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W skrócieu

uDepesze
GUS o rynku pracy 
w październiku

Stopa bezrobocia rejestrowanego wynio-
sła w październiku 11,1%.

W końcu października w urzędach pracy
w całym kraju zarejestrowanych było ponad
1 744 tys. bezrobotnych. W porównaniu do
września 2008 r. liczba ta zwiększyła się
o ponad 392 tys. Najwyższe bezrobocie
utrzymywało się w województwach: war-
mińsko-mazurskim (18,8%), zachodniopo-
morskim (15%), lubuskim (14,8%), kujaw-
sko-pomorskim i podkarpackim (po 14,6%);
najmniejsze było w wielkopolskim (8,4%),
mazowieckim (8,6%), śląskim (8,7%) i mało-
polskim (9%).

Źródło: MPiPS, 2009-11-24 

Kryzys najgroźniejszy 
dla młodych

Osoby młode w Polsce bardzo dotkliwie
odczuły skutki kryzysu na rynku pracy. Naj-
nowszy raport OECD „Praca dla młodych:
Polska” wskazuje, że w celu wsparcia tej
grupy rząd powinien skupić się na objęciu
młodzieży aktywnymi programami rynku
pracy oraz usprawnieniu procesu przecho-
dzenia z edukacji do pracy, a także bardziej
zaangażować się w szkolenia zawodowe
i czasowo zmniejszyć koszty zatrudnienia
absolwentów o niskich kwalifikacjach. Pod-
stawowym celem jest niedopuszczenie do
powstania licznej grupy osób młodych dłu-
gotrwale bezrobotnych, którzy nie będą
w stanie znaleźć pracy w okresie ożywienia
gospodarczego.

Wskaźnik zatrudnienia wśród młodych
w Polsce (27% w 2008 r.) jest jednym z naj-
niższych na obszarze OECD, gdzie przecięt-
nie kształtuje się on na poziomie 44%. 

Źródło: MPiPS, 2009-11-24 

Bocian ma już rok!
Dokładnie rok temu zadebiutował rzą-

dowy program informacyjny „Masz PLan na
powrót?” wraz z serwisem Powroty.gov.pl,
służący informacją i pomocą osobom po-
wracającym do Polski. 

Głównym celem programu i serwisu jest
dostarczenie Polakom, którzy rozważają lub
już podjęli decyzję o powrocie do kraju, nie-
zbędnych informacji pozwalających przy-
gotować się do powrotu oraz ponownie „za-
domowić” w Polsce. Przez rok witrynę od-
wiedziło prawie 300 tys. użytkowników.
Specjaliści odpowiedzieli na blisko 3 tys.
pytań, zorganizowano też 14 czatów z eks-
pertami.

Źródło: MPiPS, 2009-11-24 

Na przestrzeni ostatnich trzech lat sytuacja na śląskim rynku pracy znacząco się zmie-
niała. W roku 2009 liczba osób objętych zwolnieniami grupowymi wyniosła 8 407 
(w roku 2008 było ich 3 752), a liczba ofert pracy zmalała do średnio 7 500 ( w roku 2008
– średnio 16 000). Nie rosną jednak statystyki osób poszukujących pracy, co świadczy
o dużej aktywności mieszkańców naszego regionu.  

uZwolnienia grupowe
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Liczba ofert pracy w województwie śląskimu

Liczba osób poszukujących pracy w województwie śląskimu

Zwolnienia grupowe w województwie śląskimu
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Fakty i mity

Stopa bezrobocia w województwie śląskim wyniosła w październiku
8,7%, a liczba zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wzro-
sła o 3,6 tys. osób. Najniższy poziom bezrobocia utrzymuje się w Ka-
towicach, najwyższy w powiecie myszkowskim. Spadła liczba długo-
trwale bezrobotnych – stanowią oni 34% ogółu zarejestrowanych.

Od początku roku do końca października aż 5048 bezrobotnych
otrzymało w naszym regionie dotację na uruchomienie indywidualnej
działalności gospodarczej. W październiku skorzystało z niej 707 osób.
Oblegane są szkolenia realizowane w ramach Działania 6.2 PO KL
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” – do
końca 2009 r. dotacje otrzyma ponad 800 osób, a częściowo zostały
już one wypłacone. Oznacza to, że mieszkańcy województwa śląskiego
są przedsiębiorczy i nie boją się brać swego losu we własne ręce,
zwłaszcza w czasie kryzysu (więcej w artykule „Idziemy na swoje”). 

Projekty dokształcania i doskonalenia umiejętności zawodowych
oraz przekwalifikowania to aktywne formy przeciwdziałania bezrobo-
ciu w regionie. Nowe kwalifikacje umożliwiają skrócenie okresu po-
zostawania bez pracy, a dla pracowników przedsiębiorstw przecho-
dzących restrukturyzację to często jedyna szansa na utrzymanie za-
trudnienia. Dobrym przykładem wdrażania tzw. outplacementu w na-
szym regionie jest projekt „Nowy zawód”, skierowany do przeszło 
1,6 tys. mieszkańców województwa, finansowany z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. 

Jak walczyć z negatywnymi stereotypami dotyczącymi niepełnos-
prawności? Jak zwiększyć dostęp osób niepełnosprawnych do rynku
pracy? Zachęcam do lektury wywiadu ze Sławomirem Piechotą, po-
słem na Sejm RP, przewodniczącym sejmowej Komisji Polityki Społecz-
nej i Rodziny.

I kolejny stereotyp – starość. Próbujemy go przełamywać w ramach
programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Solidarność poko-
leń”, dzięki któremu uda się w najbliższym czasie przywrócić do pracy
700-800 tys. osób w wieku 55-64 lat. 

Grudniowy „Rynek Pracy” trafi do Państwa rąk tuż przed Świętami
Bożego Narodzenia. Życzę wszystkim naszym Czytelnikom szczęśli-
wych, pogodnych Świąt oraz pięknego, pełnego sukcesów Nowego
Roku!

Mieczysław Płaneta
dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
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w województwie śląskim
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w śląskich 
urzędach pracy w końcu października 2009 r. wyniosła
157,6 tys. osób, co oznacza stopę bezrobocia 
na poziomie 8,7%

Na okładce: Poseł Sławomir Piechota
Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta
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u W Polsce wskaźnik zatrudnienia nie-
pełnosprawnych jest nawet dwa razy
niższy niż w wielu krajach UE. Czy jest
szansa, by się to zmieniło?
Paradoksalnie, w ostatnim okresie sytua-

cja zaczyna się poprawiać. Mimo, że ogólnie
bezrobocie rośnie, to liczba pracowni-
ków niepełnosprawnych zarejestrowanych
w Systemie Obsługi Dofinansowań Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych zwiększyła się z 226 048
osób w styczniu do 231  946 w czerwcu.
Wzrosła też liczba pracodawców zatrudnia-
jących niepełnosprawnych – z 9787 do 
11 133. Wielką wartością jest to, że zatrud-
nienie rośnie zwłaszcza poza zakładami
pracy chronionej, a więc na tzw. otwartym
rynku. Wskaźnik aktywności zawodowej
niepełnosprawnych, który w ub. roku wyno-
sił 19,5%, obecnie sięga 21%. Liczyliśmy
wprawdzie na więcej, ale trzeba pamiętać,
że wskutek kryzysu sytuacja na rynku pracy
jest trudna.

u Czemu zawdzięczamy ten wzrost? 
Pracodawcy zaczęli wreszcie zauważać, że

zatrudnianie niepełnosprawnych obniża
koszty pracy. Po pierwsze, przynosi korzyści
w postaci dofinansowania z PFRON, po dru-

gie – firma nie płaci kar za brak wymaga-
nego poziomu zatrudnienia niepełnospraw-
nych. Nawiasem mówiąc, wciąż wiele jest
w Polsce instytucji, które wolą płacić kary,
niż zatrudniać. Przykłady? Sąd Miasta Sto-
łecznego Warszawy: na 530 etatów nie za-
trudnia ani jednej osoby niepełnosprawnej,
Sąd Okręgowy w Łodzi: na 574 etaty – brak
osób niepełnosprawnych, wreszcie ZUS,
który rocznie płaci 25 mln zł kar, bo na
ponad 48 tys. zatrudnionych zaledwie 1,7%
to niepełnosprawni. Z drugiej strony, są
podmioty, które radzą sobie świetnie,
np. Komenda Miejska Policji w Poznaniu,
gdzie wskaźnik zatrudnienia niepełnos-
prawnych sięga 12,5%. Wymagane ustawą
minimum to 6%. Powyżej tego progu firma
otrzymuje dofinansowanie, zyskuje więc
podwójnie.

Zadziałały też kampanie społeczne, wal-
czące ze stereotypem osoby niepełnos-
prawnej jako nieproduktywnej i niewykwa-
lifikowanej. A na przykład tylko we Wrocła-
wiu ponad 1200 studentów przyznaje się
do orzeczenia o niepełnosprawności.

u Od 2010 r. rząd zrezygnuje z podwyż-
szania wysokości dofinansowania do
pensji niepełnosprawnych, zatrudnio-

nych w przedsiębiorstwach na otwar-
tym rynku pracy. Nie obawia się Pan,
że zahamuje to trend do zatrudniania
niepełnosprawnych? 
Planowaliśmy, że od 1 stycznia 2010 r. do-

finansowanie dla firm z otwartego rynku
i dla zakładów pracy chronionej zostanie
zrównane, jednak wzrost deficytu w budże-
cie zmusił nas do wstrzymania podwyżki.
W obecnej sytuacji priorytetem staje się
utrzymanie stanu zatrudnienia. Utrzymu-
jemy również podwyższoną w ubiegłym
roku podstawę wyliczania wysokości dofi-
nansowania – w ciągu dwóch lat wzrosła
ona z 936 zł do 1276 zł. 

u Choć wg PFRON w województwie ślą-
skim zatrudnienie niepełnosprawnych
rośnie, to wzrasta także liczba bezro-
botnych w tej grupie. Na przykład
w katowickim UP przed rokiem było
zarejestrowanych 7,5 tys. niepełnos-
prawnych, a obecnie – już 9,4 tys. Czy
planowane są zmiany, które jeszcze
bardziej zachęcą pracodawców do
zwiększania zatrudnienia?
Żadnych radykalnych zmian w przepisach

nie przewidujemy – trzeba raczej, by miał
szansę zadziałać i utrwalić się obecny sys-
tem. Najważniejsze, że nie powinno zabrak-
nąć pieniędzy na wsparcie firm zatrudniają-
cych niepełnosprawnych, mimo że dochody
Funduszu w przyszłym roku będą znacznie
niższe. W ramach PFRON nastąpiło zasadni-
cze przesunięcie środków: absolutnym prio-
rytetem jest obecnie zatrudnianie niepeł-
nosprawnych, natomiast mniej pieniędzy
będzie dla samorządów na programy likwi-
dacji barier, dofinansowania sprzętu czy tu-
rystykę rehabilitacyjną. 

