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Szanowni Państwo!
Z przyjemnością zapraszam do 
lektury pierwszego w tym roku 
wydania Biuletynu Informacyjne-
go Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Katowicach.
Zachęcam Państwa do prześle-
dzenia informacji dotyczących 
funduszy europejskich. Od 
momentu naszego wejścia do 

Unii Europejskiej otrzymaliśmy już szeroko pojętą pomoc, rów-
nież fi nansową. Jednak nigdy wcześniej nie mieliśmy możliwo-
ści skorzystania z tak potężnego wsparcia, jakim jest Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki – największy w historii UE Program 
współfi nansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Wojewódzki Urząd Pracy, obok Urzędu Marszałkowskiego, jest 
ważnym partnerem PO KL w województwie śląskim, przypada 
nam bowiem rola koordynatora i organizatora konkursów dla 
instytucji, które tej pomocy bezpośrednio udzielają. Część miesz-
kańców naszego regionu zastanawia się, jak dobrze wykorzystać 
europejską pomoc. Niektórzy z nich myślą o pozyskaniu pienię-
dzy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Centrum 
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, które zajmuje się 
szeroko pojętym poradnictwem, związanym również z prowa-
dzeniem działalności na własny rachunek, służy w tym zakresie 
pomocą, fachowymi szkoleniami i poradami specjalistów.
Sporo miejsca w Biuletynie poświęcamy aktualnej sytuacji na 
śląskim rynku pracy, zmianach jakie nadchodzą i które już się 
rozpoczęły, wielkich planach i nadziejach związanych również 
z szansą organizacji na Stadionie Śląskim rozgrywek fi nało-
wych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. Tematy te 
podejmujemy w rozmowie z Marszałkiem Województwa Śląskiego 
Panem Bogusławem Śmigielskim, który jest gościem specjalnym 
czerwcowego numeru Biuletynu.
Jest mi też niezmiernie miło poinformować Państwa o tym, że Wo-
jewódzki Urząd Pracy w Katowicach, wraz z pozostałymi partne-
rami, podjął cenną inicjatywę utworzenia partnerstwa pod nazwą 
EURES – T „Beskidy” na pograniczu Polski, Czech i Słowacji. 
Partnerstwo pełni ważną rolę w regionach przygranicznych, 
świadcząc konkretną pomoc dla mieszkańców tamtych rejonów. 
O jego znaczeniu, możliwościach i wszystkim co niesie ze sobą, 
przeczytacie Państwo również na łamach naszego informatora.
W tym numerze Biuletynu zwracamy uwagę na zjawisko dyskry-
minacji osób starszych na rynku pracy. Liczba osób czynnych 
zawodowo w Polsce po 50. roku życia jest jedną z najniższych 
w całej Unii.  Dostrzegając ten bardzo poważny problem, polski 
rząd przygotował program aktywizacji zawodowej dla tej grupy 
wiekowej. Pakiet ustaw ma pomóc pozostać i umocnić się na 
rynku pracy osobom z grupy wiekowej 50+.
Przedstawiamy również minireportaż podsumowujący realizowa-
ny do niedawna projekt „Pierwsza Szychta”. Został on uznany 
m.in. przez parlamentarne Komisje Pracy i Rozwoju Przedsię-
biorczości, Krajową Strukturę Wsparcia inicjatywy EQUAL, 
jak również samych Benefi cjentów, za jeden z najlepszych, 
najbardziej skutecznych i udanych programów aktywizacji osób 
bezrobotnych w Polsce.
Na koniec pragnę zaprosić Państwa do udziału w odbywających 
się 12 czerwca w Katowicach Europejskich Targach Przedsię-
biorczości, Pracy i Edukacji organizowanych przez Wojewódzki 
Urząd Pracy. Targi mają ułatwić kontakt osób bezrobotnych i po-
szukujących pracy z pracodawcami z całego kraju, jak również 
innych państw Unii Europejskiej. To okazja, by w jednym miejscu 
i czasie spotkać tak wielu pracodawców, złożyć dokumenty apli-
kacyjne i być może – czego Państwu życzę – znaleźć pracę zgodną 
z oczekiwaniami i marzeniami. 
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Na koniec kwietnia w śląskich powiatowych urzędach pracy zarejestrowa-
nych było 145 988 osób. Stopa bezrobocia na Śląsku wynosiła 8,7% (dane 
z marca 2008 r.) i była niższa od ogólnopolskiej (kraj – 11,1%). Taki poziom 
wskaźnika lokował nasz region na bardzo dobrej trzeciej pozycji w kraju, 
za województwami wielkopolskim (7,5%) i małopolskim (8,6%). Biorąc 
pod uwagę miasta na prawach powiatu, Katowice zajmowały piąte miejsce 
pod względem najniższej wartości stopy bezrobocia. Korzystniejsze wskaź-
niki charakteryzowały tylko Gdynię, Sopot i Poznań (2,3%) oraz Warsza-
wę (2,7%). W kwietniu 2008 r. do powiatowych urzędów pracy wpłynęło 
16,6 tys. ofert pracy. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubie-
głym zgłoszono o 2,3 tys. ofert więcej. Rosnąca liczba ofert pracy powinna 
wpłynąć na utrzymanie się pozytywnych trendów na śląskim rynku pracy 
i dalszy spadek bezrobocia w regionie.

WYDARZYŁO SIĘ

Dyrektor PUP Tychy Barbara Borycz z dyrektorem WUP 
Katowice Przemysławem Koperskim po podpisaniu 
umowy.

Zarząd Województwa Śląskiego zaakceptował podział środków z Funduszu 
Pracy na rok 2008 przeznaczonych na realizację projektów systemowych po-
wiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 6.1.3, Działania 6.1, Prio-
rytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 7 kwietnia 2008 r. dyrektor 
WUP Katowice Przemysław Koperski podpisał z dyrektorami powiatowych 
urzędów pracy 31 umów ramowych o łącznej wartości 113 672 117,24 zł. 
Projekty systemowe skierowane są bezpośrednio do osób zarejestrowanych 
jako osoby bezrobotne, w tym do osób znajdujących się w szczególnej sytu-
acji na rynku pracy, tzn.: osób do 25 roku życia, długotrwale bezrobotnych 
lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobot-
nych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, 
bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, bezro-
botnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku 
życia, bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie pod-
jęli zatrudnienia, bezrobotnych niepełnosprawnych. 

15 maja podczas spotkania w Oszczadnicy na Słowacji, członkowie Komi-
tetu Sterującego reprezentującego Polskę, Czechy i Słowację zainauguro-
wali działalność partnerstwa EURES T Beskidy. Tym samym powstało nowe 
22 partnerstwo transgraniczne w Unii Europejskiej obejmujące ogółem 
19 271 km2, z czego 45,21% zajmuje strona czeska, 38,18% strona polska 
i 16,61% strona słowacka. Główne cele partnerstwa to dostarczanie i wy-
miana informacji oraz porad na temat ofert pracy, warunków życia i za-
trudnienia, możliwości szkoleń zawodowych oraz rozwój projektów, które 
znacząco mogą wpłynąć na poprawę sytuacji na rynkach pracy regionów 
przygranicznych.

Powstało partnerstwo transgraniczne EURES – T Beskidy

Reprezentanci nowego partnerstwa EURES – T Beskidy 
z Polski, Czech i Słowacji.

Maj był miesiącem intensywnej kampanii promocyjno – informacyjnej Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki na nośnikach wielkoformatowych. 55 
citylightów wyeksponowanych było w trzech miastach województwa ślą-
skiego – Katowicach, Bielsku – Białej i Częstochowie, w ich najbardziej 
ruchliwych punktach, również jako element wiat przystankowych. Celem 
kampanii było zintegrowanie akcji promocyjnych Europejskiego Funduszu 
Społecznego z początkiem realizacji projektów, które otrzymały dofinanso-
wanie ze środków EFS w województwie śląskim. Promocja skierowana była 
do osób chcących skorzystać ze szkoleń, w tym do grup będących w szcze-
gólnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tzn. do niepełnosprawnych, osób po 
45 roku życia oraz kobiet pozostających bez zatrudnienia. 

Promujemy kapitał ludzki

Citylighty umieszczono w ruchliwych miejscach.
Coraz mniej bezrobotnych
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— Podczas jednego ze swoich pierw-
szych wystąpień mówił Pan o „śmia-
łych planach i odważnych koncep-
cjach”, jakie zamierza Pan realizować 
na Śląsku. Proszę powiedzieć, które 
z tych koncepcji zaczynają się krysta-
lizować?
— Jako jedno z pierwszych w Polsce 
województw zakończyliśmy negocja-
cje z Komisją Europejską Regional-
nych Programów Operacyjnych na 
lata 2007 – 2013. Otwarło to możli-
wość szybkiego ogłoszenia konkursów 
przez Zarząd Województwa Śląskiego, 
co w konsekwencji pozwoli na sukce-
sywne pozyskiwanie pieniędzy na naj-
ważniejsze inwestycje dla przyszłości 
Śląska. Wierzę, że przyczynią się one 
nie tylko do poprawy infrastruktury 
naszego województwa, ale również 
ulepszą stan środowiska naturalne-
go i przyspieszą rozwój społeczny. 
Przede wszystkim jednak nasz region 
wreszcie będzie miał szansę na szyb-
szy rozwój gospodarczy. Szacuje się, 

Rozmowa z Bogusławem Piotrem Śmigielskim, Marszałkiem Województwa Śląskiego
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że do województwa śląskiego może 
spłynąć ogółem dziesięciokrotnie 
więcej pieniędzy niż w latach 2004 
– 2006. W ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego otrzymaliśmy do wykorzy-
stania 1 mld 712 mln euro, około 738 
mln euro spłynie do regionu poprzez 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, a  
370 mln euro zawiera Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich.
Jednym z najważniejszych zadań, 
jakie stoją przede mną i całym obec-
nym Zarządem Województwa, jest 
przygotowanie Stadionu Śląskiego do 
organizacji Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej w 2012 roku.  Z tym wiąże się 
budowa zadaszenia na tym obiekcie. 
Wyłoniony został inżynier kontraktu 
dla całości inwestycji, którym zostało 
konsorcjum firm: Spółdzielnia Projek-
towania i Usług Inwestycyjnych Inwe-
stprojekt – Śląsk z Katowic oraz Dom 
Inżynierski PROMIS Spółka Akcyjna 
ze Szczecina. To właśnie te firmy będą 

pełnić rolę organizatora, administrato-
ra procesu budowy i inspektora nadzo-
ru inwestorskiego. Wybraliśmy także 
niemiecką firmę – GMP Architekten, 
której powierzone zostało wykonanie 
dokumentacji projektowej dla tej in-
westycji. Dokumentacja projektowa 
ma być wykonana w ciągu siedmiu 
miesięcy. Rozpoczęcie robót nastą-
pi w pierwszym kwartale 2009 roku, 
zaś całość prac zostanie zakończona 
w 2010 roku.
Skoro mówimy o planach i koncep-
cjach, nie mogę nie wspomnieć o pro-
blemie, który od wielu lat zaprząta 
uwagę samorządu województwa. 
Chodzi o status Wojewódzkiego Parku 
Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. 
Zarząd Województwa podjął decyzję, 
przyjętą następnie przez Sejmik,  o wy-
dzieleniu Ogrodu Zoologicznego ze 
struktur  parku i utworzeniu jednostki 
budżetowej. Nie rozwiąże to co praw-
da wszystkich problemów tego obiek-
tu, ale niewątpliwie ograniczy straty, 

Bogusław Piotr Śmigielski – Marszałek Województwa Śląskiego.
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jakie generowało ZOO. Jednocześnie 
zabiegamy o zmianę niekorzystnych 
zapisów umowy między WPKiW a Mi-
nisterstwem Skarbu Państwa. Niezbęd-
na jest zmiana uregulowań i wyjaśnie-
nie wątpliwości prawnych. Naszym 
celem jest przejęcie akcji będących 
dotąd w rękach Skarbu Państwa. 
Jednym z priorytetowych zadań jest 
także budowa nowego gmachu Mu-
zeum Śląskiego. W lutym Zarząd 
Województwa zawarł umowę z au-
striackim biurem Riegler  Riewe Ar-
chitekten na opracowanie projektu 
architektoniczno – wykonawczego dla 
inwestycji „Budowa nowej siedziby 
Muzeum Śląskiego w Katowicach”. 
Termin wykonania projektu określono 
na czerwiec przyszłego roku. Rozpo-
częcie prac budowlanych planowane 
jest w kwietniu 2010 roku, a ich za-
kończenie – w roku 2012. Chciałabym 
tylko przypomnieć, że konkurs na 
koncepcję architektoniczną nowego 
gmachu Muzeum Śląskiego i zagospo-
darowanie części terenu byłej kopalni 
„Katowice” ogłoszony został 30 paź-
dziernika 2006 r. Po dokonaniu oce-
ny 18 prac,  które wpłynęły na kon-
kurs, za najlepszą uznano koncepcję 
austriackiego biura, zgodnie z którą 
wszystkie kondygnacje głównego bu-
dynku muzeum znajdą się pod ziemią, 
aby nie zasłaniać zabytkowych zabu-
dowań dawnej kopalni. Budowa no-
wego gmachu Muzeum Śląskiego jest 
projektem kluczowym, którego finan-
sowanie przewiduje się w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007 
– 2013.

— Z początkiem kwietnia na Śląsku 
rozpoczęła się też nowa kampania 
promocyjna naszego regionu...
— Odbywa się ona pod hasłem „Ślą-
skie. Pozytywna energia”. Kampania 
ma na celu pokazanie i wypromowanie 
optymistycznego wizerunku śląskie-
go oraz przekonanie mieszkańców, 
w lekki i niewymuszony sposób, do 
pozytywnej identyfikacji z wojewódz-
twem. Koncepcja polega na ukazaniu 
wybranych miast województwa, które 
w dowcipny sposób uosabiają śląskie 
dumy i radości. Śląskie zaprezentowa-
ne w reklamach jest miejscem pełnym 
pozytywnych emocji i różnorodnych 
atrakcji, zamieszkanym przez ludzi z 

poczuciem humoru, potrafiących rów-
nież na samych siebie spojrzeć z dy-
stansem.

