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Mamy idą do pracy
Projekt EFS, który uczy godzić
życie rodzinne z zawodowym

u Czy wprowadzenie parytetów
może zmienić pozycję społeczną
kobiet

u Zawody deficytowe
u Punkt konsultacyjny dla osób
tracących pracę

u

W skrócie

u

u Zwolnienia grupowe

u Depesze

Na Śląsku tylko w sierpniu zamiar
zwolnień grupowych zgłosiło 10 przedsiębiorstw. Wypowiedzenia mogą otrzymać 792 osoby. Zamiar zwolnień grupowych w tym roku zgłosiło 131 firm,
podczas gdy w całym ubiegłym roku
było to 100 przedsiębiorstw.

Trudniej o pracę
W sierpniu bezrobocie w Polsce utrzymało się na tym samym poziomie co w lipcu i wyniosło 10,8%. Eksperci pytani przez „Rzeczpospolitą” przestrzegają jednak przed zbytnim
optymizmem. Bezrobocie będzie jeszcze rosnąć. Według szacunków Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej, w grudniu nie powinno przekroczyć 12,5%. W urzędach pracy zarejestrowanych jest 1,69 mln osób, większość z nich stanowią kobiety (897,6 tys.). W tym samym
numerze „Rz” Anita Błaszczak w artykule „Będzie trudniej o pracę” podaje, że 72% polskich
przedsiębiorców (należących do grupy największych optymistów w Europie) nie planuje
zwolnień. W IV kwartale powinniśmy się jednak spodziewać osłabienia koniunktury.

Liczba osób objętych
zwolnieniami grupowymi
w województwie śląskim

Źródło: „Rzeczpospolita”, 7 września 2009 r.

Uczelnie bliżej firm
W Polsce działa 450 uczelni, w których studiuje ok. 2 mln osób (to jeden z najlepszych
wskaźników w Europie). Mimo to pracodawcy narzekają na złe przygotowanie absolwentów
do podjęcia zawodu. W odpowiedzi na wieloletnie zaniedbania w tym zakresie Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowuje reformę, która połączy dwie odległe dotychczas wyspy: uczelnie i biznes. Zgodnie z zapisami projektu, szkoły wyższe będą mogły otwierać kierunki studiów na konkretne zamówienie pracodawców, a przedsiębiorcy będą mogli
brać udział w tworzeniu programów kształcenia. Więcej czytaj w artykule na str. 16-17.
MARIUSZ MAMET/MACMAP

Źródło: „Dziennik”, 10 września 2009 r.

Z danych ogólnopolskich na koniec
sierpnia 2009 r.wynika, że , 453 zakłady
pracy deklarowały zwolnienia w najbliższym czasie 40,6 tys. pracowników,
w tym z sektora publicznego 15,1 tys.
osób (przed rokiem odpowiednio 177
zakładów, 14,6 tys. pracowników, w tym
z sektora publicznego 1,1 tys. osób).
Źródło: WUP w Katowicach, GUS
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Walka z ubóstwem i wykluczeniem
Rok 2010 Unia Europejska ogłosiła Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. W związku z tym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło nabór wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu wspieranie działań w zakresie walki
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Można było zgłaszać projekty obejmujące działania skierowane do dzieci i młodzieży oraz działania adresowane do osób starszych. Unia
Europejska przekazała na dofinansowanie projektów konkursowych 276,5 tys. euro, MPiPS
dołoży 221,2 tys. euro.
Źródło: www.mpips.gov.pl

Większa płaca minimalna
Płaca minimalna ma w 2010 r. wynieść 1317 zł, co oznacza wzrost o 41 zł w stosunku do
płacy minimalnej obowiązującej obecnie (1276 zł). To wprawdzie wzrost o 13,3% w stosunku
do obowiązującej w 2008 r., ale w sumie mniejszy niż planowano. Jest to skutek kryzysu
gospodarczego. Ponieważ bezrobocie utrzymuje się na wysokim poziomie, wzrost płacy
minimalnej mógłby spowodować zwalnianie przez firmy osób o najmniejszych zarobkach
i najniższych kwalifikacjach.
Źródło: „Dziennik Zachodni”, 24 czerwca 2009 r.

