kształ co ne, ale nie ma ją ty -
lu moż li wo ści za wo do wych co męż czyź ni.
Pro jekt ma dać szan sę ko bie tom, aby mo -
gły na rów ni uczest ni czyć w fi nan so wa niu
bu dże tu do mo we go. Moż na się u nas do -
wie dzieć, jak roz po cząć dzia łal ność, po zy -
skać pie nią dze i wszyst kie go się na uczyć.
Obec nie je ste śmy na eta pie re kru ta cji, a za -
in te re so wa nie jest ogrom ne – po wie dzia ła
Mo ni ka Kon czew ska, asy stent ka ko or dy -
na to ra pro jek tu.

Na tar gach za pre zen to wa ły się szko ły
wyż sze i in sty tu cje edu ka cyj ne z re gio nu
przy gra nicz ne go, a przed sta wi cie le uczel -
ni udzie la li in for ma cji mło dzie ży oraz oso -
bom bez ro bot nym i pra cu ją cym, któ re za -
mie rza ją pod nieść swo je kwa li fi ka cje. 

– Pro wa dzi my współ pra cę mię dzy pol ski -
mi i cze ski mi szko ła mi na Ślą sku w pro gra -
mie MBA, czy li Ma gi ster skich Stu diów Me -
ne dżer skich, któ ry mo że być cie ka wy dla
pol skich stu den tów. Uczest ni cząc w tar -
gach, ma my tak że za miar do trzeć do więk -
szej licz by po ten cjal nych kan dy da tów
na uczel nie wyż sze na po gra ni czu cze sko -
-sło wac ko -pol skim – mó wił Dušan Kučera
z Bu si ness Scho ol Ostra wa.

Pro po zy cja edu ka cyj na do ty czy ła rów nież
przy bli że nia za sad po dej mo wa nia i pro wa -
dze nia dzia łal no ści go spo dar czej w Pol sce
oraz u na szych po łu dnio wych są sia dów.
Oso by zwie dza ją ce tar gi mia ły moż li wość
za po zna nia się z wa run ka mi ży cia i pra cy

w po szcze gól nych kra jach po gra ni cza. Na -
to miast uczest ni cy warsz ta tów naj czę ściej
za da wa li py ta nia na te mat po śred nic twa
pra cy, ubez pie czeń i sys te mu po dat ko we -
go w Cze chach oraz za sad pro wa dze nia
dzia łal no ści go spo dar czej i za trud nia nia pra -
cow ni ków trans gra nicz nych na Sło wa cji.

– Miesz kam bli sko gra ni cy, więc in te re -
su je mnie współ pra ca z są sia da mi. Je stem
za in te re so wa ny utwo rze niem fir my w Cze -
chach lub na Sło wa cji, po nie waż dzia łam
w bran ży mo to ry za cyj nej, a na te re nie tych
państw dzia ła du żo ta kich za kła dów, co
stwa rza szan sę na roz wój. Uzy ska łem bar -
dzo waż ne in for ma cje i od po wie dzi na py -
ta nia, po któ re zwy kle jest się od sy ła nym
w urzę dach od po ko ju do po ko ju – wy ja -
śniał Zbi gniew Pa nek z Biel ska -Bia łej, któ -
ry wziął udział w warsz ta tach.

Oso by, któ re roz wa ża ją pod ję cie pra cy
za gra ni cą, mo gły udać się po po ra dę do do -
rad ców EU RES, re pre zen tu ją cych sieć współ -
pra cy pu blicz nych służb za trud nie nia i ich
part ne rów na ryn ku pra cy w kra jach UE oraz
Eu ro pej skie go Ob sza ru Go spo dar cze go.