— Trudno nie zauważyć, że kładzie 
Pan nacisk na kwestię, która od daw-
na leży Ślązakom na sercu, m.in. na 
przyspieszenie modernizacji i budo-
wy naszych dróg. Co w tej sprawie 
zaczęło się już dziać?
— W celu przyspieszenia poprawy 
standardu dróg wojewódzkich, dla 
których zarządcą jest Zarząd Woje-
wództwa Śląskiego – oprócz bardzo 
wielu innych zadań drogowych – kon-
tynuowane są kompleksowe remonty 
dróg o obniżonej nośności. W tym 
roku zamierzamy wydatkować na ten 
cel ponad 55 mln złotych. Obecnie, 
przy wsparciu środków unijnych,  trwa 
budowa Drogowej Trasy Średnicowej 
„Zachód” – odcinek Zabrze – Gliwice, 
budowa Drogi Głównej Południowej 
na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyń-
skiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła au-
tostrady A1 w Mszanie, przebudowa 
odcinka drogi krajowej nr 52 w Bielsku 
– Białej, budowa bytomskiego odcin-
ka Obwodnicy Północnej Aglomeracji 
Górnośląskiej – etap III, usprawnienie 
ruchu tranzytowego w Subregionie Za-
chodnim – budowa obwodnic w Ryb-
niku i Żorach wraz z modernizacją 
DW 935 oraz stworzenie połączenia 
DTŚ z Dąbrową Górniczą – etap I po-
łączenia DTŚ w Katowicach z Obrzeż-
ną Zachodnią w Mysłowicach wraz z 
przebudową obiektów inżynierskich. 
Chciałbym też dodać, że w Regional-
nym Programie Operacyjnym został 
zdefiniowany priorytet pod nazwą  
„Transport”. Na jego realizację prze-
znaczono największą część środków 
Programu, bo aż 25% całej alokacji, 
co stanowi 426,33 mln euro. Celem 
tego Priorytetu jest ukształtowanie 
efektywnego i zintegrowanego syste-
mu transportowego poprzez wsparcie 
skierowane na rozwój infrastruktury 
drogowej oraz transportu publicznego. 
Projekty mają służyć udrożnieniu sieci 
drogowej województwa oraz zwięk-
szeniu udziału transportu publicznego 
w przemieszczaniu osób.

— Drogi to jedna z  dziewięciu inwe-
stycji niezbędnych do zorganizowania 
Euro 2012 w Chorzowie. Jakie są po-
zostałe priorytety przypisane nasze-

mu województwu i co tak naprawdę 
wymaga największej pracy? Jak Pan 
ocenia realnie nasze szanse?  
Niewątpliwie najpoważniejszym wy-
zwaniem jest – wspomniana już przeze 
mnie – budowa zadaszenia Stadionu 
Śląskiego. Na ten cel, a także na bu-
dowę parkingów, nasze województwo  
otrzymało z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki 110 mln zł. Jest to rezultat mo-
ich  wielokrotnych spotkań i rozmów 
z Ministrem Sportu i Turystyki Mi-
rosławem Drzewieckim jak również 
starań śląskich parlamentarzystów 
i samorządowców. Zakres moderni-
zacji obejmuje ponadto wykonanie: 
pomieszczeń sanitarnych i cateringo-
wych, systemu nagłośnienia i oświe-
tlenia, dodatkowych siedzisk, skybo-
xów oraz pomieszczeń dla różnych 
kategorii gości. Jestem przekonany, że 
rozgrywki finałowe Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej w 2012 roku nie omi-
ną Stadionu Śląskiego. Jest to obecnie 
trzeci co do wielkości tego typu obiekt 
po Warszawie i Kijowie. Stadion jest 
położony w centrum aglomeracji ślą-
skiej, którego miasta  stanowią prak-
tycznie jeden organizm. W promieniu 
20 km od niego znajduje się około 50 
hoteli. W całym regionie działa na-
tomiast ponad 120 hoteli, w tym 12 
pięciogwiazdkowych i czterogwiad-
kowych. Dostosowane są one do róż-
nych wymagań i zasobności portfeli 
kibiców i turystów. Województwo 
śląskie posiada najlepszą w kraju sieć 
autostrad i dróg ekspresowych. Za or-
ganizacją mistrzostw w naszym regio-
nie przemawia również długotrwała 
śląska tradycja piłkarska i legendarne 
znaczenie Stadionu Śląskiego. To są 
atuty niepodważalne, które sprawiają, 
że w roku 2012 powinniśmy gościć 
piłkarzy i kibiców Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej. 

— Inwestycje, o których Pan wspo-
mina, wymagają nie tylko ogromnych 
nakładów finansowych, ale również 
rąk do pracy – głównie związanych 
z branżą budowlaną. Czy nie obawia 
się Pan, że wyraźny deficyt budowlań-
ców na rynku pracy może poważnie 
zakłócić realizacje inwestycyjne tego 
przedsięwzięcia?
— Wierzę, że inżynier kontraktu wy-
wiąże się z zadań organizatora i admi-
nistratora procesu budowy wynikają-
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cych z podpisanej z nim umowy. Jest 
to zbyt ważne przedsięwzięcie w skali 
nie tylko regionu, ale także  kraju, aby 
na przeszkodzie stanął brak rąk do 
pracy. Poza tym deficyt  robotników 
budowlanych jest problematyczny, 
bo z jednej strony słyszymy o braku 
fachowców z tej branży, a z drugiej 
takie zawody jak murarz czy robotnik 
budowlany znajdują się w wojewódz-
kim rankingu zawodów o największej 
liczbie bezrobotnych. 

— Pozostańmy przy tematyce rynku 
pracy. Śląsk jest aktualnie w czołówce 
województw o najniższej stopie bez-
robocia. Jego problemem pozostaje 
jednak niekorzystna struktura – po-
nad 85 tysięcy stanowią osoby długo-
trwale bezrobotne, które niezmiernie 
trudno aktywizować. Jakie jest roz-
wiązanie tej sytuacji?
— Nie podlega dyskusji, że jest to pro-
blem. Z drugiej strony w porównaniu 
do roku poprzedniego obserwujemy po-
zytywną tendencję spadku liczby osób 
długo pozostających bez pracy. Nie jest 
ona jednak na tyle znacząca, abyśmy 
mogli mówić o radykalnej poprawie tej 
sytuacji. Pozytywnym aspektem śląskie-
go rynku pracy jest rosnąca z roku na 
rok podaż ofert pracy. Ich zdecydowana 
większość pochodzi od przedsiębiorców 
z sektora prywatnego, w tym głównie 
z branży przetwórstwa przemysłowego, 
handlu hurtowego i detalicznego oraz 
naprawy pojazdów. Jedną z aktywnych 
form pomocy są szkolenia polegające 
na przyuczeniu do zawodu, zmianie 
kwalifikacji, ich podwyższeniu oraz 
pozyskiwaniu umiejętności skutecz-
nego szukania i zdobywania pracy. 
Osoby długotrwale bezrobotne mogą 
także liczyć na przygotowanie zawo-
dowe w miejscu pracy. Polega ono na 
zdobywaniu nowych kwalifikacji lub 
umiejętności zawodowych poprzez 
praktyczne wykonywanie zadań za-
wodowych według ustalonego progra-
mu, uzgodnionego pomiędzy starostą 
lub prezydentem miasta, pracodawcą i 
bezrobotnym. Inna forma pomocy oso-
bom pozostającym długo bez pracy, to 
zatrudnienie subsydiowane poprzez 
podejmowanie działalności gospodar-
czej, prace interwencyjne oraz refun-
dowanie pracodawcom kosztów wy-
posażenia lub doposażenia stanowisk 
pracy. 

— W latach 2007 – 2013 olbrzymie 
środki unijne z Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki będą nie tylko 
wspierać osoby bezrobotne, ale rów-
nież pracujące i przedsiębiorców...
— Komponent regionalny Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki składa 
się z czterech priorytetów skupionych 
wokół pięciu obszarów wsparcia: 
zatrudnienie, integracja społeczna, 
edukacja, adaptacyjność oraz rozwój 
kapitału ludzkiego na obszarach wiej-
skich. Wydział Europejskiego Fundu-
szu Społecznego Urzędu Marszałkow-
skiego, jako instytucja pośrednicząca,  
jest odpowiedzialny za jego realiza-
cję. Na ten cel województwo śląskie 
otrzymało ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego kwotę w wy-
sokości około 740 milionów euro. Do-
tychczas  odbyło się  pięć konkursów 
na dofinansowanie projektów. W od-
powiedzi na nie wpłynęło łącznie 728 
wniosków. Alokacja przeznaczona na 
konkursy wynosi ponad 23 miliony 
złotych. We wdrażaniu poszczegól-
nych działań część zadań, decyzją 
Samorządu Województwa, przekaza-
no do Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Katowicach. 

— Jakie są inne strategiczne cele 
związane z wykorzystaniem funduszy 
unijnych w naszym województwie? 
W jakich obszarach mieszkańcy na-
szego regionu odczują poprawę?
— Trzeba wiedzieć, że fundusze euro-
pejskie nie rozwiążą prawdopodobnie 
całościowo żadnego problemu w ska-
li regionu, gdyż dostępne środki są 
niewspółmierne do skali problemów, 
z którymi boryka się województwo. 
Mogą jednak służyć inicjowaniu pozy-
tywnych zmian i hamowaniu zjawisk 
negatywnych. Projekty realizowane 
w ramach funduszy strukturalnych 
uczynią Śląsk bardziej dostępnym ko-
munikacyjnie. Rozbudowie ulegnie 
lotnisko, rozwinie się sieć autostrad. 
Śląsk przestanie być kojarzony ze 
zdegradowanym krajobrazem i za-
nieczyszczonym środowiskiem dzię-
ki działaniom rewitalizacyjnym, jak 
i znaczącym nakładom na infrastruk-
turę ochrony środowiska i zachowa-
nie bioróżnorodności. Bezpośrednio 
odczuwalne dla mieszkańców będą 
również efekty inwestycji w infrastruk-
turę społeczną, co będzie objawiało 

się poprawą komfortu obsługi i jako-
ścią usług służby zdrowia, a także po-
prawą infrastruktury szkolnictwa wyż-
szego i oświaty. Inwestycje w zakresie 
kultury i turystyki powinny z jednej 
strony wzbogacić ofertę spędzania 
wolnego czasu dla mieszkańców wo-
jewództwa, a z drugiej podnieść rangę 
Śląska, jako centrum kultury.

— Jest Pan z zawodu lekarzem. Śląsk 
słynie z wysoko wyspecjalizowanej 
kadry medycznej i wspaniałego zaple-
cza. Dużo jednak mówi się o restruk-
turyzacji wojewódzkich placówek 
ochrony zdrowia i reorganizacji szpi-
tali. Na czym mają one polegać?
— System ochrony zdrowia podlega 
ciągłym przemianom. Wymagają one 
od zakładów opieki zdrowotnej oraz 
organu założycielskiego stałego mo-
nitorowania otoczenia oraz sytuacji, 
w jakiej się znalazły same zakłady: ich 
bazy, procesów w nich zachodzących 
oraz efektów, jakie przynoszą. Kierując 
się tym przesłaniem, Zarząd Wojewódz-
twa zlecił Collegium Medicum Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego przeprowadzenie 
kompleksowych badań funkcjonowania 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
w województwie śląskim. Dla określenia 
potencjału zakładów wykonane zostaną 
badania jakości zarządzania, analiza fi-
nansowa i ocena stanu i struktury za-
trudnienia. Zapotrzebowanie na usługi 
medyczne określone zostaną poprzez 
analizę demograficzną i epidemiolo-
giczną oraz  analizę liczby świadczeń 
wykonywanych przez poszczególne 
zakłady opieki zdrowotnej. W opar-
ciu o te dane przedstawiona zostanie 
koncepcja zmian w północnej czę-
ści województwa śląskiego, która w 
przyszłości może być rozszerzona na 
cały region. Restrukturyzacja służyć 
ma poprawie stanu opieki zdrowot-
nej w naszym regionie, a więc obawy 
mieszkańców i personelu medyczne-
go, nie są uzasadnione. Oczywiście 
trzeba pamiętać, że niemal wszystkie 
nasze działania uzależnione są od 
rozstrzygnięć na szczeblu rządowym 
i ostateczny kształt funkcjonowania 
placówek ochrony zdrowia zależeć 
będzie od projektów przyjętych przez 
rząd i ustaw uchwalonych przez par-
lament.
— Dziękuję za rozmowę. 

Joanna Lidochowska   
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Partnerstwo na rzecz Rozwoju „Pierwsza 
Szychta” powołane zostało w 2005 roku 
przez katowicką Izbę Rzemieślniczą oraz 
Małej i Średniej Przedsiębiorczości. W re-
alizację projektu zaangażowała się Śląsko 
– Dąbrowska „Solidarność” i Fundacja 
Rozwoju Demokracji Lokalnej. Ważnym 
partnerem był Wojewódzki Urząd Pracy w 
Katowicach, który przeprowadził badania 
rynku pracy i odpowiadał za wybór za-
wodów niszowych, poszukiwanych przez 
pracodawców. 
„Pierwsza Szychta” była realizowana przy 
udziale środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Inicjatywy Wspól-
notowej EQUAL. W ofercie programu zna-
lazły się profesje deficytowe m.in. fryzjer, 
piekarz, cukiernik, rzeźnik – wędliniarz, 
kucharz, lakiernik samochodowy oraz 
zawody budowlane. Projekt skierowany 
został do osób długotrwale bezrobotnych 
i do tych, które na skutek przemian gospo-
darczych straciły zatrudnienie. Nie stawiał 
ograniczeń wiekowych, ale do jego ukoń-
czenia potrzebna była chęć, systematycz-
ność i determinacja.

NIE PATRZYLI W METRYKĘ
Brak barier wiekowych szczególnie doce-
niły osoby po czterdziestym roku życia. 
Zofia Kantor z wykształcenia jest ogrod-
nikiem. W tym zawodzie przepracowała 
kilkanaście lat. Gdy straciła zatrudnienie, 
zaczęła sprzątać. Teraz znów musi pomy-
śleć o przyszłości. Trafiła do trzeciej edy-
cji „Pierwszej szychty” i wybrała zawód 
kucharza, bo jak mówi, da jej możliwość 
spokojnego dopracowania do emerytury. 
Dla innych beneficjentów, takich jak Ewa 
Ziółkowska, motywacją do rozpoczęcia 
nauki była możliwość zdania egzaminu 
czeladniczego i uzyskania dyplomu po-
twierdzającego kwalifikacje zawodowe. 
Ona również wybrała zawód kucharza. 
W gastronomii, w której przepracowała 
wiele lat, ma już spore doświadczenie. 
Brakowało jej tylko dyplomu. 
O tym, jak wiele znaczy dyplom czelad-
nika, wie Andrzej Mendel, również bene-
ficjent trzeciej edycji przygotowujący się 
do zawodu cukiernika. Razem z młodziut-
ką Agnieszką Thiel trafił na praktykę do 
znanej katowickiej cukierni prowadzonej 
przez Bogusława Karolaka.
— Mam nadzieję, że po skończeniu kur-
su i zdaniu egzaminu znajdę stałą pracę 

„PIERWSZA SZYCHTA” DAŁA IM 
ZAWÓD I NADZIEJĘ

— podkreślał Andrzej Mendel. Agnieszka 
jeszcze nie wie, czy zostanie w Polsce, czy 
wyjedzie za granicę. 
— Wszystko muszę przemyśleć i poukła-
dać — mówiła, przyznając, że cukiernic-
two jej się podoba. Jeżeli wyjedzie, w tym 
zawodzie chciałaby pracować.