Rozmowa z posłem Sławomirem Piechotą, 
przewodniczącym sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny 

Zatrudnianie
to priorytet

W Polsce żyje 5,5 mln niepełnosprawnych. 
Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 
84% z nich utrzymuje się ze świadczeń społecznych 
– rent, emerytur i zasiłków. 
Kolejne 8% pozostaje na utrzymaniu innych osób, 
bo nie ma własnych środków na przeżycie. 
Tylko dla 8% osób niepełnosprawnych praca stanowi główne
źródło utrzymania.

u
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u Przygotowuje Pan też poselski projekt
ustawy w sprawie zatrudniania niepeł-
nosprawnych w urzędach.
Chcemy wprowadzić minimalne prefe-

rencje dla osoby niepełnosprawnej przy za-
trudnieniu. Jeżeli w konkursie o miejsce
pracy będą dwie równorzędne aplikacje, to
urząd będzie mógł wybrać w pierwszej ko-
lejności niepełnosprawnego. Nowe przepisy
mają też zachęcić urzędy publiczne do za-
trudniania takich osób. Jeżeli urząd nie
osiągnie wymaganego 6-procentowego
wskaźnika zatrudnienia, to będzie rozli-
czany z kar płaconych na rzecz PFRON. Co
roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej wspólnie z Ministerstwem Finansów
analizować będzie wysokość kar, jakie płacą
poszczególne urzędy. Jeśli okaże się, że no-
torycznie uchylają się od zatrudniania nie-
pełnosprawnych, to może być ograniczana
dotacja dla tych podmiotów, właśnie o wy-
sokość kar. W takich przypadkach zaostrze-
nie działań jest niezbędne.

Naszym zdaniem urzędy publiczne po-
winny dawać przykład, że warto zatrudniać
niepełnosprawnych – tym bardziej wtedy,
gdy wymaga się tego od firm prywatnych.

u Na jakim etapie jest ten projekt? 
Komisja Polityki Społecznej jednomyślnie

go uchwaliła i skierowała do Marszałka.
Obecnie został przesłany do Komisji Usta-
wodawczej, która ma wyrazić opinię, czy
proponowane rozwiązania, zwłaszcza pre-
ferencje dla osób niepełnosprawnych, nie
naruszają konstytucyjnej zasady równości.

u Niepełnosprawni, którzy pracują, skar-
żą się, że są karani za aktywność. Cho-
dzi m.in. o limity zarobków, po prze-
kroczeniu których nie należy się już
pomoc, np. w zakupie komputera. 
Chcieliśmy zlikwidować progi dla pracują-

cych rencistów. Miałoby to jednak sens tylko
przy równoczesnym ujednoliceniu rozwią-
zań obowiązujących w systemie rentowym
i emerytalnym. Nie możemy dopuścić do sy-
tuacji, że ktoś, kto pracuje dłużej, będzie trak-
towany gorzej i karany mniejszą emeryturą
niż osoba, która po 5 czy 10 latach odeszła na
rentę, a przy tym może zarabiać bez ograni-
czeń. Jak jednak pamiętamy, prezydent za-
wetował ustawę. Do projektu wrócimy, jak
tylko będzie szansa uchwalenia rozwiązań
kompleksowych, czyli zniesienia progów za-
rabiania z równoczesnym wprowadzeniem
sposobu obliczania wysokości renty jednoli-
tego z systemem emerytalnym – ze szczegól-
nym uwzględnieniem długości okresu ak-
tywności zawodowej i opłacania składek
emerytalno-rentowych.

u Wspomniał Pan o ograniczeniach
w dofinansowaniu sprzętu. A często
bez odpowiedniego sprzętu nie może
być mowy o podjęciu pracy.
Przyjęliśmy zasadę, że skoro jest mniej

pieniędzy, to priorytetem powinny być
dwie grupy niepełnosprawnych: osoby
pracujące i dzieci, aby nie ograniczać ich
szans, w tym również na przyszłą pracę.
Poza tym nie wolno zapominać, że podsta-
wowe źródło finansowania zakupu po-
mocy technicznych dla niepełnospraw-
nych stanowią pieniądze z Narodowego
Funduszu Zdrowia.

Zaobserwowaliśmy też, że po obniżeniu
stawek dofinansowania sprzętu przez
PFRON, automatycznie spadły jego ceny,
czasem aż o 50%. To oznacza, że sprze-

dawcy bez skrupułów wykorzystywali moż-
liwość „wyrwania” z PFRON, ile tylko się da.

u Wiele osób pyta o wznowienie pro-
gramu, który umożliwiał niepełno-
sprawnym zakup samochodu – część
z nich nie ma możliwości podjęcia
pracy ze względu na odległość.
Program był wprowadzony w bardzo

dobrym budżetowo roku 2008, gdy
PFRON miał wolne środki po wykonaniu
zadań ustawowo obligatoryjnych. Obec-
nie środków brakuje. Musimy się więc sku-
pić na utrzymaniu obecnego poziomu za-
trudnienia. 

Rozmawiała Joanna Pieńczykowska
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Sławomir Piechota: – Urzędy publiczne powinny dawać przykład, że warto zatrudniać 
niepełnosprawnych
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Wśród niepełnosprawnych tylko
11% to osoby bezrobotne – to jest
niepracujące, ale wykazujące chęć

podjęcia zatrudnienia. Zdecydowaną więk-
szość, bo aż 76% stanowią nieaktywni zawo-
dowo i niewykazujący chęci zatrudnienia się.
Polską specyfiką jest, iż niepełnosprawni, jeśli
pracują, to najczęściej w zakładach pracy
chronionej, zakładach aktywności zawodo-
wej czy warsztatach terapii zajęciowej. Nadal
z ogromnym trudem udaje im się znaleźć za-
trudnienie na otwartym rynku pracy.

Jak wynika z danych PFRON, w Systemie
Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR)
na początku bieżącego roku było zarejestro-
wanych 179,9 tys. niepełnosprawnych zatrud-
nionych w zakładach pracy chronionej i tylko
40,5 tys. pracujących na otwartym rynku. Dys-
proporcja ta wskazuje wyraźnie, że nie spraw-
dza się założenie o przejściowym charakterze
pracy niepełnosprawnych na rynku chronio-
nym, mającym stanowić dla nich ogniwo
przejściowe na drodze do znalezienia zatrud-
nienia na otwartym rynku pracy.

Wyrównanie poziomu zatrudnienia na
obu rynkach oraz zwiększenie do 40% stopy
zatrudnienia osób niepełnosprawnych do
2030 roku zakłada rządowy raport pt. „Pol-
ska 2030. Wyzwania rozwojowe” (www.pol-
ska2030.pl).

Niepełnosprawni na Śląsku
Z danych Narodowego Spisu Powszech-

nego z 2002 roku wynika, że w porównaniu
ze średnią krajową, w woj. śląskim natężenie
niepełnosprawności jest nieco mniejsze: na
1000 mieszkańców przypada tu 118 osób
niepełnosprawnych (średnia dla całej Polski
wynosi 143). Na Śląsku mieszka ich ponad
560 tys., co stanowi 11,8% populacji woje-
wództwa i 10,3% ogółu niepełnosprawnych
w Polsce.

Udział osób niepełnosprawnych wśród
bezrobotnych zarejestrowanych w urzę-

dach pracy naszego województwa jest 
wyższy niż w kraju (5,0%) i wynosi 6,2%
(dane z 30.10.2009). Największy odsetek
bezrobotnych niepełnosprawnych zareje-
strowanych jest w podregionach często-
chowskim (7,8%) i bielskim (7,3%);  naj-
mniej, bo tylko 4,5%, w bytomskim. W gru-
pie osób bezrobotnych niepełnosprawnych
przeważają we wszystkich przedziałach
wiekowych kobiety, które stanowią 52%
ogółu zarejestrowanych. Tylko 2,9% niepeł-
nosprawnych bezrobotnych legitymuje się
na Śląsku wyższym wykształceniem. Wy-
kształcenie na poziomie policealnym i śred-
nim zawodowym posiada 17,7% osób w tej
grupie, 35,7% ma wykształcenie zasadnicze
zawodowe, a 37,3% gimnazjalne lub niższe.

Niepełnosprawność często nabywana
jest z wiekiem: aż 65,1% niepełnospraw-
nych bezrobotnych mężczyzn i 63,2% ko-
biet to osoby, które ukończyły 45 lat. Naj-
więcej, bo aż 75,1% bezrobotnych, to osoby

o lekkim stopniu niepełnosprawności,
23,2% posiada stopień umiarkowany, zaś
1,7% – znaczny.

Odsetek bezrobotnych niepełnospraw-
nych uprawnionych do pobierania zasiłku
jest nieco niższy niż ogółu bezrobotnych
i wynosi 15,1% (wśród ogółu bezrobotnych
wskaźnik ten wynosi 19,5%).

Praca jak lekarstwo
W regionie śląskim, podobnie jak w całym

kraju, problemem osób niepełnosprawnych
jest tendencja do popadania w trwałe bez-
robocie. W zbiorowości bezrobotnych nie-
pełnosprawnych wskaźnik ten wynosi 39%,
podczas gdy wśród pozostałych bezrobot-
nych osoby pozostające bez pracy nieprzer-
wanie przez ponad rok stanowią 20,1%.

W woj. śląskim według danych z połowy
bieżącego roku pracowały łącznie 1 393 904
osoby. Niepełnosprawni mający zatrudnie-
nie to tylko 38  943 osoby. W zakładach

Dla wielu niepełnosprawnych praca stanowi nie tylko źródło utrzymania – odgrywa także rolę 
terapeutyczną. Pozwala na w miarę normalne funkcjonowanie w społeczeństwie i chroni 
przed alienacją oraz poczuciem odrzucenia. Szacuje się, że w Polsce żyje około 5,5 mln ludzi 
niepełnosprawnych. Tylko 22% z nich pracuje. W krajach Unii Europejskiej wskaźnik ten 
waha się między 40 a 50%.

Sprawni w pracy
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Monika Tykarska, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych: 
– Zastosowany w projekcie nowelizacji przepisów sposób przyznania uprawnień osobom 
niepełnosprawnym znany jest w polskim i europejskim prawie pracy pod pojęciem 
tzw.  „dyskryminacji pozytywnej”
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pracy chronionej pracuje 51,6% niepełnos-
prawnych, natomiast na otwartym rynku
pracę ma 42,1% z nich. Pozostałe 6,3% pra-
cuje w spółdzielniach inwalidzkich. W bie-
żącym roku nieznacznie wzrósł udział nie-
pełnosprawnych wśród ogółu zatrudnio-
nych w zakładach pracy chronionej: w stycz-
niu wskaźnik ten wynosił na Śląsku 68,7%,
natomiast w czerwcu – 70,5%.