Imigranci ratują brytyjską gospodarkę
Tylko w 2008 r. przybysze z nowych państw Unii Europejskiej poprzez podatki wpłacili
do budżetu Wielkiej Brytanii 37% środków więcej, niż z niego pobrali, korzystając np. z zasiłków i zapomóg. Taki stan rzeczy nakreśla raport ekonomistów z londyńskiego King’s College. Autorzy badania obalają mit, jakoby imigranci z Europy Środkowej i Wschodniej odbierali Brytyjczykom pracę i zasiłki. Twierdzą nawet, że napływ nowych pracowników uratował gospodarkę Wysp. Imigranci, których większość pochodzi z Polski, są młodsi, lepiej
wykształceni i mają mniej dzieci niż Brytyjczycy. Bezrobocie wśród ludności napływowej
wynosi 10% dla mężczyzn i 26% dla kobiet, a wśród wyspiarzy odpowiednio 22% i 29%
Prawdopodobnie bez imigrantów na Wyspach zapanowałby większy kryzys.
Źródło: „Dziennik”, 24 czerwca 2009 r.

Na dwa etaty
6412 – tyle osób objęły zwolnienia
grupowe od stycznia do sierpnia tego
roku w województwie śląskim. Jest to
prawie dwa razy więcej niż w całym
ubiegłym roku (3752 osoby).

1,2 mln Polaków pracuje na dwa etaty. Paradoksalnie to skutek kryzysu, który zmusza nas
do poszukiwania nowych źródeł zarobków. Ze względu na spadek pensji dorabiających będzie jeszcze przybywać, bo ludzie naturalnie dążą do utrzymania dotychczasowego standardu życia. Dodatkową pracę w sektorze budżetowym najczęściej podejmują lekarze, pielęgniarki i nauczyciele.
Źródło: „Gazeta Prawna”, 24 czerwca 2009 r.
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Fot. Archiwum

W porównaniu z lipcem tego roku, w sierpniu bezrobocie w województwie śląskim
wzrosło o 1,3 tys. osób. W dużym stopniu jest to skutek zapowiedzianych wcześniej
przez przedsiębiorców zwolnień grupowych, które objęły w tym miesiącu prawie 800
pracowników. W naszym województwie stopa bezrobocia wyniosła 8,4% i była niższa
od średniej ogólnopolskiej o 2,4% Aż 55,4% bezrobotnych w naszym regionie stanowią kobiety. Dlaczego kryzys gospodarczy mocniej dotyka właśnie tę płeć? Henryka
Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan
i współorganizatorka Kongresu Kobiet Polskich, w rozmowie z nami daje jednoznaczną
odpowiedź: „Powodem trudnej sytuacji kobiet jest ich wszechobecne przypisywanie
do tradycyjnych ról”. Pracodawcy oceniają je przez pryzmat stereotypowo narzuconej
im społecznej roli kobiety-matki, co łączy się z mniejszą dyspozycyjnością (obowiązki
domowe) i większym ryzykiem nieobecności w pracy (opieka nad dzieckiem). Skutek
jest taki, że pozycja kobiet na rynku pracy jest o wiele słabsza niż mężczyzn.
Czy można to zmienić? Nie da się nic zrobić, jeżeli kobiety nie będą mogły liczniej
uczestniczyć w życiu publicznym – przekonuje Henryka Bochniarz.
Należy doceniać także pojedyncze inicjatywy nakierowane na poprawę sytuacji kobiet na rynku pracy. Czy można być jednocześnie wzorową mamą i dobrym pracownikiem? O tym, że role te można pogodzić, przekonują się uczestniczki projektu ,,Mama
pracująca nie mniej kochająca”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Skierowany jest do kobiet
na Śląsku, wychowujących dzieci do lat siedmiu i zdecydowanych podjąć pracę po
przerwie związanej z urodzeniem i okresem wychowawczym. Opisujemy w tym numerze (vide: „Siedem kroków do pracy”), jak ponad 200 mam uczyło się technik aktywnego poszukiwania pracy. Podczas wyjazdowych warsztatów ich dzieci miały zagwarantowaną opiekę. Unia Europejska zapewniła dla uczestniczek projektu 38 staży.
To jeden z licznych przejawów poważnego traktowania tego problemu przez gremia
unijne.
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn należy do głównych polityk horyzontalnych Unii Europejskiej, jednak dopiero od 1 kwietnia br. polscy projektodawcy są zobowiązani do szerokiego stosowania tej zasady w praktyce. Wraz ze zmianą systemu
realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do kart oceny merytorycznej projektów dołączono tzw. standard minimum realizacji zasady równości szans. Teraz już
wszystkie przedsięwzięcia wspierane przez EFS muszą spełniać wymagania w zakresie
równości szans (vide: „Standard minimum”).
Zapraszam do lektury!
Mieczysław Płaneta
p.o. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
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Rozmowa z Henryką Bochniarz,
prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan,
współorganizatorką Kongresu Kobiet Polskich

