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zapraszam do lektury trzeciego w tym roku wydania
Biuletynu Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Katowicach. Przed nami olbrzymie
wyzwanie, bowiem w nowym
okresie programowania 2007-2013 nasz kraj dysponować będzie sumą środków, jakich w 50-letniej historii
Europejskiego Funduszu Społecznego nie otrzymało
żadne państwo. - To stanowi ogromną szansę, ale – rzecz
jasna – rodzi również wiele wyzwań – mówi Małgorzata
Łącka-Matusiewicz, p.o. Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Na poziomie regionalnym
realizowane będą priorytety VI-IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Alokacja środków na poszczególne województwa stawia Śląsk na wysokiej pozycji. Wynika to oczywiście w pewnym stopniu ze wskaźników
statystycznych, ale myślę, że duże znaczenie miały tutaj
również dotychczasowe wyniki w zakresie zarządzania
i wdrażania środków EFS. Są to wyniki pracy wielu ludzi, reprezentujących różne instytucje – dodaje Pani Dyrektor Małgorzata Łącka-Matusiewicz. Myślę, że lektura
wywiadu z szefową instytucji pośredniczącej I stopnia
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozwoli Państwu lepiej przygotować się do aplikowania
o unijne dotacje w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja PO Kapitał Ludzki to także szansa dla naszego
regionu i kraju, by zatrzymać osoby chcące podjąć emigrację zarobkową. A coraz więcej pracodawców z krajów Unii Europejskiej chce zatrudniać naszych rodaków.
Niemcy, którzy dla swojego rynku pracy zastosowali
wobec nowych krajów UE najdłuższy okres przejściowy,
od listopada znoszą ograniczenia dotyczące możliwości
podjęcia zatrudnienia dla przedstawicieli pewnych specjalności. Więcej na ten temat w tym numerze Biuletynu.
Sporo miejsca poświęcamy także możliwościom podjęcia
pracy w Irlandii, kraju, który obok Anglii jest najpopularniejszym kierunkiem wyjazdów Polaków w celach zarobkowych w ostatnich latach. Jak podjąć legalnie pracę, jakie są konieczne dokumenty, jakie są warunki życia
w Irlandii, na co warto zwrócić uwagę przed wyjazdem
do tego kraju – o tym wszystkim w poradniku, który dla
Państwa przygotowaliśmy.
Na zakończenie chciałbym także zwrócić uwagę na rozmowę z Barbarą Zając, dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Katowicach. W stolicy województwa mamy
rekordowo niskie bezrobocie. Pracodawcy mają problemy ze znalezieniem odpowiedniej kadry. A mimo to – jak
uważa dyrektor Barbara Zając – nasz rynek pracy to
nadal rynek pracodawców, a nie pracowników.
Życząc miłej lektury
Przemysław Koperski
Dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
W Katowicach

Wydarzyło się
Kapitał Ludzki na Śląsku
Od lipca do września br. Zespół ds. Promocji i Informacji WUP
Katowice zorganizował i przeprowadził w Bibliotece Śląskiej cykl
3 spotkań informacyjno-szkoleniowych pn. “Europejski Fundusz
Społeczny – perspektywa 2007-2013 szansą na rozwój zasobów
ludzkich w regionie”. Licznie zebrani uczestnicy mogli zapoznać
się z podstawami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanem
prac nad dokumentami programowymi, systemem wdrażania oraz
typami kwalifikowalnych projektów w poszczególnych działaniach,
z uwzględnieniem zmian wynikających ze “Szczegółowego Opisu
Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
Bezrobotni się szkolą
Od lipca do sierpnia 2007 roku doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Katowicach przeprowadzili 25 edycji zajęć aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych. Udział wzięło w nich prawie 150 osób.
Cykl warsztatów zrealizowano w ramach współpracy z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach. Jego uczestnikami
były osoby bezrobotne, korzystające z usług MOPS w Katowicach.
Program zajęć - opracowany przez zespół doradców zawodowych
CIiPKZ w Katowicach - dotyczył budowy i realizacji indywidualnego planu działania. Zakres tematyczny obejmował: określenie atutów zawodowych (kwalifikacje, umiejętności, predyspozycje) oraz
oczekiwań wobec pracodawcy, budowanie planu działania, w tym
strategii skutecznego poszukiwania pracy.
Bezrobocie na Śląsku wciąż spada

Zmiana lokalizacji Wydziału Wdrażania EFS
Z dniem 17 września Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego WUP Katowice ma nową lokalizację: ul. Kościuszki 30, 40-048
Katowice (budynek na rogu ulic Kościuszki i Ligonia, II i III piętro).
Do końca roku 2007 pozostałe wydziały WUP znajdujące się obecnie przy ul. Powstańców 41a oraz Grabowej 1a zostaną przeniesione
do nowej siedziby. Więcej informacji na stronie 15.

wydarzyło się

Sierpień był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano spadek
bezrobocia. Aktualnie w ewidencjach śląskich powiatowych urzędów pracy pozostaje 179,8 tys. osób. Wartość liczby bezrobotnych
powróciła do poziomu z pierwszych miesięcy funkcjonowania
województwa śląskiego w nowych granicach administracyjnych.
W kwietniu 1999 r., czyli ponad 8 lat temu, bez pracy pozostawało
179,4 tys. osób. W sierpniu do powiatowych urzędów pracy zgłoszono 15,7 tys. ofert pracy. W odniesieniu do lipca br. liczba ta jest
większa o 1,2 tys., a w porównaniu do analogicznego okresu w roku
ubiegłym – o 2,8 tys. Od stycznia br. pracodawcy na Śląsku zgłosili już 114,6 tys. ofert zatrudnienia wobec 89,9 tys. zgłoszonych
w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jest to bardzo pozytywne
zjawisko, które może się przekładać na dalszy spadek poziomu bezrobocia w województwie śląskim i niewątpliwie jest oznaką dobrej
kondycji gospodarki w regionie.
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U progu nowych wyzwań

gość biuletynu

– rozmowa z Małgorzatą Łącką-Matusiewicz, p.o. Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Śląskiego, na temat wyzwań i szans wynikających z wkroczenia w tzw. nowy okres programowania 2007-2013.
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poszczególne komponenty
wynosi mniej więcej 40% dla
poziomu centralnego i 60%
dla poziomu regionalnego.
Program ów skonstruowany
został w ten sposób, iż łączy
priorytety realizowane na
poziomie centralnym oraz
priorytety realizowane w regionach. Nasz kraj z tego
tytułu dysponować będzie
sumą środków, jakich w 50-letniej historii Europejskiego
Funduszu Społecznego dotąd
nie było, co stanowi ogromną
szansę, ale – rzecz jasna – rodzi również wiele wyzwań.
Wyzwania te stoją zatem
również przed regionami,
odpowiedzialnymi za swój
komponent, a więc priorytety
VI-IX. Trzeba tutaj podkreMałgorzata Łącka-Matusiewicz – p.o. Dyrektora Wydziału EFS
ślić, iż alokacja środków na
poszczególne województwa
stawia nasz region na wysokiej pozyZ informacji MRR wynika, że
cji. Wynika to oczywiście w pewnym
w ciągu najbiższych lat wojestopniu ze wskaźników statystyczwództwo śląskie będzie dysnych, ale myślę, że duże znaczenie
ponowało znacznie większymi
miały tutaj również dotychczasowe
środkami niż w latach poprzedwyniki w zakresie zarządzania i wdranich. Jakie możliwości otwierają
żania środków EFS. Są to wyniki prasię wobec tego dla przyszłych
cy wielu ludzi, reprezentujących różne
beneficjentów?
instytucje.
- Rozpoczyna się nowy okres prograInstytucje – co konkretnie krymowania, zaplanowany na lata: 2007je się pod tym pojęciem? Jak
-2013. Po okresie wdrażania środków
w skrócie przedstawia się schew ramach ZPORR, w tej chwili podejmat prac nad PO KL i jak przemujemy działania wynikające z Prograkłada się to na nasze wojewódzmu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO
two?
KL), nad treścią którego trwa obecnie
ostatnia faza prac. Program Opera- Wdrażanie przewidzianych w ramach
cyjny Kapitał Ludzki finansowany
PO KL środków w większości wojebędzie w głównej mierze ze środków
wództw odbywa się w myśl schematu:
Unii Europejskiej oraz dodatkowo ze
Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo
środków krajowych. Na całość kwoty,
Rozwoju Regionalnego) – Instytujaką przewidziano na realizację Procja Pośrednicząca (przeważnie jest to
gramu, która wynosi prawie 11,5 mld
Urząd Marszałkowski danego wojeeuro, składa się ponad 9,7 mld euro
wództwa, a w przypadku trzech wo(85%) wkładu Europejskiego Fundujewództw rolę tę pełnią Wojewódzkie
szu Społecznego oraz blisko 1,8 mld
Urzędy Pracy) i ewentualnie – Instyeuro (15%) pochodzących ze środków
tucja Pośrednicząca II stopnia (zwakrajowych. Program składa się z 10
na inaczej Instytucją Wdrażającą).
Priorytetów realizowanych zarówno
W naszym województwie kwestie te
na poziomie centralnym, jak i regioprezentują się identycznie i stanowią
nalnym. Podział środków pomiędzy

dokładne odzwierciedlenie powyższego schematu, a więc instytucjami
odpowiedzialnymi za wykorzystanie
środków płynących z EFS są przede
wszystkim: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Na tych
dwóch instytucjach spoczywa główna
odpowiedzialność za wykorzystanie
szansy, jaką dla regionu stanowią unijne fundusze, a najistotniejszą sprawą
w tej chwili jest uświadomienie opinii
publicznej wielości możliwości oraz
wskazanie, jak w praktyce ma to wyglądać.

Kierowany przez Panią Wydział
odgrywa zatem kluczową rolę
w całej procedurze związanej
z PO KL?
- W ramach Instytucji Pośredniczącej,
a więc Urzędu Marszałkowskiego,
prace związane z PO KL stanowią zakres zadań Wydziału Europejskiego
Funduszu Społecznego. Wydział ten
– wyodrębniony w maju tego roku
z Wydziału Programowania Rozwoju
i Funduszy Europejskich – stanowić
będzie w dużej mierze o efektywności
wdrożenia środków EFS w regionie.
Nasze podstawowe obowiązki jako
Instytucji Pośredniczącej to przede
wszystkim czuwanie nad całością
komponentu regionalnego, co przekłada się m.in. na odpowiedzialność
za wybór i obsługę projektów dofinansowanych w ramach tegoż komponentu. Musimy też prowadzić bieżącą
kontrolę i monitoring, a także przez
cały okres programowania nie ustawać
w udostępnianiu informacji i promowaniu EFS. Suma ponad 738 mln euro
musi zostać wykorzystana, ale naszą
rolą jest zadbać o to, by środki płynące
z Europejskiego Funduszu Społecznego wydano zgodnie z prawem i w myśl
zasad, dla których Fundusz został powołany. Ponadto Wydział w dalszym
ciągu pełni funkcję Instytucji Wdrażającej dla Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
2004-2006 (ZPORR), w ramach którego zajmuje się realizacją Działania
2.2 „Wyrównywanie szans edukacyj-

Czy zatem region ma odpowiednią kadrę do wdrażania podanych
kwot, a co za tym idzie – możliwość “przerobienia” znacznie
większej dokumentacji?
- Jesteśmy o tym przekonani. Kadra
urzędnicza Wydziału jest świadoma
sytuacji i – przede wszystkim – jest
zdolna nie tylko odważnie podjąć stawiane dziś wyzwanie, ale i skutecznie
je wypełnić. Starannie dobrany zespół
oraz właściwa atmosfera pracy to zawsze podstawowe kwestie, bez których wspólny sukces nie jest możliwy.
Trzon zespołu stanowią osoby mające za sobą kilkuletnie doświadczenie w pracy związanej z wdrażaniem
środków EFS w ramach ZPORR. Wtedy wszystkiego trzeba było uczyć się
od podstaw, nierzadko metodą prób
i błędów, a ta swoista szkoła dziś stanowi kapitał wiedzy i umiejętności
trudny do przecenienia. Systematycznie – na miarę naszych potrzeb oraz
możliwości – prowadzimy dalszy nabór na stanowiska urzędnicze w naszym wydziale, kładąc duży nacisk na
dobór odpowiednich osób. To jednak
jeszcze nie wystarczy, stąd konieczność nieustannego rozwoju kompetencji i aktualizowania zasobu wiedzy
wszystkich zaangażowanych w proces wdrażania PO KL. Jako wydział
jesteśmy jednostką pewnej większej
struktury, jednakże staramy się myśleć
o sobie w kategoriach “małej firmy”
– dynamicznej, zwartej, ale i otwartej. Każdy z nas zagadnienia związane
z funduszami europejskimi traktuje
jako kwestie nie tylko społecznie ważne, ale również zawodowo interesujące, co istotnie przekłada się na atmosferę, a przede wszystkim na efekty
naszej pracy. Zespół ten nie obawia
się nowych wyzwań, jest gotowy podejmować odpowiedzialność, a wśród

codziennych zadań z dnia na dzień
dostrzegam tak ważny rozwój wiedzy
merytorycznej. Wszystko zatem wygląda dobrze, a jestem przekonana, że
będzie jeszcze lepiej.
Nowa perspektywa finansowania
to nowy układ instytucjonalny
w regionie. Jaką rolę będzie pełnić Urząd Marszałkowski i jaka
będzie rola WUP we wdrażaniu
komponentu regionalnego?
- Obowiązki spoczywające na nas, jako
Instytucji Pośredniczącej są szerokie
i w skrócie można przedstawić je po
prostu jako odpowiedzialność za całość
realizacji regionalnego komponentu
Programu. Współpraca z WUP w Katowicach stanowi bardzo istotny element całego przedsięwzięcia i stwarza
możliwość delegowania części zadań
związanych z wdrażaniem środków,
co służyć powinno lepszej efektywności owego wdrażania. Dość szczegółowo zostały rozdzielone poszczególne
działania w ramach priorytetów, a w
ślad za tym precyzyjnie rozdzielono
środki przeznaczone na ich realizację.
WUP – jako Instytucja Pośrednicząca
II stopnia – będzie samodzielnie realizować własne zadania, ale pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego - jak to
wynika nie tylko z procedur wdrażania
środków EFS, ale i z ogólnych przepisów regulujących funkcjonowanie
WUP w województwie. Od września
2007 r. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego realizować będzie
zadania związane z nadzorem merytorycznym i finansowym nad działalnością podejmowaną przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Katowicach. WUP to
jednostka organizacyjna Samorządu
Województwa Śląskiego. Brzmi to
może bardzo zasadniczo, ale - tak jak
i do tej pory - jest to przede wszystkim
“współpraca”, a więc wspólna praca
na drodze do osiągniecia wspólnego celu. Program, w którym uczestniczymy daje generalnie możliwość
szerokiego współdziałania różnych
instytucji i organizacji podejmujących
wysiłki na rzecz rozwoju. Musimy zatem i chcemy wspierać wszelkie mądre
inwestycje, a jak głosi hasło przewodnie PO KL: najlepszą inwestycją jest
Człowiek.
Czy nastąpią jakieś zmiany
w procedurach ubiegania się
o dofinansowanie, tzn. czy będą
zmiany mające na celu uproszczenie procedowania?