W całym regionie zarejestrowanych jest
obecnie 217 zakładów pracy chronionej i 24
spółdzielnie inwalidów, w tym niewidomych.
Najwięcej w podregionach: bielskim (48),
częstochowskim (43) i sosnowieckim (39),
najmniej – w bytomskim (8) i rybnickim (13).
Zakłady pracy chronionej zlokalizowane są
najczęściej w dużych miastach regionu, co
stanowi istotną przeszkodę w znalezieniu
pracy przez niepełnosprawnych z miejsco-
wości oddalonych od aglomeracji. Na szczę-
ście dysproporcje między zatrudnieniem nie-
pełnosprawnych w zakładach pracy chronio-
nej i na rynku otwartym nie są aż tak dra-
styczne, jak w innych regionach Polski.

Trudna droga na otwarty rynek
Niepełnosprawni, aby normalnie funkcjo-

nować, muszą pokonywać wiele barier.
Często trudniejsze od tych architektonicz-

nych są bariery stereotypów i uprzedzeń
wśród pracodawców, którzy z reguły są ne-
gatywnie nastawieni do zatrudniania osób
niepełnosprawnych. Tylko 27% badanych
zakładów pracy w Polsce rozważa możli-
wość przyjęcia ich do pracy, zaś wśród firm
niezatrudniających takich osób, zaledwie
10% deklaruje, że w ogóle rozważy ten pro-
blem.

Pracodawcy zatrudniający osoby niepeł-
nosprawne często oceniają ich lojalność,
staranność i pracowitość wyżej niż u innych
pracowników, mają za to gorszą opinię na
temat ich kwalifikacji i wydajności; zwracają
też uwagę na roszczeniowość i wyższą ab-
sencję chorobową. Wśród pracodawców
niezatrudniających osób niepełnospraw-
nych pokutuje natomiast obawa przed
kosztami związanymi z tworzeniem dla nich
miejsc pracy oraz przysługującymi im przy-
wilejami, np. pięciogodzinnym dniem
pracy, prawem do dodatkowego urlopu czy
przerwy na rekreację i gimnastykę.

Obowiązująca od stycznia br. noweliza-
cja ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnos-
prawnych niestety nie pomaga w zwalcza-
niu takich wątpliwości. Nowe przepisy
budzą też pewne zaniepokojenie wśród

przedsiębiorców prowadzących zakłady
pracy chronionej. Przedstawiciele Polskiej
Organizacji Pracodawców Osób Niepełnos-
prawnych (POPON) spotkali się niedawno
z ministrem Jarosławem Dudą, Pełnomoc-
nikiem Rządu ds. Osób Niepełnospraw-
nych, aby rozmawiać na temat przyszło-
rocznej pomocy państwa dla pracodawców
osób niepełnosprawnych. – Odłożenie
przynajmniej o rok zrównania wysokości
dofinansowania dla otwartego i chronio-
nego rynku pracy oraz wyliczanie kwoty
dofinansowania w przyszłym roku w odnie-
sieniu do minimalnego wynagrodzenia
z bieżącego roku to najważniejsze zapisy
w systemie wsparcia zatrudnienia w projek-
cie ustawy na 2010 rok. Konsensus, jaki
udało się wypracować podczas rozmów
z ministrem, jest najlepszym z możliwych
do osiągnięcia w obecnej sytuacji gospo-
darczej – mówi Monika Tykarska, wicepre-
zes POPON. 

Począwszy od 2010 r. dofinansowanie do
wynagrodzeń pracowników niepełnos-
prawnych naliczane będzie od minimal-
nego wynagrodzenia obowiązującego
w grudniu ubiegłego roku, a nie – jak sta-
nowi obecnie obowiązujący przepis – od
kwoty minimalnego wynagrodzenia obo-
wiązującego w styczniu danego roku. Ozna-
cza to, że dofinansowanie do wynagrodzeń
będzie naliczane od kwoty 1.276 zł, a nie
1.317 zł. Dotacja budżetowa dla PFRON wy-
niesie nie więcej niż 30% środków potrzeb-
nych na realizację dofinansowań do wyna-
grodzeń. Obecnie obowiązujący przepis
ustawy o rehabilitacji zakłada, iż dotacja po-
winna wynieść 55% środków. W 2010 roku
pracodawcy z rynku otwartego otrzymają
70 lub 90% (w przypadku osób ze szczegól-
nymi schorzeniami) dofinansowania należ-
nego zakładom pracy chronionej.

Zdaniem Moniki Tykarskiej sytuację nie-
pełnosprawnych na rynku pracy poprawić
może wejście w życie projektu zmiany
ustawy o służbie cywilnej i pracownikach
samorządowych, który zakłada pewne
uprzywilejowanie osób niepełnosprawnych
przez pracodawców sektora państwowego
i samorządowego. – Zastosowany w projek-
cie nowelizacji przepisów sposób przyzna-
nia uprawnień osobom niepełnosprawnym
znany jest w polskim i europejskim prawie
pracy pod pojęciem tzw.  „dyskryminacji po-
zytywnej”, która polega na tworzeniu pew-
nych preferencyjnych warunków w zatrud-
nieniu dla osób z utrudnionym dostępem
do rynku pracy. Dyskryminacja ta może do-
tyczyć przede wszystkim osób niepełnos-
prawnych – wyjaśnia Monika Tykarska.

Iwona Połoz
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Polską specyfiką jest, iż niepełnosprawni, jeśli pracują, 
to najczęściej w zakładach pracy chronionej czy warsztatach 
terapii zajęciowej. Nadal z ogromnym trudem udaje im się 
znaleźć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
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Jeszcze trzy lata się przemęczę i będę mogła iść na wcześniejszą emeryturę – pocieszała się 
pani Krysia licząc skwapliwie lata przepracowane w urzędzie. Jej rówieśnica Ewa rozsyłała w tym 
czasie kolejne aplikacje o pracę. Dziś 57-letnia babcia Krysia bawi wnuki, a Ewa wreszcie znalazła
pracę i doskonale sobie w niej radzi. Nie zmienia to jednak faktu, że Polska, z 28-procentowym 
wskaźnikiem zatrudnienia osób między 55. a 64. rokiem życia, zajmuje pod tym względem jedno 
z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Czy polscy 50-latkowie nie chcą, czy nie mogą pracować?

50+ na rynku pracy
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Demografowie biją na alarm: polskie
społeczeństwo się starzeje. Według
prognoz, za 20 lat co czwarty oby-

watel Polski będzie miał ponad 64 lata. Do
2030 r. liczba osób w wieku produkcyjnym,
a więc między 18. a 64. rokiem życia, rady-
kalnie się zmniejszy – zasoby ludzkie na
rynku pracy zmaleją o ponad 4 mln osób.
Z ekonomicznego punktu widzenia oznacza
to, iż osoby pracujące nie będą w stanie za-
robić na utrzymanie milionowych rzesz
emerytów i rencistów.

Podobne tendencje występują we
wszystkich krajach Unii, problem dostrze-
żono tam jednak dużo wcześniej. Sformuło-
wana w 2000 r. tzw. strategia lizbońska za-
kłada aktywizację zawodową osób 50+
i przewiduje, że średni wiek przejścia na
emeryturę wydłuży się do 2010 r. z 58 do 63

lat. Obecnie średni wskaźnik zatrudnienia
osób w wieku ponad 50 lat wynosi w Unii
45,1%, dotyczy to jednak tylko „starej dwu-
nastki”, a nie wszystkich 27 państw człon-
kowskich. Niewiele krajów może pochwalić
się też skuteczną polityką aktywizującą
i prozatrudnieniową. Do chlubnych wyjąt-
ków należy Finlandia, dlatego głównie na
doświadczeniach tego kraju opiera się sfor-
mułowany przez polski rząd w ubiegłym
roku dokument pt. „Solidarność pokoleń –
działania dla zwiększenia aktywności zawo-
dowej osób w wieku 50+”. Program skiero-
wany jest zarówno do pracujących, bezro-
botnych, jak i nieaktywnych zawodowo
osób, które przekroczyły 50 lat. 

Bierni czy zaradni?
Osoby między 50. a 64. rokiem życia to

ponad 20% obywateli Polski. W tej grupie
ponad połowa pozostaje nieaktywna zawo-
dowo, nie osiągnąwszy jeszcze wieku eme-
rytalnego.

Na tę sytuację złożyło się kilka przyczyn,
wynikających z transformacji ustrojowej
oraz zmian technologicznych i społecznych
w latach 90. XX w. Przy okazji restrukturyza-
cji przedsiębiorstw i redukcji miejsc pracy
stwarzano możliwości przejścia na wcześ-
niejsze emerytury lub świadczenia przede-
merytalne osobom, które przekroczyły 50
lat. Z możliwości zapewnienia sobie niskich,
lecz stałych dochodów i uniknięcia lęku
o utratę pracy skorzystało wielu zatrudnio-
nych. W 2006 r. średni wiek przechodzących
na emeryturę kobiet wynosił w Polsce 56 lat,

a mężczyzn 57,9 i należał do najniższych
w Europie.

Do rezygnacji z aktywności zawodowej
i przyjęcia „strategii bierności” skłaniały też
50-latków takie przyczyny, jak niska ocena
własnych kwalifikacji i lęk przed konkuro-
waniem z młodszymi pracownikami oraz
obawy związane ze stanem zdrowia.
W ostatniej dekadzie XX w. popularne było
również, błędne z dzisiejszej perspektywy
przeświadczenie, iż ustąpienie z miejsc
pracy przez starszych pracowników zmniej-
szy bezrobocie wśród młodych.

„Strategia bierności” pokolenia 50+ to
jednak także, jak zauważają specjaliści, swo-
ista zaradność: uprawnieni do rent i emery-
tur 50-latkowie bardzo często uzupełniają
swe dochody zarabiając w tzw. szarej strefie
lub podejmując legalną pracę czasową.

Siła stereotypów
Lansowany przez media i kulturę masową

kult młodości przyczynił się do utrwalenia
czy wręcz tworzenia nowych stereotypów
na temat wieku – ludzie jeszcze trzy dekady
temu określani mianem „dojrzałych”, dziś
uznawani bywają za „starych” i tak też się
czują. Na ich samoocenę wpływ mają rów-
nież pracodawcy.

W badaniach przeprowadzonych przez
firmę Ipsos na zlecenie Akademii Rozwoju
Filantropii, 52% pracodawców w Polsce od-
powiedziało, że spośród kandydatów do
pracy wybiera młodszych, a odrzuca tych
powyżej 50 lat. Tylko 19% zatrudniłoby ra-
czej starszego kandydata, zaś zdecydowa-
nie na starszych stawia zaledwie 4% praco-
dawców.

Największe obawy przy zatrudnianiu doj-
rzalszych pracowników budzi stan zdrowia
kandydatów: aż 40% pracodawców uważa,
że choroby i ogólna niska sprawność psy-
chofizyczna to jedno z głównych ograni-
czeń w zatrudnianiu osób po 50. roku życia.
Co trzeci badany, choć posiada obawy, nie
potrafi wskazać ich konkretnego powodu.
Tylko 15% ankietowanych przedsiębiorców
uważa, że pracownicy 50+ nie mają żadnych
minusów i ograniczeń.