– Od 1 ma ja 2011 r. wszyst kie ryn ki pra cy
w kra jach Unii bę dą sta ły dla nas otwo rem.
W związ ku z kry zy sem bar dzo zmniej szy ła się
jed nak licz ba miejsc pra cy w kra jach, do któ -
rych Po la cy naj czę ściej wy jeż dża ją, czy li w Ir -
lan dii i Wiel kiej Bry ta nii. W związ ku z tym du -
ża licz ba Po la ków stam tąd wra ca. Część z tych
osób pró bu je szu kać pra cy lub za kła dać wła -
sną dzia łal ność, prze no sząc na pol ski grunt
wie dzę za wo do wą, któ rą zdo by ły za gra ni cą.
Dru ga część osób przy jeż dża do Pol ski
i po kil ku mie sią cach de cy du je się na po now -
ny wy jazd, ale już do kra jów skan dy naw skich,
któ re du żo mniej prze ży wa ją kry zys. Tam
szan sę na pra cę ma ją przede wszyst kim spe -
cja li ści z bran ży prze my sło wej, ope ra to rzy
ma szyn, fre ze rzy, elek try cy czy pro gra mi ści.
Bar dzo du żo ofert jest tak że w bran ży me -
dycz nej, przy czym tu taj wy ma ga na jest bar -
dzo do bra zna jo mość ję zy ka an giel skie go
i pod staw ję zy ka szwedz kie go czy nor we skie -
go. Co ja kiś czas po ja wia ją się tak że ofer ty
pra cy se zo no wej. Oso by, któ re są za in te re so -
wa ne pra cą za gra ni cą, mó wią, że mo gą ro -
bić co kol wiek, a w pra cy li czy się przede
wszyst kim do świad cze nie za wo do we zdo by -
te w Pol sce. Pra co daw cy szu ka ją na to miast
osób z kon kret ny mi kwa li fi ka cja mi – tłu ma -
czy ła Jo an na Sto kło sa, do rad ca eu ro pej -
skich służb za trud nie nia EU RES.

Pa tro nat ho no ro wy nad tar ga mi spra wo -
wa li Mar sza łek Wo je wódz twa Ślą skie go Bo -
gu sław Śmi giel ski, Sta ro sta Po wia tu cie -
szyń skie go Cze sław Glu za oraz kon su lo wie
ge ne ral ni Pol ski, Czech i Sło wa cji.

Da ria Gu ba /AGEN CJA PRES SO

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 



WGmachu Sejmu Śląskiego w Kato-
wicach 18 czerwca już po raz
siódmy spotkali się organizatorzy,

wystawcy oraz uczestnicy corocznej, naj-
większej międzynarodowej imprezy pro-
mującej 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 zagranicz-
nych, z Belgii, Czech, Niemiec, Norwegii, Sło-
wacji, Słowenii i Wielkiej Brytanii. 

– Optymistyczne jest to, że bezrobocie
w województwie śląskim zaczyna wykazy-
wać tendencję malejącą. Średnia dla re-
gionu 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 im-
preza jak targi jest bardzo potrzebna – ko-
mentuje Mariusz Kleszczewski, członek
Zarządu Województwa Śląskiego. 

To idzie młodość
Pośród zwiedzających zdecydowanie do-

minowali ludzie młodzi. Interesowały ich za-
równo propozycje zatrudnienia, oferowane
przez powiatowe urzędy pracy oraz dorad-
ców EURES, jak również oferty edukacyjne
firm szkoleniowych i licznie reprezentowa-
nych wyższych uczelni. Aleksandra Adam-
czyk oraz Angelika Bochenek przyjechały
na targi z Bytomia. Obie kończą w tym roku
szkoły średnie i szukają możliwości połą-
czenia 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 wyma-
gane przez wielu pracodawców doświad-
czenie zawodowe – wyjaśniały dziewczyny.