Kobiety
muszą wyjść z cienia
u Czy tworzenie parytetów nie jest ko-

lejną formą dyskryminacji kobiet wynikającą z założenia, że w sposób ustawowy trzeba pomagać osobom nie potrafiącym radzić sobie samodzielnie?
Mimo że kobiety stanowią ponad 50%
ogółu społeczeństwa, ich udział w życiu
publicznym jest ciągle niewystarczający. Nie
mają one szans reprezentować siebie jako
grupy. Przez 20 lat demokracji nie udało się
tego zmienić. Dlatego właśnie proponujemy rozwiązanie oparte na gwarancjach
ustawowych. W krajach, gdzie wprowadzono parytety (Szwecja, Niemcy), zwiększyła się aktywność publiczna kobiet. Liczymy na to, że podobnie będzie w Polsce.
u Jakie są pozytywne przykłady wpro-

u Czy statystycznie więcej kobiet w in-

stytucjach rządowych i samorządowych to rzeczywiście gwarancja skuteczniejszego rozwiązywania tzw. problemów kobiet?
To pytanie padało często na spotkaniach
Kongresu Kobiet Polskich z politykami. My
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FOT. ARCHIWUM PKPP LEWIATAN

wadzenia parytetów w krajach Unii Europejskiej?
Bardzo widoczne. Parytety przyniosły pozytywne zmiany w krajach skandynawskich.
W Szwecji, Danii, Norwegii czy Finlandii
udział kobiet w krajowych parlamentach
powoli zbliża się do 50%. Warto przypomnieć, że w krajach tych nie trzeba było
wprowadzać zapisów o parytetach. Partie
polityczne wprowadziły je z własnej woli
lub, co jest bliższe prawdy, za namową swoich politycznych koleżanek i pod naciskiem
organizacji kobiecych i społeczeństwa. Jest
to także wynik faktycznej realizacji zapisów
równościowych i wysokiej kultury partyjnej.

t
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uważamy, że problemy nurtujące kobiety
nie mają odpowiedniego miejsca na arenie
politycznej, ponieważ w polityce brakuje
kobiet! Po zakończonym w czerwcu Kongresie powstała lista 100 postulatów mających
na celu poprawę sytuacji kobiet w Polsce.
Nie da się ich zrealizować bez kobiet w parlamencie, bo jest on zdominowany przez
mężczyzn mających w polu widzenia inne
priorytety.
u Jak Pani, jako szefowa dużej organiza-

cji reprezentującej pracodawców, ocenia sytuację polskich kobiet na rynku
pracy?
Ta sytuacja się generalnie poprawia, ale
wciąż jest trudniejsza niż mężczyzn. Kobiety
w liczbie 883,7 tys. stanowiły w końcu lipca
br. 52,7% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do czerwca ich liczba wzrosła o 15,2 tys.
(o 1,8%), zwiększył się również o 0,3% udział
kobiet w bezrobociu ogółem. Powodem
trudnej sytuacji kobiet jest ich wszechobecne przypisywanie do tradycyjnych ról.
Jako kandydatki do pracy i pracownice oceniane są przez pryzmat swojej społecznej
roli kobiety-matki i choć uprawnienia do
opieki nad dziećmi przysługują również
mężczyznom, to korzystają z nich głównie
kobiety.
u Dlaczego nadal kobiety z takimi sa-

mymi kwalifikacjami jak mężczyźni na
tym samym stanowisku zarabiają
mniej?
Pracodawcy, pytani o przyczyny niechęci
w zatrudnieniu kobiet, nadal wymieniają ich
mniejszą dyspozycyjność spowodowaną
obciążeniem obowiązkami domowymi. To
stawia kobiety w gorszej sytuacji przy zatrudnieniu, ale też przy ustalaniu wynagrodzeń.

jako pracowników i dlaczego tak
trudno przekonać o nich pracodawców?
Tylko ci pracodawcy, którzy mają zakodowaną tradycyjną rolę kobiet, nie dostrzegają
ich atutów. Szefowie, którzy spróbowali

u

Po zakończonym w czerwcu
Kongresie powstała lista
100 postulatów mających
na celu poprawę sytuacji
kobiet w Polsce. Nie da się
ich zrealizować bez kobiet
w parlamencie