Skuteczne wsparcie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ma nadzieję, że dzięki programowi „Solidar-
ność pokoleń” uda się w najbliższym czasie
zaktywizować zawodowo 700-800 tysięcy
osób w wieku 55-64 lat. Rząd wychodzi z za-

łożenia, że sytuacja tej grupy wiekowej na
rynku pracy zależy w dużej mierze od
przedsiębiorców. Do zatrudniania oraz za-
pobiegania zwalnianiu starszych pracowni-
ków zachęcić mają pracodawców dota-
cje, m.in. na szkolenia dla osób powyżej 45.
roku życia, pod kątem zaktualizowania i do-
stosowania ich kwalifikacji do potrzeb firmy.
Rząd proponuje też zwolnienie pracodaw-
ców ze składek na Fundusz Pracy, jeśli doty-
czą one pracowników, którym do osiągnię-
cia wieku emerytalnego brakuje nie więcej
niż 4 lata. Do 2015 r. na działania związane
z realizacją projektu przeznaczonych ma
zostać 12 mld zł, z czego 9,9 mld będzie po-
chodzić z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego dla programu Kapitał Ludzki. 

Iwona Połoz

Do zatrudniania oraz zapobiegania zwalnianiu starszych 
pracowników zachęcić mają pracodawców dotacje, 
m.in. na szkolenia dla osób powyżej 45. roku życia
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ArcelorMittal Poland, producent wy-
robów stalowych, do końca listo-
pada prawdopodobnie zakończy

negocjacje ze związkami zawodowymi
w sprawie uelastycznienia modelu zatrud-
nienia w firmie. – W polityce kadrowej
uwzględniamy outplacement, korzystając,
między innymi, z unijnych narzędzi wspar-
cia – mówi Łukasz Cioch, dyrektor ds. komu-
nikacji spółki. – Mamy dwóch partnerów HR,
na Śląsku oraz w Krakowie. Jeśli firma zde-
cyduje o wdrożeniu modelu będącego
przedmiotem konsultacji, bardzo istotnym
czynnikiem decyzyjnym będzie doświad-
czenie, certyfikowana i monitorowana ja-
kość usług oraz możliwości przekwalifiko-
wania się, przy zachowaniu przynajmniej

rocznej gwarancji niezmienionych warun-
ków zatrudnienia dla pracowników, którzy
zostaną zwolnieni.

Dla zbrojeniówki...
Grupa Bumar, organizując dla swoich pra-

cowników outplacement, skorzystała
z możliwości, jakie daje udział w konkursach
w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt pod
nazwą  „Program wsparcia procesów res-
trukturyzacji i adaptacji śląskiej gospodarki”
przygotowany został oraz wdrażany będzie
przez firmę WYG International w Warszawie.
Zadania projektowe skierowane są do około
800 pracowników, zwalnianych z dziesięciu
zakładów Grupy Bumar.

W pierwszej fazie projektu prowadzona
jest analiza rynku pracy, nawiązano też kon-
takty z pracodawcami, którzy dysponują
wolnymi etatami, a w najbliższym czasie zo-
stanie uruchomiona baza ofert pracy.
W celu kształtowania aktywnych postaw
przewidziano indywidualne sesje benefi-
cjentów z psychologami i doradcami zawo-
dowymi, a także zajęcia w ramach grup
wsparcia. Wszyscy uczestnicy projektu
przejdą szkolenia przygotowujące do samo-
dzielnego poszukiwania pracy, a chętni –
także szkolenia zawodowe. Następnie otrzy-
mają oferty zatrudnienia. 

– Zgłosiłem akces do projektu już wtedy,
gdy zaproponowano mi przejście na pół
etatu, gdyż wiedziałem, że i tak skończy się
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Zwolnienia pracowników, zwłaszcza grupowe, 
to dla firmy zwykle ostateczność. Coraz częściej, również w naszym regionie, 
robi się to w cywilizowany sposób – poprzez tzw. outplacement. 
Jest to możliwie m.in. dzięki funduszom z Unii Europejskiej.

Możliwie
bezboleśnie



to wypowiedzeniem – relacjonuje Tomasz
Kuźmiński. – Jestem z wykształcenia inży-
nierem mechanikiem, ale podczas pracy
w dziale kontroli jakości moja wiedza uległa
dezaktualizacji. Liczę, że szkolenia pozwolą
mi znacząco podwyższyć kwalifikacje. Chcę
pracować jako inżynier programista. 

Interesującym elementem „bumarow-
skiego” projektu jest ocena predyspozycji
uczestników do samozatrudnienia. Przewi-
dziano, że około 40 osób weźmie udział
w przygotowaniu do prowadzenia własnej
działalności gospodarczej. Ci, którzy się na
to zdecydują, otrzymają dodatkowe wspar-
cie w postaci doradztwa biznesowego. 

... i dla wszystkich 
Ogólnowojewódzki charakter ma projekt

„Nowy zawód”, przygotowany przez Zakład
Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
w konkursie 8.1.2 PO KL. ZDZ to stowarzy-
szenie działające na zasadzie non-profit od
83 lat. Najstarsza firma oświaty szkoleniowej
na Górnym Śląsku zdołała w tym czasie wy-
kształcić – głównie zawodowo, ale nie tylko
– ponad 2 miliony osób. Zakład, ze względu
na bardzo dobrą znajomość stale monitoro-
wanego rynku pracy województwa ślą-
skiego, na co dzień wciela w życie zasadę
outplacementu, pełniąc rolę skutecznego
pośrednika pomiędzy firmami zwalniają-
cymi a przyjmującymi pracowników.

Projekt „Nowy zawód” skierowany jest do
1615 mieszkańców województwa śląskiego,
głównie w zakładach przechodzących pro-

cesy adaptacyjne lub modernizacyjne,
a więc do pracowników najbardziej narażo-
nych na utratę zatrudnienia. ZDZ przeszkoli
kobiety i mężczyzn, którzy zamierzają prze-
kwalifikować się lub zmienić wykonywany
zawód. Projektodawcy przewidzieli także
podobne wsparcie dla 182 rolników oraz
członków ich rodzin, zamierzających szukać
pracy poza rolnictwem. 

Zaplanowano w tym celu organizację 109
szkoleń aż w 31 kierunkach zawodowych,
na które regionalny rynek pracy zgłasza naj-
większe zapotrzebowanie. Beneficjenci
mogą zdobyć kwalifikacje m.in. w dziedzi-
nie transportu, obsługi maszyn, spawania,
budownictwa, gastronomii, administracji,
a także świadczenia różnego rodzaju usług.
W ramach projektu każdy z uczestników
skorzysta z poradnictwa zawodowego, by
ustalić tzw. indywidualny plan działania.
Pracujące w strukturach katowickiego ZDZ
Biuro Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Za-
wodowego „Profesja” zaproponuje wszyst-
kim beneficjentom po dwie oferty pracy.

Adam Molenda
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Co to jest outplacement?
Outplacement, czyli zwolnienia monitoro-
wane, to dobre rozwiązanie dla firm, które
chcą bezkonfliktowo rozstawać się z dotych-
czasowymi pracownikami. Dotacja na pro-
gram outplacementowy (możliwa w ramach
Działania 8.1.2 PO KL) pozwala zastosować
wiele rozwiązań, łagodzących perturbacje
związane z utratą pracy, w tym także – co
bodaj najważniejsze – ułatwiających znalezie-
nie nowej. Kluczowym elementem wsparcia
jest dostarczenie beneficjentom nowych
umiejętności zawodowych, dopasowanych
do oczekiwań potencjalnego pracodawcy.

Z dotychczasowych doświadczeń projekto-
wych wynika, że cenionymi przez uczestni-
ków elementami pomocy są zajęcia z psycho-
logami oraz działalność grup wsparcia.
W przypadku znalezienia pracy w odległości
powyżej 50 km od miejsca zamieszkania, pra-
cownik może otrzymać jednorazowy dodatek
mobilnościowy w wysokości sześciokrotnego
zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli zaś przyjmie
nową pracę, godząc się na niższe wynagro-
dzenie, przysługuje mu dodatek motywa-
cyjny, wynoszący trzykrotność różnicy pomię-
dzy poprzednim a obecnym uposażeniem,
nie więcej jednak niż 4 tys. zł. Innym rodzajem
wsparcia jest pomoc w podjęciu samodzielnej
działalności gospodarczej. 

W województwie śląskim instytucją przepro-
wadzającą konkursy w ramach Poddziałania
8.1.2 jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowi-
cach. Więcej informacji na temat outplace-
mentu uzyskać można pod nr tel. 032 757 33
11 bądź na stronie http://efs.wup-katowice.pl

u

Janusz Dubiel, 
I wiceprezes ZDZ Katowice

– Prowadząc edukację zawodową w zakresie
kształcenia, dokształcania i doskonalenia
umiejętności zawodowych, programowo
przeciwdziałamy bezrobociu w regionie.
Zdobycie nowych kwalifikacji staje się szansą
na skrócenie okresu pozostawania bez pracy
lub na utrzymanie zatrudnienia. Już od po-
czątku lat 90., korzystając z możliwości, które
stwarzają programy europejskie – najpierw
przedakcesyjne, a potem strukturalne – ak-
tywnie włączyliśmy się w proces aplikowania
i realizacji projektów. Z różnorodnych form
wsparcia, organizowanych dzięki funduszom
UE (szkolenia, pośrednictwo pracy, doradz-
two zawodowe, doradztwo biznesowe), sko-
rzystało w tym czasie, za pośrednictwem
ZDZ w Katowicach, około 40 tys. osób. Pro-
wadząc różnorodne przedsięwzięcia eduka-
cyjne, w tym – z zastosowaniem outplace-
mentu, staramy się, aby cechowała je wysoka
jakość, jak również, by spełniały wymagania
i oczekiwania beneficjentów i przedsię-
biorstw.
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Unijne dotacje zachęcają do zakłada-
nia własnego biznesu. W większości
jednoosobowe firmy powstają

w błyskawicznym tempie. W tym roku w na-
szym województwie będzie ich rekordowa
liczba. 

Aż  5048 bezrobotnych z naszego regionu
otrzymało w tym roku dotacje z Powiato-
wych Urzędów Pracy na uruchomienie indy-
widualnej działalności gospodarczej (dane
do października br.). Jednocześnie trwa
nabór chętnych na dofinansowanie w ra-
mach Działania 6.2 PO KL „Wsparcie oraz pro-
mocja przedsiębiorczości i samozatrudnie-
nia”. Mogą z niego skorzystać zarówno
osoby bezrobotne, jak i pracujące. Zaintere-
sowanie tą formą pomocy jest ogromne.
Często na jedno miejsce przypada kilkudzie-
sięciu kandydatów. Jest jednak o co walczyć.
W ramach projektu jego uczestnicy mogą li-
czyć na szkolenia  z zakresu prowadzenia
własnej firmy, jak i na dotację do 40 tys. zł.
W wyniku przeprowadzonych przez Woje-
wódzki Urząd Pracy w Katowicach dwóch
konkursów wsparcie finansowe może otrzy-
mać około 800 osób.