MARZYŁY O FRYZJERSTWIE
Atrakcyjna oferta skierowana została do 
pań, które wybrały fryzjerstwo. Program 
kursu był zbliżony do programu zawodo-
wej szkoły fryzjerskiej, obejmował aż 800 
godzin praktycznych i ponad 260 teore-
tycznych. Kończył się egzaminem czelad-
niczym.
Agata Morejko – Olszowy, Monika Dyki 
i Aleksandra Opaszowska znalazły się 
w trzeciej edycji projektu. Agatę do udzia-
łu w projekcie namówił mąż. Wcześniej 
przez wiele lat prowadziła własną działal-
ność. Specjalizowała się w projektowaniu 
i szyciu firan oraz w krawiectwie ciężkim. 
Fryzjerstwo, które wymaga zdolności ma-
nualnych, jest jej więc bliskie i okazało 
się strzałem w dziesiątkę. Podkreśla, że na 
skończenie podobnego kursu nie miałaby 
środków. Monika Dyki niedługo zostanie 
mamą, a mimo to uczęszczała na wszyst-
kie zajęcia. Jedna z najmłodszych uczest-
niczek programu Ola Opaszowska żartuje, 
że wychowała się w salonie fryzjerskim 
prowadzonym przez rodziców. Nie ukry-
wa, że chciałaby wyjechać za granicę. 

— Tylko na kilka lat, bo nie wyobrażam 
sobie życia wśród obcych — dodaje. Ma-
rzy, że zarobione pieniądze zainwestuje 
we własny salon.
Przyszłe fryzjerki podkreślają, że nieoce-
nioną pomocą w nauce zawodu okaza-
ły się materiały, które otrzymały, przede 
wszystkim główki treningowe. Dodają, że 
„Pierwsza Szychta” różni się innych kur-
sów.
— Posiłki, bilety, opłata za przedszkole to 
bardzo ważne atuty projektu — mówi Aga-
ta Morejko – Olszowy.

SPRZEDAWCA TO DOBRY ZAWÓD
Dużym powodzeniem cieszył się również 
zawód sprzedawcy. W gronie beneficjen-
tów trzeciej edycji programu była Kornelia 
Więch. Gdy dowiedziała się, że w cukier-
ni M&M w Świętochłowicach będzie wol-
ne miejsce, przyszła spytać o pracę. Do 
udziału w projekcie namówił ją właściciel 
tej firmy Zygmunt Mańka.
— To była dla mnie ogromna szansa na 
podniesienie kwalifikacji — mówiła Kor-
nelia. — Zawód sprzedawcy bardzo mi się 
podoba, cieszy mnie kontakt z ludźmi. 
Zygmunt Mańka prowadzi działalność od 
1994 r. i potrafi poznać, czy ktoś chce pra-
cować, czy nie. Zapewnia, że Kornelia jest 
bardzo zaangażowana i nie będzie miał 
obaw, by w przyszłości przyjąć ją na etat.

Agnieszka Konieczny

Dobiegła końca trzecia edycja „Pierwszej szychty” – programu, który 170 osobom dał szansę na zdobycie za-
wodu i podjęcie zatrudnienia lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Agnieszka Thiel i Andrzej Mendel zawodu cukiernika uczą się w znanej katowickiej 
cukierni pana Bogusława Karolaka.
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Projekt „Pierwsza Szychta” adresowany 
był do osób bezrobotnych, które poszu-
kiwały nowych kwalifikacji w celu osią-
gnięcia sukcesu zawodowego. Projekt w 
swoich założeniach oferował działania 
edukacyjne, szkolenia oraz praktyki za-
wodowe. Bezrobotni mogli również liczyć 

PRZYKŁAD DOBRYCH PRAKTYK

Ewa Pytasz, Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej, dyrektor Ośrodka Kształcenia Samo-
rządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki:

— Projekt „Pierwsza Szychta” należał do tego 
typu działań, które dały, poza korzyściami 
dla beneficjentów, którzy zdobyli koniecz-
ną wiedzę i umiejętności, aby rozpocząć na 
nowo swoje zawodowe funkcjonowanie na 
rynku pracy, naprawdę duże zadowolenie or-
ganizacjom, które go realizowały. Osoby za-
angażowane w realizację projektu – zarówno 
personel partnerów, trenerzy, doradcy, a my-
ślę, że i pracodawcy, mieli głębokie poczucie 
sensu podejmowanych działań. Mogli prze-
cież obserwować pozytywne efekty projektu. 
Beneficjenci zdobyli nowe wykształcenie, 
już znaleźli lub mają duże szanse na znale-
zienie zatrudnienia. Należy im życzyć, aby 
ich „pierwsza szychta” stała się po prostu co-
dzienną szychtą.

Kornelia Więch zawsze chciała podnieść 
kwalifi kacje i zdobyć atrakcyjną pracę.

na wsparcie doradców zawodowych i psy-
chologów.

Innowacyjny charakter tego przedsięwzię-
cia wiązał się z powrotem do tradycyj-
nego, czeladniczego modelu kształcenia 
zawodowego. Do tej pory kształceniem 
czeladniczym objęta była tylko młodzież. 
Projekt umożliwił uzyskanie kwalifikacji 
czeladniczych również osobom dorosłym. 
Wielką rolę odegrał tutaj zastosowany 
system praktycznej nauki zawodu, wyko-
rzystujący relacje „mistrz – uczeń”, który 
w ogromnej większości kładzie nacisk na 
praktyczną naukę zawodu (800 godzin), 
przy jednoczesnym i równomiernym sto-
sowaniu szkoleń aktywizujących (80 go-
dzin) i zajęć teoretycznych (264 godziny). 
Skuteczność tego systemu potwierdziła 
się podczas badań monitorujących dalsze 
losy beneficjentów, którzy ukończyli pełny 
cykl szkoleniowy. Ponad połowa uczestni-
ków projektu po zakończeniu szkolenia 
podjęła zatrudnienie.

***
***

Przemysław Koperski, dyrektor Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Katowicach:

— Dzisiaj znacznie trudniej znaleźć dobrze 
wykwalifikowanego rzemieślnika, niż jeszcze 
kilka lat temu. Migracja zarobkowa Polaków 
czy pozamykanie wielu kierunków w szko-
łach zawodowych mocno zachwiały rynkiem 
pracy. Projekt „Pierwsza Szychta” wyszedł 
naprzeciw oczekiwaniom pracodawców 
– dzięki niemu na śląski rynek pracy trafiło 
kilkadziesiąt osób z poszukiwanymi kwalifi-
kacjami. Dużym plusem przedsięwzięcia jest 
niewątpliwie promocja kształcenia osób do-
rosłych, a tym samym umacnianie w polskim 
społeczeństwie dewizy, że „na naukę nigdy 
nie jest za późno”. Wszystkim beneficjentom 
„Pierwszej Szychty” pragnę życzyć wiary we 
własne siły i wielu sukcesów w życiu zawo-
dowym.

Michał Wójcik, dyrektor naczelny Izby Rze-
mieślniczej w Katowicach:

— W moim przekonaniu projekt „Pierwsza 
Szychta” to doskonały pomysł, przełamujący 
wiele barier. Po pierwsze barierę współpracy 
pomiędzy związkami zawodowymi i organi-
zacjami pracodawców. Projekt pokazał, że 
potrafimy, pomimo różnicy zdań, w wielu 
sprawach społecznych, zrobić wspólnie coś 
naprawdę ważnego dla Śląska i kraju. Pro-

Piotr Duda, przewodniczący Śląsko – Dą-
browskiej „Solidarności”:

— „Pierwsza Szychta” to według mnie wzor-
cowy, jeden z najlepszych w kraju, program 
aktywizacji osób bezrobotnych. Przystępu-
jąc do niego wzięliśmy na siebie obowiązek 
szczególny – rekrutację uczestników progra-
mu. Każdy, kto pracował z osobami długo-
trwale bezrobotnymi wie, że nie jest to łatwe 
zadanie. Myślę jednak, że rekrutacja zakoń-
czyła się pozytywnie – znacząca większość 

jekt pokazał też, że jeśli mamy realizować
tego rodzaju pomysły w Polsce, to musimy 
ludziom dać bardzo konkretne kwalifikacje, a 
nie „jakieś zaświadczenia”. W przypadku na-
szego projektu to były kwalifikacje rzemieśl-
nicze (osoby otrzymywały tytuł czeladnika, 
uznany w krajach Unii Europejskiej). Nagle 
okazało się, że w ciągu kilku miesięcy czło-
wiek może przejść taką drogę szkolenia, która 
doprowadzi go do zakładu rzemieślniczego. 
Nagle okazało się, że te osoby, które z różnych 
powodów znalazły się na marginesie życia 
społecznego, stały się pełnowartościowymi 
pracownikami. Część z naszych beneficjen-
tów założyła nawet nowe przedsiębiorstwa. 
Mają kwalifikacje, odmienili swoje życie,
uwierzyli we własne siły – a to wszystko dzię-
ki pieniądzom z Unii Europejskiej.

osób rekrutowanych przez nas ukończyła 
program, wielu znalazło już pracę. Cieszy 
mnie też też udana współpraca z innymi 
partnerami „Pierwszej Szychty”. Połączenie 
wysiłków czterech organizacji dało projekto-
wi dodatkową jakość, swoisty efekt synergii 
nie do uzyskania bez tej współpracy. Mam 
głęboką nadzieję, że doświadczenia tego 
partnerstwa zaprocentują w kolejnych pro-
gramach unijnych realizowanych w naszym 
regionie.

***

Projekt „Pierwsza Szychta” miał rów-
nież drugi innowacyjny wymiar. Oto we 
wspólnym działaniu udało się połączyć 
siły instytucji działających w obszarze 
rynku pracy, które do tej pory tak silnie 
ze sobą nie współpracowały. To ogromny 
sukces (i jeden z głównych celów) Inicja-
tywy Wspólnotowej EQUAL. Dzięki do-
skonałej współpracy Izby Rzemieślniczej 
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości 
(administrator projektu), Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Katowicach, NSZZ „Soli-
darność” Regionu Śląsko — Dąbrowskiego 
oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokal-
nej w Katowicach, projekt zyskał uznanie 
zarówno w parlamencie RP, gdzie był 
przedstawiany podczas posiedzenia po-
łączonych Komisji: Pracy oraz Rozwoju 
Przedsiębiorczości, ale także w Krajowej 
Strukturze Wsparcia (Instytucji Zarządza-
jącej PIW EQUAL), która uznała „Pierwszą 
Szychtę” za jeden z 12 najlepszych projek-
tów w ramach tego Programu, mogących 
służyć za przykłady dobrych praktyk.
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Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
rozpoczął się w ubiegłym roku. Trwać 
będzie do roku 2013. Jest największym 
w historii Unii Europejskiej progra-
mem współfinansowanym z Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Dzię-
ki unijnym dotacjom, z niespotykaną 
dotychczas intensywnością wpłynie 
na polski rynek pracy, na postawy i 
zachowania Polaków, na ich rozwój, 
doskonalenie umiejętności, podnosze-
nie kwalifikacji, poszerzenie wiedzy, 

czyli kilka słów o Programie 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Wśród instytucji realizujących Pro-
gram Operacyjny Kapitał Ludzki zna-
lazły się także wojewódzkie urzędy 
pracy. W ramach PO KL nie zajmują 
się one jednak bezpośrednim udziela-
niem pomocy osobom poszukującym 
pracy, przyszłym i obecnym przed-
siębiorcom, mieszkańcom obszarów 
wiejskich, osobom pracującym i in-
nym ostatecznym odbiorcom Progra-
mu. Ich podstawowym zadaniem jest 
organizacja konkursów, w których wy-
łaniane są instytucje realizujące owe 
założenia i bezpośrednio tej pomocy 
udzielające – na przykład poprzez or-
ganizację szkoleń. 
Konkursy przeprowadza także Woje-
wódzki Urząd Pracy w Katowicach. 
Jest ich kilka rodzajów. I tak w ramach 
Działania 6.1 są to konkursy, w któ-
rych wyłaniani są beneficjenci orga-
nizujący szkolenia prowadzące do 
uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji 
zawodowych osób poszukujących 
pracy, poradnictwo zawodowe, staże, 
praktyki i subsydiowanie zatrudnienia. 
Z kolei w ramach Działania 6.2 wyłania 
się – także w drodze konkursów – instytu-
cje, które udzielą bezpośredniej pomocy 
przyszłym przedsiębiorcom. Działanie 
6.3 skierowane jest do mieszkańców 
wsi, a jego celem jest przede wszystkim 
pomoc w ich aktywizacji zawodowej 
poprzez inicjatywy lokalne. 
Działanie 8.1 skierowane jest do osób 
pracujących i przedsiębiorstw. WUP 
– także w drodze konkursu – wyłania 
instytucje, które zorganizują kursy dla 
kadry zarządzającej i pracowników 
w dziedzinach takich jak m.in. za-
rządzanie, przepisy BHP, organizacja 
pracy czy wykorzystanie w prowadzo-
nej działalności technologii informa-

czyli zadania wojewódzkich urzędów pracy

MISJA WUP

cyjnych i komunikacyjnych. Szkole-
nia te mają też za zadanie uzupełniać 
i podwyższać kwalifikacje zawodowe 
pracowników. W ramach Działania 
9.3 natomiast wyłaniane są instytucje, 
które pomagają w formalnym potwier-
dzaniu posiadanych kwalifikacji.
Zadaniem Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy jest więc przede wszystkim 

słowem – zwiększenie atrakcyjności na 
rynku pracy.

W jaki sposób? Poprzez wsparcie 
istotnych dziedzin życia społeczne-
go, między innymi takich jak pomoc 
społeczna, rynek pracy, oświata, przy-
jazna administracja i partnerskie pań-
stwo. Jednym z najistotniejszych zało-
żeń Programu jest wsparcie dla osób 
bezrobotnych i biernych zawodowo, 
zagrożonych wykluczeniem społecz-

zorganizowanie i przeprowadzenie 
konkursów dla firm, instytucji, samo-
rządów, jednostek szkoleniowych itp., 
które chciałyby przystąpić do progra-
mu. Należy do nich także ocena for-
malna oraz merytoryczna złożonych 
wniosków i wreszcie nadzór nad ich 
realizacją. Nie jest to jednak jedyne 
zadanie WUP. 