- Wszyscy nieustannie się uczymy.
Wolą i zadaniem urzędów i urzędników jest tworzenie takich procedur,
które będą ułatwiały pracę obydwu
stronom. Doświadczenia ZPORR pozwalają nam dziś wyciągać wnioski
również w takim zakresie. Nie należy
jednak spodziewać się rewolucji proceduralnej. Instytucja Pośrednicząca
musi poruszać się w ramach wynikających z wielu przepisów prawa polskiego i wspólnotowego, natomiast – raz
jeszcze to podkreślę – w tych ramach
my również jesteśmy zainteresowani
takim kierunkiem zmian, który zapewni przejrzystość, dostępność i skuteczność wdrażania środków EFS. Nasze
dzisiejsze cele są jasne: stworzyć maksymalnie przejrzyste i precyzyjne procedury, a następnie podjąć na szeroką
skalę działania informacyjno – promocyjne w regionie. Im wyższy będzie
poziom wiedzy w społeczeństwie, tym
większa szansa na powodzenie Programu, a więc na wykorzystanie całej puli
środków, jakie dla naszego regionu zostały zaplanowane.
Skoro padło to słowo “dzisiejsze” – jak wygląda stan prac
u progu właściwie nowych wyzwań? W którą stronę skierowano pierwsze siły, jak zabezpieczony został obszar dostępu do
informacji?
- Wszyscy wiemy, jak ważną sprawą
jest dobry start, dlatego tak ważne
w tych pierwszych tygodniach nowego okresu programowania jest dopilnowanie wielu szczegółów, w tym
również uruchomienie – koniecznych
szczególnie na tym etapie – działań
informacyjno-promocyjnych. Jest już
uruchomiona strona internetowa www.
efs.silesia-region.pl – będąca podstawowym medium naszej komunikacji z beneficjentami. Tam stopniowo
będzie można znaleźć pełny zasób
danych z zakresu procedur konkursowych oraz wytycznych do ubiegania
się o wsparcie ze środków EFS. Nad
koordynacją działań informacyjnych
czuwać ma Regionalna Informacyjna
Grupa Robocza, do której zaproszeni są przedstawiciele poszczególnych
instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy, a także m.in. osoby
reprezentujące Regionalne Ośrodki
EFS.
Dziękuję za rozmowę.
Daniel Dziewit

gość biuletynu

nych poprzez programy stypendialne”
oraz Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”.
Instytucja Wdrażająca odpowiada za
wybór projektów do dofinansowania,
ich rozliczenie, kontrolę i monitoring. Wydział prowadzi także nadzór
nad zadaniami zleconymi przez Województwo Śląskie do Górnośląskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
w zakresie Działania 2.5 „Promocja
przedsiębiorczości” oraz Działania 3.4
„Mikroprzedsiębiorstwa” ZPORR. Od
września br. Wydział, który reprezentuję, pełni również nadzór nad WUP
w Katowicach.
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Zakres zadań wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego (FS) na podstawie decyzji Zarządu Województwa Śląskiego pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Do podstawowych obowiązków w tym
obszarze należą:
1. dokonywanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru projektów, które będą dofinansowane w ramach
komponentu regionalnego,
2. zawieranie umów z beneficjentami
o dofinansowanie projektu lub wydawanie decyzji o dofinansowanie
projektu,
3. rozpatrywanie protestów zgłaszanych przez beneficjentów,
4. dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów,

5. weryfikacja i poświadczanie wydatków w ramach komponentu regionalnego,
6. odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom,
7. kontrola realizacji dofinansowanych projektów,
8. monitorowanie postępów w realizacji komponentu regionalnego,
w tym przygotowywanie prognoz
wydatków w ramach komponentu
regionalnego,

9. prowadzenie ewaluacji,
10. zapewnienie realizacji projektów innowacyjnych i ponadnarodowych,
11. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, zgodnie
z Planem Komunikacji Programu,
12. osiąganie celów komponentu regionalnego określonych w szczegółowym opisie priorytetów Programu
w formie wskaźników rezultatu
i produktu.

europejski fundusz społeczny

Tabela: Podział alokacji ogółem na województwa w ramach Komponentu Regionalnego PO KL w rozbiciu na priorytety (w euro)

Wykres:Podział alokacji na województwa w ramach Komponentu Regionalnego PO KL
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Refundacje i zmiany
Osoby niepełnosprawne są wsparciem nie tylko dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale także dla dużych zakładów
pracy. Problem w tym, że nie zawsze ich wynagrodzenie jest odpowiednio wysokie w stosunku do posiadanych kwalifikacji. Do tej pory szanse osoby niepełnosprawnej chcącej uruchomić własny biznes, a nie posiadającej odpowiednich
środków były minimalne. Od nowego roku sytuacja się zmieni. Niepełnosprawni, którzy zdecydują się na założenie
własnej firmy, będą mogli liczyć na wsparcie finansowe nawet do 40 tysięcy złotych. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej postanowiło pomóc także przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.
Dla przedsiębiorców

Pracodawca może uzyskać dofinansowanie na dostosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

trzeba będzie zwrócić). Zaznaczyć należy, iż nawet przy tej formie prowadzenia działalności gospodarczej, od
wnioskodawców wymagane będą zabezpieczenia w formie zastawu, hipoteki, poręczenia lub przewłaszczenia
na zabezpieczenie. Biorąc jednak pod
uwagę dotychczasowe możliwości
osób niepełnosprawnych, otwiera się
dla nich szansa na samodzielne prowadzenie biznesu. Na razie Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt rozporządzenia w sprawie
środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej.
Dla pracodawców
W projekcie rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
przewidywane są również udogodnienia dla pracodawców zatrudniających
osoby niepełnosprawne. Na co mogą
liczyć pracodawcy? Zgodnie z projektem, będzie to zwrot kosztów za wynagrodzenia dla niepełnosprawnych
pracowników oraz opłacanych za nich
składek na ZUS – do wysokości sięga-

jącej 60%, na czas nie dłuższy niż 12
miesięcy. O refundacji środków zadecyduje starosta powiatu, po uprzednim
zapoznaniu się z sytuacją na lokalnym
rynku pracy – liczbą osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie pracy oraz kondycją finansową
firmy. Pracodawca może liczyć na
zwrot poniesionych kosztów w przypadku, gdy zatrudni bezrobotną osobę niepełnosprawną zarejestrowaną
w urzędzie pracy. Ze środków pozyskanych na stanowisko pracy przedsiębiorca będzie szczegółowo rozliczany.
Warunki udzielenia dotacji, jak i jej
rozliczenia, ureguluje stosowna umowa, zawarta pomiędzy przedsiębiorcą
i starostą. Przypomnijmy, że w projekcie wprowadzona została zasadnicza
zmiana: do tej pory firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne miały ulgi
tylko wówczas, gdy osoby niepełnosprawne stanowiły 6% załogi. Teraz
wystarczy jedna osoba niepełnosprawna w firmie, aby starać się o refundację
kosztów. Koszty zrefunduje PFRON.
Daniel Dziewit

PFRON

Zdaniem pośredników pracy, na rynku
jest wiele osób niepełnosprawnych,
które nie tylko szukają zatrudnienia,
ale nierzadko myślą o otwarciu własnej działalności gospodarczej. Nowelizacja Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych pozwoli zainteresowanym na finansowe wsparcie w postaci bezzwrotnej pomocy ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
O środki te starać mogą się osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy oraz bezrobotne poszukujące zatrudnienia. Na
uzyskanie dotacji nie będą mieli szans
ci, którzy – bez uzasadnionej przyczyny – na rok przed złożeniem wniosku
odmówili przyjęcia oferty pracy, stażu
czy szkolenia. Ubiegający się o środki będą musieli napisać biznesplan
i przygotować niezbędną dokumentację, a następnie przedłożyć wniosek
staroście powiatu. Starosta ma 21 dni
na wydanie oceny, czy dane przedsięwzięcie: dobrze rokuje, odpowiada na
zapotrzebowanie rynku, jest racjonalne, a kalkulacja biznesowa jest przygotowana poprawnie. W przypadku
pozytywnego rozpatrzenia wniosku,
kolejnym etapem będą negocjacje,
podczas których ustalona zostanie wysokość dotacji – należy pamiętać, iż
nie będzie ona wyższa niż 15-krotność
przeciętnego wynagrodzenia. Po negocjacjach nastąpi zawarcie umowy, na
mocy której osoba niepełnosprawna
otrzyma wsparcie z Funduszu. Dofinansowanie jest bezzwrotne, jednak
przez dwa lata osoba otrzymująca
środki pieniężne musi prowadzić dotowaną działalność. W przeciwnym wypadku pieniądze będzie trzeba zwrócić. W razie nie podjęcia działalności
gospodarczej lub wydatkowania funduszy niezgodnie z przeznaczeniem,
sytuacja wygląda podobnie (dotację
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Dostosować
do standardów
unijnych

gość biuletynu

Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Śląskiego
- Andrzej Płonka.
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W powszechnej opinii bezrobocie
w naszym województwie znacznie
spadło. Czy możemy więc mówić
o problemie bezrobocia, czy ten
temat jest przedmiotem dyskusji
Konwentu Starostów Województwa Śląskiego?
Problem bezrobocia na Śląsku nadal
jest zauważalny, choć trzeba przyznać,
że nasze województwo prężnie się rozwija. Są jednak powiaty, gdzie nowych
miejsc pracy nie przybywa w aż tak
szybkim tempie. Dlatego też najbliższy
Konwent Starostów będzie poświęcony
funkcjonowaniu urzędów pracy w dobie
dostosowania do standardów unijnych.
Chciałbym złożyć propozycję, aby powołać forum dyrektorów powiatowych
urzędów pracy. To forum miałoby wypracowywać bieżącą informację nt. wykorzystania środków unijnych na tzw.
aktywne formy zwalczania bezrobocia.
Dzięki temu samorządy naszego województwa na bieżąco miałyby ogląd sytuacji w tej ważnej kwestii.
Wspomniał Pan o dostosowaniu
urzędów pracy do standardów
unijnych i związanych z tym problemach. Jakich?
Urzędy pracy mają zintensyfikować
działania w zakresie aktywizacji zawodowej. Pociąga to jednak za sobą
dodatkowy wzrost zatrudnienia w tych
instytucjach, zgodnie ze standardami
narzuconymi przez ministra pracy na
podstawie unijnych norm. Moje obawy wiążą się z tym, że tak naprawdę
niezwykle trudno jest przewidzieć,
jaką stopę bezrobocia będziemy mieć
za jakiś czas. Wystarczy spojrzeć na
mapę województwa śląskiego - jedne
powiaty mają większe bezrobocie, inne
mniejsze. I te dysproporcje są bardzo
wyraźne. Dla przykładu powiat bielski
ma dziś wskaźnik bezrobocia na poziomie 8,8 proc, miasto Bielsko-Biała 5,9
proc. Ale na północy naszego regionu
te wskaźniki są dwucyfrowe - 16-17
proc. Tymczasem liczba zatrudnionych
w PUP zależeć ma od wskaźników do-

- wywiad z Andrzejem Płonką, przewodniczącym Konwentu Starostów
Województwa Śląskiego.