– To szansa, której nie mógłbym zmarno-
wać! – mówi Paweł Duda, student informa-
tyki z Bielska-Białej. – Moją pasją jest foto-
grafia artystyczna oraz filmowanie techni-
kami cyfrowymi. Dotacja w wysokości 40
tys. zł pozwoli mi na zakup podstawowego
sprzętu, a przy okazji, co równie ważne, nau-
czę się prowadzić własną firmę.

Trend do samozatrudnienia to z jednej
strony wynik kryzysu, który przekłada się na
mniejszą liczbę atrakcyjnych ofert pracy,
z drugiej – rezultat korzystnej zmiany naszej
mentalności i chęci wzięcia spraw w swoje
ręce. Ważne jest przy tym, że kandydaci na
przedsiębiorców uczą się samodzielnie zdo-
bywać fundusze z Unii.

Najśmielej poczynają sobie mieszkańcy
Zagłębia Dąbrowskiego, gdzie dzięki dota-
cjom powstało do tej pory blisko tysiąc no-
wych firm. Następny w kolejności jest pod-
region częstochowski, od którego niewiele
odstaje katowicki. Tradycyjnie dobrze radzą
sobie mieszkańcy powiatów górskich: biel-
skiego, cieszyńskiego i żywieckiego, gdzie
praca „na swoim” zawsze była wartością
przekazywaną z pokolenia na pokolenie.

Nieźle jest pod tym względem także w pod-
regionach rybnickim i bytomskim, najmniej
dotacji wykorzystują zaś mieszkańcy Ty-
chów i powiatów sąsiednich.

Budowy i e-usługi
Pomysł na własną firmę mają ludzie

w różnym wieku, ale zdecydowanie domi-
nują młodzi: przeważnie dobrze wykształ-
ceni, z wielkim zapasem energii i opty-
mizmu. – Z moich obserwacji wynika, iż na
rynku pracy dokonuje się swoista wymiana
pokoleniowa – komentuje Andrzej Szędzie-
larz, dyrektor firmy Business Consulting
w Katowicach. – Od kilku już lat roczniki
kończące szkoły, zwłaszcza wyższe, zdają
sobie sprawę, że aby wybrać korzystną dla
siebie drogę zawodową, warto zaryzyko-
wać. Dzięki mediom oraz własnej dociekli-
wości młodzi ludzie orientują się w gospo-
darce rynkowej i chcą w niej uczestniczyć.
Nic dziwnego, że jeśli trafia się okazja otrzy-
mania wsparcia w postaci dotacji z UE, chcą
z niej skorzystać.

Młodzież bardzo chętnie wykorzystuje
możliwości biznesowe, które stwarza Inter-

Rekordową liczbę firm założą w tym roku, dzięki unijnym dotacjom, mieszkańcy województwa 
śląskiego. Jednoosobowe (w większości) firmy powstają w błyskawicznym tempie.

Idziemy na swoje…

Monika Janas, Żory
Absolwentka szkoły baletowej, przez kilka lat pracowała w hurtowni 
we Włoszech, by w przyszłości móc w Polsce zrealizować swoje marzenia
artystyczno-biznesowe. Dzięki udziałowi w projekcie otwiera właśnie
szkołę tańca.

– Wyjechałam za granicę w okresie, kiedy na emigrację decydowało się wielu ludzi mojej
specjalności, ze względu na to, że nie mogliśmy się spełnić zawodowo w kraju. Na szczę-
ście sytuacja się zmieniła i Polacy chcą dziś tańczyć dla rozrywki; co więcej – chcą tańczyć
dobrze. Przekonaliśmy się do salsy, tańca klasycznego, coraz popularniejsza jest też za-
bawa przy muzyce jazzowej. Już przed przystąpieniem do projektu prowadziłam grupy
taneczne, wykorzystując piętro budynku o powierzchni około 180 m kw. Z czasem jed-
nak pomieszczenie stało się zbyt ciasne, nie spełniało też wymogów formalnych. Moż-
liwość otrzymania dotacji potraktowałam jako nowe życiowe wyzwanie: w kilka dni
znalazłam dwie hale w centrum Żor i przystąpiłam do ich adaptacji. Było to kosztowne,
tym bardziej, że musiałam dostosować pomieszczenia do norm sanitarnych, bhp i prze-
ciwpożarowych oraz urządzić szatnie i zainstalować prysznice. Poza dotacją w wysokości
około 30 tys. zł zaangażowałam środki własne. Efekt jest bardzo zadowalający, a najbar-
dziej cieszę się z tego, że mogę robić to, co zawsze chciałam, właśnie w Polsce. Tańczmy
razem!

u

Mieczysław Płaneta,
dyrektor WUP w Katowicach

– Od momentu akcesji Polski do Unii dotacje na roz-
poczęcie własnej działalności gospodarczej cieszą się
ogromnym zainteresowaniem. Rokrocznie około pię-
ciu tysięcy bezrobotnych z naszego województwa
otrzymuje wsparcie z Funduszu Pracy na otwarcie
własnego biznesu, podczas gdy jeszcze w 2003 roku
było to zaledwie czterysta osób. Nasze oczekiwania
przekroczyło również zainteresowanie dotacjami unij-
nymi z PO KL, Działanie 6.2. Warto zaznaczyć, że
o możliwość uczestniczenia w projektach starało się
aż kilkanaście tysięcy osób. W przyszłym roku, trady-
cyjnie, osoby bezrobotne będą mogły na bieżąco sta-
rać się o dotacje z urzędów pracy, natomiast nabór do
projektów w ramach Działania 6.2 rozpocznie się naj-
prawdopodobniej późną wiosną, tuż po ogłoszeniu
rankingu firm, których wnioski zostaną najwyżej oce-
nione. Przyszłoroczna pula środków na konkurs 6.2
wyniesie dla województwa śląskiego 40 mln zł. 

u
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net. W porównaniu z„tradycyjną” działalno-
ścią gospodarczą, start w sieci jest o wiele
tańszy, kusząc przy tym dostępem do ryn-
ków niemal całego świata. Nie bez znacze-
nia jest także powszechna wiedza o wielkich
karierach (i pieniądzach!) zrobionych przez
„młode wilki” e-biznesu – twórców serwi-

sów Allegro czy Nasza Klasa. Jeśli nawet po-
mysł na działalność nie jest ściśle związany
z Internetem, to i tak powszechnie go wy-
korzystują nowopowstające agencje rekla-
mowe, firmy poligraficzne, biura porad-
nictwa i pośrednictwa, szkoły językowe
i przedsiębiorstwa doradcze. 

Nie oznacza to, że nie można przejść
przeszkolenia oraz otrzymać wsparcia finan-
sowego na stworzenie „tradycyjnego”
przedsiębiorstwa. Świeżo upieczeni biznes-
meni najchętniej zakładają firmy budow-
lane i remontowe, aktywni są także mecha-
nicy samochodowi marzący o własnych
warsztatach, handlowcy z pomysłem na
własny sklep, krawcowe i fryzjerki.

Atrakcyjne 6.2
Unijna dotacja na uruchomienie włas-

nego biznesu to bardzo atrakcyjna propo-
zycja. Jej pozyskanie nie jest łatwe, ponie-
waż liczba chętnych, zamierzających ubie-
gać się o wsparcie w ramach Działania 6.2,
stale wzrasta. Dla zdecydowanej większości
magnesem jest dotacja w wysokości od kil-
kunastu do 40 tys. zł. Te pieniądze to niezły
zastrzyk gotówki pozwalający rozpocząć
działalność gospodarczą. 

– Rekrutację rozpoczęliśmy z początkiem
listopada. Zainteresowanie jest tak duże, że
pracujemy po dwanaście godzin na dobę –
mówi Aneta Radziejewska z firmy Milmex

Anna Psota, Tychy
Profesjonalny fotograf oraz grafik komputerowy. Przez kilka lat pracowała
w różnych firmach w Mysłowicach, Tychach i Pszczynie. W końcu postanowiła
wziąć sprawy w swoje ręce.

– Szukając środków na uruchomienie własnego studia fotograficznego, trafiłam najpierw
do Powiatowego Urzędu Pracy. Można było wtedy uzyskać 12 tys. zł – jak się jednak okazało,
tylko teoretycznie, gdyż pula środków, którymi dysponował urząd, została już wyczerpana.
Na szczęście dowiedziałam się o konkursie, dzięki któremu można było nie tylko otrzymać
wsparcie finansowe, ale też przejść przeszkolenie przygotowujące do prowadzenia własnej
firmy. Było to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. Szczególną satysfakcję sprawiła mi
praca przy tworzeniu biznesplanu. Musiał być wiarygodny i przekonujący, bo to właśnie ra-
cjonalna koncepcja prowadzenia przedsiębiorstwa przesądzała o otrzymaniu dotacji. Uzys-
kałam ją w pełnej wnioskowanej kwocie, czyli 27 tys. zł, do czego dołożyłam własne oszczęd-
ności. Dzięki temu mogłam kupić maszyny introligatorskie, komputer z niezbędnymi urzą-
dzeniami peryferyjnymi, lampy studyjne, tła do studia… Mogę teraz obsługiwać stałych
i nowych klientów – w firmie jak się patrzy. 
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Systemy Komputerowe w Sosnowcu. – Po-
mysły przyszłych beneficjentów na firmę są
najróżniejsze. Już na pierwszy rzut oka
widać, że ludzie chcą realizować swoje biz-
nesowe marzenia.

Zasady wydatkowania dotacji z Działania
6.2 zostały w województwie śląskim ściśle
określone. Uzasadniając odpowiednio
zakup można nabyć m.in. usługi remon-
towe i budowlane, środki obrotowe, po-
jazdy (te ostatnie tylko w przypadku, gdy
przedsiębiorca nie prowadzi działalności
w sektorze transportu, a pojazd służyć ma
wyłącznie celom projektowym). Należy pa-
miętać, że wydatki na promocję i reklamę
nie powinny przekroczyć 10% wartości do-
tacji, zaś wartość nabytych aktywów obro-
towych nie może być większa niż jedna
czwarta kwoty wsparcia. Z dotacji nie
można pokrywać bieżących kosztów pro-
wadzenia firmy, np. czynszu za pomieszcze-
nia lub ubezpieczeń.

Uczestnictwo w projektach to jednak nie
tylko profit w postaci dotacji, ale też możli-
wość udziału w programach szkoleniowych
pozwalających poznać abc zakładania
i funkcjonowania firmy. Podczas zajęć oma-
wiane są m.in. zagadnienia związane z two-
rzeniem przedsiębiorstwa, jego finansami,
podstawami prawnymi (m.in. prawo pracy),

zasadami marketingu i promocji, organiza-
cją pracy, regułami pisania biznesplanu.

Na wszystkich etapach projektu benefi-
cjenci mają dostęp do profesjonalnego do-
radztwa. Szczególny charakter ma doradz-
two udzielane już po założeniu firmy. W pro-
jektach prowadzonych w ramach Działania
6.2 obowiązkiem beneficjenta jest utrzyma-
nie firmy przez co najmniej rok. Jeśli się to
nie uda, dotację trzeba będzie zwrócić, tak

więc doradztwo to swego rodzaju parasol
ochronny nad adeptem biznesu. Ważnym
elementem pomocowym jest także wspar-
cie pomostowe, zazwyczaj w wysokości
około 1 tys. zł, przysługujące w okresie
pierwszych 6 do 12 miesięcy. Jeśli projekt
obejmuje tereny wiejskie, odległe od
miejsca szkolenia, osoby dojeżdżające
mogą zwykle liczyć również na refundację
kosztów dojazdu.