Wojewódzki rynek pracy, jak pokazują sta-
tystyki, jest dla młodzieży raczej przychylny.
Wśród ogółu bezrobotnych ludzie do 25 roku
życia stanowią 19%, podczas gdy np. w Hisz-
panii 40%, a na Łotwie aż 45%. Do aktywiza-
cji zawodowej młodzieży szczególną wagę
przywiązują Niemcy. Tamtejsze urzędy pracy
zapraszają do siebie osoby z tej grupy raz

w miesiącu, skłaniając je do udziału w warsz-
tatach aktywnego poszukiwania pracy, kur-
sach 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-

wnioskować można było, iż szerokiej pro-
mocji wymaga idea EURES, czyli Europej-
skich Służb Zatrudnienia. Jest to sieć współ-
pracy, ułatwiająca swobodny przepływ pra-
cowników w Europejskim Obszarze Gospo-
darczym oraz dodatkowo w Szwajcarii.
Obecnie w sieci działa 900 doradców
EURES, którzy bezpłatnie pomagają chęt-
nym w znalezieniu zatrudnienia za granicą,
pracodawcom zaś w wyszukiwaniu osób
deklarujących chęć zarobkowania w okre-
ślonych profesjach. Zwiedzających targi in-
teresował 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 przynajm-
niej w stopniu podstawowym, jak również
posiadanie dokumentacji rzetelnie po-
twierdzającej kwalifikacje i ścieżkę kariery

zawodowej. Nasi pracodawcy wymagają jak
największej ilości informacji na piśmie, po-
twierdzonych przez osoby uprawnione –
przekonywała Claudia Liebenberg
z Urzędu Pracy w Berlinie.  

Wnioskując z sondy przeprowadzonej
wśród wystawców zagranicznych, najbar-
dziej pożądaną grupą zawodową w pań-

stwach UE są informatycy, ale nie tylko. At-
rakcyjnym pracodawcą zagranicznym może
być służba zdrowia, oferująca bardzo przy-
zwoite zarobki również pielęgniarkom. Po-
trzebne są opiekunki osób starszych, istnieje
duże zapotrzebowanie na pracowników ho-
telarstwa i gastronomii, również inżyniero-
wie różnych specjalności nie mają proble-
mów z uzyskaniem zatrudnienia. Czesi chęt-
nie widzą u siebie polskich nauczycieli naj-
rozmaitszych specjalności. Już teraz wielu
dydaktyków z Polski, zwłaszcza tych miesz-
kających 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.
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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

Inauguracja targów. Od lewej: dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
Mieczysław Płaneta,  Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, Członek Zarządu Województwa
Śląskiego Mariusz Kleszczewski
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Ze względu na sezon letni bezrobocie bę-
dzie spadało, ponieważ rośnie zapotrzebo-
wanie na pracowników w drogownictwie,
budownictwie, rolnictwie czy ogrodnictwie.
Zaczynają się też sezonowe wyjazdy zarob-
kowe za granicę – mówił Mieczysław Pła-
neta, 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 po-
siadać w swojej profesji wysokie kwalifika-
cje. Refleksja druga: warto posiadać zawód,
który można wykonywać zarówno na eta-
cie lub na podstawie umowy cywilno-praw-
nej, jak również prowadząc swoją własną
firmę. Do tego rodzaju profesji należą: pie-

karz, cukiernik, fryzjer, krawcowa, a także in-
formatyk, specjalista do spraw promocji,
specjalista w dziedzinie ubezpieczeń. Co cie-
kawe, mimo kryzysu finansowego, podczas
targów oferowano stanowiska w sektorze
bankowym. Młodzi mężczyźni zaintereso-
wani byli zawodową karierą w wojsku, gdyż
są to posady nieźle wynagradzane, a przy
tym pozwalające przeżyć przygodę. Najbar-
dziej bodaj oryginalna oferta pracy czekała
na instruktora płetwonurków. 

– Nowe wyzwania wymagają nowych
metod postępowania. Zajmujemy się m.in.
szkoleniem długotrwale bezrobotnych ko-
biet. Dzięki wsparciu amerykańskiej orga-
nizacji „Dress for Success” oferujemy paniom
kończącym kursy bezpłatne ubiory oraz
kosmetyki. Bardzo to sobie cenią, gdyż szko-
lenie pozwala im zdobyć nowe umiejętno-
ści zawodowe i zyskać pozytywne nasta-
wienie do życia, a poprzez profesjonalny
ubiór – stworzyć nowy, atrakcyjniejszy oso-
bisty wizerunek – tłumaczył Stanisław
Bubin z Polskiego Domu Kreacji w Katowi-
cach, jednego z targowych wystawców. 