Katarzyna Stotko

nym, wsparcie dla przedsiębiorstw 
i ich pracowników, a także pomoc 
ludziom chcącym podnieść poziom 
swoich kwalifikacji.
Kapitał Ludzki finansowany jest przede 
wszystkim (w 85%) ze środków Unii 
Europejskiej (Europejskiego Funduszu 
Społecznego), a także z krajowych 
środków publicznych. Łącznie na je-
go realizację przeznaczono ponad 
11,4 mld euro.

(ks)
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Wśród zadań, jakie w ramach PO KL przy-
padło do wypełnienia wojewódzkim urzę-
dom pracy, jest także zadbanie o promocję 
Programu. 
— Robimy to dwutorowo, po pierwsze 
informując opinię publiczną o istnieniu 
Programu i możliwościach, jakie on daje. 
Wykorzystujemy do tego środki masowe-
go przekazu: radio telewizję, prasę czy 
internet, a także zewnętrzną reklamę wiel-
koformatową — mówi Jakub Zawadzki, 
starszy inspektor w Zespole ds. Promocji 
i Informacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Katowicach. — Druga „ścieżka” to orga-
nizacja dla potencjalnych beneficjentów 
specjalnych spotkań informacyjnych połą-
czonych ze szkoleniami, podczas których 
wyjaśniamy, jak należy wypełnić wnioski 
o dotacje z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.
Katowicki WUP ma spore doświadczenie 
w organizacji tego rodzaju spotkań, organi-
zował je bowiem jako jeden z pierwszych 

PRAKTYCZNE SPOTKANIA
urzędów w kraju już w roku 2004, kiedy to 
w życie weszły pierwsze programy unijne. 
— Zaczęliśmy je organizować jak tylko 
pojawiły się procedury, z których mogli-
śmy szkolić. Nie mieliśmy wtedy żadnych 
doświadczeń, bo nikt ich nie miał. Od sa-
mego początku jednak spotkania takie cie-
szyły się ogromnym powodzeniem. Liczba 
uczestników zawsze przekraczała nasze 
przewidywania — mówi Jakub Zawadzki. 
Od początku roku 2007 Wojewódzki 
Urząd Pracy zorganizował 19 takich spo-
tkań. Uczestniczyli w nich przedstawiciele 
firm, instytucji szkoleniowych i lokalnych 
samorządów, które „przymierzają się” do 
startu w konkursie o unijną dotację w ra-
mach PO KL. 
— Podczas tych spotkań nie tylko infor-
mujemy uczestników o tym, jaka instytu-
cja na jaką formę działalności i w jakim 
zakresie może otrzymać dofinansowanie. 
W ich ramach odbywają się także spo-
tkania warsztatowe — wyjaśnia Jakub Za-

wadzki. — W trakcie spotkania szczegóło-
wo omawiamy, jak przygotować projekt, 
zaplanować budżet przedsięwzięcia, jak 
wypełnić wniosek w generatorze wnio-
sków, jakie załączniki do niego dołączyć 
i gdzie konkretnie je złożyć. Trzeci temat 
tych szkoleń pojawi się dopiero, kiedy 
projekty będą realizowane. Będą dotyczyć 
zasad ich promocji, rozliczania, monito-
rowania, sprawozdawczości — mówi Ja-
kub Zawadzki. — Warto dodać, że odbiór 
każdego spotkania jest bardzo pozytywny. 
Na koniec zawsze ma miejsce dyskusja, 
ludzie chętnie zadają nam wiele szczegó-
łowych pytań, w kuluarach też odbywają 
się ożywione rozmowy. 
Zainteresowanie organizowanymi przez 
WUP spotkaniami bardzo cieszy. Działa-
nia te mają zresztą bardzo wyraźny wymiar 
praktyczny. Dzięki nim składane w ramach 
Programu wnioski mają coraz mniej błę-
dów formalnych, a ich wartość merytorycz-
na systematycznie się podnosi.  

Realizacja przedsięwzięć na rzecz wspar-
cia kapitału ludzkiego w wymiarze indywi-
dualnym jak i społecznym z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki cieszy 
się wśród potencjalnych projektodawców 
bardzo dużym zainteresowaniem. W wo-
jewództwie śląskim za realizację kompo-
nentu regionalnego odpowiadają Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego 
oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Kato-
wicach. Realizacja powierzonych działań 
przez  WUP Katowice rozpoczęła się na 
przełomie 2007/2008 roku, kiedy ogłoszo-
no konkursy pilotażowe w ramach Pod-
działań 6.1.1 i 8.1.1. 
Niestety co trzeci wniosek założony w ra-
mach konkursów pilotażowych, które 
zostały zamknięte 4 stycznia 2008 r., nie 
przeszedł pozytywnie oceny formalnej.  
Wśród 309 złożonych projektów odnoto-
wano 214 błędów formalnych, które spo-
wodowały odrzucenie w sumie 96 wnio-
sków. Najczęstszym powodem odrzucenia 
były niekompletne bądź nieprawidłowe 
załączniki finansowe. Innym  również 
często pojawiającym się błędem był brak 
pieczątek bądź podpisów na wniosku osób 
uprawnionych do podejmowania decyzji 
wiążących w imieniu projektodawcy. Nie-
jednokrotnie wnioskodawcy błędnie okre-
ślali grupy docelowe, do których kierowa-
no wsparcie, co powodowało niezgodności 
z kryteriami grup docelowych określonych 

w dokumentacji konkursowej. Pojawiło 
się wiele wniosków, które – pomimo wy-
kluczenia ze względu na brak ustawodaw-
stwa w tym zakresie – zawierały elementy 
pomocy publicznej. Występowały również 
takie błędy jak: skierowanie wniosku do 
niewłaściwej instytucji, brak wypełnienia 
wszystkich wymaganych pól we wniosku, 
nieprawidłowe potwierdzenie dokumen-
tów za zgodność z oryginałem, brak daty 
oraz złożenie wniosków po terminie.
Działania Zespołu ds. Naboru Wniosków 
związane z prowadzeniem oceny formal-
nej powodowały niekiedy uczucie roz-
czarowania wśród beneficjentów, gdy o 
odrzuceniu wniosku decydowała „tylko 
jedna pieczątka”. Trzeba jednak mieć na 
uwadze, że wymagania formalne zostały 
ograniczone do niezbędnego minimum, 
dlatego też wniosek powinien być złożony 
zgodnie z zasadami określonymi w doku-
mentacji. Etap oceny formalnej obligato-
ryjnie przewidziany w Programie Opera-
cyjnym Kapitał Ludzki ma na celu m.in. 
zweryfikowanie rzetelnego sporządzania 
dokumentów przez wnioskodawców, tym 
bardziej, że decyzja o ewentualnym przy-
znaniu dofinansowania nakłada na nich 
obowiązek sporządzania i prowadzenia 
szczegółowej dokumentacji księgowo-
projektowej.
Doświadczenia z pierwszego naboru dały 
widoczny efekt w projektach złożonych 
w ramach konkursów otwartych, które 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach  
ogłosił z początkiem 2008 roku, a które 
ze względu na zmiany w Szczegółowym 
Opisie Priorytetów zostały  zakończone 
14 kwietnia 2008 r., w 338 złożonych pro-
jektach odnotowano łącznie 104 błędy for-
malne, które spowodowały odrzucenie co 
czwartego wniosku. Błędy popełniane są 
coraz rzadziej, gdyż Wnioskodawcy zdają 
sobie sprawę z ograniczonej puli środków 
finansowych przeznaczonych na dofinan-
sowania projektów, co w efekcie powoduje 
większą dokładność w kompletowaniu do-
kumentacji. Jednocześnie działania WUP 
takie jak spotkania szkoleniowo – informa-
cyjne mają na celu ograniczenie błędów 
popełnianych przez Projektodawców.
Ponadto należy wspomnieć o zmianach 
w zasadach dotyczących wyboru projek-
tów w ramach PO KL, które wraz z ogło-
szeniem następnych konkursów przewi-
dują możliwość dokonywania poprawek i 
uzupełnień po ocenie formalnej w zakresie 
przewidzianym w dokumentacji konkurso-
wej. W mojej opinii ta możliwość jeszcze 
bardziej zwiększy liczbę wniosków, które 
pozytywnie przejdą etap oceny formalnej, 
tak aby spośród wszystkich pomysłów wy-
brać tylko te najbardziej adekwatne dla 
śląskiego rynku pracy.

Bartosz Olma
Kierownik Zespołu ds. Naboru Wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

OCENA FORMALNA 
czyli ważny etap na drodze absorpcji środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
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Własna firma to wyzwanie. Wyzwa-
nie, które często warto podjąć, by 
zrealizować się zawodowo, spełnić 
marzenia i po prostu najzwyczajniej 
w świecie godnie żyć. Nie można jed-
nak zapomnieć o tym, że własna fir-
ma to także, zwłaszcza na początku, 
prawdziwa szkoła życia i większe lub 
mniejsze ryzyko. 

PO PIERWSZE 
RZETELNA INFORMACJA

Centrum Informacji i Planowania Karie-
ry Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Katowicach zajmuje się szero-
ko pojętym poradnictwem związanym 
z prowadzeniem działalności na 
własny rachunek. To właśnie tu 
można uzyskać odpowiedzi na 
wiele pytań związanych z samoza-
trudnieniem.
— Pomoc udzielana jest bezpłatnie 
i polega na informowaniu zainte-
resowanych o wszelkiego rodzaju 
aspektach związanych z prowadze-
niem działalności. Spotkania odby-
wają się cyklicznie i prowadzone są 
zazwyczaj w grupach dwudziesto-
pięcioosobowych. Żeby skorzystać 
z tego rodzaju porady, trzeba jedy-
nie wcześniej zapisać się na spotka-
nie. Warto to zrobić odpowiednio 
wcześnie, bo porady cieszą się na-
prawdę dużym zainteresowaniem. 
A ponieważ są to spotkania otwarte, 
nie trzeba w żaden sposób doku-
mentować i udowadniać czy jest się 
bezrobotnym, czy też nie. Podobnie 
nie ma znaczenia miejsce zamiesz-
kania — mówi Anna Kalisz, starszy 
inspektor Centrum Informacji i Pla-
nowania Kariery Zawodowej.
Spotkania odbywają się w trzech pa-
nelach tematycznych. Każde trwa od 
trzech do czterech godzin.
— Na pierwszym omawiamy, w zasa-

dzie krok po kroku, aspekty związa-
ne z prowadzeniem działalności. Po-
ruszamy też problematykę aktualnych 
możliwości dofinansowywania dzia-
łalności gospodarczej, wsparcia jakie 
oferują powiatowe urzędy pracy, jak 
również pomocy unijnej. Skupiamy 
się też na zawiłościach związanych 
z wypełnianiem urzędowych formula-
rzy, mówimy na przykład o sposobach 
rozliczania się z urzędem skarbowym, 
zakładem ubezpieczeń społecznych, 
formach zatrudniania pracowników 
i wielu innych aspektach prowadzenia 
działalności — wymienia Magdalena 
Miszczak, podinspektor Centrum Infor-

macji i Planowania Kariery Zawodowej.
Kolejny panel tematyczny poświęco-
ny jest tworzeniu biznesplanu. Wie-
dza zdobyta na spotkaniu przydaje się 

później między innymi przy tworze-
niu wniosków na przykład o przyzna-
nie dotacji. Centrum Informacji i Pla-
nowania Kariery Zawodowej prowadzi 
też warsztaty, na których przyszli 
przedsiębiorcy uczą się obliczania 
wysokości podatków, zarówno me-
todą progresywną, jak i ryczałtem. 
W Centrum prowadzone są także in-
dywidualne rozmowy i porady.
Zainteresowani mogą zapisywać się na 
spotkania telefonicznie (032 757 33 35 
lub 757 33 36). Harmonogram spotkań 
dostępny jest w Centrum i każdorazo-
wo publikowany na stronach interne-
towych Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Katowicach.

UNIJNA POMOC 
Jeszcze nie tak dawno do naj-
bardziej powszechnych form 
pozyskania funduszy „na start” 
zaliczaliśmy pożyczkę... od 
rodziny lub znajomych. Część 
bardziej odważnych osób de-
cydowała się na kredyt ban-
kowy. Dziś pieniądze można 
otrzymać znacznie łatwiej i co 
najważniejsze, pod pewnymi 
rygorami, nie trzeba ich nawet 
zwracać. Od początku nasze-
go wejścia do UE przedsiębior-
cy otrzymali szeroko pojętą 
pomoc, również finansową. 
Znaleźli ją między innymi wła-
śnie w Europejskim Funduszu 
Społecznym.
Już niedługo, ci którzy myślą 
o własnej firmie, znów będą 
mogli liczyć na dotacje.
Robert Gorzelak z Zespołu do 
spraw Monitorowania Działań 

i Programowania Wydziału Wdraża-
nia Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy 
w Katowicach zapowiada:

WŁASNA FIRMA
Choć pytań i wątpliwości nadal jest sporo, z jednym nie można dyskutować. Dziś łatwiej niż jeszcze parę lat 
temu rozpocząć własną działalność gospodarczą. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej umożliwiło wielu 
polskim instytucjom uczestnictwo w unijnych programach i co się z tym wiąże, korzystanie ze pomocy finan-
sowej przeznaczonej m.in. na wspieranie początkujących przedsiębiorców. Nic więc dziwnego, że coraz więcej 
bezrobotnych Polaków poważnie myśli o własnej działalności.
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— Wsparcie przeznaczone dla osób 
zamierzających rozpocząć działalność 
gospodarczą realizowane będzie po-
przez poradnictwo, szkolenia umoż-
liwiające uzyskanie umiejętności po-
trzebnych do założenia i prowadzenia 
działalności, jak również, co zawsze 
cieszy się największym zaintereso-
waniem osób poważnie myślących 
o własnej firmie, przyznanie środków 
na rozwój przedsiębiorczości. Będzie 
to spora kwota sięgająca maksymalnie 
40 tys. złotych. Pojawi się też możli-
wość uzyskania wsparcia pomostowe-
go przez sześć do dwunastu miesięcy.
Pieniądze i pozostała pomoc trafi do 
nas dzięki Działaniu 6.2 – Wsparcie 
oraz promocja przedsiębiorczości i sa-
mozatrudnienia wdrażanego w ramach 
Priorytetu VI Rynek Pracy Otwarty dla 
Wszystkich Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.
W tej chwili jest jeszcze zdecydowa-
nie zbyt wcześnie, by mówić o szcze-
gółach. W najbliższym czasie zostanie 
ogłoszony konkurs dla instytucji, któ-
re będą bezpośrednio zajmować się 
udzielaniem pomocy i przydzielaniem 
środków. Po rozstrzygnięciu konkur-
su i podpisaniu umów, listę instytucji 
opublikujemy na naszej stronie inter-
netowej (www.efs.wup-katowice.pl).
— Osoby zainteresowanie otwarciem 
działalności gospodarczej nie będą się 
jednak zgłaszać do Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy, tylko bezpośrednio do 
wspomnianych instytucji — wyjaśnia 
Robert Gorzelak.
Wszystko wskazuje więc na to, że 
o wsparcie będzie można zacząć za-
biegać najszybciej za dwa, trzy mie-
siące.