FOT. PAP/TOMASZ GZELL

u Jakie, Pani zdaniem są atuty kobiet

równego traktowania kobiet i mężczyzn w
pracy, bardzo dobrze wyrażają się o kobietach jako pracownikach. Podkreślają ich pracowitość, dokładność, obowiązkowość, lojalność. W wielu przypadkach ważnym atutem kobiet jest ich umiejętność spojrzenia
na problem w inny sposób niż mężczyźni.
Równouprawnienie w miejscu pracy jest
więc niewątpliwie jednym z aspektów optymalnego zarządzania kadrami, ukierunko-

wanego na satysfakcję nie tylko klientów,
ale także personelu. Z tego punktu widzenia
stworzenie równych szans dla kobiet w zakresie pracy, rozwoju i awansu jest nie tylko
powinnością moralną czy elementem społecznej odpowiedzialności, ale przede
wszystkim sposobem na poprawę efektywności i konkurencyjności firmy oraz całej
gospodarki.
Rozmawiała Iwona Połoz
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Wydarzenia

Ze względu na płeć i związane z nią stereotypy kulturowe oraz historyczne zaszłości
kobiety przegrywają z mężczyznami w pracy, w polityce, a czasem nawet w domu.
Choć obecnie są równie dobrze wykształcone, nadal trudniej jest im zaistnieć w życiu publicznym,
dostać dobrą pracę i zrobić w niej karierę.

Spór o parytety

W polityce pół na pół
Projekt zakłada zmianę ordynacji wyborczej do Sejmu, Parlamentu Europejskiego
oraz do rad gmin, powiatów i sejmików
wojewódzkich, która zapewni przynajmniej 50-procentową obecność kobiet na listach. Dokument, który pod obrady Sejmu
trafi prawdopodobnie pod koniec roku, ma
już swoich gorących zwolenników i przeciwników.
Zgody w tej kwestii nie ma także wśród
samych kobiet. Uczestniczki Kongresu przekonują, że zwiększenie dzięki parytetom
udziału kobiet w strukturach rządowych
i samorządowych spowoduje, iż marginalizowane dotychczas problemy – takie jak
opieka okołoporodowa, polityka prorodzinna, przemoc czy świadczenia alimentacyjne – znajdą się w głównym nurcie zagadnień politycznych. Natomiast przeciwniczki
ustawowych rozwiązań kwestii kobiecych
ripostują, że wprowadzenie parytetów jest
jedynie populistycznym posunięciem mającym odwrócić uwagę od rzeczywistych
problemów.
Elżbieta Radziszewska, pełnomocnik
rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn, zwraca uwagę na fakt, że wprowadzenie parytetu w kilku krajach Unii Europejskiej nie przyczyniło się do zwiększenia
udziału kobiet w polityce.
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W pracy dyskryminacja
pozytywna
W raporcie z Kongresu Kobiet Polskich
sporo miejsca poświęcono pozycji kobiet na
rynku pracy. Szczególną uwagę zwraca się
na ich dyskryminację, począwszy od momentu rekrutacji do pracy, poprzez możliwości rozwoju kariery, na dysproporcjach
w zarobkach skończywszy.
Na etapie przyjmowania do pracy najczęściej preferuje się męskich kandydatów, od
kobiet wymaga się lepszego wykształcenia
i wyższych kwalifikacji. Pracodawcy zadają
też kandydatkom do pracy pytania dotyczące stanu rodzinnego, planowania ciąży
lub wymuszają na nich składanie oświadczeń, że przez określony czas nie będą decydowały się na dziecko.
„Prawidłowością jest też, że im wyższe
stanowisko kierownicze, tym mniej kobiet.
Niski udział na wyższych szczeblach zarządzania nie wynika z tego, że kobietom brakuje wykształcenia lub umiejętności niezbędnych do sprawowania funkcji kierowu