tyczących bezrobocia oraz aktywności
w sferze pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego. I tu jest cała trudność
w przygotowaniu odpowiedniej liczby
etatów, a także ich sfinansowania.
Skąd mają pochodzić środki na
dodatkowe etaty?
W tym właśnie rzecz. Jeżeli chodzi
o powiat bielski, ale myślę że i inne powiaty, nie ma środków finansowych na
dodatkowe etaty wynikające z unijnych
norm. W naszym przypadku (powiat
bielski i miasto Bielsko-Biała) wzrost
zatrudnienia powinien wynieść około
26 etatów. Szukamy źródeł sfinansowania tych nowych miejsc pracy. Rozmawiamy w gronie samorządów, ale także
z parlamentarzystami. Funkcjonowanie
PUP w części jest finansowane z rządowych dotacji. Dlatego za pośrednictwem naszych posłów szukamy także
pieniędzy na dodatkowe etaty w Warszawie.
Wierzy Pan, że w budżecie państwa znajdą się na ten cel pieniądze?
Nowe etaty powinny pojawić się od 1
stycznia 2008, a więc w nowym roku
budżetowym. Walczymy więc o wyższą dotację, bo teraz jest konstruowany nowy budżet. Chociaż patrząc na
doświadczenia minionych lat, raczej
będziemy musieli poradzić sobie z tym
problemem sami. To zresztą nie tylko
zmartwienie powiatu bielskiego, ale
wszystkich powiatów w kraju. Stąd
najbliższe posiedzenie konwentu będzie poświęcone temu problemowi.
Konwent Starostów Województwa Śląskiego przygotuje wspólne stanowisko
w tej sprawie, które poprzez Związek
Powiatów Polskich zostanie przedstawione rządowi.
Jak wygląda sytuacja na rynku
pracy w powiecie bielskim?
Mamy jeden z lepszych wskaźników
– 8,8 proc. Mam nadzieję, że wkrótce
zanotujemy kolejny spadek, bowiem
dotarła do nas bardzo dobra wiadomość
z Warszawy. Otóż w naszym powiecie

powstaje Bielski Park Techniki Lotniczej. Cała idea utworzenia Parku opiera
się na skonsolidowaniu przedsiębiorców z branży lotniczej produkujących
małe sportowe samoloty w naszym
regionie od wielu lat. Zmiana podziału administracyjnego kraju w 1999 r.
i dość znaczące wówczas bezrobocie
wprowadziło dodatkowe trudności
w funkcjonowaniu tych firm. Pojawiła
się wówczas myśl, by stworzyć dobre
warunki do rozwoju branży lotniczej
budując park technologiczny. Brakowało tylko miejsca. Tutaj z pomocą
przyszli sami lotnicy, którzy zauważyli
wolne tereny w Kaniowie k. Czechowic-Dziedzic, nadające się do budowy
takiego parku wraz z pasem startowym.
Ze środków na restrukturyzację państwowych zakładów przemysłowych
otrzymaliśmy dotację na tę inwestycję.
Dzisiaj park jest w budowie – za 21
mln zł dotacji wybudujemy hangary,
hale produkcyjne, pas startowy, wieżę
lotów i zbiornik paliw. W ślad za złożonym wnioskiem, pod koniec ubiegłego
roku wraz z Górnośląską Agencją Przekształceń Przedsiębiorstw złożyliśmy
wniosek o utworzenie centrum szkoleniowego, w którym szkolilibyśmy pilotów, mechaników, mechaników precyzyjnych, ale również przedstawicieli
innych zawodów z branży technicznej,
które byłyby pomocne przy budowie
małych sportowych samolotów. Ten
wniosek znalazł się na liście indykatywnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i w ramach tego wniosku precyzując
projekt możemy otrzymać ponad 10 mln
euro na ten cel. To poważne wyzwanie,
ale myślę - wieńczące cały pomysł budowy parku. Szacujemy, że powstanie
tam w granicach 700 do nawet 1 000
miejsc pracy. Tak wynika z deklaracji firm, które jeszcze przed oddaniem
parku zadeklarowały przeniesienie produkcji w tamto miejsce.
Dziękuję za rozmowę.
Piotr Strzelecki

Wzrost liczby agencji zatrudnienia
Firmy zajmujące się usługami z zakresu rynku pracy
realizują głównie zadania
związane z pośrednictwem
pracy i doradztwem personalnym. I stąd swoje siedziby lokują w dużych miastach (1/5 wszystkich firm
tego typu znajduje się w Katowicach) – gdzie jest duża
liczba klientów, zarówno
tych poszukujących pracy,
jak i poszukujących pracowników. Na ogół nie są
to firmy duże; działają jako
osoby fizyczne (43,6%),
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (31,7%),
spółki cywilne (8,2%) i stowarzyszenia (4,0%). Najliczniejsze w województwie
śląskim są agencje zatrudnienia zajmujące się pośrednictwem pracy na terenie
RP. Jednakże zadania przez
nie realizowane są coraz
trudniejsze do wykonania,
ponieważ pośrednictwo pracy na terenie kraju nie cieszy
się już taką popularnością,
jak w latach ubiegłych. Powoduje to
spadek liczby osób poszukujących
pracy i zarejestrowanych w agencjach
(o 5,5%), zwłaszcza wśród mężczyzn
(o 10,7%). Jednocześnie spada liczba
pozyskanych, wolnych miejsc pracy
(o 60,0%), a co za tym idzie, spada
liczba osób zatrudnionych poprzez
agencje pośrednictwa pracy(o 29,9%),
w tym zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę (o 42,6%). W związku
z tym pracownicy agencji mają problemy z naborem kandydatów, którzy
odpowiadaliby wymaganiom pracodawców, w tym przede wszystkim
personelu zarządzającego w małych
przedsiębiorstwach, średniego personelu medycznego, sprzedawców,
kierowców, mechaników samochodowych itp. Z kolei agencje pośrednictwa pracy za granicą (równie licznie
reprezentowane na terenie Śląska) nie
mają trudności z naborem pracowników, zwłaszcza niewykwalifikowanych, pracujących przy pracach prostych w przemyśle, budownictwie czy

w ogrodnictwie i rolnictwie. W 2006 r.
nastąpił wyraźny wzrost zatrudnienia
Polaków za granicą (o 26,2%), szczególnie w Holandii, Wielkiej Brytanii,
Islandii i Francji. Przy czym zdecydowana większość osób pracujących
poza granicami kraju wykonuje prace
krótkoterminowe – maksymalnie do 3
miesięcy (75,7% ogółu zatrudnionych
poprzez te agencje). Podstawową barierą przy naborze specjalistów jest
brak znajomości języków obcych. Spadek liczby zainteresowanych zatrudnieniem na umowę o pracę przekłada
się na wzrost popularności agencji pracy tymczasowej. Pracodawcy (wzrost
o 128,8%), w tym zagraniczni (głównie z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Irlandii) coraz chętniej korzystają
z usług agencji pracy tymczasowej celem zatrudnienia osób poszukujących
pracy wyłącznie na czas wykonania
określonego zadania (wzrost o 538,1).
Niestety, praca tymczasowa w większości (61,1% ogółu zatrudnionych
poprzez te agencje) charakteryzuje

się krótkim okresem zatrudnienia (do 3 miesięcy) oraz
wykonywaniem zajęć niewymagających specjalistycznych kwalifikacji. W 2006
r. liczba osób skierowanych
do pracy tymczasowej wzrosła o 55,3% w stosunku do
2005 r. Bardzo wzrasta popularność usług związanych
z doradztwem personalnym.
Pracodawcy coraz liczniej korzystają z usług specjalistów
w dziedzinie naboru (wzrost
o 116,0%) i selekcji kandydatów do pracy, weryfikowania
ich umiejętności ze względu
na wymagania stanowiskowe
(wzrost o 57,3%) oraz z analizy zatrudnienia w firmie
(wzrost o 36,8%) pod kątem
rozwoju zasobów ludzkich,
tzn. podnoszenia kwalifikacji lub nabywania nowych.
Dobrze wykonana analiza
zatrudnienia w przedsiębiorstwie skutkuje trafnym doborem pracowników, co przekłada się na lepszą organizację
pracy i mniejszą fluktuację
kadry, czyli oszczędności finansowe
dla pracodawcy. Rośnie również liczba osób korzystających z usług agencji zatrudnienia świadczących pomoc
w zakresie poradnictwa zawodowego
(wzrost odpowiednio o 603,3% i o
357,6%). Ma to związek ze wzrostem
świadomości wśród społeczeństwa,
które przy planowaniu kariery zawodowej bierze pod uwagę wymagania
rynku pracy, oczekiwania pracodawców, a także wymagania kwalifikacyjne i psychofizyczne w poszczególnych
zawodach. Pracodawcy również coraz
częściej korzystają z pomocy agencji
poradnictwa zawodowego w zakresie
doboru kandydatów na stanowiska
pracy wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych (wzrost
o 24,2%).
Opracowanie sporządzono na podstawie danych statystycznych i opinii
przedsiębiorców prowadzących agencje zatrudnienia.

agencje zatrudnienia

W województwie śląskim rośnie liczba podmiotów uprawnionych do świadczenia usług w ramach agencji zatrudnienia,
co jest wynikiem rosnącego popytu na zakres oferowanej przez nie pomocy. W 2006 r. na Śląsku działały 303 firmy
posiadające wpis do rejestru agencji zatrudnienia poświadczony certyfikatem.
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Niemiecki
rynek
pracy

rynek pracy

W momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku
tylko Szwecja, Wielka Brytania i Irlandia zdecydowały się na
otwarcie rynku pracy dla naszych obywateli. Największy kraj
Wspólnoty – Niemcy, wprowadziły obok Austrii i Szwajcarii
najdłuższy okres przejściowy dla swojego rynku pracy wobec
państw, które przed trzema laty przystępowały do UE. – W pełni rynek ten zostanie otwarty dla Polaków dopiero w 2011 r.,
jednakże już od 1 listopada bieżącego roku nasi zachodni sąsiedzi zniosą ograniczenia dla przedstawicieli niektórych specjalności – mówi Joanna Stokłosa, doradca EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.
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– Ograniczenia w dostępie do rynku
pracy nie będą już obowiązywać inżynierów, specjalistów od budowy maszyn, budowy pojazdów, automatyki,
robotyki oraz elektrotechniki. Ta decyzja dotyczy wszystkich nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej,
w tym także Polski – dodaje Aleksandra Kopczyk, asystent EURES
w WUP Katowice.
Należy jednak zaznaczyć, że choć rynek pracy w Niemczech jest obecnie
zamknięty dla obywateli polskich, istnieją pewne możliwości podjęcia pracy w tym kraju. – Na podstawie umów
dwustronnych można podjąć pracę
w charakterze pracownika sezonowego, głównie w rolnictwie, przetwórstwie, hotelarstwie. W tym przypadku
okres zatrudnienia nie może przekroczyć 4 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego – wyjaśnia Joanna Stokłosa.
Kolejną grupą pracowników, która
może legalnie podjąć pracę u naszych
zachodnich sąsiadów są pomoce domowe. Okres zatrudnienia wynosi
tu maksymalnie 3 lata. Praca jednak
może być świadczona tylko na rzecz
gospodarstwa domowego, w którym
zamieszkuje osoba niepełnosprawna.
Szansę na pracę w Niemczech mają
także stażyści (pracownicy-goście).
Osoby posiadające konkretne wy-

Od 1 listopada polscy specjaliści będą mogli być zatrudnieni
w Niemczech bez dodatkowych procedur.

kształcenie, z co najmniej dwuletnim
doświadczeniem w zawodzie (nabytym w Polsce), dobrze znające język
niemiecki mogą znaleźć zatrudnienie
u niemieckiego pracodawcy na okres
12 miesięcy, z możliwością przedłużenia go do 18 miesięcy. Takim pracownikiem-gościem można być jednokrotnie.
Zdobycie stałego zatrudnienia w Niemczech jest możliwe, ale wówczas tamtejszy pracodawca musi wykonać
badania lokalnego rynku pracy. Jeśli
wykaże w nich, iż żaden Niemiec czy
obywatel starych krajów UE nie ma
odpowiednich kwalifikacji albo nie
chciał podjąć tej pracy, może zatrudnić
Polaka. – Od 1 listopada w przypadku
inżynierów, specjalistów od budowy
maszyn, budowy pojazdów, automatyki, robotyki oraz elektrotechniki
niemieckie urzędy pracy zrezygnują
z badania rynku pracy, dzięki czemu
tamtejsze firmy będą mogły bez żadnych dodatkowych procedur zatrudniać polskich specjalistów – wyjaśnia
Joanna Stokłosa.
Mimo zapowiedzi ułatwienia dostępu
do niemieckiego rynku pracy dla niektórych specjalistów z Polski, doradcy EURES z Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Katowicach nie zauważyli, by
osoby, których to uproszczenie dotyczy

wykazywały większe zainteresowanie
szukaniem ofert pracy w Niemczech.
– Jeżeli telefonuje do nas ktoś zainteresowany pracą u naszych zachodnich sąsiadów, to pyta raczej o oferty
dotyczące pracy sezonowej, głównie
przy zbiorach czy w charakterze pomocy domowej, rzadziej hotelarstwa.
Nie pamiętam, żeby jakiś specjalista
zgłosił się do nas z pytaniem o pracę
w Niemczech. Przypuszczam, że wielu
polskich przedsiębiorców nawiązało
kontakt z niemieckimi firmami i oddelegowują ich do pracy w Niemczech
– mówi Aleksandra Kopczyk. - Albo
też ci ludzie na tyle dobrze zarabiają
w Polsce, że nie muszą szukać zajęcia
poza granicami – dodaje Joanna Stokłosa. To nie jedyna zmiana dotycząca
zasad podejmowania pracy w Niemczech. Tamtejszy rząd polepszył także sytuację zagranicznych studentów
niemieckich uczelni. Po uzyskaniu dyplomu będą mieli rok na poszukiwanie
posady, a w przypadku jej znalezienia otrzymają zezwolenie na pracę na
okres 3 lat. Ich także nie będzie obowiązywała zasada, zgodnie z którą obcokrajowiec może podjąć pracę tylko
wtedy, jeżeli nie ubiega się o nią żaden
obywatel Niemiec lub innych krajów
starej UE.
Piotr Strzelecki