Aleksandra Światowska, Tychy
Z wykształcenia pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, zajmuje się
m.in. dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD. 
Stworzyła ośrodek terapeutyczno-edukacyjny.

– Pomysł na stworzenie ośrodka wynikł zarówno z pasji, jak i z satysfakcji, którą daje mi moja
praca. Placówka tego typu, grupująca wykwalifikowaną kadrę, powinna spełniać oczeki-
wania rodziców dzieci z problemami rozwojowymi. Informację o rekrutacji znalazłam  na
witrynie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy, gdzie szukałam możliwości ubiegania
się o dotację, która pomogłaby mi rozpocząć własną działalność gospodarczą. Udział w pro-
jekcie stał się dla mnie szansą na uruchomienie ośrodka, gdyż bez wsparcia finansowego
nie miałabym takich możliwości.  Dotację wykorzystałam na pełne wyposażenie sali do te-
rapii integracji sensorycznej: sprzęt rehabilitacyjny, pomoce edukacyjne, testy do specja-
listycznych badań psychologicznych i pedagogicznych.
Jestem przekonana, że ośrodek będzie miał co robić, bowiem dzieci z problemami przy-
bywa, zaś dostępna oferta profesjonalnej pomocy jest, niestety, dość uboga. Już w najbliż-
szej przyszłości mamy zamiar starać się o dofinansowanie z działających w naszej specjal-
ności fundacji, dzięki czemu część naszych usług będzie refinansowana, zaś w przypadku
rodzin niezamożnych – bezpłatna. 
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Unia wspiera
Fundusze unijne wspierają indywidualną

polską przedsiębiorczość już od dłuższego
czasu. Zainteresowanie pomocą jest tak
duże, że na lata 2007-2013 pulę środków
zdecydowanie zwiększono: w ramach Dzia-
łania 6.2 PO KL w tym okresie wydatkowa-
nych zostanie 166 mln zł. Jak dotąd,
w dwóch już zakończonych konkursach,
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach za-
rekomendował do dofinansowania 48 pro-
jektów. Grupa uczestników w projektach to
1300 osób, z których blisko 800, po weryfi-
kacji biznesplanów, otrzyma bądź już otrzy-
mało dotację. Zarówno w roku minionym,
jak i obecnym, liczba zgłoszonych wnio-
sków wielokrotnie przekroczyła – pod
względem łącznego zapotrzebowania na
wsparcie – dostępną kwotę. 

Pierwsze tegoroczne wyniki konkursów
z Działania 6.2 ogłoszono z końcem paź-
dziernika. Aby zapoznać się z listą firm i or-
ganizacji prowadzących rekrutację, można
odwiedzić witrynę www.wup-katowice.pl
lub zadzwonić pod numer 32 757 33 11.

Adam Molenda

Robert Kempa, Tychy
Ukończył studia informatyczne w specjalności: grafika komputerowa
oraz studia podyplomowe z zakresu animacji filmowej. Doświadczenie
zawodowe zdobywał m.in. w bielskim Studiu Filmów Rysunkowych.
Współtwórca animacji do kinowego przeboju „Tryptyk rzymski”, kilku
edycji „Lotos Jazz Festiwal”, reklam telewizyjnych.

– Moja droga do własnego biznesu jest konsekwencją wcześniejszych doświadczeń
zawodowych, a także kontaktów, które nawiązałem w środowisku związanym z pro-
dukcją filmów animowanych. Udział w projekcie wiązał się z możliwością zakupu
najnowocześniejszego sprzętu, na który, bez dotacji, najzwyczajniej nie byłoby mnie
stać. Trochę żartem mówię, że dotąd byłem tylko animatorem, zaś dzięki szkoleniu
jestem dzisiaj także biznesmenem – właścicielem studia Box of Emotions. Zasadni-
czą część funduszy otrzymanych w ramach projektu wydałem na profesjonalny ze-
staw komputerowy z oprogramowaniem. Mam nadzieję, że moja firma przyjmie się
na rynku, przede wszystkim ze względu na jej wszechstronną ofertę. Wykonuję ani-
mację 2D i 3D dla potrzeb produkcji kinowych, telewizyjnych i reklamowych, czo-
łówki oraz tyłówki filmów, programów i festiwali, filmy reklamowe, oprawę anima-
cyjną imprez i programów artystycznych, teledyski, wizualizacje obiektów, prze-
strzeni i muzyki, wirtualne scenografie, filmy promocyjne i korporacyjne. Jestem
gotów do współpracy na każdym etapie produkcji: od konceptu i scenariusza, po-
przez opracowanie plastyczne, animatykę, reżyserię, realizację i kompozycję, po
ostateczny montaż. 
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Realizacja programów operacyjnych na lata 2004-2006 za-
kończyła się dużym sukcesem –  takie słowa podsumowujące
wykonanie Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006

wypowiedziała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.
Okazją do bilansu były listopadowe Targi Funduszy Europejskich
w Katowicach. – Każde przeznaczone dla Polski euro zostało spo-
żytkowane na inwestycje nie tylko w infrastrukturę, ale także w ludzi.
Wynik ten stawia nas w czołówce nowych krajów UE pod względem
skuteczności korzystania z europejskiej pomocy.

Pierwsze kroki
– Zawsze uważałem za wielki honor, że należałem do zespołu,

który pomagał Polsce we wdrażaniu EFS – mówi Georges Kintzelé
z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Rów-
ności Szans w Komisji Europejskiej. – Łatwo można było zauważyć
realistyczne podejście do każdego przedsięwzięcia, oparte z jednej
strony na doświadczeniu wyniesionym z programów przedakce-
syjnych (w tym Phare), a z drugiej, na bieżącej analizie pod kątem
możliwości osiągnięcia celów. O słuszności tego podejścia niech
świadczy fakt, że w latach 2004-2006 z 1,3 mln bezrobotnych aż
700 tys. zostało objętych programami współfinansowanymi z EFS. 

Pierwsza Grupa Robocza ds. EFS dla Polski rozpoczęła pracę
w 2001 r. w celu opracowania dokumentów programów finansowa-
nych z EFS oraz Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Po akcesji do Unii
w 2004 r. Polska niejako „w biegu” wkraczała w unijną perspektywę
finansową 2000-2006. W przygotowaniu do realizacji programów
wspierali nas eksperci z Finlandii i Wielkiej Brytanii.

– Spędziłem kilka lat w Polsce, odwiedzając większość jej regio-
nów. Od początku byłem pod wrażeniem wielkiego poświęcenia
polskich kolegów, pomimo że obciążenie pracą było trudne do wy-
obrażenia – wspomina Timo Ronkainen, ekspert ds. EFS, doradca
przedakcesyjny w ramach projektu twinningowego Phare 2003. 
– Ten początkowy sukces miał pozytywny wpływ na przyszłe, coraz
trudniejsze zadania. Teraz, gdy dogłębnie reformujemy fińską ad-
ministrację, bardzo przydają mi się umiejętności zarządzania pro-
jektami, które wtedy nabyłem.

Wyzwalacz energii
W połowie 2004 r. nasz kraj uzyskał dostęp do funduszy struktu-

ralnych, w tym do EFS, którego rozległe założenia, w porównaniu
z programami inwestycyjnymi, wielu wydawały się mało konkretne.
Sceptyków nie brakowało, tym bardziej że Polska dopiero uczyła się
korzystania z unijnych funduszy.

– Wszystko nabrało takiego rozpędu, jakbym się przesiadła z „ma-
lucha” do Formuły 1 – mówi Małgorzata Łącka-Matusiewicz, dyrek-
tor Wydziału EFS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Ślą-
skiego. Dodaje, że EFS to wyzwalacz energii, który wchodzi głęboko
w ludzkie życie i dokonuje zmian w mentalności. 

Podobnego zdania jest Marek Szczepański, który odpowiadał za
negocjacje z Komisją Europejską dotyczące Sektorowego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i inicjatywy
EQUAL. Uważa, że dzięki EFS wiele społeczności lokalnych i orga-
nizacji pozarządowych przekonało się, że warto wyznaczać sobie
ambitne cele i współpracować przy ich realizacji, bo sukces jest
w zasięgu ręki.

Jerzy Gontarz 

Wypowiedzi zostały zebrane do przygotowywanej do druku publikacji „Efekty
– Fundusze – Sukcesy. Programy finansowane z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego 2004-2006”.
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Polska w gronie prymusów. Unia Europejska podsumowała 
wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego w 25 krajach członkowskich. 
Wraz z siedmioma innymi państwami UE wykorzystaliśmy całą alokację. 

Potrafimy korzystać z EFS
Liczba i wartość projektów zrealizowanych 
w poszczególnych województwach w ramach 
II priorytetu ZPORR

Śląskie to region, który świetnie sobie poradził z wykorzystaniem
funduszy EFS. Na przykład w ramach II priorytetu ZPORR zrealizowano tu
379 projektów o wartości 216,5 mln zł (drugie miejsce po woj. mazowiec-
kim). 342 projekty SPO RZL (spośród realizowanych na poziomie regional-
nym) zrealizowali beneficjenci z naszego województwa; średnia wartość do-
finansowania każdego z nich wynosiła ponad 1 mln zł. 
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Tobyło jej marzenie – manewrować potężnym sprzętem, sie-
dzieć wysoko, patrzeć z góry, jak asfalt ucieka spod nóg. 

– Fantastyczne były też zdziwione spojrzenia panów – mówi pani
Aleksandra, która od 26 lat pracuje jako dyżurna ruchu kolejowego,
jeździ samochodem osobowym, a wielkie samochody były zawsze
poza jej zasięgiem. Głównie z powodów finansowych – jeden tylko
kurs to koszt około dwóch tysięcy złotych. O projekcie dowiedziała
się z lokalnej gazety. Często i chętnie czyta prasę, szuka informacji
w Internecie. – Byłam zdziwiona, że to dla osób pracujących, po 45
roku życia i ze średnim wykształceniem. Zgłosiłam się. Szkolenia
były dobrze zorganizowane, trenerzy i instruktorzy jazdy kompe-
tentni. Wśród 20 uczestników tylko dwie kobiety. Egzamin teore-
tyczny ze znajomości przepisów ruchu drogowego zdałam bez pro-
blemu, ale kursy w mieście, w wielkim samochodzie z naczepą, były
wyzwaniem. Dla mnie zdobycie tych uprawnień to, poza frajdą,
także nowe umiejętności – zaznacza pani Aleksandra.