niczych. Dane statystyczne wskazują bowiem, że pracujące kobiety są przeciętnie
lepiej wykształcone niż pracujący mężczyźni” – czytamy w raporcie. Według obliczeń PKPP Lewiatan, w zarządach 60 największych spółek giełdowych jest tylko kilkanaście kobiet. Wśród przyczyn trudniejszego awansu pań wymienia się tzw.
szklany sufit, czyli niewidzialne bariery leżące w uprzedzeniach społecznych. Na
przykład: „kobiety są mniej od mężczyzn
dyspozycyjne”, „mają tendencję do opiekowania się, a nie delegowania zadań”, „są zbyt
emocjonalne”.
Przejawem dyskryminacji są też wyraźne
różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn pracujących na tych samych stanowiskach.
W Polsce w 2006 r. dysproporcje te kształtowały się na poziomie 82%. Największe występują w grupie osób z wyższym wykształceniem, gdzie kobiety zarabiają niecałe 70%
tego, co mężczyźni.
Niewiele firm decyduje się na wprowadzenie działań zmierzających do wyrównywania możliwości zawodowych kobiet

Elżbieta Radziszewska
minister, pełnomocnik rządu
ds. równego traktowania

W Polsce jest oczywiście potrzebna dyskusja
o zwiększeniu obecności kobiet w polityce czy,
szerzej, lepszym wykorzystaniu ich kompetencji
i potencjału. Moim zdaniem, nie pomoże w tym
jednak postulowana przez Kongres Kobiet Polskich ustawa parytetowa, czyli wprowadzenie
wymogu, aby na listach wyborczych co najmniej 50% kandydatów miały stanowić kobiety. Podobne
przepisy funkcjonują w pięciu krajach Unii Europejskiej i nie sprawdzają się. Dla przykładu we Francji,
gdzie obowiązuje parytet 50/50, kobiet jest w parlamencie 18%, a w Słowenii z systemem kwotowym
33% – tylko 14%. W Polsce bez parytetów mamy w parlamencie ponad 20%. kobiet, a średnia unijna
wynosi 23%. Wyższy odsetek kobiet w parlamentach (około 40%) mają państwa skandynawskie, gdzie
parytetów nie ma, a wystarczy odpowiednia wewnątrzpartyjna polityka kadrowa i szkolenia liderek
politycznych. Dlatego wystosowałam list do szefów wszystkich polskich partii, a jest ich około 80, z pytaniem, jak zamierzają promować w swoich ugrupowaniach kobiety. Czekam na odpowiedzi, które
nadejdą po dyskusjach w poszczególnych partiach.

FOT. ARCHIWUM CIR

W

ychowanie dzieci i obowiązki domowe to nadal najczęściej domena kobiet. Brak równouprawnienia kobiet i mężczyzn w życiu społecznym nie jest jednak tylko polską specyfiką
– w innych krajach europejskich bywa
nawet gorzej. Sytuację kobiet oraz ich problemy analizowały uczestniczki czerwcowego Kongresu Kobiet Polskich. Za pierwszy i najważniejszy sposób, który mógłby
przywrócić równowagę płci, uznały stworzenie obywatelskiego projektu ustawy
o parytetach na listach wyborczych.
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Wykład prof. Marii Janion na inaugurację Kongresu Kobiet Polskich
FOT. PAP/TOMASZ GZELL

i mężczyzn, np. tzw. dyskryminację pozytywną, polegającą na zakładaniu parytetów udziału kobiet w gremiach zarządzających przedsiębiorstwem. Za ten stan rzeczy odpowiedzialne są nie tylko histou

ryczne zaszłości wynikające z faktu, iż kobiety pracujące w XIX wieku stanowiły, ze
względu na brak kwalifikacji, najtańszą siłę
roboczą, ale też wzorce utrwalone w mentalności Polaków.

Prof. Magdalena Środa,

Rezultaty Kongresu Kobiet Polskich oceniam
bardzo wysoko. Okazało się, że warto było
spotkać się i szczerze porozmawiać o sprawach
dla nas ważnych ponad podziałami. Uważam,
że są duże szanse na wprowadzenie ustawy parytetowej. Zdobyłyśmy dla tej inicjatywy spore poparcie polityczne i jeszcze większe społeczne.
Nie do końca określił się premier. Moim zdaniem, będzie się wahał z poparciem naszych postulatów
i ostatecznie wybierze pogląd, który będzie się mu bardziej opłacał. Niespecjalnie rozumiem też
rozterki minister Elżbiety Radziszewskiej, która – nawiasem mówiąc – opowiadając się przeciwko
postulatom wprowadzenia 50% gwarancji dla kobiet na listach wyborczych strzela sobie do własnej bramki. Ukazał się właśnie świeży raport Unii Europejskiej, którego konkluzja jest oczywista –
tylko parytety! To zresztą tendencja ogólnoświatowa – nie ma skuteczniejszego sposobu przyspieszającego procesy demokratyzacyjne w tej dziedzinie niż ustawowe wprowadzenie parytetów
dotyczących płci.