Sam sobie szefem
Zaciekawienie budziły możliwości ofero-

wane przez instytucje wspierające rozwój
przedsiębiorczości poprzez szkolenia, do-
radztwo, dotacje, a także pożyczki. Uczest-
ników warsztatów pod nazwą „Możliwości
wsparcia dla przedsiębiorców w ramach
środków Funduszu Pracy i Unii Europejskiej”
najbardziej interesowało, skąd pozyskać
środki na uruchomienie samodzielnej dzia-
łalności gospodarczej. Jak się okazuje, wia-
domości na ten temat nigdy za wiele. Oso-
bie, która nie zajmuje się na co dzień pro-
blematyką unijnego wsparcia, trudno po-
łapać się w zawiłościach związanych z moż-
liwościami oferowanymi przez powiatowe
urzędy pracy. To samo dotyczy projekto-
dawców, którymi mogą być samorządy,
firmy szkoleniowe czy organizacje trzeciego
sektora, biorące udział w konkursach, w ra-
mach działania 6.2 Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.

Większość też nie posiada wiedzy o wy-
jątkowo atrakcyjnych dotacjach unijnych,
które przeznaczyć można m.in. na samo-

zatrudnienie, a są one dostępne w kilku in-
stytucjach działających w stolicach wszyst-
kich czterech subregionów województwa
śląskiego. Przedsiębiorcy narzekający na
niedostępność kredytów z uwagi na wy-
magania restrykcyjnych zabezpieczeń sta-
wiane przez banki, mogli dowiedzieć się
podczas warsztatów o prawdziwym dobro-
dziejstwie w postaci regionalnych fundu-
szy poręczeniowych. Zajęcia przygotowali
oraz prowadzili pracownicy Centrum Infor-
macji 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, ko-
nieczny jest osobisty wysiłek, rozumiany
jako potrzeba zawodowego kształcenia się
przez całe życie. 

Adam Molenda

Tegoroczne targi zorganizowane 
w trzech miastach: Katowicach, Częstochowie 
i Bielsku-Białej z gromadziły łącznie 
142 wystawców
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Pierw sze spo tka nie po świę co ne tej pro -
ble ma ty ce od by ło się w dniach 8-12
stycz nia 2010 r. w Pa tras (Gre cja) w ra -

mach pro gra mu part ner skie go „Na rzę dzia
wspie ra ją ce oso by wy klu czo ne spo łecz nie”.
Ko or dy na to rem te go pro jek tu part ner skie -
go, re ali zo wa ne go w ra mach Pro gra mu Le -
onar do da Vin ci, jest Cen trum Szko le nio we
NE LE z Gre cji, na to miast part ne ra mi są
Østfold fyl ke skom mu ne (Ra da Okrę gu Re -
gio nu Østfold) z Nor we gii i Wo je wódz ki
Urząd Pra cy w Ka to wi cach. Przed się wzię cie

ma za za da nie wy mia nę do świad czeń i zdo -
by cie wie dzy o spo so bach pra cy z oso ba mi
za gro żo ny mi zja wi skiem wy klu cze nia spo -
łecz ne go oraz po zna nie, na ja kich za sa dach
współ pra cu ją ze so bą in sty tu cje partnerskie
biorące udział w pro jek cie z innymi
podmiotami, bezpośrednio pomagającymi
potrzebującym. Cho dzi też o wy mia nę do -
świad czeń o spo so bach wzbu dza nia od po -
wie dzial no ści i nie za leż no ści u osób za gro -
żo nych zja wi skiem wy klu cze nia spo łecz ne -
go, jak rów nież in dy wi du al ne po dej ście
do kło po tów po szcze gól nych lu dzi.