POWIATOWE URZĘDY PRACY
Niemal przez cały rok (w zależności 
od posiadanych funduszy) bezrobotni 
zainteresowani rozpoczęciem działal-
ności mogą liczyć na pomoc powia-
towych urzędów pracy. Najchętniej 
korzystają z dotacji na rozpoczęcie 
działalności.
— Od pewnego czasu obserwujemy 
naprawdę dużą determinację i zaan-
gażowanie w tworzenie małych firm 
przez osoby, które otrzymały z nasze-
go urzędu środki finansowe — mówi 
Ewa Brachaczek, dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy w Tarnowskich 
Górach. 
Żeby móc ubiegać się o przyznanie 
dotacji, która wynosi do pięciokrotnej 
wartości przeciętego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej, czyli dziś 
ponad 14 tys. 500 zł, trzeba spełnić 
kilka warunków. Przede wszystkim 
należy posiadać status osoby bezro-
botnej, a w okresie 12 miesięcy po-
przedzających złożenie wniosku nie 
można bez uzasadnionej przyczyny, 
odmówić przyjęcia propozycji zatrud-

nienia, propozycji szkolenia, stażu, 
przygotowania zawodowego, wyko-
nywania prac społecznie użytecz-
nych, prac interwencyjnych lub ro-
bót publicznych. Nie można również 
otrzymać w okresie 5 lat, poprzedza-
jących złożenie wniosku, pożyczki 
z funduszu pracy lub innych funduszy 
publicznych na podjęcie działalności 
gospodarczej czy też środków bez-
zwrotnych z funduszu pracy na ten 
cel, ani przez ostatnie 12 miesięcy 
prowadzić działalności.

Dotacje nie kończą oferty powiato-
wych urzędów pracy. Świeżo upie-
czeni przedsiębiorcy mogą np. zasta-
nowić się nad pozyskaniem refundacji 
na doposażenie miejsca pracy. Podob-
nie jak w przypadku dofinansowania i 
tu trzeba spełnić kilka warunków. Pra-
codawca musi m.in. prowadzić swoją 
działalność co najmniej sześć miesię-
cy, przedstawić zaświadczenia o nie-
zaleganiu w opłacaniu składek ZUS, 
dokumenty o niezaleganiu z opłatami 
skarbowymi i inne. Urzędy oferują 
również możliwość skierowania do 
firmy pracownika na staż lub przygo-
towanie zawodowe. Jeśli zatrudnimy 
bezrobotnego możemy liczyć na jego 
bezpłatne przeszkolenie.

Joanna Lidochowska

Na założenie własnej firmy można pozyskać z Unii aż do 40 tysięcy złotych.
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Niezmiernie ważną rolę w ożywieniu 
rynku pracy odegrał w ostatnich latach 
Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego. To dzięki nie-
mu w latach 2004 – 2007 osoby aktyw-
ne zawodowo otrzymały szansę popra-
wienia i umocnienia swojej pozycji na 
rynku pracy. Cel był jasno i konkretnie 
sformułowany. Chodziło m.in. o takie 
działania, które pozwolą na reorien-
tację zawodową pracowników zagro-
żonych utratą pracy oraz zawodowe 
przekwalifikowanie osób odchodzą-
cych z rolnictwa. Pomoc skierowana 
została głównie na obszary zagrożone 
marginalizacją, obszary wiejskie, jak 
również obszary funkcjonowania re-
strukturyzowanych przemysłów.
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowi-
cach zajmował się wdrażaniem trzech 
działań. Skierowane były, jak już wspo-
mnieliśmy, do osób pracujących chcą-
cych podnieść swoją konkurencyjność 
na rynku pracy. Obejmowały również 
reorientację zawodową osób odcho-
dzących z rolnictwa, zamieszkujących 
tereny wiejskie i miasta do 20 tys. miesz-
kańców oraz pomoc pracownikom za-
grożonym utratą pracy ze względu na re-
strukturyzację przedsiębiorstw w których 
są zatrudnieni. Łącznie z różnych form 
pomocy skorzystało ponad 35 560 osób 
w ramach 118 zrealizowanych projek-
tów. Ich autorami były instytucje szko-
leniowe, organizacje pozarządowe, jed-
nostki samorządu terytorialnego, wyższe 
uczelnie. Wszystkie realizowane projek-
ty niosły ze sobą konkretną pomoc i per-
spektywy rozwoju. Dominującą tematy-
ką szkoleń były techniki komputerowe, 
przygotowanie do samozatrudnienia, 
tworzenie biznesplanów, projektów, a 
także studia pomostowe dla pielęgniarek 
i położnych. Sporym zainteresowaniem 
cieszyły się kursy językowe na wszyst-
kich poziomach zaawansowania, kursy 
autoprezentacji i negocjacji. Popularne 
były również kursy bukieciarstwa, kro-

POMOC DOBRZE WYKORZYSTANA

ju i szycia, wizażu, stylizacji czy nauka 
organizacji przyjęć okolicznościowych, 
które, jak można były oczekiwać, naj-
chętniej wybierały kobiety. Panowie 
interesowali się z kolei kursami pra-
wa jazdy i kursem obsługi wózków 
widłowych.
W latach 2004 – 2007 Wojewódzki 
Urząd Pracy w Katowicach zajmował 
się również dwoma działaniami re-
alizowanymi w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego Rozwój Za-
sobów Ludzkich. Pierwsze z nich (1.2) 

„Perspektywy dla młodzieży” miało 
za zadanie udzielić jak najlepszego 
wsparcia młodzieży, w tym absolwen-
tom wszystkich typów szkół, tak aby 
nie stawali się osobami bezrobotnymi. 
Drugie działanie (1.3) „Przeciwdziała-
nie i zwalczanie długotrwałego bezro-
bocia” miało za zadanie ograniczenie 
zjawiska długotrwałego bezrobocia 
wśród osób, które aktualnie pozosta-
wały bez zatrudnienia, nie były jednak 
zarejestrowane w powiatowych urzę-
dach pracy dłużej niż 24 miesiące.
Projekty w ramach obu działań oferowały 
szkolenia, staże, poradnictwo zawodowe 
grupowe i indywidualne, poradnictwo 
psychologiczne, prace interwencyjne. 

Przyznawano również środki na podjęcie 
działalności gospodarczej. Uczestnicy pro-
jektów mogli, często po raz pierwszy, bez 
lęku spojrzeć w swoją zawodową przy-
szłość, porozmawiać z fachowcami o po-
mysłach na własny biznes, nabrać przeko-
nania, że nie tylko mogą się dalej szkolić, 
zmienić zawód czy założyć własną firmę, 
ale będą w stanie konsekwentnie realizo-
wać się zawodowo.
Dzięki profesjonalnemu wsparciu wie-
le osób poprawiło swoją samoocenę, 
podniosło poziom samoświadomości 

i dowiedziało się o swoim potencjale 
i możliwościach jego wykorzystania. 
Ogółem Wojewódzki Urząd Pracy 
nadzorował 124 projekty realizowane 
przez 31 powiatowych urzędów pracy 
naszego województwa. Zrealizował 
też dwa projekty własne we współpra-
cy ze wszystkimi śląskimi PUP. Łącz-
nie pomocą zostało objętych prawie 
64 tys. osób, w tym 31 625 osób do 25 
roku życia i 31 821 osób długotrwale 
bezrobotnych. Środki na rozpoczęcie 
własnej działalności gospodarczej 
otrzymały prawie cztery tysiące osób.

Zmieniające się warunki społeczne i gospodarcze wymuszają na wielu grupach zawodowych nabywanie dodatko-
wych umiejętności i radzenie sobie z nowymi wyzwaniami. Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej, miesz-
kańcy województwa śląskiego bardziej optymistycznie i z mniejszym lękiem patrzą w swoją zawodową przyszłość. 
Coraz więcej osób wierzy, że umiejętne wykorzystanie dostępnej pomocy będzie procentować i przekładać się na 
sukcesy zawodowe.
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W Polsce wskaźnik bezrobotnych po 50. 
roku życia jest najwyższy wśród krajów 
całej Unii Europejskiej. Mimo że w ostat-
nich latach spada ogólna liczba osób bez-
robotnych, nie przekłada się to znacząco 
na sytuację osób starszych. Jak wskazują 
statystyki, zaledwie 28% z ogólnej liczby 
osób po 50. roku życia pracuje. Większość 
pracujących to mężczyźni. Sytuacja kobiet 
jest jeszcze trudniejsza. Dlaczego tak się 
dzieje?
Specjaliści z zakresu rynku pracy pod-
kreślają, że osoby w wieku przedemery-
talnym często odbierane są przez praco-
dawców jako mniej 
wydajne w pracy, 
mało zmotywowane 
i  osiągające nieza-
dowalające efekty. 
Pracodawcy często 
postrzegają też pra-
cowników starszych 
jako gorzej i wolniej 
pracujących, czę-
ściej chorujących 
i korzystających ze 
zwolnień lekarskich. 
Często także bierze 
górę stereotyp, że 
starsi ludzie są mniej 
elastyczni i otwarci 
na nowości, a więc 
nie ma sensu nawet 
próbować ich nicze-
go nauczyć.
—Tymczasem w rzeczywistości sprawa 
wygląda inaczej. Starsi pracownicy mają 
duże doświadczenie wynikające z wie-
loletniego stażu zawodowego, są bardzo 
lojalni wobec pracodawców, docenia-
ją stabilność i niezależność finansową 
— przekonuje Alina Nowak, zastępca 
dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Zabrzu.
Mimo wielu zalet, jakie niewątpliwie daje 
zatrudnianie osób starszych, zdarza się, że 
pracodawcy, bardziej lub mniej bezpo-
średnio, zmuszają swoich pracowników do 
odejścia na wcześniejszą emeryturę. Dziś 
pracodawcy ze względu na długość czasu 
ochronnego, w którym pracownika w wie-
ku przedemerytalnym rzeczywiście nie 
można zwolnić, często zwalniają z pracy 
osoby, które wkrótce wejdą w wiek ochron-
ny. Nierzadko zdarza się też, że starsi pra-
cownicy ulegają presji pracodawcy i sami 
odchodzą na wcześniejszą emeryturę.

WIEK NIE JEST PRZESZKODĄ!

— Dyskryminacja ze względu na wiek 
występuje na całym rynku pracy. Jest jed-
nak szczególnie widoczna, właśnie wobec 
osób, które ukończyły 50 lat. Pracodawcy, 
chociaż nie mogą wprost określić wieku 
pracownika, to w czasie rekrutacji, mając 
wybór, chętniej zatrudniają młodszego. 
Według ogólnie przyjętych schematów to 
młodzi mają robić kariery, są bowiem le-
piej przygotowani do wyzwań dzisiejsze-
go świata. To bardzo krzywdząca opinia 
— mówi Alina Nowak.
Starsze pokolenie podobno nie nadąża za 
nowymi technologiami, nie odnajduje się 

w społeczeństwie informacyjnym. To po-
dejście szczególnie ostro przedstawia pro-
blem, jak ważne jest przełamanie stereo-
typu o nieprzydatności tej grupy na rynku 
pracy. Pokazuje też jak bardzo potrzebne 
są zmiany postaw pracodawców i pracow-
ników.
Dostrzegając narastający coraz bardziej 
problem bezrobocia wśród osób powyżej 
50. roku życia, w tym szczególnie wśród 
kobiet, polski rząd stworzył program akty-
wizacji zawodowej osób w wieku 50 lat 
„Solidarność Pokoleń 50+. Działania dla 
zwiększenia aktywności zawodowej osób 
starszych”. Celem programu jest zwiększe-
nie liczby pracujących osób  powyżej 50 
roku życia, a także pomoc bezrobotnym 
w powrocie na rynek pracy. Do tej grupy 
adresowane mają być też specjalne pro-
gramy tworzone przez podmioty publicz-
ne, często współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej. Program państwowych 

ustaw, które mają pomóc wrócić osobom 
po pięćdziesiątce na rynek pracy zakłada 
m.in. wprowadzenie specjalnej ulgi podat-
kowej dla pracodawców zatrudniających 
osoby powyżej 50. roku życia, specjalny 
system opieki zdrowotnej dla starszych 
pracowników, a także wprowadzenie 
bezpłatnych szkoleń. Program ma zachę-
cić osoby starsze do podnoszenia swoich 
kwalifikacji i pozostania na rynku pracy. 
Ale przede wszystkim ma dać im szanse 
na zdobycie pracy. Pracodawcy, jeśli zde-
cydują się na zatrudnienie osoby powyżej 
50 roku życia, będą zwolnieni ze składek 

na Fundusz Pracy 
i Fundusz Gwaranto-
wanych Świadczeń 
Pracowniczych.
Zmienić ma się tak-
że system płacenia 
„chorobowego” za 
starszego pracow-
nika. W przypadku 
choroby takiego 
pracownika będą 
płacili mu pensję tyl-
ko za 14 dni choro-
bowego w roku – za 
pozostałe dni zapła-
ci ZUS. W planach 
jest także skrócenie 
okresu ochronnego 
przed emeryturą do 
dwóch lat. W za-
mian za krótszy czas 

ochronny, starsi pracownicy dostaliby prawo 
do dodatkowej opieki zdrowotnej, którą sfi-
nansuje pracodawca. Ważną zmianą, jaką 
zamierza wprowadzić rząd, są plany likwi-
dujące od przyszłego roku wcześniejsze 
emerytury oraz wprowadzenie dla części 
pracowników emerytur pomostowych i chęć 
powolnego zrównania wieku emerytalnego 
kobiet i mężczyzn około 2025 r.
Działania w ramach programu „Solidarność 
Pokoleń 50+” dają szansę  na zmianę sy-
tuacji, w której obecnie znajdują się pięć-
dziesięciolatkowie. Pokazują również pra-
codawcom, że warto wykorzystać walory 
50-letnich pracowników dla dobra firmy i 
ich samych. Powoli sytuacja na rynku pracy 
zmienia się także na skutek masowej emi-
gracji ludzi młodych. Wiele wskazuje więc 
na to, że moda na młodych pracowników 
będzie więc niedługo musiała powoli ustą-
pić wymaganiom stawianym przez rzeczy-
wistość.