FOT. PAP/PAWEŁ SUPERNAK

filozof, etyk,
jedna z organizatorek
Kongresu Kobiet Polskich

u

W raporcie z Kongresu Kobiet
Polskich sporo miejsca
poświęcono pozycji kobiet
na rynku pracy

Stereotypy społeczne funkcjonują niezależnie od płci. Z badań wynika, iż większość
Polek i Polaków nadal uważa, że jeśli oboje
małżonkowie pracują, to kariera mężczyzny
jest priorytetowa. Prowadzi to do dalszej
dysproporcji dochodów między robiącym
karierę mężem a rezygnującą z własnego
rozwoju żoną. Potrzebna jest zatem praca
nad mentalnością. Być może pomogą ją
zmienić parytety, obojętnie czy ustawowe,
czy obyczajowe.
Iwona Połoz
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Z uruchomionego w lipcu punktu konsultacyjnego dla osób tracących pracę
lub zagrożonych zwolnieniem korzysta kilkadziesiąt osób tygodniowo.
Okazuje się, że zwalniani mają mnóstwo pytań, na które często nie chcą lub nie potrafią
odpowiedzieć ich dotychczasowi pracodawcy.

Nie daj się…
W

ojewódzki Urząd Pracy powołał
tego typu komórkę doradczą
w odpowiedzi na wzrastającą
liczbę zwolnień grupowych w województwie śląskim. Jeszcze przed wakacjami powiatowe urzędy pracy otrzymały od przedsiębiorstw ponad 100 zgłoszeń zamiaru
zwolnienia pracowników. Wypowiedzenia
dotknęły ok. 5 tys. osób z blisko 150 zakładów pracy. W pierwszym półroczu br.
w województwie zarejestrowano 6077
osób, które utraciły etaty w ramach zwolnień grupowych. Najwięcej „grupówek”
przeprowadzono w Gliwicach, Katowicach
i powiecie tarnogórskim. Kryzys dotyka
najbardziej branże produkcyjne: motoryzacyjną, metalurgiczną, hutniczą, jak również, wyjątkowo wrażliwą na kondycję finansową klientów indywidualnych branżę
tekstylną.
Podstawowe zadanie punktu konsultacyjnego polega na udzielaniu bezpłatnych
specjalistycznych porad prawnych z zakresu
prawa pracy, ze szczególnym uwzględnie-

niem przepisów kodeksu pracy, ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy oraz ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników.
Poradnictwo związane jest także ze wskazywaniem aktualnych możliwości bezpłatnych szkoleń, ułatwiających przekwalifikowanie zawodowe.
– W ostatnim okresie coraz więcej osób
poszukuje doradztwa oraz wsparcia prawnego – mówi Karolina Filipowska, prawniczka z punktu konsultacyjnego. – Dobrze
działa koleżeńska wymiana wiadomości,
gdyż zainteresowani zaczęli telefonować,
przysyłać e-maile i przychodzić jeszcze
zanim ruszyła kampania informująca o naszej działalności.
Rolą punktu konsultacyjnego WUP nie
jest pomoc w poszukaniu zatrudnienia,
gdyż tego typu ofertami dysponują powiatowe urzędy pracy. Kontaktując się
z WUP, zainteresowani proszą o przedstawienie możliwości zmiany zawodu na pou

żądaną przez pracodawców specjalizację,
jeszcze inni chcieliby poznać procedury
rozpoczęcia samodzielnej działalności
gospodarczej.
Z rozmów ze zwolnionymi osobami wynika, że nie ufają oni dotychczasowym pracodawcom. Niektórzy przynoszą całą swoją
dokumentację kadrową, pytając czy odebrano im zatrudnienie zgodnie z prawem,
czy przypadkiem kierownictwo firmy nie
pozbawiło ich części obligatoryjnych świadczeń należnych pracownikowi, któremu
wręcza się wypowiedzenie. Wątpliwości
zwalnianych budzi długość okresów wypowiedzenia, rodzaje przysługujących świadczeń czy wysokość ekwiwalentu za zaległy
urlop. Podejrzliwość ta ma realne uzasadnienie, tym bardziej iż po poradę przychodzą… kadrowcy firm, w których przeprowadzane są zwolnienia, zwłaszcza mniejszych
przedsiębiorstw, nie posiadających profesjonalnie zorganizowanych działów kadr.
– Często mamy do czynienia z pytaniem
typu: „co w związku z zapowiedzianym lub