Spółdzielnie socjalne w Polsce dopiero rozwijają swoje skrzydła. Mijają zaledwie 3 lata od chwili, kiedy ta forma
przeciwdziałania bezrobociu pomagająca osobom wykluczonym społecznie
funkcjonuje na śląskim rynku pracy.
Rozwój spółdzielni socjalnych wciąż
napotyka jednak na wiele problemów.
Stąd też zrodził się w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach pomysł
skorzystania z zachodnich wzorców
tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Wybór padł na Włochy,
które uważane są za kolebkę formy
prawnej takiego przedsiębiorstwa.
Szacuje się, że obecnie we Włoszech
funkcjonuje co najmniej 4,5 tys. spółdzielni socjalnych. Roboczą wizytę
we Włoszech udało się zrealizować
dzięki projektowi wymiany doświadczeń pn. Elastyczny rynek pracy
– wymiana doświadczeń pomiędzy
włoskimi i śląskimi służbami zatrudnienia, w ramach Programu Leonardo
da Vinci. W dniach 1 - 8 lipca 2007 r.
we Włoszech przebywało 10 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach, wśród których znalazły się osoby zajmujące się tworzeniem i realizacją krajowych oraz międzynarodowych projektów, rozwojem
i zarządzaniem zasobami ludzkimi,
a także promocją zatrudnienia. Włoskim partnerem tej wymiany została
wybrana organizacja non-profit Fidet
Coop Lazio. Z tą instytucją WUP już
współpracował wcześniej w ramach
Programu Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL - przy realizacji projektu Praca dla dwojga (autorstwa Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości
w Gliwicach). Wówczas współpraca
okazała się na tyle owocna, że wspólnie postanowiono przygotować przedsięwzięcie, w ramach którego możliwe
będzie poznanie włoskiego rynku pracy, szczególnie w obszarze spółdzielni
socjalnych.
We Włoszech działają dwojakiego rodzaju spółdzielnie socjalne, określane
mianem: typ A i typ B. Zasadnicza
różnica polega na tym, że w spółdzielniach typu A główny nacisk kładzie
się na świadczenie usług dla ludności,
natomiast spółdzielnie typu B służą
głównie przystosowaniu ludzi margi-

nalizowanych i wykluczonych spoco wynosi 1600 osób, z czego (co jest
łecznie do warunków panujących na
bardzo istotne) 40-50% stanowią osolokalnym rynku pracy. Uczestnicy
by niepełnosprawne.
wymiany mieli okazję zobaczyć spółPobyt w regionie Lazio nie sprowadzał
dzielnie obydwu typów. Ciekawym
się tylko do wizyt w spółdzielniach soprzykładem spółdzielni mającej na
cjalnych. Przedstawiciele WUP w Kacelu przystosowanie ludzi marginatowicach gościli również w rzymskim
lizowanych jest Artisan
Cooperative. W tej niewielkiej spółdzielni pracuje docelowo 8-10 osób,
które z różnych przyczyn
nie mogą odnaleźć się
w społeczeństwie lub też
społeczeństwo nie chce
ich zaakceptować. Można
spotkać tam pracowników
z lekkim upośledzeniem
psychicznym i fizycznym,
a także byłych skazańców, którzy skorzystali
z ogłoszonej w 2006 roku
amnestii i chcieli coś zrobić ze swoim życiem, aby Wizyta w Cooperative Capodarco.
nie wrócić ponownie do zakładu karurzędzie pracy (w samym Rzymie
nego. Pracownicy w Artisan Coopeznajduje się 5 urzędów pracy, a w
rative zajmują się renowacją starych
rzymskiej prowincji – 20), w którym
mebli i należy stwierdzić, że robią to
zaprezentowano im programy europejz wielką pasją i starannością. Opieskie adresowane do więźniów, osób
kę nad nimi przez cały czas sprawuje
zwalnianych z zakładów pracy, a także
psycholog.
ludzi młodych. W Rzymie, który zyski
Stowarzyszenie spółdzielni socjalnych
czerpie w głównej mierze z turystyki,
Cooperative Capodarco to z kolei przymożna również zaobserwować sezokład doskonale działającej spółdzielni
nowość zatrudnienia w pewnych dziatypu A. Zasadniczo jest to instytucja,
łach gospodarki. W związku z tym,
która zarządza 49 mniejszymi spółwłoskie służby zatrudnienia starają
dzielniami socjalnymi. Praktyka taka
się stworzyć instrumenty wspierające
we Włoszech jest dosyć popularna.
rynek pracy, które w wielu aspektach
Małe spółdzielnie łączą się w różnego
przypominają polski Fundusz Pracy.
rodzaju konsorcja (przedsiębiorstwa),
Dlatego też spotkanie to sprawiło, że
przez co łatwiej jest im zachować
pracownicy WUP nie tylko czerpali
konkurencyjność i utrzymać się na
wiedzę od swoich włoskich kolegów,
rynku. Tego typu spółdzielnie mogą
ale też chętnie dzielili się swoimi dobrać udział w przetargach ogłaszanych
świadczeniami na temat efektywnego
przez państwo i rząd regionalny, z czestosowania instrumentów rynku prago stosunkowo często korzystają i co
cy.
najważniejsze - wiele z tych przetarWizytę we włoskim Lazio należy
gów wygrywają. Stowarzyszenie Couznać za bardzo udaną. Beneficjenci
operative Capodarco świadczy usługi
projektu przyjechali z dużym bagażem
m.in. w zakresie edukacji, spraw spoinformacji. Udało się nawiązać nowe
łecznych, zdrowia, turystyki. Posiada
kontakty, m.in. z izbą rozwoju regioszeroko rozbudowaną sieć call-cennalnego w Rzymie, która zachęca do
ter, gdzie dzwoniący mogą w błyskainwestowania w tej prowincji, a także
wicznym czasie uzyskać pomoc na
chętnie widziałaby więcej włoskich
intetresujący temat. W chwili obecnej
firm inwestujących na Śląsku.
zatrudnienie w Cooperative CapodarPaweł Durleta

współpraca międzynarodowa

Elastyczny rynek pracy – wymiana doświadczeń
pomiędzy rzymskimi i śląskimi służbami zatrudnienia.
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Konkurs dla Akademickich Biur Karier

Multimedialne kioski są nagrodą w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach dla Akademickich Biur Karier z województwa śląskiego. Głównym celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie oferty z zakresu aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkół wyższych z naszego regionu.
Przez ostatnie 4 lata konkursy dla Akademickich Biur Karier były ogłaszane
na szczeblu ministerialnym. – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
przejmuje teraz tę inicjatywę – mówi
Gabriela Woźnica-Bańka, kierownik
Centrum Metodycznego Poradnictwa
Zawodowego. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
ogłosił 25 lipca 2007 r. konkurs na

autorski projekt „Podręcznika planowania kariery zawodowej dla absolwenta szkoły wyższej”. Akademickie
Biura Karier mają zupełną dowolność
w opracowaniu takiego podręcznika. - Chcielibyśmy, aby pracownicy
ABK pisząc ten podręcznik bazowali
na swoich doświadczeniach – wyjaśnia Gabriela Woźnica-Bańka. Docelowo takie podręczniki mają zostać
zamieszczone na stronach
internetowych ABK danej
szkoły wyższej oraz na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Biura mają czas na
składanie wniosków w tym
konkursie do 15 października br. Przy ocenie projektów
komisja konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria: realizację celu
konkursu, szczegółowość
podręcznika, kreatywność

w przekazie treści, innowacyjność
oraz jego promocję.
Dla najlepszych Akademickich Biur
Karier przewidziane są interesujące
nagrody. Trzy najlepsze ABK otrzymają – na zasadzie wypożyczenia
– kioski multimedialne.
Akademickie Biura Karier mają za
zadanie dostarczać studentom i absolwentom szkół wyższych informacji
o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
ABK oferują trafiające do nich oferty
pracy, ale także proponują staże zawodowe czy możliwość odbycia praktyk.
Studenci oraz absolwenci mogą skorzystać z ich pomocy w poszukiwaniu
pracy, składając w biurach swoje aplikacje. ABK starają się także pozyskiwać przedsiębiorców poszukujących
pracowników oraz wspierać ich przy
doborze personelu.
Piotr Strzelecki

WOJEWÓDZKI KONKURS DLA AKADEMICKICH BIUR KARIER
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach ogłosił 25 VII 2007 r. konkurs na autorski projekt “Podręcznika planowania kariery
zawodowej dla absolwenta szkoły wyższej” napisany przez pracowników Akademickich Biur Karier działających na terenie województwa
śląskiego. Docelowo podręcznik ma być zamieszczony na stronach internetowych ABK danej szkoły wyższej oraz na stronach internetowych
WUP w Katowicach.

Celem konkursu przygotowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jest rozszerzenie oferty z zakresu aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkół wyższych w województwie śląskim.
Trzem Akademickim Biurom Karier, których podręczniki zostaną najwyżej ocenione, w nagrodę Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wypożyczy kioski multimedialne.

akademickie biura karier

Projekty na konkurs mogą składać następujące podmioty:
- polskie uczelnie i szkoły wyższe działające na podstawie obowiązujących przepisów, posiadające działające na terenie województwa śląskiego Akademickie
Biura Karier,
- organizacje studenckie posiadające osobowość prawną i działające na terenie województwa śląskiego Akademickie Biura Karier.
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Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku według zamieszczonego na stronie internetowej www.wup-katowice.pl wzoru.
Wnioski konkursowe należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, przy ul. Powstańców 41 A. Wnioski mogą być składane
osobiście, przesłane listem poleconym lub pocztą kurierską. Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać dostarczony w zamkniętej i opisanej kopercie; na
kopercie należy:
- podać pełną nazwę i adres Wnioskodawcy,
- umieścić dopisek „WOJEWÓDZKI KONKURS DLA AKADEMICKICH BIUR KARIER”.
Termin składania wniosków upływa w dniu 15 X 2007 r. o godz. 15:00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie - niezależnie od daty stempla pocztowego
– nie będą brały udziału w konkursie. Odpowiedzialność za terminowe dostarczenie wniosku spoczywa na Wnioskodawcy, w związku z tym wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikłych z przyczyn obiektywnych, z winy poczty lub firmy kurierskiej nie będą brane pod uwagę. Nagrody przyznane będą zgodnie z wykazem
rankingowym:
- Wnioskodawcy, który uzyska największą liczbę punktów, wypożyczony zostanie kiosk multimedialny na 2 lata,
- Wnioskodawcy, który uzyska drugie miejsce w rankingu, wypożyczony zostanie kiosk multimedialny na 1,5 roku,
- Wnioskodawcy, który uzyska trzecie miejsce w rankingu, wypożyczony zostanie kiosk multimedialny na 1 rok.
Prace Komisji Oceniającej zostaną zakończone do dnia 26 X 2007r. Po akceptacji propozycji Komisji Oceniającej przez Dyrektora Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Katowicach, zawarte będą z Wnioskodawcami umowy na wypożyczenie kiosków multimedialnych.
Wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach Konkursu. Ponadto wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej WUP.
Szczegółowy regulamin, harmonogram konkursu oraz wnioski do pobrania są zamieszczone na stronie internetowej www.wup-katowice.pl.