Rynek pracy nie jest obecnie łaskawy dla wielu osób w podobnej
sytuacji, czyli kobiet w wieku ponad 45 lat ze średnim wykształce-
niem. Częściej tracą pracę, a ofert niewiele. Tymczasem coraz więcej
pracujących dorosłych, w tym pań, nie chce odchodzić na emery-
turę, dysponuje doświadczeniem i zamierza kontynuować pracę.
Stąd pomysł, by ludzi dojrzałych wyposażać w dodatkowe umiejęt-
ności i szersze kompetencje, oferować im nowe zawody i metody
łatwego przekwalifikowania się.  

– Dla mojego pokolenia, czyli osób po pięćdziesiątce, poruszanie
się w przestrzeni komputerowej wiąże się na pewno z większym na-
kładem pracy, niż dla osób młodych. Kurs, w którym uczestniczyłam,
pomógł mi podnieść kwalifikacje. Pracuję w dziale marketingu,
gdzie komputer to podstawowe narzędzie pracy, a w informatyce
wszystko szybko się zmienia – mówi Teresa Bielecka z Dąbrowy Gór-
niczej. W czerwcu skończyła kurs „Komputer bez tajemnic”. – Usły-
szałam o wielu ciekawych programach, o których wcześniej nie mia-
łam pojęcia. Zdobyłam większą wiedzę z zakresu Worda, Excela oraz
Power Pointa. Dzięki takim kursom poszerza się zakres umiejętności,
co pozwala dalej efektywnie pracować – dodaje pani Teresa.

Panie Aleksandra i Teresa wzięły udział w szkoleniach dla pracu-
jących, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, a realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1. Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki. W projektach tego typu mogą brać udział
ludzie, którzy chcą poszerzać swoje kompetencje, zagrożeni zwol-
nieniem, ale także ci, którzy nie czują się dobrze na swoim stano-
wisku pracy i pragną to zmienić. 

Jeśli tak jak nasze bohaterki chcesz poszerzać swoją wiedzę lub zdo-
być nowe kompetencje, weź udział w szkoleniach dla osób pracują-
cych w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Szczegółowe informacje na stronie www.wup-katowice.pl

Ewa Siwczak
Aleksandra Cieślik
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48-letnia Aleksandra Zachara miała tylko jedno pytanie: – Czy kobiety też mogą? Dowiedziała się, 
że tak i w ten sposób zdobyła prawo jazdy kategorii C, następnie E, po czym skończyła 
kursy uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych i transportu rzeczy.

Start od nowa
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Impreza organizowana przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Śląskiego
miała w tym roku poszerzoną formułę.

Konferencji głównej  „Silesia Region za 5 i 10
lat w Unii Europejskiej” towarzyszyły war-
sztaty oraz panele tematyczne odbywające
się w Katowicach, Gliwicach, Istebnej, Ko-
szęcinie oraz Kozach. Wykłady i prezentacje
poświęcone były zarządzaniu i promocji
projektów unijnych, możliwościom finanso-
wania projektów z dziedziny turystyki i kul-
tury, rewitalizacji w ujęciu społecznym oraz
infrastrukturalnym, a także problematyce
energii odnawialnej oraz innowacyjności
przedsiębiorstw.

Zdaniem minister rozwoju regionalnego
Elżbiety Bieńkowskiej, która uczestniczyła
w otwarciu tegorocznych targów, to właśnie
panele tematyczne i dyskusje w podgru-
pach stanowią obecnie istotę tego typu im-
prez. Podczas kameralnych spotkań benefi-
cjenci dowiadują się już nie tylko o możli-
wościach wykorzystania funduszy, lecz
także o konkretnych problemach związa-

nych z wdrażaniem projektów oraz sposo-
bach ich rozwiązywania. – Zdobywanie
środków unijnych i ich rozliczanie wciąż jest
w Polsce drogą przez mękę, która jednak
absolutnie opłaca się setkom tysięcy bene-
ficjentów – mówiła Elżbieta Bieńkowska. –
Takie fora wymiany informacji są skuteczne
i oszczędzają wiele czasu i wysiłku przy rea-
lizacji projektów – zachęcała uczestników
targów do dzielenia się doświadczeniem.

Choć uzyskanie wsparcia z funduszy unij-
nych nie jest proste, to w regionie ubiega się
o nie wiele osób i instytucji, o czym świadczą
dane przedstawione przez Małgorzatę Staś,

dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Śląskiego. W obecnym okresie programowa-
nia złożono np. ponad 7 tys. wniosków o do-
finansowanie z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Wsparcie na łączną kwotę
przekraczającą 2 mld zł otrzyma 1,6 tys. pro-
jektów. Dotychczas na Śląsku do beneficjen-
tów trafiło już 186 mln zł. 

Stoisko na targach prezentował m.in. Wo-
jewódzki Urząd Pracy w Katowicach, służący
informacjami na temat Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki. Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego promowało natomiast Naro-
dową Strategię Spójności, można też było
uzyskać informacje na temat Norweskiego
Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcar-
sko-Polskiego Programu Współpracy. – Zain-
teresowanie stoiskiem jest ogromne. Przy-
chodzą osoby prywatne oraz przedstawiciele
firm zainteresowani ubieganiem się o unijne
dotacje. Pomagamy im dopasować projekty
do konkretnych programów i działań, kieru-

jemy do odpowiednich instytucji – mówiły
panie obsługujące stoisko MRR.  – Materiały
informacyjne znikają jak świeże bułeczki.
Wiele osób podkreśla, że choć najbardziej ak-
tualne informacje znajdują się w Internecie,
to wiadomości w formie druku są dla nich
bardziej przejrzyste.

Uczestnicy targów – przedstawiciele sa-
morządów, przedsiębiorcy oraz obecni
i przyszli beneficjenci, reprezentujący różne
dziedziny działalności gospodarczej, kultu-
ralnej, społecznej i naukowej – podkreślali,
że targowe spotkania pozwoliły im nie tylko
na poszerzenie wiedzy fachowej dzięki wy-
kładom ekspertów, ale także na skonfronto-
wanie jej z pułapkami codzienności w trak-
cie realizacji projektu. Wymiana doświad-
czeń i wskazówek oraz prezentacja dobrych
praktyk przyczynią się z pewnością do
sprawniejszego działania tak osób ubiega-
jących się o dotacje, jak i instytucji weryfi-
kujących wnioski.

Iwona Połoz

Jak skutecznie ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych oraz stosować dobre praktyki 
w realizacji projektów, które już otrzymały dotacje, można było dowiedzieć się podczas 
III Targów Funduszy Europejskich odbywających się od 16 do 18 listopada na Śląsku.

Po fundusze bez męki
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nie tylko na poszerzenie
wiedzy fachowej, ale także
na skonfrontowanie jej 
z pułapkami codzienności 
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EURESto skrót od angielskiej
nazwy EURopean Em-

ployment Services. Organizacja ta łączy
publiczne służby zatrudnienia 31 krajów
(państwa Unii oraz Norwegia, Islandia,
Liechtenstein i Szwajcaria) i oferuje bezpo-
średni dostęp do około 700 tys. ofert pracy.
Dla EURES-u pracuje aktualnie 838 dorad-
ców, którzy poza kojarzeniem pracownika
z pracodawcą, oferują także informacje
o warunkach życia i pracy w krajach Unii Eu-
ropejskiej i Europejskim Obszarze Gospo-
darczym. Na Portalu Mobilności Zawodowej
EURES www.eures.europa.eu zarejestro-
wano do tej pory ponad 20 tys. pracodaw-
ców oraz 370 tys. CV kandydatów do pracy. 

Z okazji rocznicy doradcy EURES z całej
Unii zebrali się, aby podsumować dotych-
czasowy dorobek oraz omówić przyszłą rolę

sieci EURES, szczególnie w dobie kryzysu.
Wśród prelegentów przeważało zdanie, iż
jednym z głównych priorytetów powinno
stać się skuteczne zwiększenie współpracy
z pracodawcami, aby móc szybko reagować
na zmiany w tendencjach na rynkach pracy,
poprzez np. oferowanie przekwalifikowania.
Szczególny nacisk powinien zostać poło-
żony na grupy wysokiego ryzyka, a usługi
EURES powinny docierać do większej liczby
potencjalnych odbiorców. Zaznaczono, iż
mobilność w dobie kryzysu bardziej wi-
doczna jest wśród osób młodych, szczegól-
nie absolwentów, którzy po skończonych
studiach chcą rozpocząć karierę za granicą.
Dla młodych ludzi obecna sytuacja gospo-
darcza nie stanowi bariery w mobilności za-
wodowej. Natomiast ci, którzy masowo mi-
growali w 2004 r. – czasem całymi rodzi-

nami – wracają do domu, ponieważ trudniej
jest im szybko dostosować się do zmian na
rynku pracy. 

W konferencji uczestniczyło kilkunastu
polskich doradców EURES: Manager EURES
w Polsce Barbara Polańska-Siła, Dyrektor
Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie
Pracy i Polityki Socjalnej Hanna Świątkie-
wicz-Zych, Podsekretarz Stanu MPiPS Cze-
sława Ostrowska. Gościem specjalnym był
Aleksander Skoczek – zaproszony przez
Komisję Europejską klient EURES, reprezen-
tujący wszystkich polskich pracowników,
którzy otrzymali pracę dzięki sieci. Opowie-
dział on historię swego pobytu za granicą
oraz wrażenia dotyczące pierwszych kon-
taktów z siecią. – EURES pomógł mi bardziej
niż się spodziewałem – podkreślił. 

Pan Skoczek złożył dokumenty do pracy
w Wielkiej Brytanii jako stolarz. Ku swojemu
zdziwieniu otrzymał odpowiedź, że jego
kwalifikacje są zbyt wysokie na to stanowi-
sko. Zwrócił się o pomoc do doradcy EURES
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowi-
cach, który wykazał się bardzo indywidual-
nym podejściem do problemu – sam za-

dzwonił do brytyjskiego pracodawcy
i przedstawił kandydaturę swojego klienta.
Po tej interwencji pan Skoczek otrzymał
propozycję zatrudnienia jako stolarz.
Szybko jednak okazało się, że doskonale
radzi sobie w innej profesji – mianowicie
jako dziennikarz. Aleksander Skoczek pod-
kreślił, że wyjazd za granicę to ogromne wy-
zwanie nie tylko zawodowe, ale i osobiste.
Zaznaczył, że wszyscy nowo przybywający
potrzebują pomocy i warto korzystać
z usług sieci EURES. Jednocześnie stwierdził,
że jest wiele nielegalnych agencji pośred-
nictwa pracy, dla których liczy się tylko zysk,
nie pracownik. 

Niezwykła historia jego rozwoju oraz suk-
cesu za granicą została doceniona nie tylko
przez polską sieć EURES ( jako „successful
story” zamieszczono ją na stronie
www.eures.praca.gov.pl), ale i przez samą
Komisję, co jest szczególnym wyróżnieniem.
Najwyraźniej Komisja Europejska postano-
wiła w ten sposób podkreślić fakt, że to właś-
nie polscy emigranci stanowią największą
siłę i najliczniejsza klientelę sieci EURES. 

Aleksandra Skalec

W dniach 16-17 listopada odbyła się w Brukseli uroczysta konferencja 
z okazji 15-lecia działalności Europejskich Służb Zatrudnienia EURES. 