Zbigniew Radzik, przewodniczący „Solidarność 80”
w Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy SA w Gliwicach:

Może dlatego, że jesteśmy dużym przedsiębiorstwem państwowym, w naszym zakładzie kadry starannie wypełniają swoje obowiązki wobec odchodzących pracowników. W tym roku zwolnienia grupowe mają objąć ok. 800 osób, ale na razie, mimo
że wypowiedzenia są wręczane, nie odnotowaliśmy żadnej pracowniczej skargi na
nieprzestrzeganie przez zakład pracy wymaganych prawem procedur. Oczywiście,
wypowiedzenie zawsze wywołuje dyskomfort, jednak staramy się wszechstronnie
łagodzić sytuację. Dobrym pomysłem było zorganizowanie przez Powiatowy Urząd
Pracy w Gliwicach punktu konsultacyjnego dla osób zwalnianych, który mieści się
obok siedziby związku. Stale aktualizowane są specjalne tablice informacyjne. Codziennie o 9.00 zakładowe Radio Studio prezentuje oferty pracy dostępne na lokalnym rynku.
Nasi pracownicy zwalniani są w trybie ustawowym, co uważane jest przez nich,
zwłaszcza przez tych w zaawansowanym wieku, za krzywdzące. I nic dziwnego, gdyż
media codziennie informują o dochodzących do 100 tys. złotych odprawach, wypłacanych w ramach zwolnień grupowych w dużych firmach prywatnych. Jako członek Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Zbrojeniowego zabiegam wraz z innymi
kolegami związkowcami o wypłatę dodatkowych osłon socjalnych dla ludzi zwalnianych w naszej branży. To z pewnością znacznie uspokoiłoby nastroje.
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brać nowy zawód i gdzie posiąść odpowiednie profesjonalne umiejętności. Powodzeniem cieszą się warsztaty o charakterze psychologicznym, uczące autoprezentacji i właściwej samooceny. Grupy warsztatowe liczą
po kilkanaście osób. Po wcześniejszym
umówieniu możliwe są indywidualne konsultacje.
Interesanci chętnie korzystają z porad
specjalistów do spraw funduszy unijnych.
Eksperci przekazują m.in. wiedzę o tym,
w których powiatach i miastach są lub będą
realizowane projekty wspierające bezrobotnych. Biorąc w nich udział, można zdobyć
nowy zawód, udoskonalić już posiadany lub
uzyskać wszechstronne wsparcie, w tym fi-

u

Kto pyta, nie błądzi

Punkt konsultacyjny mieści się w siedzibie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
przy ul. Kościuszki 30. Pracownicy Zespołu
Prawnego oraz Wydziału Programów Rynku
Pracy przyjmują we wtorki i czwartki, od 10.00
do 12.00, w pokoju nr 301. Nie prowadzi się
wcześniejszych zapisów na wizyty, można
przyjść osobiście bądź skontaktować się telefonicznie pod nr tel. 032 757 33 80.
Informacje pozyskać można również w filiach
WUP, w Bielsku Białej (ul. Piastowska 40) pod
nr telefonu 033 813 62 43 oraz w Częstochowie (Al. Niepodległości 20/22) pod nr telefonu
034 363 89 89. W filiach nie są udzielane porady prawne.

FOT. ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC (2x)

dokonanym już zwolnieniem powinienem
otrzymać?” – mówi Janusz Nawrot, prawnik
udzielający porad w punkcie konsultacyjnym. – Warto zauważyć, że ludzie oczekują
nie tylko finansowych odpraw, ale również
szkoleń, które pozwoliłyby im jak najprędzej
znaleźć nowe zatrudnienie.
Część interesantów solidnie przygotowuje się do wizyty w punkcie konsultacyjnym. Studiują kodeks pracy oraz inne przepisy, a z prawnikami WUP kontaktują się,
żeby potwierdzić słuszność własnych wniosków.
Interesującą propozycją dla osób zwalnianych lub zagrożonych zwolnieniem są cykliczne zajęcia warsztatowe organizowane