Na ra że ni na wy klu cze nie
Za oso by na ra żo ne na ry zy ko wy klu cze -

nia spo łecz ne go uzna no w szcze gól no ści:
dłu go trwa le bez ro bot nych, bez ro bot nych
o ni skich kwa li fi ka cjach i w wie ku po wy żej 50
lat, mło de oso by po zba wio ne pra cy (o ni -
skich kwa li fi ka cjach, nie przy zwy cza jo ne

do pra cy), ro dzi ny o ni skich do cho dach
(z jed nym ro dzi cem oraz nie po sia da ją ce in -
ne go sta łe go źró dła do cho dów niż za si łek
spo łecz ny), a tak że nie peł no spraw nych. Pod -
czas spo tka nia każ dy z part ne rów szcze gó -
ło wo omó wił stra te gie pra cy na rzecz osób
za gro żo nych zja wi skiem wy klu cze nia oraz
przed sta wił me to dy i na rzę dzia, ja ki mi się po -
słu gu je. W ra mach świad czo nych usług po -
dej mo wa ne są dzia ła nia ma ją ce na ce lu pod -
no sze nie po zio mu mo ty wa cji, uświa da mia -
nie zna cze nia ak tyw no ści i od po wie dzial no -
ści za wła sne ży cie oraz re du ko wa nie ko -
niecz no ści ko rzy sta nia z za sił ków. In sty tu cje
po ma ga ją w zmia nie kwa li fi ka cji, pro wa dzą
szko le nia za wo do we ma ją ce na ce lu pod no -
sze nie po zio mu wy kształ ce nia klien tów, do -
star cza ją usług z za kre su do radz twa i po rad -
nic twa za wo do we go. In sty tu cje udzie la ją
rów nież wspar cia praw ne go oraz współ pra -
cu ją z or ga ni za cja mi, któ rych dzia łal ność sku -
pia się na gru pach do ce lo wych. 

Na dwa spo so by
Østfold fyl ke skom mu ne z Nor we gii to jed -

nost ka pu blicz na, któ ra ma na ce lu pod no -
sze nie po zio mu do bro by tu spo łecz ne go
miesz kań ców dzię ki roz wo jo wi re gio nal ne -
mu oraz od po wia da za kształ ce nie na po zio -
mie śred nim. Nor we ski sys tem kształ ce nia
zor ga ni zo wa ny jest w opar ciu o idee ucze -
nia się usta wicz ne go, a je go pod sta wo wą za -
sa dę uj mu je ha sło „Edu ka cja dla wszyst kich”.
Ozna cza to, że każ da oso ba po win na mieć
rów ny do stęp do wy kształ ce nia, nie za leż nie
od po cho dze nia spo łecz ne go. Usłu gi psy -
cho lo gicz no -edu ka cyj ne po le ga ją na udzie -
la niu porad uczniom oraz pra cow ni kom
szkół, na kie ro wa nych na two rze nie in dy wi -
du al nych ście żek ka rie ry za wo do wej. Ce lem
wy pra co wa nia naj lep szych roz wią zań po dej -
mo wa na jest współ pra ca z in ny mi in sty tu -
cja mi: szko ła mi, agen cja mi za trud nie nia, in -
sty tu cja mi sys te mu świad czeń spo łecz nych.

Cen trum Szko leń NE LE jest po pu lar ną in -
sty tu cją szko le nio wą, któ ra roz po czę ła dzia -
łal ność po II woj nie świa to wej ce lem wal ki
z anal fa be ty zmem wśród do ro słych. In sty -
tu cja re ali zu je za da nia z za kre su szko leń za -
wo do wych dla osób do ro słych, a tak że
wdra ża pro jek ty de dy ko wa ne wszyst kim
miesz kań com re gio nu, do ty czą ce za rzą dza -
nia fir mą, in for ma ty ki, sztu ki, kul tu ry i spor -
tu, edu ka cji śro do wi sko wej, zdro wia i usług
spo łecz nych, tu ry sty ki i usług, rol nic twa, pe -
da go gi ki, tań ców lu do wych, pierw szej po -
mo cy, wy twa rza nia win. Cen trum kie ru je
swo je usłu gi do bez ro bot nych osób do ro -
słych, do ro słych pra cu ją cych, do ro słych ze
spe cjal ny mi po trze ba mi, a tak że do grup
spo łecz nie wy klu czo nych (imi gran tów,
więź niów, Ro mów, sa mot nych ro dzi ców).
In sty tu cja dzia ła w opar ciu o na stę pu ją ce
za sa dy: wszy scy miesz kań cy re gio nu po -
win ni mieć moż li wość ucze nia się przez ca -
łe ży cie, każ da do ro sła oso ba nie za leż nie
od ra sy, płci, po cho dze nia spo łecz ne go po -
win na mieć rów ne pra wo do edu ka cji i szko -
leń za wo do wych, na le ży prze ciw dzia łać
wszel kim nie rów no ściom edu ka cyj nym,
któ re są re zul ta ta mi po cho dze nia spo łecz -
ne go i wa run ków eko no micz nych.