Sytuacja pięćdziesięciolatków na rynku pracy w Polsce jest trudna, zdecydowanie gorsza niż osób młodszych, 
często z takimi samymi lub nawet niższymi kwalifikacjami. Segregacja wiekowa w pracy jest dziś poważną ba-
rierą utrudniającą pięćdziesięciokilkulatkom  zdobycie atrakcyjnego zatrudnienia.
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— Regionalny Plan Działań na Rzecz Za-
trudnienia należy do planów systemowych, 
działających w ramach województwa. 
Ustala się go na podstawie analizy rynku 
pracy. Najważniejsze założenia przewi-
dziane na rok 2008 dotyczą ograniczenia 
bezrobocia, poprawy zatrudnienia, a tak-
że poprawy jakości kapitału ludzkiego. 
Regionalny Plan Działań zakłada przede 
wszystkim aktywizację bezrobotnych, po-
moc osobom w szczególnie trudnej sytu-
acji na rynku pracy. Przewiduje między 
innymi zwiększenie liczby pracujących 
kobiet, a także wzrost liczby osób po 50 
roku życia na rynku pracy — mówi Jacek 
Kwiatkowski, prezes Zarządu Zakładu Do-
skonalenia Zawodowego.
Czyniąc najważniejsze założenia Regional-
nego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia 
na 2008 rok, jego twórcy uwzględnili za-
pisy Krajowego Planu Działań na Rzecz 
Zatrudnienia. Wśród priorytetów znalazły 
się przede wszystkim: wzrost zatrudnienia 
i podniesienie jego jakości, ogranicze-
nie bezrobocia, poprawa jakości kapitału 
ludzkiego, z uwzględnieniem potrzeb ryn-
ku pracy. Do zadań priorytetowych należy 
także rozwój przedsiębiorczości, poprawa 
zdolności adaptacyjnych pracowników 
poprzez inwestowanie w kapitał ludzki, 
aktywizacja bezrobotnych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, doskonale-
nie dialogu i partnerstwa społecznego dla 
zapewnienia równowagi na regionalnym 
rynku pracy, współudział w realizacji za-
sad efektywnej polityki migracyjnej, do-
skonalenie instytucjonalnej obsługi rynku 
pracy. 
Działania podjęte na rzecz poprawy za-
trudnienia obejmują:
– promowanie zatrudnienia poprzez roz-
wój przedsiębiorczości i samozatrudnienia;
– wdrożenie nowych rozwiązań zapewnia-
jących zwiększenie dostępu do usług rynku 
pracy oraz wzbogacenie oferty i podwyż-
szenie jakości usług świadczonych przez 
instytucje rynku pracy i jednostki z nimi 
współpracujące; 
– poprawę informacji o rynku pracy; 
– aktywizację osób z grup znajdujących 

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ 
NA RZECZ ZATRUDNIENIA

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia jest dokumentem planistycznym, powstałym dla całego regio-
nu. Co roku w ramach nowo powstałego planu realizowane są działania mające poprawić sytuację na rynku 
pracy. Pozytywne zmiany na regionalnym rynku pracy naszego województwa uzyskano dzięki działaniom pod-
jętym w 2007 roku przez publiczne służby zatrudnienia oraz partnerów na rynku pracy. Ważne jest, by zmiany 
te nie tylko się utrzymały, ale by jeszcze zostały wzmocnione. I takie właśnie jest podstawowe założenie Regio-
nalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2008.

się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy;
– promowanie elastycznych form zatrud-
nienia i organizacji pracy; 
– inwestowanie w kapitał ludzki.
Celem jest podniesienie wskaźnika za-
trudnienia w regionie, zmniejszenie liczby 
bezrobotnych, a także stopy bezrobocia 
w województwie i poszczególnych powia-
tach. Istotne jest także zwiększenie liczby 
osób długotrwale bezrobotnych uczestni-
czących w szkoleniach, a także większy 
udział osób powyżej 45 roku życia (przede 
wszystkim kobiet) w programach aktywi-
zujących. Plan zakłada również wzrost 
liczby samozatrudnionych (np. w wyni-
ku otrzymania dotacji z Funduszu Pracy); 
wzrost zatrudnienia wśród niepełnospraw-
nych i zmniejszenie liczby bezrobotnych 
wśród osób do 25 roku życia.
Nie są to tylko „odgórne” założenia. Z form 
proponowanych w ramach Projektu korzy-
stają już instytucje – partnerzy WUP. 
— Publiczne służby zatrudnienia realizując 
usługi i instrumenty rynku pracy aktywnie 
wpływają na kreowanie polityki zatrudnie-
nia. Wsparcie finansowe pracodawców za-
trudniających osoby bezrobotne umożliwia 
aktywizację zawodową tych osób, którym 
samodzielne poszukiwanie pracy nie po-
wiodło się. Realizowane są szkolenia zawo-
dowe dla osób bezrobotnych, które aktyw-
nie wpływają na wzrost kapitału ludzkiego 
w regionie. Powiatowe Urzędy Pracy oferują 
młodym osobom do 25 roku życia, a także 
absolwentom wyższych uczelni, organiza-
cje staży zawodowych, które  umożliwiają 
nabycie pierwszego doświadczenia zawo-
dowego. Dzięki czemu łatwiej jest znaleźć 
pracę. Wykwalifikowani doradcy zawodowi 
zatrudnieni w publicznych służbach zatrud-
nienia, świadczą usługi w zakresie wyboru 
ścieżki kształcenia i kariery zawodowej 
dla uczniów, a także dla osób dorosłych. 
Przeprowadzone przez powiatowe urzędy 
pracy monitoringi zawodów deficytowych 
i nadwyżkowych umożliwiają systematycz-
ne obserwowanie zjawisk zachodzących 
na rynku pracy, co z kolei przekłada się na 
kreowanie zmian w szkolnictwie zawodo-

wym — mówi Barbara Borycz, przewod-
nicząca Konwentu Powiatowych Urzędów  
Pracy.
Podstawowym źródłem finansowania pro-
gramów będzie Fundusz Pracy oraz środki 
Europejskiego Funduszu Społecznego do-
stępne w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki. Uzupełnią je fundusze 
firm, instytucji i organizacji. 
Korzystne zmiany, jakie zaszły na ślą-
skim rynku pracy w 2007 roku, były skut-
kiem wspólnych działań podjętych przez 
wszystkich partnerów Regionalnego Planu 
Działań na Rzecz Zatrudnienia. 
Wśród partnerów uczestniczących w opra-
cowaniu Regionalnego Planu Działań 
wzięły udział następujące instytucje:
– Wydział Polityki Społecznej Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, 
– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
Województwa Śląskiego, 
– Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu 
Marszałkowskiego, 
– Wydział Europejskiego Funduszu Euro-
pejskiego Urzędu Marszałkowskiego, 
– Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 
Marszałkowskiego, 
– Śląska Komenda Wojewódzka Ochotni-
czych Hufców Pracy, 
– Górnośląska Agencja Rozwoju Regional-
nego w Katowicach,
– Górnośląska Agencja Przekształceń 
Przedsiębiorstw w Katowicach, 
– Zakład Doskonalenia Zawodowego 
w Katowicach, 
– Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Katowicach, 
– Regionalna Izba Gospodarcza w Katowi-
cach,
– Śląskie Forum Organizacji Socjalnych 
„Kafos” w Katowicach, 
– Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, 
– Regionalny Ośrodek Europejskiego Fun-
duszu Społecznego: w Katowicach, w Czę-
stochowie, w Bielsku Białej, 
– Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych Rada OPZZ Woj. Śląskiego, 
– Region Śląsko – Dąbrowski NSZZ Soli-
darność.
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Na programy łagodzące skutki bezro-
bocia województwo śląskie otrzyma-
ło środki Funduszu Pracy w wysokości 
255 211,5 tys. zł.
Wszystkie środki otrzymały samorządy po-
wiatowe wg następujących zasad :
50% tej kwoty tj. 127 605,8 tys. zł roz-
dysponowano wg „Kryteriów podziału 
środków Funduszu Pracy na finansowanie 
programów  na rzecz promocji zatrudnie-
nia, łagodzenia skutków bezrobocia i ak-
tywizacji zawodowej oraz innych fakulta-
tywnych zadań” przyjętych przez Sejmik 
Województwa Śląskiego. 
Z pozostałych 50% środków stanowią-
cych rezerwę Samorządu Województwa, 
112 605,7 tys. zł przeznaczonych zostało  
na sfinansowanie projektów systemowych 
powiatowych urzędów pracy w ramach 
Poddziałania 6.1.3, Działania 6.1, Prio-
rytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki oraz 15 000,0 tys. zł na program 
regionalny pn. „Inwestycja w przedsiębior-
czość”.  
Projekty systemowe powiatowych urzę-

FUNDUSZ PRACY W 2008 ROKU
dów pracy skierowane są bezpośrednio 
do osób zarejestrowanych jako osoby 
bezrobotne, w tym do osób znajdujących 
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, 
tzn. osób do 25 roku życia, długotrwale 
bezrobotnych lub kobiet, które nie pod-
jęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 
bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bez-
robotnych bez kwalifikacji zawodowych, 
bez doświadczenia zawodowego lub bez 
wykształcenia średniego, bezrobotnych 
samotnie wychowujących co najmniej 
jedno dziecko do 18 roku życia, bezrobot-
nych, którzy po odbyciu kary pozbawienia 
wolności nie podjęli zatrudnienia, bezro-
botnych niepełnosprawnych. 

W ramach projektów przewidywana jest 
realizacja następujących działań: szkoleń 
prowadzących do podniesienia, uzupeł-
nienia bądź zmiany kwalifikacji zawodo-
wych, staży/przygotowania zawodowego 
w miejscu pracy, prac interwencyjnych, 
przyznania jednorazowych środków na 
podjęcie działalności gospodarczej, w tym 

pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa 
związanego z podjęciem działalności go-
spodarczej oraz doposażenia lub wyposa-
żenia stanowiska pracy dla skierowanego 
bezrobotnego.
Program regionalny pn. „Inwestycja 
w przedsiębiorczość” zakłada udzielanie 
wsparcia pracodawcom na tworzenie i wy-
posażenie miejsc pracy oraz bezrobotnym 
zainteresowanym  rozpoczęciem działal-
ności gospodarczej.
Ponadto samorządy powiatowe mogą skła-
dać wnioski o dodatkowe środki Funduszu 
Pracy stanowiące rezerwę Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej, w tym na realiza-
cję Programu 45/50 PLUS.  Program ten 
skierowany jest do bezrobotnych w wieku 
niemobilnym. Zakłada aktywizację  osób 
w wieku powyżej 45 roku życia, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem bezrobotnych 
powyżej 50 roku życia, którzy w świetle 
art. 49 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy uznani zo-
stali za osoby znajdujące się w szczegól-
nej sytuacji na rynku pracy. 

Wraz z wejściem Polski do Unii Europej-
skiej przestało istnieć wiele ograniczeń 
w dostępie do rynku pracy. Pojawiły się 
też nowe możliwości współpracy między 
partnerami z różnych krajów. Jedną z form 
jest EURES – utworzona przez Komisję 
Europejską sieć współpracy Publicznych 
Służb Zatrudnienia oraz innych organi-
zacji regionalnych, krajowych i między-
narodowych. Głównym zadaniem EURES 
jest wspieranie mobilności pracowników 
w krajach Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego.
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 
jako pierwszy w kraju podjął inicjatywę 
utworzenia partnerstwa EURES – T, które 
znajduje się na pograniczu Polski, Czech 
i Słowacji. Wspólnie z WUP w Katowi-
cach w przedsięwzięciu biorą udział ze 
strony polskiej – powiatowe urzędy pra-
cy z Żywca, Bielska – Białej, Cieszyna, 
Jastrzębia Zdroju, Wodzisławia Śląskiego 
i Raciborza; ze strony czeskiej – Urzędy 
Pracy z Vsetina, Frydka – Mistka, Novego 
Jicina, Karviny, Opavy oraz Ostrawy; ze 
strony słowackiej – urzędy pracy z Cadcy, 
Namestowa i Żyliny. 
Działalność partnerstwa EURES – T „Be-
skidy” została zainaugurowana w połowie 

NOWE PARTNERSTWO, NOWA POMOC
maja, podczas spotkania w Oszczadnicy 
na Słowacji . W ten sposób powstały 22 
partnerstwo transgraniczne w Unii Euro-
pejskiej i jednocześnie pierwsze w Polsce. 
Główne cele partnerstwa to dostarczanie 
i wymiana informacji oraz porad na temat 
ofert pracy, warunków życia i zatrudnie-
nia, możliwości szkoleń zawodowych 
oraz rozwój projektów, które znacząco 
mogą wpłynąć na poprawę sytuacji na 
rynkach pracy regionów przygranicznych 
Tylko na realizację działań w pierwszym 
roku funkcjonowania partnerstwa Komisja 
Europejska przyznała 72 790 euro. 
— EURES pełni bardzo ważną rolę w re-
gionach przygranicznych, gdzie obserwuje 
się codzienny przepływ siły roboczej. To 
konkretna pomoc, dla osób które miesz-
kają w jednym kraju a pracują w innym 
i choć czasem pokonują z domu do pracy 
tylko parę kilometrów, to jednak muszą 
radzić sobie z odmiennymi systemami 
prawnymi i rozwiązaniami praktycznymi. 
Dzięki powstaniu sieci możliwy będzie 
stały monitoring dotyczący informacji na 
temat oferowanych miejsc pracy w naszym 
pasie transgranicznym, uczestniczenie w 
szkoleniach podnoszących kwalifikacje 
organizowanych przez sąsiednie kraje. 

W przyszłości, właśnie dzięki temu, moż-
liwe będzie regulowanie zapotrzebowania 
na konkretne miejsca pracy — zauważa 
Robert Słoniec, kierownik bielskiej  filii 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 
Dzięki wspólnej inicjatywie sąsiedzkich 
krajów 5 marca w siedzibie Śląskiego Zam-
ku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie 
odbyła się II edycja Transgranicznych Tar-
gów Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji.
— Targi cieszyły się dużym zainteresowa-
niem, wzięło w nich udział 46 wystawców 
z Polski, Czech i Słowacji, w tym 11 przed-
stawicieli publicznych służb zatrudnienia, 
26 pracodawców, osiem instytucji szkole-
niowych i edukacyjnych, jedna instytucja 
wspierająca przedsiębiorczość. Łącznie 
prezentowano ponad 600 ofert pracy – wy-
licza Robert Słoniec.
By zacząć świadczyć konkretną pomoc 
dla mieszkańców terenów przygranicz-
nych, trzeba wcześniej przygotować od-
powiednie zaplecze m.in. opracować 
materiały informacyjne, promujące samo 
partnerstwo. W najbliższym czasie orga-
nizowane będą także szkolenia doradców 
EURES – T, którzy będą udzielać pomocy 
osobom zainteresowanym podjęciem pra-
cy za granicą. 
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INFORMACJE OGÓLNE
Grecja jest państwem położonym w po-
łudniowo – wschodniej części Europy, na 
krańcu Półwyspu Bałkańskiego. Graniczy 
z Albanią, Republiką Macedonii i Bułgarią 
na północy oraz z Turcją na wschodzie. 
Grecja jest krajem morskim, posiadającym 
niezwykle silnie rozwiniętą linię brzego-
wą. Prawie 1/5 powierzchni Grecji przypa-
da na około 3000 wysp, z czego tylko 167 
jest zamieszkałych. Największe z nich to 
Kreta, Eubea i Lesbos. Jednocześnie niemal 
80% powierzchni kraju zajmują góry, czę-
sto stykające się bezpośrednio z wybrze-
żem morskim. Grecja ma długą i bogatą 
historię i dziedzictwo kulturowe, dzięki 
czemu uznawana jest za kolebkę zachod-
niej cywilizacji. Jadąc do Grecji warto po-
święcić choć chwilę na zwiedzanie. 
Językiem urzędowym jest język grecki, 

zaś narodową walutę, jaką była drachma, 
w 2002 r. zastąpiło euro.