Rynek pracodawców
W województwie śląskim nastąpił znaczący spadek bezrobocia. Takie zjawisko jest obserwowane zresztą w całym kraju.
Na rynku pojawiło się więcej ofert pracy. W wielu regionach województwa śląskiego firmy mają problem ze znalezieniem
pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. - Mimo wielu zmian, jakie zaszły na rynku pracy, nadal jest to rynek pracodawców – uważa Barbara Zając, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach.
we, jak również warsztaty motywujące
do powrotu na rynek pracy.

rynek pracy

nim wynagrodzeniem. Wpływ na małą
ilość osób bezrobotnych mają działania realizowane przez urzędy w zaNajkrócej odpowiadając, to nie.
A co z systemem kształcenia?
kresie aktywizacji osób bezrobotnych.
Owszem, w rejestrach powiatowych
Dlaczego twierdzi Pani, że jest
Dzięki pozyskaniu środków unijnych
urzędów pracy ubywa bezrobotnych.
on niedostosowany do realiów
jesteśmy w stanie zaproponować osoPatrząc z tej perspektywy na rynek
rynku pracy?
bom bezrobotnym i pracodawcom
pracy, to sytuacja na nim znacznie się
szeroki wachlarz wsparcia. Dążymy
poprawia. Mimo tak znaczących spadRynek pracy zmienił się po restruki zachęcamy przede wszystkim osoby
ków osób zarejestrowanych w urzęturyzacji technologicznej, natomiast
bezrobotne i pracodawców do tworzedach pracy, mimo sygnałów, że wieprogramy edukacyjne na poziomie zania miejsc pracy. Zachętą są dotacje
le firm ma problemy ze znalezieniem
wodowym nie są realizowane. Brakuje
w wysokości ponad 13 tys. zł, które
odpowiedniej kadry, to nadal jest to
fachowców w określonych zawodach.
w przypadku spełnienia warunków
rynek pracodawców.
Należałoby się zastanowić nad zmiaumowy (utrzymanie stanowiska pracy
ną systemu nauczania i reaktywować
i rozliczenie kwoty zgodnie z zawarJak to rozumieć?
szkolnictwo zawodowe, ponieważ nie
tą umową), pracodawcy i bezrobotni
we wszystkich zawodach wystarczy
mają umarzane. Szkolenia dla osób
Przede wszystkim większość ofert
kilkutygodniowy czy kilkumiesięczny
będących w ewidencji realizowane są
pracy, które są w naszej dyspozycji, to
kurs aby stać się fachowcem na okrew oparciu o uzgodnienia z przyszłymi
są propozycje zatrudnienia za niskie,
ślonym poziomie.
pracodawcami, którzy bardzo dokładczęsto najniższe stawki przy bardzo
nie określają oczekiwania i umiejętwysokich wymaganiach wobec przyJak w takim razie wytłumaczyć
ności, jakie powinien mieć przyszły
szłych pracowników. Z jednej strony
znaczący spadek bezrobocia?
pracownik. Nową formą są działający
duża liczba ofert pracy, z drugiej trudw terenie pośrednicy, którzy bezponości ze znalezieniem pracowników
Pomimo skali restrukturyzacji zatrudśrednio docierają do pracodawców
przez zakłady pracy nie przekładają się
nieniowej i technologicznej, jaką przeoferując im usługi rynku pracy. Są
wprost na wzrost oferowanych przez
szły zakłady pracy z terenu Katowic,
to staże, przygotowania zawodowe,
te firmy wynagrodzeń. Poza tym oczew mieście od początku zjawiska bezwsparcie, dotacje na tworzenie bądź
kiwania
pracodawców
doposażenie
stanowisk
rozmijają się z kwalifikapracy, prace interwencjami, którymi dysponują
cyjne, zwrot składki na
osoby poszukujące pracy.
ubezpieczenie społeczne
dla osób zatrudnionych
?
oraz szkolenie przyszłych
pracowników
zgodnie
Firmy zgłaszające się do
z zapotrzebowaniem pranaszego urzędu pracy pocodawcy. Są to działania
szukują osób o konkretskierowane do pracodawnych kwalifikacjach. Nieców, natomiast dla poszustety, niezwykle trudno
kujących pracy na terenie
nam znaleźć w naszych
Katowic rozlokowaliśmy
rejestrach osoby spełniaw 46 miejscach infobokjące te kryteria. To wynik
sy. Osoby zainteresowane
niedostosowania systemu
mogą z nich korzystać ponauczania do wymogów
szukując pracy w naszym
rynku pracy albo dłu- Od prawej: Barbara Zając, dyrektor PUP w Katowicach ze swoją zastępczynią
mieście, regionie, czy nagotrwałego bezrobocia. Iwoną Błaszkiewicz.
wet w innych krajach. Na
W tym ostatnim przypadku osoby
robocia występuje najniższy poziom
naszej stronie internetowej można też
pozostające bez stałego zatrudnienia
w województwie śląskim. Obecnie
znaleźć informacje o aktualnie realizoprzez dłuższy okres z upływem czasu
stopa bezrobocia wynosi 4,2 proc.
wanych projektach, programach zwiątracą swoje uprawnienia do wykonyWpływ na to ma nie tylko sytuacja na
zanych z rynkiem pracy.
wania zawodu oraz obniżają swoje
rynku pracy, którą określa się mianem
kwalifikacje. Problem ten rozwiązyodpływu fachowców na rynki zagraDziękuję za rozmowę.
wany jest poprzez szkolenia zawodoniczne, gdzie doceniani są odpowiedPiotr Strzelecki
Czy zauważa Pani zmiany zachodzące na rynku pracy?
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Praca dla dwojga

praca dla dwojga

„Praca dla dwojga” - taką nazwę otrzymał nowatorski projekt napisany i realizowany przez
Śląską Fundację Wspierania Przedsiębiorczości z Gliwic. Partnerami krajowymi projektu
są: Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog z Warszawy, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy „S-to-S”, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
z Katowic, śląskie związki zawodowe: OPZZ oraz NSZZ Solidarność, jak również nasz Wojewódzki Urząd Pracy.

14

Realizacja projektu ruszyła 1 lipca 2005
roku i zakończy się 31 marca przyszłego roku. – Poszukiwaliśmy nowatorskiego rozwiązania z zakresu elastycznych
form zatrudnienia dla osób borykających się z trudnościami na rynku pracy.
Sytuacja kobiet jest znacznie trudniejsza
niż mężczyzn, obowiązki rodzinne często
nie pozwalają kobiecie na podjęcie pracy w pełnym wymiarze – mówi Karina
Śliwa, koordynator zadaniowy projektu
„Praca dla dwojga”. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski
na lata 2004-06. – W tym przypadku
projekt skierowany jest dla dwóch grup
beneficjentów: dla kobiet-matek, które po urodzeniu dziecka mają problem
z powrotem na rynek pracy oraz pracodawców, którzy szukają nowatorskich
rozwiązań w zakresie elastycznych form
zatrudnienia. Projekt „Praca dla dwojga” jest projektem badawczym i ma na
celu upowszechnienie możliwości zatrudnienia w systemie pracy czasowej.
Zamierzamy go wprowadzić do polskiego ustawodawstwa. Chcielibyśmy,
żeby ten system został wprowadzony
do polskiego prawa pracy – dodaje
Karina Śliwa. Projekt skierowany jest
dla kobiet-matek, które chcą być czynne zawodowo, nie zaniedbując swoich
obowiązków rodzinnych. Jak wiadomo,
po urlopie macierzyńskim kobiety mają
szereg trudności, aby znaleźć zatrudnienie, dlatego też pomysłodawcy projektu
postanowili sprawdzić, czy model stosowany już w innych krajach, np. w USA,
Hiszpanii i we Włoszech, sprawdzi się
również w Polsce. Kobiety chętnie przystały do projektu; uczestniczy w nim 75
pań. – Gorzej było z przedsiębiorcami,
którym musieliśmy wyjaśniać, na czym
polega „job- sharing”. Rozwiewaliśmy
wątpliwości, odpowiadaliśmy na szereg
pytań i zachęcaliśmy pracodawców,
aby spróbowali wdrożyć i przetestować
elastyczną formę zatrudnienia, jaką

jest „job-sharing”. Przeprowadziliśmy
szeroką kampanię informacyjno-promocyjną i ostatecznie 23 pracodawców
zgodziło się na przetestowanie tego
systemu. Było to bardzo trudne, ale
ostatecznie dziś już wiemy, że zarówno
kobiety-matki, jak i pracodawcy są zadowoleni – mówi Lucyna Przyborek
z Centrum Partnerstwa Społecznego
Dialog. Na czym polega „job-sharing”?
– To forma podziału pracy, gdzie co
najmniej dwóch pracowników dzieli
się czasowo jednym stanowiskiem pracy. Tygodniowy lub miesięczny wymiar
godzin pracownik zobowiązuje się przepracować w godzinach funkcjonowania
zakładu pracy alternatywnie wraz z innym pracownikiem (lub pracownikami),
zatrudnionym na tym samym stanowisku i według wcześniej uwzględnionego
oraz przedłożonego pracodawcy planu,
np. pani Jola i pani Ania świadczą pracę na tym samym stanowisku. Jedna
pracuje 4 godziny, po czym przychodzi
druga i albo kończy rozpoczęte zadanie
przez poprzedniczkę, albo kontynuuje
jej pracę, lub rozpoczyna całkiem inne
zadanie. W sumie obie panie pracują
8 godzin. Jest też inna możliwość, czyli np. jednego dnia pracuje jedna pani,
a drugiego dnia druga. Kolejny wariant
to rozwiązanie takie, że jedna pani
pracuje tydzień, a potem ma tydzień
wolnego. Panie dzielą się obowiązkami i odpowiedzialnością – tłumaczy
Małgorzata Kaczyńska, koordynator
ds. współpracy ponadnarodowej w projekcie „Praca dla dwojga”. W trakcie
realizacji „Pracy dla dwojga” opracowany został przewodnik wdrażania
„job-sharing”, skierowany do doradców
zawodowych i pracodawców. Ponadto
organizowane są seminaria upowszechniające elastyczne formy zatrudnienia
wśród pracodawców. – Moim zdaniem
najbardziej przygotowane do wdrażania elastycznych form zatrudnienia
są koncerny, w których wprowadza
się dyrektywy unijne. Zupełnie inaczej
wygląda sytuacja w małych i średnich
przedsiębiorstwach, gdzie brak jest
świadomości na temat korzyści płynących z elastycznych form zatrudnienia.
„Job-sharing” to także element programu Work Life Balance (Program Praca

–Życie), który daje wymierne korzyści,
np. wykorzystanie różnorodnych kwalifikacji pracowników, ograniczenie absencji, zwiększenie wydajności. System
zapewnia możliwość pogodzenia pracy
zawodowej z życiem rodzinnym i zawodowym. To jest istota sprawy. Kobiety
uczestniczące w projekcie są bardzo aktywne, chętnie poszerzają swoją wiedzę.
Czują, że są potrzebne – dodaje Lucyna
Przyborek. – Ten system godzi pracę
z wychowywaniem dziecka i zmniejsza
problemy egzystencjalne rodzin. System pozwala kobietom na zarobkowanie i kreatywność. Panie nie są bierne
zawodowo i łatwiej będzie im powrócić
w przyszłości do swojego zawodu – dodaje Małgorzata Kaczyńska.
Zorganizowano 5 edycji szkoleń aktywizujących pn. “Job-sharing specjalnie
dla mnie, czyli jak wykorzystać umiejętności interpersonalne i poczucie własnej wartości w Pracy dla dwojga” oraz
4 edycje szkoleń zawodowych pn. “Pracownik administracyjno – biurowy”.
– Szkolenie składało się z 5 modułów tematycznych, dopasowanych do potrzeb
pracodawców i kobiet. Kobiety poprzez
udział w projekcie mają większe poczucie własnej wartości i możliwości
wsparcia finansowego rodziny, mogą
realizować się zawodowo wykorzystując swoje umiejętności i kwalifikacje
zawodowe. W trakcie szkoleń i staży finansowaliśmy paniom koszty związane
z przedszkolem, żłobkiem czy opiekunką
tak, aby nie cierpiały na tym dzieci – dodaje Karina Śliwa. Czy system zostanie na trwałe wpisany do Kodeksu Pracy, tego nie wiadomo. – Ten system nie
ma uregulowania prawnego w Polsce,
dlatego moim zdaniem potrzebny jest
lobbing przychylnych parlamentarzystów, którzy zechcieliby wprowadzić do
ustawodawstwa prawa pracy taką formę zatrudnienia, tym bardziej, że w tym
przypadku uczestniczą w nim kobiety-matki. Nic nie stoi na przeszkodzie,
aby zastosować go w przypadku osób
niepełnosprawnych czy osób w wieku
przedemerytalnym – uważa Henryk
Moskwa Przewodniczący Rady OPZZ
Województwa Śląskiego.
Daniel Dziewit

UWAGA ! - ZMIANA LOKALIZACJI WYDZIAŁU
WDRAŻANIA EFS W NASZYM URZĘDZIE
Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych o nowej siedzibie Wydziału Wdrażania Europejskiego
Funduszu Społecznego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach :

ul. Kościuszki 30, kod 40-048, Katowice
(budynek na rogu ulic Kościuszki i Ligonia, powyżej Placu Miarki, siedziba EFS znajduje się na II i III piętrze budynku).
Poniżej podajemy nowe numery telefonów do poszczególnych zespołów.