Usta lo no, że in for ma cje na te mat dzia łań
po dej mo wa nych w ra mach pro jek tu roz po -
wszech nia ne bę dą na stro nach in ter ne to -
wych każ de go z part ne rów. Ko or dy na tor za -
mie rza wy dać tak że ulot kę o pod sta wo wych
za ło że niach i po dej mo wa nych dzia ła niach.
Re zul ta tem koń co wym spo tkań ma być wy -
da nie bro szu ry wraz z pły tą CD, któ ra przed -
sta wi ce le pro jek tu, po dej mo wa ne dzia ła -
nia, ma te riał ze bra ny pod czas re ali za cji (pre -
zen ta cje, zdję cia, spra woz da nia z dys ku sji)
oraz ra port koń co wy. Pro jekt trwać bę dzie
do 31 lip ca 2011 r., a drugie spotkanie
odbyło się w dniach 13-19 czerwca w Moss
(Norwegia).

Oprac. Iwo na Gu tow ska

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 

Podejmowane są działania mające na celu podnoszenie 
poziomu motywacji, uświadamianie znaczenia aktywności 
i odpowiedzialności za własne życie oraz redukowanie
konieczności korzystania z zasiłków.

u

Uczestnicy projektu przed siedzibą Centrum
Szkoleniowego NELE
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tMonitoring

Licz ba bez ro bot nych za re je stro wa nych
w koń cu maja wy nio sła 177 973 osoby
(w tym 92 886 ko bie t) i w sto sun ku

do mar ca spa dła o 5,4 tys. Opty mizm był -
by jed nak przed wcze sny, gdyż ten den cja ta
mo że być chwi lo wa i wią zać się mo że z roz-
po czę ciem się se zo nu wio sen no -let nie go.
Mie sią ce te to okres in ten sy fi ka cji ro bót dro-
go wych, prac w bu dow nic twie, rol nic twie,
ogrod nic twie i tu ry sty ce, któ re wy ma ga ją
więk szej licz by pra cow ni ków. Naj mniejszą
liczbę bez ro bo tnych od no to wa no w po wia-
tach: bie ruń sko -lę dziń skim (1168 osób),
ryb nic kim (1753 osoby) i Żo rach (2020
osób), na to miast naj więk szą w Czę sto cho -
wie (12 434 osoby), So snow cu (10 275 osób)
oraz By to miu (9693 osoby).

Na dal utrzy mu je się du że zróż ni co wa nie
na tę że nia bez ro bo cia w re gio nie. Naj lep sza
sy tu acja jest w Ka to wi cach, gdzie w koń cu
maja 2010 r. wy so kość sto py bez ro bo cia wy-
no si ła 3,7%, a naj gor sza w po wie cie mysz-
kow skim, gdzie wy so kość ta osią gnę -
ła 18,2%. Po wiat o naj wyż szej i naj niż szej
sto pie bez ro bo cia dzie li ła za tem w kwiet-
niu róż ni ca aż 14,5 punk tów pro cen to wych.
Je że li cho dzi o pod re gio ny, to naj niż szą sto -
pę bez ro bo cia no to wa no w ty skim (5,9%)
i ka to wic kim (6,7%); po tem ko lej no w pod-
re gio nie: ryb nic kim (8,6%), biel skim (9,0%)
oraz gli wic kim (9,2%), so sno wiec kim
(12,9%) oraz czę sto chow skim (13,0%). Naj-
wyż szą sto pę bez ro bo cia od no to wał pod-
re gion by tom ski (13,6%).