JAK DOJECHAĆ
Dziś do Grecji najczęściej podróżujemy 
samolotem, autokarem lub własnym sa-
mochodem. Na kontynent można się też 
dostać koleją, ale podróż nią trwa o wiele 
dłużej niż lot samolotem. W samej Grecji 
dobrze rozwinięta jest komunikacja pro-
mowa. Dzięki temu można szybko dostać 
się na wyspy. W sezonie letnim z Polski 
utrzymywane są liczne połączenia czarte-
rowe. 

PRZYDATNE INFORMACJE
Wybierając się do Grecji warto zgroma-
dzić jak najwięcej użytecznych infor-
macji. I tak, trzeba wiedzieć, że urzędy 
pracują tam przeważnie w godz. 8.00 

– 14.00 od poniedziałku do piątku. Sklepy 
są zazwyczaj czynne do godz. 19.00 lub 
20.00 z przerwą w ciągu dnia we wtorki, 
czwartki i piątki. W poniedziałki, środy 
i soboty handel kończy się w porze sjesty. 
W wielu miastach i ośrodkach turystycz-
nych w Grecji znajdują się biura Naro-
dowej Organizacji Turystycznej, gdzie 
udostępniane są bezpłatne informatory 
turystyczne, mapy, rozkłady jazdy pocią-
gów, autobusów, promów. Główne biuro 
Narodowej Organizacji Turystycznej znaj-
duje się w Atenach przy pl. Amerikis 2B, 
tel. (00 30) 210 32 10. 

ŻYCIE
Koszty utrzymania w Grecji w ciągu ostat-
nich kilku lat bardzo wzrosły, szczegól-
nie od czasu wprowadzenia euro. Jednak 
w związku z faktem, że wiele osób dorabia 
do podstawowej pensji, pobyt w tym kraju 
nie jest najdroższy. Największym wydat-
kiem jest opłata za mieszkanie. Dostępne są 
zarówno mieszkania umeblowane jak i nie 
umeblowane. Nieruchomości do wynaję-
cia są ogłaszane w gazetach w rubrykach 
oznaczonych jako „Enikiassis Atkiniton”. 
Kaucja potrzebna do wynajęcia mieszka-
nia wynosi zazwyczaj równowartość dwu-
miesięcznego czynszu. Umowy najmu są 
zwykle podpisywane na okres dwuletni. 
W niektórych przypadkach umowa najmu 
wymaga znalezienia najemcy zastępczego, 
jeżeli opuszcza się mieszkanie przed koń-
cem okresu umowy. Opłata za wynajem 
mieszkania o średnim standardzie poza 
centrum miasta wynosi około 350 – 400 
euro miesięcznie. Najtrudniej jest znaleźć 
zakwaterowanie w aglomeracji ateńskiej, 

Kraj mitycznych bogów, słońca, pięknych plaż i... fantastycznej kuchni, który niezmien-
nie każdego roku zalewany jest przez tłumy turystów. Kraj, w którym od pokoleń życie 
płynie własnym rytmem, leniwie i miarowo. Kraj przyjaznych i życzliwych ludzi, którzy 
jeśli tylko nie otworzysz im przed domem konkurencyjnej tawerny czy wypożyczalni 
samochodów, z pewnością otoczą cię życzliwą pomocą i sąsiedzkim wsparciem. I choć 
zarobki w Grecji wcale nie rzucają na kolana, jest wiele innych powodów, by właśnie 
tam pracować i żyć, a przy okazji podróżować i chłonąć tę wyjątkową atmosferę.
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a i ceny są tam znacznie wyższe niż w po-
zostałej części Grecji. W Grecji nie ma 
agentów nieruchomości. Większość osób 
korzysta z usług prawnika w celu zorgani-
zowania transakcji zakupu.

DLA KOGO PRACA
Grecy mimo ograniczeń w dostępie do 
swojego rynku pracy, dość chętnie za-
trudniają Polaków. W związku z tym, że 
Grecja jest krajem typowo turystycznym 
szczególnie poszukiwani są: kucharze, 
kelnerki, sprzątaczki, pokojówki. Często 
pojawiają się także ogłoszenia o pracy 
sezonowej przy zbiorach owoców. Grecy 
chętnie podejmują również współpracę 
z polskimi inżynierami budowlanymi, ar-
chitektami i marynarzami.

RYNEK PRACY
Grecja w pełni otworzyła rynek pracy dla 
obywateli nowych członków UE, jednak 
zachowała pewne wymogi, do których 
muszą się stosować osoby chcące podjąć 
pracę w tym kraju. 
Od 1 maja 2006 r. zniesiono wobec Pola-
ków obowiązek posiadania dwóch osob-
nych pozwoleń na pobyt i pracę. Jednak 
nadal obowiązuje tam zasada, iż w ciągu 
dwóch tygodni od przybycia do Grecji 
w celach zarobkowych należy zgłosić się 
do tzw. policji turystycznej, gdzie można 
otrzymać szczegółowe informacje doty-
czące formalności, jakich należy dopełnić 
przed podjęciem pracy. Podstawowym 
obowiązkiem jest wystąpienie o „Europej-
skie pozwolenie na pracę z prawem do 
pracy”, do otrzymania którego niezbędne 
są następujące dokumenty: podanie o pra-
cę, paszport bądź dowód osobisty oraz po-
twierdzona notarialnie ich kopia (można 
ją wykonać na miejscu nieodpłatnie), trzy 
zdjęcia, zaświadczenie o miejscu zamiesz-
kania, oświadczenie o posiadaniu ubez-
pieczenia, umowa o pracę poświadczona 
przez Urząd Inspekcji Pracy.
Wszystkie formalności związane z uzyska-
niem pozwolenia może w naszym imieniu 
załatwić grecki pracodawca. W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić 

się do ateńskiego wydziału ds. cudzoziem-
ców usytuowanego przy Ministerstwie Po-
rządku Publicznego – tel. 0030-210-340-
5888 lub do najbliższego urzędu pracy.
Czas pracy w Grecji wynosi 40 godzin 
w ciągu tygodnia. Pozostałe godziny pracy 
są traktowane jako nadgodziny i są dodat-
kowo płatne. 
Maksymalny tygodniowy czas pracy nie 
może przekroczyć 48 godzin.

GRECKIE CV
Podobnie jak w innych krajach, w Grecji 
w celach rekrutacyjnych wymagane jest 
posiadanie CV i listu motywacyjnego. 
W Grecji nie ma ścisłych reguł, jeżeli cho-
dzi o CV. Zwykle liczy ono od trzech do 
pięciu stron. Greckie CV są wyczerpujące 
i wnikliwe, zazwyczaj sporządzane chro-
nologicznie. Wiele greckich firm używa 
formularzy aplikacyjnych zamiast CV. List 
motywacyjny powinien być krótki, formal-
ny i uprzejmy. Do CV i listu zwykle wyma-
gane jest załączenie kopii dyplomów, trzy 
referencje, świadectwo zdrowia i zaświad-
czenie o niekaralności.

UMOWA O PRACĘ
Umowa o pracę jest ustalana swobodnie 
przez jej strony, z uwzględnieniem jednak 
narodowych ustaw oraz rozporządzeń, 
dekretów, układów zbiorowych pracy, 
orzeczeń arbitrażowych oraz regulami-
nów pracy. Greckie prawo pracy, w celu 
ochrony zasadniczych praw pracownika, 
jako słabszej strony umowy o pracę, okre-
śla najniższe stawki wynagrodzeń. Strony 
umowy mogą więc dowolnie ustalić pen-
sję pracownika ponad  podstawowe staw-
ki. Ich zaniżenie jednak będzie uznane za 
rażące naruszenie przez pracodawcę prze-

pisów prawa. O ważności umowy o pracę 
nie decyduje fakt, że nie została zawarta 
na piśmie. Istnieją jednak pewne wyjąt-
ki od tego przepisu. Jeden z nich stanowi 
umowa o pracę, która ma być wykonywa-
na w niepełnym wymiarze czasu. Inny to 
przekształcenie zwykłej umowy o pracę 
w umowę o pracę w niepełnym wymia-
rze czasu pracy. W obu tych przypadkach 
wymagana jest forma pisemna. Dokument 
przy tym musi być sporządzony w ciągu 
15 dni od dnia zawarcia umowy przedsta-
wionej greckiej Rejonowej Inspekcji Pracy. 
W umowie o pracę strony muszą dokład-
nie określić warunki, zgodnie z którymi 
została ona zawarta. Prawo greckie wy-
maga, aby zawierała ona: dane osobowe, 
miejsce, w którym będzie wykonywana 
praca, siedzibę firmy i adres pracodawcy, 
termin rozpoczęcia pracy oraz czas, na jaki 
jest zawierana umowa (na czas określony 
lub nie), określenie, czy pracownik będzie 
wykonywał swoje obowiązki w pełnym 
wymiarze czasu pracy, czy też nie, jasne 
sprecyzowanie rodzaju, przedmiotu pracy, 
którą ma świadczyć pracownik na rzecz 
pracodawcy, jego stanowiska, określenie 
wynagrodzenia, które ma odpowiadać 
danemu rodzajowi pracy oraz określenie 
ewentualnych warunków zmiany umowy.

JAK SZUKAĆ PRACY
Greckim odpowiednikiem polskiego lokal-
nego urzędu pracy jest biuro Organizacji 
Zatrudniania Siły Roboczej „Organismos 
Apasholisseos Ergatikou Dynamikou”. 
Adres najbliższego biura można znaleźć 
w książce telefonicznej. Ze stron interneto-
wych można się dowiedzieć o aktualnych 
ofertach pracy. Prywatne agencje pracy, 
poza pewnymi wyjątkami, są w Grecji 

W typowo turystycznej Grecji szczególnie poszukiwani są kucharze i kelnerzy.
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prawnie zabronione. Mogą jednak działać 
pod różnymi tytułami, na przykład jako 
dostawca usług w poszczególnych kate-
goriach zawodowych, takich jak personel 
sprzątający lub bezpieczeństwa, personel 
pielęgniarski czy hotelowy itp. W Grecji 
występują także konsultanci w dziedzinie 
zarządzania.

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ
Średnie zarobki w Grecji należą do najniż-
szych w Unii Europejskiej. Jednak i tak są 
wyższe niż w Polsce. Absurdalnie Grecy 
wydają dużo więcej pieniędzy niż wy-
noszą ich oficjalne dochody. Często nie-
wysokie wynagrodzenia skłaniają ich do 
poszukiwania dodatkowej pracy, a co za 
tym idzie do pozyskiwania dodatkowych 
środków. Minimalne wynagrodzenie brut-
to wynosi 657,89 euro miesięcznie. Takie 
minimalne wynagrodzenie obowiązuje 
wszystkich pracodawców. Pracodawcy 
mogą także zlecić wykonanie pracy w go-
dzinach nadliczbowych. Jednak wymaga 
to uzyskania wcześniejszej akceptacji lo-
kalnego urzędu pracy. W przypadku braku 
takiej zgody, każda godzina nadliczbowa 
płacona jest w wysokości 100%.

OPIEKA ZDROWOTNA
Opieka medyczna w Grecji jest powszech-
nie dostępna. Można korzystać z usług 
medycznych zarówno w szpitalach pań-
stwowych, jak i prywatnych. Koszt stan-
dardowej wizyty w szpitalu państwowym 
wynosi 60–90 euro, w prywatnym – od 90. 
Udając się do lekarza poza granicami kra-
ju, należy posiadać dokument potwierdza-
jący fakt ubezpieczenia (rolę tę pełni karta 
EKUZ). Trzeba się liczyć z koniecznością 
poniesienia części kosztów dodatkowych 
badań. Za kupione lekarstwa naliczana jest 
zryczałtowana opłata powiększona o 25% 

rzeczywistego kosztu leku. Opłata ta jest 
bezzwrotna. Po uzyskaniu prywatnie le-
karstw lub innych świadczeń zdrowotnych 
należy uiścić opłatę w pełnej wysokości. 
Następnie należy udać się w terminie jed-
nego miesiąca do IKA  z pokwitowaniami, 
„książeczką zdrowia” i z kartą EKUZ w ce-
lu otrzymania zwrotu kosztów do ustalo-
nego przez IKA limitu dla danego rodzaju 
leczenia. 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzie-
lone są między pracodawcę i pracownika. 
W Grecji obowiązuje Europejska Karta 
Ubezpieczenia Zdrowotnego. Nie jest ona 
jednak dowodem ubezpieczenia w Naro-
dowym Funduszu Zdrowia uprawniającym 
do świadczeń zdrowotnych na terytorium 
Polski. Oznacza to, że osoba ubezpie-
czona w NFZ może posługiwać się EKUZ 
wyłącznie w innych państwach członkow-
skich. Prawo do otrzymania Europejskiej 
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego mają 
osoby ubezpieczone w Narodowym Fun-
duszu Zdrowia. Każda osoba ubezpie-
czona, także członek rodziny, otrzymuje 
własną kartę. Europejska Karta Ubezpie-
czenia Zdrowotnego nie przysługuje oso-
bom, które przestały podlegać polskiemu 
ustawodawstwu, np. w związku z podję-
ciem pracy w innym państwie członkow-
skim, oraz osobom, których ubezpieczenie 
w NFZ wygasło. Aby otrzymać Europejską 
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy 
złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim 
lub Delegaturze Narodowego Funduszu 
Zdrowia właściwym ze względu na miej-
sce zamieszkania. Wniosek można otrzy-
mać w Oddziale lub Delegaturze albo po-
brać na stronie :
http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katn-
r=5&dzialnr=4&artnr=1828.