Wydziały
Wdrażania EFS:

· Zespół ds. Naboru Wniosków,
kierownik Bartosz Olma
032 757 3320, 032 757 3321,
032 757 3322

· Zespół ds. Monitorowania
Działań i Programowania,
kierownik Grzegorz Tomczak
032 757 3328

· Zespół ds. Promocji i Informacji,
kierownik Łukasz Wilczek
032 757 3311

· Zespół ds. Projektów
Konkursowych,
kierownik Bożysława Palej
032 757 3324, 032 757 3326

· Zespół ds. Projektów Systemowych,
kierownik Michał Zamojski
032 757 3313, 032 757 3316

Nowa siedziba

Mail do Wydziału Wdrażania EFS efs@wup-katowice.pl
Korespondencję prosimy kierować wyłącznie na adres Kancelarii WUP przy ulicy Powstańców 41a, kod 40-024, Katowice.
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IRLANDIA
Irlandia, zwana Szmaragdową Wyspą jest jednym z najpopularniejszych celów
emigracji zarobkowej Polaków. Od 1 maja 2004 roku Irlandia wprowadziła przepisy o swobodnym przepływie pracowników. Do pracy w Irlandii wyjechać może
praktycznie każdy. Czy znajdzie pracę? – niekoniecznie. Niskie bezrobocie i brak zapotrzebowania na niewykwalifikowanych pracowników nie odstraszają jednak tych, którzy marzą o Szmaragdowej Wyspie.
Informacje ogólne
Republika Irlandii jest niewielkim
państwem – jej całkowity obszar, wraz
z Irlandią Północną wynosi 84,421
km2. Irlandzki klimat jest uważany za
łagodny – wybitnie morski, łagodzony

dii nie jest rozpowszechniona trójlistna
koniczynka, z którą kojarzona jest wyspa. Oficjalny symbol narodowy stanowi harfa królowej Marii. Obowiązującym wyznaniem jest katolicyzm, który
w Irlandii ma bardzo duży wpływ na
życie publiczne (m.in. szkolnictwo).

praca za granicą

Szmaragdowa Wyspa jeden z ulubionych celów migracji zarobkowej Polaków.
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przez Prąd Zatokowy; występują tu
łagodne zimy, chłodne lata, jest duża
wilgotność i zachmurzenie przez cały
rok. Zimą, w styczniu i lutym temperatura powietrza waha się pomiędzy 4-7
o
C. Najcieplej jest w lipcu i sierpniu,
wtedy temperatura oscyluje pomiędzy 14-16 oC. Flaga Irlandii składa się
z trzech kolorów – zielonego, białego
oraz pomarańczowego. Godłem Irlan-

Do kościoła katolickiego należy 88,4%
wszystkich Irlandczyków. Irlandia jest
demokracją parlamentarną. Narodowy
Parlament składa się z dwóch Izb: Izby
Reprezentantów i Senatu. Stolicą państwa jest Dublin, inne większe miasta
to Cork, Waterford i Limerick. Języki
urzędowe to angielski i irlandzki (gaelic). Administracyjnie Irlandia dzieli
się na 26 hrabstw (county) i 4 miasta

wydzielone. Obowiązującą walutą jest
euro.
Jak dojechać?
Najszybsza i najtańsza jest podróż samolotem. Cena biletu uzależniona jest
od czasu, w jakim rezerwujemy bilety. Koszt biletu w tanich liniach lotniczych może wynieść od około 200
PLN do 400 PLN. Lecąc PLL LOT
zapłacimy więcej – ponad 600 PLN.
Loty do Irlandii oferują tanie linie lotnicze Centralwings, Wizzair oraz linie
irlandzkie Ryanair, AerLingus. Lot
w jedną stronę trwa około 2 godziny.
Należy pamiętać, że w okresie przedświątecznym oraz sezonie urlopowym
obłożenie linii jest największe i wtedy też trzeba być przygotowanym na
wysokie ceny biletów. Szczegółowe
informacje dostępne są na stronach
internetowych poszczególnych linii.
Innym sposobem na dotarcie do Irlandii jest podróż autokarem. Cena biletu
w jedną stronę wynosi około 550 PLN.
Połączenia z ponad 40 miast Polski
oferuje firma Polonia Transport (www.
poloniatransport.pl). Podróż jest jednak długa i uciążliwa – trasa wynosi
około 2200 km. Szczegółowy rozkład
jazdy znajduje się na stronie internetowej firmy. Innym rozwiązaniem jest
podróż samochodem, co może okazać
się najwygodniejszym rozwiązaniem.
Jednak po drodze czekają nas dwie
przeprawy promowe. W Irlandii obowiązuję ruch lewostronny. Poza tym

trzeba pamiętać, że samochód na polskich numerach rejestracyjnych musi
być po okresie 3 miesięcy ubezpieczony w Irlandii, a ponieważ policja nie
jest w stanie stwierdzić, kiedy samochód przekroczył granicę kraju, należy
mieć ze sobą dokument potwierdzający dopełnienie tej formalności.
Życie w Irlandii

W poszukiwaniu pracy pomocne będą gazety codzienne.

dzienne lub specjalizujące się w tym
strony internetowe (np. www.daft.ie).
Gazety zamieszczają dodatki mieszkaniowe najczęściej w czwartki. Po
podpisaniu umowy najmu nie ma obowiązku meldunkowego. Aby przedstawić dowód oficjalnego poświadczenia
adresu (np. u pracodawcy) wystarczy
najczęściej udokumentować w jakikolwiek sposób fakt zamieszkania
w danym miejscu, przedstawiając np.
odpowiednie rachunki lub oficjalny
list na nasze nazwisko. Ceny żywności w Irlandii są dosyć wysokie, trzy
– czterokrotnie wyższe niż w Polsce. Przykładowo – w supermarkecie
chleb pakowany kosztuje 1,25 euro,
kilogram pomidorów – 2,70 euro, 1,5
l wody mineralnej – 0,90 euro, 1 l mleka – 0,85 euro, cały kurczak – 5 euro,
kilogram cukru – ok. 2 euro. Jedzenie
na mieście jest dosyć drogie w Irlandii. W barach typu fast-food danie dla
jednej osoby kosztuje od 6 do 12 euro.
Za obiad w średniej klasy restauracji trzeba zapłacić 50-60 euro
(bez napojów).
Pobyt
Jak już wspominaliśmy, w Irlandii
nie ma obowiązku meldunkowego. Jednak, aby legalnie pracować
należy uzyskać numer PPS czyli
Personal Public Service Number
(Osobisty Numer Służb Publicznych). Jest on odpowiednikiem
polskiego NIP, potrzebnym do
dokonywania rozliczeń podatkowych oraz korzystania z wszelkiego rodzaju usług ogólnodostępnych służb publicznych. PPS
jest potrzebny m. in. do otrzymywania zasiłków, korzystania ze
służby zdrowia, założenia konta
w banku, rozpoczęcia nauki w Ir-

Wynajęcie domu w Irlandii to koszt ok. 1500 euro miesięcznie.

landii, czy podejścia do egzaminu na
prawo jazdy. Aby go otrzymać trzeba
spełniać tylko jeden warunek – mieszkać na terenie Republiki Irlandii.
Numer ten nadają specjalne placówki
- Social Welfare Office (Biuro Pomocy Społecznej). Aby wypełnić wniosek i złożyć odpowiednie dokumenty,
należy znaleźć placówkę odpowiednią
dla naszego miejsca zamieszkania.
Potrzebny będzie paszport lub dowód
osobisty i dowód zamieszkania, czyli np. rachunek wystawiony na nasze
nazwisko. Jeśli wynajmujemy wspólnie mieszkanie i rachunki są na inne
nazwisko, potrzebna będzie kopia
umowy pomiędzy właścicielem lokalu
a najemcą, list od najemcy potwierdzający fakt naszego zamieszkania pod
danym adresem oraz kopia rachunku
wystawionego na nazwisko najemcy.
Jeśli mieszkamy w domu prywatnym,
wystarczy zaświadczenie od właściciela domu. Wypełniony formularz
oraz dokumenty zweryfikuje urzędnik
SWO. Po tygodniu numer zostanie
przysłany pocztą na adres zamieszkania. Wykaz placówek SWO znajduje
się na stronie internetowej www.welfare.ie w zakładce „contact us”.
Dla kogo jest praca?
W Irlandii poszukiwani do pracy są
przede wszystkim specjaliści i inżynierowie – programiści, informatycy,
elektronicy. Jest również zapotrzebowanie na bankowców, doradców klienta, kadrę zarządzającą. Pracę znajdą
również pracownicy służby zdrowia,
personel medyczny, jak i pracownicy
branży budowlanej oraz wykończeniowej. Dużo ofert pracy jest również dla
kierowców ciężarówek i operatorów
maszyn. Pracę tymczasową najłatwiej
znaleźć przy sprzątaniu lub w barach

praca za granicą

Irlandzki rynek nieruchomości przeżywa okres prosperity, przez co ceny
mieszkań i ich wynajmu nie należą
do niskich. W Dublinie na wynajęcie
mieszkania trzeba przeznaczyć co najmniej 700 euro miesięcznie. Wynajęcie
pokoju to koszt oscylujący w okolicach
300 euro. Co bardziej wymagający
mogą pokusić się o wynajęcie domu,
jednak w tym przypadku ceny wahają się od 850 do 1500 euro. Czynsz
opłaca się zawsze z góry. Do kosztów
najmu należy zawsze doliczać koszty
użytkowania mieszkania, takie jak rachunki za elektryczność, ogrzewanie,
czy wywóz nieczystości. Woda jest
w Irlandii dobrem powszechnym, dlatego nie pobiera się opłat za jej użytkowanie. Przy podpisaniu umowy najmu
zwykle właściciel żąda wpłaty kaucji,
przeważnie jest to wysokość miesięcznego czynszu. Kaucja może być zaliczona na pokrycie ostatniego czynszu
lub pokrycie ewentualnych strat wyrządzonych przez lokatora. Czasami
kaucja może zostać rozłożona na raty.
Wynajmując mieszkanie należy zwrócić dużą uwagę na jego stan techniczny – bardzo rzadko zdarzają się lokale o wysokim standardzie i dobrym
stanie. W poszukiwaniu mieszkania
bardzo pomocne mogą być gazety co-
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pracowników na własną
rękę, a właśnie korzysta
z usług takich agencji.
Rejestracja jest bezpłatna i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami
z naszej strony. Agencja zajmuje się za nas
wyszukiwaniem odpowiadających nam ofert
pracy,
umawianiem
na rozmowy kwalifikacyjne i pośredniczy
w podpisywaniu wszelkich dokumentów i załatwianiu formalności.
Irlandzki urząd pracy
W Irlandii jest zapotrzebowanie na fachowców branży wykończeniowej...
nazywa się Foras Aiseanna Saothair, często używa się skrótu
i restauracjach.
FAS lub też Training and Employment
Od 1 lipca br. wzrosła minimalna płaAuthority. W Dublinie mieści się on
ca dla pracujących na terenie Irlandii.
przy ulicy Upper Baggot Street, pod
To już druga podwyżka stawki mininumerem 27-33. Zarejestrować można
malnej w tym roku. Do tej pory płasię bezpłatnie, wypełniając odpowiedcono 8.30 euro za godzinę. Aktualnie
nie formularze na miejscu. Można tam
najmniej zarabiający powinni otrzybezpłatnie skorzystać z komputera, do
mywać 8.65 euro za godzinę pracy.
którego wprowadzone są liczne oferty
Prawo nie reguluje stawek za godziny
pracy. Wybrane oferty można wydrunadliczbowe - są one zależne od prakować, a nawet bezpłatnie skorzystać
codawcy (najczęściej jest to 1,5 stawki
z telefonu dzwoniąc do pracodawcy.
godzinowej). Miesięczna płaca miniMożna też zostawić swoje CV w kommalna wynosi 1403 euro brutto. Od
puterowej bazie danych, z której kotej kwoty pracodawca odprowadza zarzystają irlandzcy pracodawcy, jak
liczkę na podatek dochodowy. Wypłarównież skorzystać z pomocy doradty odbywają się w systemie tygodniocy zawodowego, który udzieli inforwym przelewem na konto bankowe
macji np. na temat CV czy rozmowy
lub czekiem. Płace w poszczególnych
kwalifikacyjnej. W większych miazawodach są zróżnicowane. Bankowcy mogą zarobić nawet do 50 000 euro
rocznie. Kelnerka zarabia około 430
euro tygodniowo na rękę, informatyk
– 500 euro, kierowca ciężarówki – 600
euro, kucharz – 500 euro, pomocnik na
budowie – około 400 euro.

jak i dla dorosłych. Adresy biur znaleźć można na stronie www.fas.ie. Dobrym źródłem wiedzy o ofertach pracy
jest prasa codzienna. Najwięcej ogłoszeń ukazuje się w środy. Ogłoszenia
z ofertami pracy można znaleźć w takich gazetach jak: Irish Times, Sunday
Bussines Post, Evening Herald, Irish
Independent, Examiner. Dobrym sposobem praktykowanym w Irlandii jest
samodzielne roznoszenie CV i składanie ofert w firmach. Samodzielne
poszukiwanie pracy jest szczególnie
ważne dla osób chcących pracować
w lokalach gastronomicznych, pubach
lub hotelarstwie.
CV, list motywacyjny
CV (Curriculum Vitae) i list motywacyjny (ang. Cover Letter lub Letter of
Motivation) są podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi przy poszukiwaniu pracy.
CV musi być zwięzłe i rzeczowe, nie
dłuższe niż dwie strony. Najlepiej sporządzone na komputerze, przejrzyste,
wydrukowane na dobrym papierze.
Życiorys powinno się pisać w kolejności odwrotnej chronologicznie - od
najnowszych do najstarszych wydarzeń. Zdjęcia w CV nie są koniecznością, ale może to być dodatkowy atut,
wyróżniający nas spośród wszystkich
kandydatów. CV powinno zawierać
dane osobowe z nadtytułem “Personal Details”, informacje dotyczące

praca za granicą

Jak szukać pracy?
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Decydując się na wyjazd do pracy w Irlandii, przygotowania musimy zacząć
już w domu. Najlepiej przetłumaczyć
sobie wszystkie możliwe dokumenty
- dyplomy, świadectwa, zaświadczenia i certyfikaty ukończonych kursów
na język angielski. W Irlandii tłumaczenia są drogie. Aby znaleźć pracę
warto jeszcze przed wyjazdem do Irlandii przeszukać oferty pracy dostępne w internecie. Strony, które oferują
ogłoszenia o pracy to np.: www.europa.eu.int/eures, www.jobber.pl, www.
europraca.info, www.pracuj.pl, www.
praca.int.pl, www.irelandjobs.pl. Będąc już w Irlandii, poszukiwania pracy
należy rozpocząć od agencji pośrednictwa (recruitment agency). Bardzo
dużo irlandzkich firm nie poszukuje

... oraz kierowców ciężarówek.