Na pływ i od pływ
W maju w po wia to wych urzę dach pra cy

wo je wódz twa ślą skie go za re je stro wa ło się
(tzw. na pływ) 22,7 tys. osób, w tym 49,3%
sta no wi ły ko bie ty. W sto sun ku do ubie głe -
go mie sią ca licz ba ta spa dła o 973 osoby.
Więk szość na pły wa ją cych do bez ro bo cia
– 74% – to oso by po przed nio pra cu ją ce. Na-
to miast licz ba bez ro bot nych wy łą czo nych
z ewi den cji po wia to wych urzę dów pra cy
(tzw. od pływ) wy no si ła 28,1 i spadła o 2,4
tys. w po rów na niu z ubie głym mie sią cem.
Naj więk szą gru pę sta no wili bezrobotni, któ-
rzy zostali wyłączeniz tytułu niepotwier-
dzenia gotowości do pra cy – 10,6 tys.; na-

tomiast 10,2 tys. bezrobotnych podjęło
pracę, w tym przede wszystkim pra cę nie-
sub sy dio wa ną – 8,3 tys. osób. W maju licz -
ba osób skierowanych na sta że wy nio sła 2,4
tys., a szko le nia roz po czę ło 1,7 tys. bez ro -
bot nych.

Bez pra cy
Wśród bez ro bot nych, któ rych usta wa

o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn -
ku pra cy za li cza do ka te go rii „bę dą cych
w szcze gól nej sy tu acji na ryn ku pra cy”, naj-
licz niej szą gru pę sta no wi ły oso by bez wy-
kształ ce nia śred nie go – 100 899, tzn. 56,7%
ogó łu bez ro bot nych. Na to miast dłu go -
trwa le bez ro bot ni sta no wi li 35,1% wszyst-
kich bez ro bot nych. W struk tu rze bez ro bo -
cia na dal prze wa ża ją ko bie ty: 52,1% ogó łu
za re je stro wa nych (92,8 tys.), a wśród nich
spo ry od se tek sta no wią pa nie, któ re po uro-
dze niu dziec ka nie pod ję ły za trud nie nia

– 16,8% ogó łu bez ro bot nych ko biet
(15 615). Bez ro bot ni upraw nie ni do za sił ku
sta no wi li 18,4% ogó łu za re je stro wa nych
(32,7 tys.), i licz ba ta spa dła w po rów na niu
z kwietniem o 1,4 tys.

Zgod nie z obo wią zu ją cą usta wą o szcze-
gól nych za sa dach roz wią zy wa nia z pra cow-
ni ka mi sto sun ku pra cy z przy czyn nie do -
ty czą cych pra cow ni ków, pra co daw ca zo-
bo wią za ny jest zgło sić za miar zwol nień
gru po wych do wła ści we go – ze wzglę du
na sie dzi bę fir my – urzę du pra cy. W maju 17
za kła dów pra cy po in for mo wa ło, że pla nu -
je w try bie zwol nień gru po wych wy po wie -
dzieć umo wę o pra cę 205 oso bom, na to -
miast 270 oso bom wrę czo no wy po wie -
dze nia z przy czyn nie do ty czą cych pra cow -
ni ka. W 5 za kła dach pra cy zlo ka li zo wa nych
w wo je wódz twie ślą skim zwol nie nia mi mo-
ni to ro wa ny mi ob ję tych zo sta ło 308 pra-
cow ni ków.