Wszystkiego najlepszego,
EURES

Polska delegacja na konferencji EURES. W dolnym rzędzie z prawej Aleksander Skoczek

Informacje na temat 
funkcjonowania sieci EURES
w Polsce znaleźć można na
http://ec.europa.eu/eures
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30września stopa bezrobocia
w Śląskiem wynosiła 8,5% 
(w kraju 10,9%). Nasze woje-

wództwo, na równi z mazowieckim, nadal
znajduje się na drugim miejscu listy regio-
nów o najniższej wartości tego wskaźnika,
tuż za Wielkopolską (8,2%). Spośród śląskich
powiatów, w końcu września najniższe bez-
robocie odnotowano w Katowicach (2,9%).
Na podkreślenie zasługuje fakt, że na 65
polskich miast na prawach powiatu niż-
szą stopą bezrobocia mogły się pochwa-
lić jedynie Poznań, Sopot i Warszawa,
w których wartość tego wskaźnika wy-
niosła w końcu września 2,7%. 

W październiku bezrobocie rosło głównie
wśród mężczyzn (+2,5 tys. osób, tj. wzrost
o 3,6%), lecz przybyło też 1 tys. bezrobot-
nych kobiet (1,2%). W 28 powiatach nastąpił
wzrost liczby zaewidencjonowanych, naj-
większy w pow. wodzisławskim (+557 osób),
Bytomiu (+529 osób), Katowicach (+369
osób), pow. cieszyńskim (+252 osoby) oraz
w Jaworznie (+225 osób). W siedmiu powia-
tach obserwowano niewielką redukcję
liczby zarejestrowanych, szczególnie w po-
wiatach: częstochowskim (-115 osób), Biel-
sko-Biała (-69 osób) i myszkowskim (-67).

Nadal utrzymywało się zróżnicowanie
natężenia bezrobocia w regionie: najwyż-
szą liczbę zarejestrowanych odnotowano
w Częstochowie (10,7 tys.), Sosnowcu (10,2
tys.) i Bytomiu (8,5 tys.) oraz w pow. zawier-
ciańskim (7,2 tys.). Bezrobotni z tych czte-
rech rejonów stanowili blisko 1/4 wszyst-
kich zarejestrowanych w woj. śląskim
(23,2%). Najniższy stan bezrobocia odnoto-
wano w powiecie bieruńsko-lędzińskim
(1,1 tys. osób).

W październiku na Śląsku zarejestrowało
się 32,6 tys. bezrobotnych (50,3% stanowiły
kobiety). W porównaniu ze statystyką sprzed
roku, można zauważyć duży wzrost napływu

(o 6,4 tys. osób), a w stosunku do września
br. – spadek rejestracji (o 795 osób).

Wśród bezrobotnych rejestrujących się
w październiku 24,6 tys. osób, tj. 75,6%, sta-
nowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny
(przed miesiącem – 72,2%, przed rokiem –
78,0%). Pośród nowo zarejestrowanych
26,0% to osoby dotychczas niepracujące
(przed miesiącem – 29,0%, przed rokiem –
29,5%). Osoby do 24. roku życia stanowiły
33,8% ogólnej liczby nowo wpisanych
(przed miesiącem – 36,9%, przed rokiem –
34,9%). Odsetek nowo zarejestrowanych
osób w okresie do 12 miesięcy od ukończe-
nia nauki wyniósł 12,8% (przed miesiącem
– 15,9%, przed rokiem – 13,0%); w tej grupie
35,7% stanowiły osoby w wieku do 27 lat,
które ukończyły szkołę (we wrześniu 2009 r.
– 26,6%, w październiku 2008 r. – 36,8%).
Udział osób zwolnionych z przyczyn doty-
czących zakładu pracy w ogólnej liczbie no-
wych rejestracji wyniósł 3,4% (2,9% – we

wrześniu br., w październiku 2008 r. – 1,6%).
Spośród nowo zarejestrowanych 17,6%
mieszkało na wsi (przed miesiącem – 17,3%,
przed rokiem – 18,4%).

W październiku wyłączono z ewidencji 29
tys. bezrobotnych (52,8% stanowiły ko-
biety), czyli tzw. odpływ kształtował się na
poziomie ub.r. W stosunku do września br.
liczba wyłączonych była o 1,8 tys. osób
mniejsza. Najwięcej wyrejestrowanych to
bezrobotni, którzy nie potwierdzili gotowo-
ści do podjęcia pracy – 10,4 tys. osób
(35,8%), następnie osoby podejmujące za-
trudnienie – 0,3 tys. (35,6%) oraz rozpoczy-
nające szkolenia (2,7 tys. tj. 9,5% odpływu)
i staże (2,1 tys. osób, tj. 7,2%). Wśród podej-
mujących pracę 1,1 tys. to bezrobotni po-
wyżej 50 roku życia, 3 tys. – w wieku do 25
lat. 1,7 tys. osób kwalifikuje się do grupy dłu-
gotrwale bezrobotnych.

W październiku bezrobotne kobiety sta-
nowiły 54,7% ogółu zarejestrowanych
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Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w śląskich urzędach pracy w końcu października 2009 r. 
wyniosła 157,6 tys. osób (w tym 86,1 tys. kobiet) i była wyższa niż miesiąc wcześniej o 3,6 tys. (tj. o 2,3%).
W ujęciu rocznym wzrosła o 42,2 tys. (tj. o 36,5%). 

Sytuacja na rynku pracy  
w województwie śląskim

wg stanu z 31 października 2009 r.
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(86,1 tys.). W porównaniu do stanu sprzed
roku udział pań zmniejszył się aż o 6,8 pkt.
procentowego (w stosunku do września –
0,5 pkt. proc.). Przewaga bezrobotnych ko-
biet występuje w większości powiatów
woj. śląskiego, zaś nadreprezentacja męż-
czyzn widoczna jest w podregionie często-
chowskim. 

Na przestrzeni miesiąca nie zanotowano
znaczących zmian w liczbie uprawnionych
do korzystania z zasiłku – w końcu paździer-
nika stanowili oni 19,0% zarejestrowanych
(30 tys. osób, w tym 49,8% to kobiety).
W porównaniu z październikiem ub.r. liczba
beneficjentów zasiłku wzrosła o 13,2 tys.
osób, a udział tej grupy wśród ogółu po-
większył się o 4,5 pkt. procentowego (paź-
dziernik 2008 r. – 14,5%). 

Wśród bezrobotnych, których ustawa
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy kwalifikuje do kategorii „będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy”, nie-
zmiennie najliczniejsza była grupa bez wy-
kształcenia średniego (87,3 tys. osób, w tym
48,2% to kobiety). W rejestrach urzędów
pracy znajdowało się 33,8 tys. bezrobot-
nych, którzy nie ukończyli 25. roku życia 
(w tym 55,5% to kobiety); w ujęciu rocznym
liczebność tej grupy wzrosła o 57,3%. Mło-
dzi stanowią największy odsetek zarejestro-
wanych w powiatach: rybnickim (33,6%),
wodzisławskim (32,1%) i pszczyńskim
(32,0%), a najmniejszy w częstochowskim
(12,3%), Bielsku-Białej (14,3%) i w Sosnowcu
(16,3%). Stabilna pozostaje sytuacja osób
w wieku powyżej 50 lat – w końcu paździer-
nika ich zbiorowość liczyła 34,4 tys. osób;
kobiety stanowiły tu zaledwie 44,2%.

Utrzymuje się korzystna tendencja
malejącego udziału długotrwale bezro-
botnych wśród ogółu zaewidencjonowa-
nych. Jeszcze rok temu co drugi śląski
bezrobotny kwalifikował się do tej kate-
gorii, obecnie – co trzeci.

W październiku pracodawcy zgłosili do
urzędów pracy woj. śląskiego 8 780 ofert
pracy (przed miesiącem 10 405, przed ro-
kiem 11 877). 1/4 propozycji dotyczyła
pracy subsydiowanej. Od stycznia do paź-
dziernika 2009 r. do powiatowych urzędów
pracy wpłynęło 94,4 tys. ofert; w analogicz-
nym okresie ub.r. liczba ta była wyższa
o 50,1 tys.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o szcze-
gólnych zasadach rozwiązywania z pracow-
nikami stosunku pracy z przyczyn nie doty-
czących pracowników, pracodawca zobo-
wiązany jest zgłosić zamiar zwolnień grupo-
wych do właściwego – ze względu na sie-
dzibę firmy – urzędu pracy. W październiku
12 firm poinformowało, że planuje zwolnić

w tym trybie 455 osób. W 26 przedsiębior-
stwach 694 osobom wręczono wypowie-
dzenia z przyczyn nie dotyczących pracow-
nika (we wrześniu wypowiedzenia otrzy-
mało 1 301 osób w 30 firmach).

Konsekwentnie realizowana jest unijna
zasada koordynacji systemów zabezpiecze-
nia społecznego państw w zakresie świad-
czeń dla bezrobotnych. Zgodnie z nią
w październiku wydano 357 decyzji, w tym: 
• 277 decyzji przyznających prawo do za-

siłku dla bezrobotnych na zasadzie sumo-
wania okresów zatrudnienia; decyzje wy-
dano w oparciu o formularze E-301 oraz
polskie świadectwa pracy;

• 80 decyzji stwierdzających zachowanie
prawa do zasiłku, nabytego w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkow-
skim Unii Europejskiej.

Od początku roku wydano łącznie 2 562
decyzje dotyczące sumowania okresów za-
trudnienia oraz zachowania prawa do za-
siłku. (WUP)

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

Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy*
31.10.2008 r. 31.10.2009 r.

liczba udział 
w ogółem (%) liczba udział 

w ogółem (%)

do 25. roku życia 21 453 18,6 33 754 21,4

długotrwale bezrobotni 58 421 50,6 53 508 34,0

powyżej 50. roku życia 28 082 24,3 34 350 21,8

bez kwalifikacji zawodowych 34 565 30,0 41 668 26,4

bez doświadczenia zawodowego 34 434 29,8 43 773 27,8

bez wykształcenia średniego 66 232 57,4 87 299 55,4

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 13 375 18,8** 14 304 16,6

samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia 11 778 10,2 13 203 8,4

osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 1969 1,7 2826 1,8

niepełnosprawni 7605 6,6 9690 6,2

Liczba bezrobotnych ogółem 115 405 157 556

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

Popyt na pracę na podstawie ofert zatrudnienia zgłaszanych do PUPu

Wyszczególnienie
2008 r. 2009 r.

październik
styczeń –

październik
październik styczeń –

październik

Oferty pracy zgłoszone do PUP – ogółem 11 877 145 077 8780 94 415

w tym:  staże 1476 16 516 1989 22 161

miejsca przygotowania zawodowego 741 8236 0 677

prace społecznie użyteczne 105 3899 203 4567

dla niepełnosprawnych 337 4083 328 3404

dla osób w okresie 12 miesięcy od dnia 
zakończenia nauki (absolwenci) 172 1734 68 1062
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