stach istnieje możliwość umówienia
się z polskim doradcą zawodowym
i przeprowadzenie całej rozmowy
po polsku. W FAS liczyć można na
skierowanie na bezpłatny kurs języka angielskiego czy kursy zawodowe
uzupełniające dotychczas uzyskane
kwalifikacje, zarówno dla młodzieży,

naszej edukacji (ang. Education) wraz
z odpowiednimi datami rozpoczęcia
i końca kształcenia w danej placówce.
Informacje dotyczące szkoły podstawowej powinniśmy pominąć. Do omawianej części życiorysu możemy dołączyć ważne kursy dokształcające oraz
informacje o naszych wynikach, jeżeli

były imponujące. Jeżeli wciąż kontynuujemy edukację, należy zamieścić
informację o planowanej dacie jej zakończenia.
Następnym punktem naszego CV powinny być informacje dotyczące naszego doświadczenia zawodowego (ang.
Work History). Poszczególne punkty
powinny zawierać datę zatrudnienia,
pozycję, na której pracowaliśmy oraz
miejsce zatrudnienia z adresem. Do
tego należy dołączyć krótki opis naszych obowiązków w danym miejscu,
najlepiej koncentrując się na tych, które mogą zostać uznane za przydatne
w nowym miejscu pracy. Warto pomijać prace sezonowe lub nieistotne dla
naszego potencjalnego pracodawcy,
ponieważ mogą one wprowadzać chaos do dokumentu i odrywać uwagę od
najważniejszych pozycji.
Warto również dodać paragraf wyszczególniający nasze dodatkowe
aktywności (ang. Extra Activities).
Powinniśmy zamieścić w nim nasze
wszelkie doświadczenia nie związane
z pracą zawodową, takie jak wolontariat, uczestnictwo w zorganizowanych
kołach, grupach itp. Trzeba jednak
wykazać się przy tym zdrowym rozsądkiem i pomijać informacje, które
mogą zdyskredytować nas w oczach
pracodawcy. CV powinno zawierać
informacje o naszych umiejętnościach
(ang. General Skills), czyli posługiwanie się komputerem, języki wraz
z poziomem ich opanowania w mowie
i piśmie, prawo jazdy itp. Im dłuższa
lista, tym lepiej dla nas. Warto w CV
zamieścić informacje o naszych zainteresowaniach. Na samym końcu CV
można zamieścić paragraf dotyczący
referencji (ang. References), zawierający szczegółowe dane i kontakt z osobami nas polecającymi.
Do CV należy dołączyć list motywacyjny (ang. Cover Letter). Pisząc go
powinniśmy wystrzegać się niepotrzeb-

nej skromności. List motywacyjny powinien zawierać datę i miejsce sporządzenia, nagłówek zawierający nasze
dane oraz sprecyzowanie do kogo jest
on skierowany (jeżeli niemożliwym
jest wymienienie kogoś z imienia
i nazwiska, należy użyć nazwy firmy,
w której ubiegamy się o stanowisko).
Po tym powinna nastąpić właściwa
część listu, zakończona grzecznościowym zwrotem i własnoręcznym podpisem. List nie powinien być dłuższy
niż około pół strony formatu A4. Standardowy list motywacyjny składa się
z trzech części:
- krótkiego przedstawienia własnej osoby
i wyjaśnienia dlaczego ubiegamy się
o daną posadę;
- krótkiego streszczenia naszych umiejętności, które pozwalają nam starać
się o proponowaną
posadę;
- prośby o rozpatrzenie naszej kandydatury i odesłania do
CV po szczegółowe
informacje.
Właściwie napisany list motywacyjny
może zadecydować
o tym, czy dostaniemy daną posadę, czy
Pracę tymczasową można znaleźć np. w pubach.
nie.
przepracowanych godzin, dzielonych
przez liczbę tygodni pracy w danym
Rodzaje umów o pracę, czas
okresie. Po przepracowaniu 4,5 godz.
pracy
uprawnieni jesteśmy do 15 min. bezpłatnej przerwy. Na kolejny kwadrans
Irlandzkie prawo wymaga od każdego
odpoczynku możemy liczyć po przepracodawcy zawarcia umowy o zapracowaniu szóstej godziny. Jeżeli
trudnienie z nowym pracownikiem.
nie skorzystamy z pierwszej przerwy,
Każdy, kto przyjął ofertę zatrudnienia,
drugą przerwę możemy wydłużyć do
według regulacji zawiązał prawnie
30 min. Każdy pracownik jest również
obowiązującą umowę z pracodawcą,
upoważniony do co najmniej 11 goniezależnie od tego, czy została ona

praca za granicą

Irlandia poszukuje specjalistów w branży komputerowej.

spisana, czy nie. Każdy pracodawca
musi przedstawić zatrudnionemu spisaną umowę o pracę w ciągu dwóch
miesięcy od podjęcia przez niego obowiązków. Musi ona zawierać dane
dotyczące pracodawcy i pracownika, nazwę posady, datę rozpoczęcia
zatrudnienia, czas trwania umowy
(określony lub nieokreślony), stawkę
wynagrodzenia i sposób rozliczania,
informacje na temat czasu pracy, urlopów, nadgodzin, przerw, ustalenia na
temat ubezpieczeń socjalnych.
Umowa o pracę powinna również
zawierać podpunkt, w którym pracodawca zobowiązuje się do udzielania
wszelkich informacji dotyczących zarobków zatrudnionego, z okresu do
12 miesięcy poprzedzającego wniosek
pracownika. Kontrakt może również
zawierać klauzulę dotyczącą okresu
próbnego, w trakcie którego pracodawca może zwolnić pracownika bez
konsekwencji. Każdy pracodawca jest
zobowiązany prawnie do przedstawienia pracownikowi szczegółowych
wyliczeń, na mocy których ustalana
jest jego pensja (tzw. pay slip, czyli odcinek wypłaty). Średnia długość
tygodnia pracy nie może przekroczyć
48 godzin. Wylicza się ją na bazie
minimum czteromiesięcznej sumy
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skarbowego. W Irlandii obowiązuje
dwustopniowa skala podatkowa. Dochody osób fizycznych opodatkowane
są od 20% do 42%. Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 21%. Ponadto stosowane są dwie stawki preferencyjne: 4,3% (na zwierzęta hodowlane
oraz psy wyciągowe tzw. greyhounds)
oraz 13,5% (np. na usługi budowlane).
Więcej informacji na temat systemu
podatkowego w Irlandii można uzyskać, kontaktując się z miejscowym
urzędem skarbowym.
Ważne adresy:
Stosunkowo łatwo znaleźć zatrudnienie na budowie.

dzinnego odpoczynku w ciągu każdej
doby roboczej. Dodatkowo każdy pracodawca powinien zapewnić swojemu
pracownikowi jedną dobę wolną od
pracy w ciągu tygodnia. Jeżeli pracodawca zobowiąże pracownika do pracy w ciągu niedzieli lub innego dnia
wolnego, zmuszony jest on wypłacić
mu za to dodatkowe wynagrodzenie.
Każdy pracownik pełnoetatowy rokrocznie uprawniony jest do czterech
tygodni płatnego urlopu. Osoby, które nie pracują na pełnym etacie mogą
zażądać urlopu o długości nie przekraczającej 8% liczby przepracowanych
godzin. Termin urlopu ustala pracodawca, musi on jednak konsultować
się w tym zakresie z pracownikiem.
Do pracodawcy jednak należy ostateczna decyzja dotycząca corocznego
urlopu wypoczynkowego. Ustalając
termin musi on poinformować o nim
pracownika co najmniej na miesiąc
przed jego nadejściem. Oprócz corocznego urlopu, zatrudnionym na pełnym
etacie przysługuje prawo do płatnego
dnia wolnego od pracy w trakcie świąt
publicznych (Nowy Rok - 1 stycznia,
Dzień Św. Patryka - 17 marca, Wielkanocny Poniedziałek, pierwszy poniedziałek maja, czerwca i sierpnia,
ostatni poniedziałek grudnia, Święta
Bożego Narodzenia – 25 i 26 grudnia).

praca za granicą
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Płatnikiem podatku w Irlandii staje
się każdy, kto osiągnął dochód. Należy go uiścić w danym roku podatkowym. Dodatkowymi obciążeniami są:
ubezpieczenie społeczne (‘Pay-Related Social Insurance’ lub PRSI) oraz
w pewnych przypadkach 2% składka
zdrowotna. Są one odciągane od pensji i wpłacane do Urzędu Skarbowego
(The Revenue Commissioners) przez
pracodawcę lub wpłacane bezpo-

średnio – w przypadku pracujących
na własny rachunek. Większość zatrudnionych w Irlandii płaci podatki
za pośrednictwem systemu zwanego
PAYE (Pay As You Earn). Polega on
na tym, że pracodawca odciąga kwotę
podatku bezpośrednio od zarobków,
po czym odprowadza ją do Urzędu
Skarbowego (The Revenue Commissioners). Rozpoczynając pracę ważne
jest, aby upewnić się, że pracodawca
odprowadza właściwe kwoty na poczet płaconych przez zainteresowanego podatków. Należy uczynić dwie
rzeczy: dostarczyć pracodawcy numer
PPS oraz złożyć podanie o certyfikat
podatkowy (certificate of tax credits).
W tym celu należy wypełnić specjalny
formularz aplikacyjny 12A (Application for Certificate of Tax Credits and
Standard Rate Cut-Off Point); można
go uzyskać u pracodawcy lub w każdym urzędzie skarbowym. Istnieje
kwota zwolniona od podatku (Tax Credits). Podatek jest pobierany dopiero
od pewnej kwoty. Jej wysokość zależy
od kwoty przysługującego zwolnienia
podatkowego (Tax Credits). Przed rozpoczęciem każdego roku podatkowego, każdy otrzymuje powiadomienie
z urzędu skarbowego dotyczące kwot
zwolnień, jakie przysługują oraz tzw.
tabelę podatkową, mającą zastosowanie w konkretnym przypadku osoby
zainteresowanej. Zmiany wynikające
z Ustawy Budżetowej stosowane są
automatycznie. Wraz z powiadomieniem otrzymuje się specjalny formularz TFA 1 (Revision of Tax-Free Allowances), który wypełnia się w celu
wprowadzenia ewentualnych zmian,
domagania się należnych dodatkowych zwolnień, powiadomienia urzędu skarbowego o zmianie okoliczności mogących mieć wpływ na zawartą
w zawiadomieniu tabelę oraz kwoty
zwolnień. Formularz ten można otrzymać także w każdym oddziale urzędu

Ambasada Polski w Dublinie
5 Ailesbury Road, Ballsbridge.
Dublin 4.
tel: 283 0855
e-mail: polembas@iol.ie
www.dublin.polemb.net
Telefony alarmowe i informacyjne:
Policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe - 999 lub 112.
Polski Ośrodek Społeczno Kulturalny
20 Fitzwilliam Place
Dublin 2
tel. (01) 676 2515.
Godziny otwarcia: Sobota, 16:00-18:00
Polskie Centrum Informacji i Kultury
Polish Information & Culture Centre
74 Manor Street
Dublin 7
tel. (01) 672 9997
www.polishcentre.ie.
Organizacje pozarządowe, które oferują pomoc imigrantom
(NGOs).
Emigrant Advice
1 Cathedral St.
Dublin 1
tel: + 353 1 873 2844
www.emigrantadvice.ie
Migrant Rights Centre Ireland
55 Parnell Square West
Dublin 1
tel: + 353 1 889 7570
www.mrci.ie
Immigrant Council of Ireland
2 St. Andrew St.
Dublin 2
tel: + 353 1 674 0200
www.immigrantcouncil.ie
oprac. Justyna Gałka

Aktualna sytuacja
na regionalnym
rynku pracy
śniej – 10,3 tys. osób). W zbiorowości
absolwentów dominującą przewagę
mają kobiety (70,4%).
Wśród absolwentów niewielki odsetek
(1,1%) stanowią bezrobotni do 27 roku
życia, którzy ukończyli szkołę wyższą
– 2,0 tys. osób. Kobiety to zdecydowana większość tej zbiorowości – stanowią one blisko trzy czwarte (72,1%)
zarejestrowanych z tym statusem.
Warto podkreślić, że osoby młode są
nadal głównym odbiorcą pozytywnych zmian na rynku pracy, a ich bez-

Liczba bezrobotnych na Śląsku, stan w końcu miesiąca. Dane w tys. osób.

Obecnie sytuacja na śląskim rynku
pracy jest korzystna i pozwala prognozować dalszy spadek liczby zarejestrowanych oraz wzrost
zapotrzebowania na pracowników.
W poprzednich latach wakacje tradycyjnie były okresem, kiedy absolwenci szkół
ponadgimnazjalnych i wyższych uczelni w większej
liczbie zasilali szeregi bezrobotnych. Korzystnie oceniamy fakt, że w okresie czerwiec – sierpień br. „napływ”
absolwentów do rejestrów
powiatowych urzędów pracy był o blisko jedną trzecią
mniejszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
W rezultacie w końcu sierpnia 2007 r. pracy poszukiwało 5,8 tys. osób będących
w okresie 12 miesięcy od
ukończenia nauki (rok wcze-

robocie ma charakter krótkookresowy
i wynika na przykład z chęci posiadania ubezpieczenia zdrowotnego do

momentu podjęcia pierwszej pracy.
Obecnie, w związku z dobrą sytuacją
gospodarczą w regionie, zdecydowanie łatwiej tej grupie bezrobotnych
znaleźć pracę. Część młodzieży decyduje się również na wyjazd z kraju
zaraz po ukończeniu nauki.
Naturalną cechą województwa śląskiego jest zróżnicowanie przestrzenne pod względem liczby bezrobotnych
zarejestrowanych w poszczególnych
jednostkach terytorialnych i wysokości stopy bezrobocia. W końcu sierpnia br. liczba pozostających bez pracy
w powiatach śląskich wahała się od
1,5 tys. w powiecie bieruńsko-lędzińskim do 12,3 tys. w mieście Częstochowa.
Wg danych z końca lipca 2007 r.
różnica pomiędzy najwyższą stopą
bezrobocia zanotowaną w mieście
Świętochłowice (18,6%), a najniższą
w mieście Katowice (4,2%) wynosiła
14,4 punktu procentowego. Katowice
plasują się w czołówce miast polskich
z najniższą wartością tego wskaźnika, za Warszawą (3,7%), Poznaniem
(3,8%) i Sopotem (3,8%)1.