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 

Rynek Pracy 2/2010

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu kwietnia
wyniosła 183 tys. osób i w stosunku do marca spadła o 6,8 tys.
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Monitoringu

In dy wi du al ny plan dzia ła nia
Zgod nie z obo wią zu ją cą usta wą o pro-

mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach pra cy, po-
wia to wy urząd pra cy w ra mach udzie la nej
po mo cy przy go to wu je dla bez ro bot ne go
lub po szu ku ją ce go pra cy in dy wi du al ny
plan dzia ła nia (IPD). Plan ten ma na ce lu do-
pro wa dze nie do pod ję cia przez da ną oso -
bę od po wied niej pra cy i two rzo ny jest
przy jej udzia le. W maju dla 6746 osób
(w tym 3787 ko biet) przy go to wa no in dy -
wi du al ny plan dzia ła nia. We dług sta nu
na ko niec maja br. re ali zu ją go 52 067 oso -
by (w tym 58,7% ko biet).

Ruch na ryn ku
W oma wia nym okre sie do po wia to wych

urzę dów pra cy zgło szo no 9128 in for ma cji

o wol nych miej scach pra cy i miej scach ak-
ty wi za cji za wo do wej. W koń cu maja do dys-
po zy cji bez ro bot nych i po szu ku ją cych pra -
cy po zo sta wa ło 8330 wol nych miejsc pra -
cy i miejsc ak ty wi za cji za wo do wej. Licz ba
pro po zy cji za trud nie nia lub in nej pra cy za-
rob ko wej spadła w po rów na niu z po przed -
nim mie sią cem o 11%. Pro po zy cji pra cy
zgło szo no w wo je wódz twie ślą skim 6296,
a w 1094 przy pad kach do ty czy ła ona za-
trud nie nia sub sy dio wa ne go.

Świadczenia dla osób 
powracających

W maju, zgod nie z unij ną za sa dą ko or dy -
na cji sys te mów za bez pie cze nia spo łecz ne -
go państw w za kre sie świad czeń dla bez ro -
bot nych, wy da no:

u 28 for mu la rzy E 301 – po twier dza ją cych
okre sy za li cza ne przy przy zna wa niu
świad czeń dla bez ro bot nych

u 3 dokumenty U006  potwierdzające
liczbę członków rodziny osoby bezro-
botnej, które powinny być uwzględnione
przy naliczaniu świadczeń.

u 1 dokument U007 – zapytanie o przy-
znanie transferu zasiłku do Polski

u 22 dokumenty U009 potwierdzające re-
jestrację osób poszukujących pracę na te-
renie naszego województwa w związku
z przyznanym transferem.
W 106 przypadkach wystąpiono na for-

mularzu 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 za-

siłku dla bezrobotnych na zasadzie su-
mowania okresów zatrudnienia. Decyzje
wydano w oparciu o formularze E – 301
oraz polskie świadectwa pracy

u 40 decyzji stwierdzających zachowanie
prawa do pobierania zasiłku dla bezro-
botnych nabytego w innym niż Rzecz-
pospolita Polska państwie członkowskim
Unii Europejskiej.
Wydano także 113 postanowień o zawie-

szeniu postępowania w związku z wystą-
pieniem do instytucji właściwej o wydanie
formularza E 301 oraz 85 postanowień
o podjęciu postępowania.

Oprac. Iwo na Gu tow ska

Li czeb ność po szcze gól nych ka te go rii bez ro bot nych bę dą cych w szcze gól nej sy tu acji na ryn ku pra cy u

Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy*
30.04.2010 31.05.2010

liczba udział 
w ogółem (%) liczba udział 

w ogółem (%)

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

bez wykształcenia średniego 105 079 57,3 100 899 56,7

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 15 890 16,8** 15 615 16,8**

samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia 15 075 8,2 14 753 8,3

osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 3 903 2,1 3 797 2,1

niepełnosprawni 10 853 5,9 10 671 6,0

po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 194 0,1 188 0,1

Liczba bezrobotnych ogółem 183 338 177 973

* Dane liczbowe oraz odsetki nie sumują się – osoba bezrobotna może przynależeć do kilku kategorii równocześnie.
** Wśród ogółu bezrobotnych kobiet.

Województwo śląskie – liczba bezrobotnych i stopa bezrobociau
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Bezrobotni w powiatach 
województwa śląskiego
(stan na 31 maja 2010 r.)
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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 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

uWydziały merytoryczne

u Biuro Promocji Zatrudnienia  
tel. 32 757 33 30

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