TELEFONY ALARMOWE 
I INFORMACYJNE

Pogotowie – tel. 166
Lekarze (nocni) – tel. 105 (od 14.00 po po-
łudniu do 07.00 rano)
Policja – tel. 100
Straż pożarna – tel. 199
Telefon ratunkowy – 112 

Ambasada RP
Chryssanthemon 22, 
154-52 Paleo Psychico, Ateny, Grecja
tel. centr.: (0 030 210) 679 7700
fax: (0 030 210) 679 7711
e-mail: info@poland-embassy.gr
http://www.athens.polemb.net

Niektóre organizacje pozarządowe 
w Grecji:

Grecko – Polski Związek Przyjaźni 
i Współpracy
19, Rigillis str. 
106 – 74 Athens
tel. (0030) 210 6012147, 6921916 
fax. (0030) 210 5224186, e-mail:
starg@hol.gr 

Stowarzyszenie Polskich Inżynierów 
i Techników w Grecji
2A, Kefalinias str., 
113 – 61 Athens
tel/fax (0030) 210 8250051, 
kom. 6946 795008

Grecko – Polski Związek Północnej Grecji
20 Kalapothaki str. 546 – 24 Thessaloniki
tel. (0030) 2310 237657

Grecko – Polski Związek Kultury Północ-
nej Grecji
6 Valaoritou str. 
546 – 26 Thessaloniki
tel. (0030) 2310 513743

Grecko – Polski Związek im. F. Chopina 
w Lamii
24, Leonidou str. 
35-100 Lamia
tel. (0030) 22310-21046, (0030) 22310-
50342 , fax (0030) 22310-21067 
e-mail: giannakakos@in.gr

Związek Polaków w Messinie
1, Makedonias str., 
24 – 100 Kalamata
tel. 27210 24956, 27210 89562, 
kom. 6973 226179

Opracowanie: Agnieszka Cichoń
Źródła

http://www.hrc.pl
http://www.eures.praca.gov.pl

http://europa.eu.int/eures

Minimalne wynagrodzenie brutto wynosi w Grecji 657,89 euro miesięcznie. Grecy 
często podejmują więc dodatkową pracę.
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INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY  W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 
WG STANU NA  DZIEŃ 30 KWIETNIA 2008 R.

Kwiecień był kolejnym miesiącem 
2008 roku, w którym odnotowano 
spadek bezrobocia. Skala redukcji 
była wysoka, co jest typowe dla sezo-
nu wiosennego. 
W miesiącu sprawozdawczym wystą-
pił korzystny bilans pomiędzy warto-
ścią „napływu” i „odpływu” bezro-
botnych, który był wynikiem przede 

wszystkim dużej liczby wyłączeń z re-
jestrów powiatowych urzędów pracy. 
Wiosna to okres zintensyfikowania 
prac w budownictwie, rolnictwie, 
ogrodnictwie i turystyce, co pociąga 
za sobą większe zapotrzebowanie na 
pracowników.
W odniesieniu do marca br. stan bez-
robocia obniżył się o 9,6 tys. osób. 

W końcu kwietnia 2008 r. na Śląsku 
zarejestrowanych było 145 988 osób. 
W porównaniu do sytuacji sprzed 
roku, liczba bezrobotnych jest mniej-
sza o 63,7 tys. 
Od lutego 2003 roku (kulminacyjny 
moment śląskiego bezrobocia) licz-
ba zarejestrowanych uległa redukcji 
o 198,8 tys., czyli o 57,7%.

Biorąc pod uwagę liczbę osób bezro-
botnych zarejestrowanych w woje-
wództwie śląskim na koniec kwietnia  
br. największe wartości odnotowano 
w trzech miastach na prawach powiatu: 
Częstochowie (9,2 tys. osób), Sosnowcu 
(8,5 tys.) i Bytomiu (8,2 tys.). Dodatko-
wo ponad 7 tys. osób figurowało w re-
jestrach Powiatowych Urzędów Pracy 
w Zabrzu (7,1 tys.) oraz Zawierciu (7,9 
tys.). W tych pięciu powiatowych urzę-

dach pracy zarejestrowana była ponad 
jedna czwarta wszystkich śląskich bez-
robotnych (28,0%). Najmniej osób bez 
pracy było w powiatach: bieruńsko 
– lędzińskim (1,1 tys. osób) i rybnickim 
(1,2 tys.) oraz w mieście Świętochłowi-
ce (1,4 tys.). W ciągu miesiąca spadek 
bezrobocia odnotowano we wszystkich 
jednostkach terytorialnych. Najwyższa 
liczbowa redukcja wystąpiła w mieście 
Częstochowa (–791 osób, tj. o 7,9%), a 

procentowa w mieście Świętochłowice 
(–17,5%, tj. – 302 osoby). 
W końcu marca 2008 r. na Śląsku stopa 
bezrobocia wynosiła 8,7% i była niższa 
od ogólnopolskiej (kraj – 11,1%). 
Taki poziom wskaźnika lokował nasz 
region na trzecim miejscu w kraju, za 
województwami wielkopolskim (7,5%) 
i małopolskim (8,6%).
Zróżnicowanie natężenia bezrobocia 
obserwuje się na poziomie podregio-

AKTUALNA 
SYTUACJA 

NA REGIONALNYM 
RYNKU PRACY

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w województwie śląskim (w tys. osób). Stan na koniec miesiąca 
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W końcu kwietnia br. na Śląsku bez 
pracy pozostawało 88,8 tys. kobiet. 
W odniesieniu do stanu sprzed mie-
siąca, liczba kobiet zarejestrowa-
nych w powiatowych urzędach pracy 
zmniejszyła się o 5,0 tys. W ujęciu 
rocznym bezrobocie kobiet spadło 
o 36,4 tys. osób. Na koniec kwietnia 
udział kobiet wśród ogółu zarejestro-
wanych wynosił 60,8%. W odniesie-
niu do sytuacji sprzed roku udział pań 
wzrósł o 1,1 punktu procentowego. 
Biorąc pod uwagę podział terytorialny 
województwa śląskiego, najwyższy 
udział kobiet w ogólnej liczbie zareje-
strowanych bezrobotnych wystąpił w 
Żorach (76,3%), Rybniku (73,9%) oraz 
w powiecie rybnickim (73,2%). Wyso-
ki odsetek pań był charakterystyczny 
również dla powiatu pszczyńskiego 
(72,3%) oraz miasta Jastrzębie Zdrój 
(72,0%).

Wg stanu na koniec kwietnia br. za-
siłek dla bezrobotnych pobierało 
19,1 tys. osób, tj. 13,1% ogółu zare-
jestrowanych. Biorąc pod uwagę roz-
kład ze względu na płeć stwierdzamy, 
że 54,3% zasiłkobiorców stanowią 
kobiety, a 45,7% mężczyźni. 
Mieszkańcy terenów wiejskich stano-
wili na koniec kwietnia 2008 r. 19,4% 
wszystkich zewidencjonowanych na 
Śląsku (28,3 tys.). W porównaniu do 
sytuacji sprzed roku liczba bezrobot-
nych w tej kategorii spadła o 10,4 tys. 
tj. o ponad jedną czwartą (26,8%). 
W bieżącym okresie sprawozdaw-
czym redukcji uległa liczba bezrobot-
nych absolwentów (osób w okresie do 
12 miesięcy od ukończenia szkoły). 
W kwietniu br. było ich 3,8 tys., czyli 
o 2,3 tys. osób mniej niż w marcu br. 
i o 1,0 tys. mniej niż w analogicznym 
okresie ubiegłego roku. W tej grupie 

dominują kobiety, których odsetek 
wyniósł 65,7%. Nieznacznie, o 0,3 
pkt proc. w odniesieniu do kwietnia 
ubiegłego roku, zwiększył się udział 
absolwentów wśród wszystkich bezro-
botnych (obecnie wynosi 2,6%). 
Na koniec miesiąca w rejestrach urzę-
dów pracy pozostawało 1,5 tys. osób 
do 27 roku życia, które ukończyły 
szkołę wyższą. Stanowi to 1,1% ca-
łej populacji śląskich bezrobotnych. 
W porównaniu do sytuacji sprzed 12 
miesięcy stan bezrobocia w tej kate-
gorii nieznacznie spadł (0,2 tys. osób), 
ale równocześnie odnotowano wzrost 
udziału o 0,2 punktu procentowego. 
Zdecydowanie większe problemy ze 
znalezieniem zatrudnienia w grupie 
absolwentów z wyższym wykształ-
ceniem mają kobiety, które stano-
wią blisko 70% omawianej kategorii 
(69,2%).

nów i powiatów. W trzech jednostkach 
terytorialnych odnotowano stopę bez-
robocia powyżej 15%. Były to powiaty 
zawierciański (17,5%) i myszkowski 
(16,5%) oraz miasto Bytom (15,3%). 
Najniższą stopę bezrobocia notowa-

no dla miast Katowice (2,8%), Tychy 
(4,7%) i Bielsko – Biała (5,3%) oraz 
dla powiatu bieruńsko – lędzińskiego 
(4,7%). 
Wśród 65 polskich miast na prawach 
powiatu, Katowice zajmowały piąte 

miejsce pod względem najniższej war-
tości stopy bezrobocia. Korzystniejsze 
wskaźniki charakteryzowały tylko Gdy-
nię, Sopot i Poznań (2,3%) oraz War-
szawę (2,7%).

AKTUALNA 
SYTUACJA 

NA REGIONALNYM 
RYNKU PRACY Stopa bezrobocia w podregionach województwa śląskiego. 31.03.2008 r. 
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W kwietniu br. „napływ”1 bezrobot-
nych do powiatowych urzędów pracy 
wyniósł 19,8 tys. osób. Ponad połowę 
tej grupy stanowiły kobiety (55,0% – 
10,9 tys.). W porównaniu do kwietnia 
2007 roku w urzędach pracy woje-
wództwa śląskiego w bieżącym okre-
sie rozliczeniowym zarejestrowało się 
o 1,5 tys. osób więcej.  
Zdecydowana większość zaewidencjo-
nowanych w kwietniu to osoby, które 
zostały wpisane do rejestru urzędu pra-
cy po raz kolejny, od 1990 r. (81,1% 
– 16,1 tys.). 
Liczba wyłączeń (tzw. odpływ2) była 

1 Napływ do bezrobocia przedstawia liczbę bezrobotnych, którzy w danym okresie sprawozdawczym  (np. miesiącu) zostali zarejestrowani w urzę-
dach pracy. W liczbie tej uwzględniane są osoby rejestrujące się po raz pierwszy bądź po raz kolejny (licząc od 1990r.). W grupie bezrobotnych 
nowo rejestrujących się możemy wyróżnić osoby napływające z zatrudnienia stałego, po udziale w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu 
oraz osoby napływające do bezrobocia z bierności zawodowej.

2 Odpływ z bezrobocia jest to liczba osób, które w danym okresie sprawozdawczym (np. miesiącu) zostały z różnych powodów wyłączone z ewiden-
cji bezrobotnych. Odpływ może być związany z podjęciem pracy: stałej lub w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz z przej-
ściem do bierności zawodowej. Może też być spowodowany niepotwierdzeniem gotowości do pracy, dobrowolną rezygnacją ze statusu bezrobot-
nego, podjęciem nauki, ukończeniem wieku produkcyjnego, nabyciem praw emerytalnych i innymi przyczynami. Procesy „napływu” i „odpływu” 
wpływają na  wielkość poziomu bezrobocia.

wysoka i wyniosła 29,4 tys. osób. 
Największą grupę bezrobotnych wy-
łączonych z rejestrów powiatowych 
urzędów pracy stanowiły osoby, które 
nie potwierdziły gotowości do podję-
cia pracy oraz podejmujące zatrud-
nienie (odpowiednio po 10,4 tys. tj. 
po 35,5%), w tym przede wszystkim 
pracę niesubsydiowaną (9,1 tys. osób, 
tj. 87,8% wszystkich podjęć pracy). 
Poziom wyłączeń z tytułu zatrudnienia 
jest wysoki, ale nieco niższy od ubie-
głorocznego, kiedy 1,5 tys. osób wię-
cej podjęło pracę. Liczna grupa bez-
robotnych rozpoczęła szkolenia (1,5 tys. 

osób) lub staże (1,8 tys. osób). Z powodu 
rozpoczęcia przygotowania zawodowe-
go w miejscu pracy status bezrobotnego 
utraciło 0,9 tys. osób, zaś prace społecz-
nie użyteczne rozpoczęło 0,6 tys. osób. 
W kwietniu 2008 r. do powiatowych 
urzędów pracy wpłynęło 16,6 tys. 
ofert pracy. 
W porównaniu do analogicznego 
okresu w roku ubiegłym zgłoszono 
o 2,3 tys. ofert więcej. Rosnąca licz-
ba ofert pracy powinna wpłynąć na  
utrzymanie się pozytywnych trendów 
na śląskim rynku pracy i dalszy spadek 
bezrobocia w regionie.

Bezrobotni w 
szczególnej sy-
tuacji na rynku 

pracy

30.04.2007 r. 30.04.2008 r.

ogółem

% wśród 
wszystkich 
bezrobot-

nych

kobiety

% kobiet 
wśród bez-
robotnych w 

danej kategorii

ogółem

% wśród 
wszystkich 
bezrobot-

nych

kobiety

% kobiet 
wśród bez-
robotnych w 

danej kategorii
bezrobotni do 25 
roku życia 35 880 17,1 21 547 60,1 23 741 16,3 14 895 62,7

długotrwale 
bezrobotni 136 017 64,9 85 497 62,9 85 386 58,5 55 082 64,5

kobiety, które nie 
podjęły zatrud-
nienia po uro-
dzeniu dziecka

Brak kategorii w sprawozdaniu
MPiPS – 01 2007 r. 17 433 100,0

bezrobotni 
powyżej 50 roku 
życia

45 421 21,7 21 921 48,3 36 199 24,8 17 735 49,0

bez kwalifikacji 
zawodowych 66 958 31,9 41 454 61,9 46 385 31,8 29 299 63,2

samotnie wy-
chowujący co 
najmniej jedno 
dziecko do 18 
roku życia

Brak kategorii w sprawozdaniu
MPiPS – 01 2007 r. 14 059 9,6 12 851 91,4

bezrobotni, któ-
rzy po odbyciu 
kary pozbawie-
nia wolności nie 
podjęli zatrud-
nienia

Brak kategorii w sprawozdaniu
MPiPS – 01 2007 r. 2 640 1,8 204 7,7

niepełnosprawni 8 808 4,2 4 630 52,6 7 946 5,4 4 255 53,5

Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy
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STOPA BEZROBOCIA W POWIATACH 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Stan na 30 kwietnia 2008 roku
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