Liczba bezrobotnych w powiatach województwa śląskiego – 31.08.2007 r.
Stopa bezrobocia w powiatach województwa śląskiego – 31.07.2007 r.

badania rynku pracy

Informacje ogólne
Sierpień 2007 r. był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano spadek
bezrobocia rejestrowanego. Aktualnie
w ewidencjach śląskich powiatowych
urzędów pracy pozostaje 179,8 tys.
osób. Wartość liczby bezrobotnych
powróciła do poziomu z pierwszych
miesięcy funkcjonowania województwa śląskiego w nowych granicach
administracyjnych. W kwietniu 1999
r., czyli ponad 8 lat temu bez pracy
pozostawało 179,4 tys. osób.
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Stopa bezrobocia z uwzględnieniem
podziału województwa śląskiego na
podregiony w końcu lipca br. kształtowała się następująco: 13% - podregion
częstochowski, 10,5% - podregion
centralny-śląski, 9,7% - podregion
rybnicko-jastrzębski, 7,8% - podregion bielsko-bialski.
Na koniec sierpnia br. na Śląsku bez
pracy pozostawało 111,3 tys. kobiet.
Stanowiły one 61,9% całej populacji
bezrobotnych. Oznacza to wzrost zarówno w porównaniu do poprzedniego miesiąca, kiedy udział pań był niższy o 0,5 punktu procentowego oraz
do sytuacji sprzed roku, kiedy panie

roku życia. Oznacza to bardzo dużą
redukcję w odniesieniu do sytuacji
sprzed roku. Liczba bezrobotnych tej
kategorii spadła o 20,6 tys. (41%). Co
ważne, znacznie zmniejszył się udział
najmłodszej grupy zaewidencjonowanych w całej zbiorowości bezrobotnych z 20,2% przed rokiem do 16,5%
obecnie. Wśród osób do 25 roku życia
dominują kobiety, które stanowią 64%
tej zbiorowości (19,0 tys.);
- tradycyjnie już najliczniejszą grupą
figurującą w rejestrach powiatowych
urzędów pracy na Śląsku są długotrwale bezrobotni. W sierpniu br. zaewidencjonowanych było 114,5 tys.

badania rynku pracy

Bezrobocie kobiet – stan na koniec miesiąca
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stanowiły 59,8%.
Uwzględniając podział terytorialny
województwa należy podkreślić, że
w każdym z powiatów udział kobiet
przekroczył 50% i wynosił od 52,6%
w powiecie kłobuckim do 77,8%
w mieście Żory.
Na koniec miesiąca zasiłek dla bezrobotnych pobierało 19,9 tys. osób
czyli 11,1% ogółu zarejestrowanych.
W zbiorowości mężczyzn zasiłek pobierało 13,4%, a wśród kobiet analogiczny wskaźnik przyjął wartość 9,6%.
W odniesieniu do sytuacji sprzed roku
wśród wszystkich śląskich bezrobotnych udział osób uprawnionych do
pobierania zasiłku zwiększył się o 0,2
punktu procentowego.
Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 18,5% (33,3 tys.) wszystkich zaewidencjonowanych w powiatowych
urzędach pracy. W tej grupie zaledwie
4,5% (1,5 tys. osób) posiadało własne
gospodarstwo rolne.
Wśród ogółu zarejestrowanych 136,1
tys. (75,7%) bezrobotnych to osoby
poprzednio pracujące.
Wg stanu na koniec sierpnia br. sytuacja osób będących w szczególnej
sytuacji na rynku pracy wyglądała następująco:
- w rejestrach powiatowych urzędów
pracy figurowało 29,8 tys. osób do 25

bezrobotnych z tym statusem, z czego
64,6% (73,9 tys.) to kobiety. Niestety, w odniesieniu do sierpnia 2006 r.,
pomimo spadku liczby bezrobotnych
z tym statusem, ich udział w całej
zbiorowości zaewidencjonowanych
utrzymywał się na niezmiennym poziomie (sierpień 2006 – 63,6%, sierpień 2007 – 63,7%);
- niekorzystne zmiany obserwujemy w grupie osób powyżej 50 roku
życia. W ciągu roku udział osób zarejestrowanych tej kategorii wśród
wszystkich bezrobotnych wzrósł o 4,4
punktu procentowego. Obserwujemy
szybki proces starzenia się zbiorowości śląskich bezrobotnych. Zjawisko
bezrobocia osób dojrzałych nasila się,
wymaga to kontynuacji działań, które pozwolą tej grupie osób aktywnie
i skutecznie poszukiwać zatrudnienia
oraz wracać na rynek pracy;
- bezrobocie spada wśród osób bez
kwalifikacji zawodowych. W porównaniu do sierpnia 2006 r. liczba zarejestrowanych z tym statusem obniżyła się o 19,6 tys. i wynosi 57,2 tys.
Niestety, o jeden punkt procentowy
wzrósł udział osób bez kwalifikacji
zawodowych w całej zbiorowości
bezrobotnych;
- w końcu sierpnia br. blisko 9,2 tys.
osób samotnie wychowywało co naj-

mniej jedno dziecko do 7 roku życia
(5,1%). Zaledwie 4,7 % tej grupy stanowili mężczyźni.
- na przestrzeni roku o jeden punkt
procentowy zwiększył się udział osób
niepełnosprawnych wśród zarejestrowanych bezrobotnych – z 3,6% (9,1
tys. osób) w sierpniu 2006 r. do 4,6%
(8,3 tys. osób) w sierpniu 2007 r.
Jak widać, przy dynamicznym spadku
bezrobocia wśród młodzieży i znacznym obniżeniu ich udziału wśród
wszystkich zarejestrowanych, rośnie
procentowy udział osób po 50 roku
życia oraz bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych. Śląscy bezrobotni
stają się starsi i mniej wykwalifikowani, co może utrudniać w przyszłości
szybką redukcję stanów zjawiska.
W sierpniu 2007 roku „napływ”2 bezrobotnych do powiatowych urzędów
pracy wyniósł blisko 22,0 tys. osób
i był mniejszy niż przed miesiącem
o niecały tysiąc osób. W porównaniu
do sierpnia 2006 roku w urzędach pracy województwa śląskiego w bieżącym okresie sprawozdawczym zarejestrowało się 2,9 tys. osób mniej. Dane
o malejącej liczbie nowych rejestracji
potwierdzają, że obecna sytuacja na
rynku pracy jest lepsza niż przed rokiem. Zdecydowana większość rejestrujących się w sierpniu br. to osoby,
które zostały wpisane do rejestrów
urzędów pracy po raz kolejny (76,7% 16,8 tys.). Osoby poprzednio pracujące stanowiły 66,5% całego „napływu”
(14,6 tys.). Znacząca grupa rejestrujących się w sierpniu br. to osoby do
25 roku życia – 36,7% „napływu” (8,1
tys.), długotrwale bezrobotni 37,8%
(8,3 tys.) oraz osoby bez kwalifikacji
zawodowych 28% (6,1 tys.).
Liczba bezrobotnych wyłączonych
z ewidencji powiatowych urzędów
pracy (tzw. ,,odpływ”3), wyniosła 26,0
tys. Taka wartość jest niższa o 2,6 tys.
od odnotowanej w lipcu 2007 r. i o
3,1 tys. niższa od „odpływu” z sierpnia ubiegłego roku. Pomimo relatywnie niższego poziomu „odpływu”,
w sierpniu br. liczba wyrejestrowanych (tj. ,,odpływ”) była wyższa o ponad 4 tys. od „napływu”. Dzięki temu
malał stan bezrobocia i pozytywna
tendencja spadku liczby zarejestrowanych nie została zahamowana. Połowa
wyłączeń dotyczyła kobiet (52,8% tj.
13,7 tys.). Dużą grupę „odpływu” stanowili bezrobotni, którzy zostali wyłączeni z tytułu podjęcia pracy – 9,1
tys. (35,0%), w tym przede wszystkim
pracy niesubsydiowanej – ponad 8,1
tys. osób (89,3% wszystkich wyłą-

kiem pracownika.
W wielu zawodach pojawiają się poważne problemy rekrutacyjne. Obecnie w województwie śląskim do zawodów deficytowych kwalifikują się
przede wszystkim zawody budowlane
(zbrojarze, tynkarze, brukarze, robotnicy drogowi, robotnicy budowla-

W miesiącu sprawozdawczym do powiatowych urzędów pracy zgłoszono
15,7 tys. ofert pracy. W odniesieniu
do lipca br. liczba ta jest większa o 1,2
tys., a w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym – o 2,8
tys. Od stycznia br. pracodawcy na
Śląsku zgłosili już 114,6 tys. ofert
zatrudnienia wobec 89,9 tys. zgłoszonych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jest to bardzo pozytywne
zjawisko, które może się przekładać
na dalszy spadek poziomu bezrobocia
w województwie śląskim i niewątpli-

ni, monterzy konstrukcji stalowych,
cieśle). Druga grupa poszukiwanych
zawodów to operatorzy sprzętu (koparek, zwałowarek, pozostałych maszyn). Deficytowy jest zawód kierowcy (autobusów, samochodów
ciężarowych, wózków jezdniowych
a nawet ciągników siodłowych). Tradycyjnie duży jest popyt na spawaczy
(głównie ręcznych gazowych i spawaczy łukiem elektrycznym).
Na poziomie wykształcenia średniego do deficytowych należą zawody:
kasjer handlowy, agent ubezpiecze-

Oferty pracy zgłaszane do powiatowych urzędów pracy
w poszczególnych miesiącach (dane w tys.)

wie jest oznaką dobrej kondycji gospodarki w regionie.
Sytuacja na rynku pracy jest dobra.
Główną przyczyną pozytywnych
zmian jest dobra kondycja gospodarki
krajowej i regionalnej. Rynek pracy
zmienia swój charakter i staje się ryn-

niowy, pracownik biurowy, przedstawiciel handlowy, telemarketer, opiekunka środowiskowa.
Na poziomie wyższego wykształcenia notujemy niedobory w zawodach
„komputerowych” np. projektant stron
internetowych, projektant systemów

komputerowych, administrator systemów komputerowych oraz budowlanych (np. inżynier budownictwa,
inżynier spawalnik). Niektóre specjalności nauczycielskie także kwalifikują
się do deficytowych.
Bieżące dane Urzędu Statystycznego
w Katowicach wskazują, że potencjał
pracujących w regionie rośnie.
Wzrasta też wysokość wskaźnika zatrudnienia wśród osób
w wieku aktywności zawodowej
(15- 64 lat), choć jego wielkość
odbiega jeszcze od standardów
Unii Europejskiej.
Z najnowszych danych GUS4
wynika, że w I kwartale 2007
r. wysokość wskaźnika zatrudnienia na Śląsku wśród osób
w wieku 15-64 lat wynosiła
52,3% (kraj – 55,4%). Wskaźnik zatrudnienia wśród śląskich
kobiet w wieku 15-64 lat wynosił 45,3% (kraj – 48,9%).
W zbiorowości śląskich mężczyzn
w wieku 15-64 lat wysokość wskaźnika zatrudnienia przybrała wartość
59,3% (kraj – 62,0%).
Na Śląsku w systemie REGON zarejestrowanych jest 424,6 tys. podmiotów
gospodarki, z czego:
- 95 to przedsiębiorstwa państwowe
- 27,6 tys. to spółki prawa handlowego zaś 321,3 tys. to zakłady osób
fizycznych5.
1

źródło: www.stat.gov.pl
Napływ do bezrobocia przedstawia liczbę bezrobotnych, którzy w danym okresie
sprawozdawczym (np. miesiącu) zostali
zarejestrowani w urzędach pracy. W liczbie tej uwzględniane są osoby rejestrujące się po raz pierwszy bądź po raz kolejny
(licząc od 1990 r.). 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.
3
Odpływ z bezrobocia jest to liczba osób,
które w danym okresie sprawozdawczym
(np. miesiącu) zostały z różnych powodów
wyłączone z ewidencji bezrobotnych. Odpływ może być związany z podjęciem pracy: stałej lub w ramach aktywnych form
przeciwdziałania bezrobociu oraz z przejściem do bierności zawodowej. Może też
być spowodowany nie potwierdzeniem gotowości do pracy, dobrowolną rezygnacją
ze statusu bezrobotnego, podjęciem nauki,
ukończeniem wieku produkcyjnego, nabyciem praw emerytalnych i innymi przyczynami. Procesy „napływu” i „odpływu”
wpływają na wielkość poziomu bezrobocia.
4
www.stat.gov.pl
5
źródło jw. stan 20 lipca 2007 r.
2
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czonych z tytułu rozpoczęcia zatrudnienia). Ponad 9,6 tys. zewidencjonowanych utraciło status bezrobotnego
z powodu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy (37,1%).
Zsumowane wartości odpływu, dotyczące bieżącego roku oraz ubiegłych
lat prezentuje poniższa tabela.
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Stan na 31 lipca 2007
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