Janusz Nawrot i Karolina Filipowska, prawnicy w punkcie konsultacyjnym WUP

przez zespół doradców zawodowych i liderów klubu pracy. Ich tematyka jest zróżnicowana w zależności od potrzeb. Chętni mogą
dowiedzieć się, jak bezbłędnie i szybko założyć własną firmę oraz poznać zasady tworzenia racjonalnego i skutecznego biznesplanu. Inni wolą zgłębiać tajniki przygotowania aplikacji niezbędnej do ubiegania się
o zatrudnienie, poznać nowoczesne metody szukania dobrej i pewnej pracy, a także
dowiedzieć się, według jakich kryteriów wy-

nansowe, pomocne przy podjęciu działalności gospodarczej.
Po porady mogą też zgłaszać się pracodawcy prowadzący firmy przechodzące
restrukturyzację. Uzyskają informację
o doradztwie i szkoleniach wspomagających zmiany profilu działania przedsiębiorstwa. Na razie jednak zainteresowanie
środowiska biznesu jest niewielkie. Przedsiębiorcy pytają m.in. o szczegóły związane z pakietem antykryzysowym, któ-

rego przepisy obowiązują od 22 sierpnia
tego roku.
Z dotychczasowych doświadczeń punktu
konsultacyjnego dla osób zwalnianych lub
zagrożonych zwolnieniem wynika, że kryzys
daje się we znaki prawie wszystkim, niezależnie od płci, wieku, wykształcenia, posiadanej profesji i stanowiska zajmowanego
w firmie. Warto wiedzieć, dokąd, w razie
czego, udać się po poradę.
Adam Molenda
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Nowe technologie i internet niepostrzeżenie zrewolucjonizowały sposoby rekrutacji pracowników.
Nie wystarczy już kupić gazetę, trzeba nauczyć się poszukiwać ogłoszeń w sieci, wysłać mailem
formularze aplikacyjne, a także aktywnie korzystać z serwisów społecznościowych.

Pożegnanie z papierem

B

eata i Łukasz pracowali w jednym
banku. Z powodu cięć w zatrudnieniu
związanych z kryzysem w tym
samym czasie stracili stanowiska. I chociaż
Beata uchodziła za dużo lepszego pracownika, to Łukasz pierwszy znalazł nowego
pracodawcę. Kluczem do sukcesu okazał się
jeden z portali społecznościowych, na którym Łukasz był bardzo aktywny, m.in.
uczestniczył w dyskusjach na tematy finansowe. – Wspomniałem mimochodem, że
moja firma ma problemy i wkrótce dostałem propozycję pracy – wspomina Łukasz.
Beata szuka pracy do dziś.

Szybko, tanio, skutecznie
Nowe technologie i rozwój internetu znacząco zmieniły rynek pracy i sposoby rekrutacji. Jeszcze pod koniec lat 90. najbardziej
dostępnym narzędziem rekrutacji były
ogłoszenia w prasie. Kandydaci odpowiadali
na nie również w formie papierowej, wysyłając życiorys pocztą lub faksem. Dla poszukujących zajęcia internet staje się najważniejszą drogą do atrakcyjnych ofert. Z kolei
pracodawcy i headhunterzy nie tylko zamieszczają w sieci informacje o wakatach,
ale coraz częściej wykorzystują globalną
sieć do szukania informacji na temat konkretnego kandydata i jego umiejętności zawodowych.
– Ponad 90% ogłoszeń zamieszczamy
w sieci. Internet ma wiele zalet: jest szybki,
tańszy, w każdej chwili można takie ogłoszenie zaktualizować, uzupełnić, poprawić.
Poza tym ogłoszenie w sieci ma większą żywotność niż drukowane – przyznaje headhunter z katowickiego biura. Wraz z rozwo-

u
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Z raportu Reed Index
wynika, że wirtualna sieć
jest podstawowym
sposobem poszukiwania
nowej pracy dla 67%
badanych menedżerów
i specjalistów.
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jem internetu nastąpiła nowa era rekrutacji,
umożliwiająca bardziej precyzyjne dotarcie
do potencjalnych pracowników niż media
drukowane.
Ta rewolucja dokonała się w ciągu ostatnich kilku lat. Zmiany zaszły na niemal
wszystkich etapach rekrutacji: począwszy
od sposobu informowania o wolnych miejscach, poprzez zbieranie aplikacji, aż po metody wyłaniania kandydatów. Jak wynika
z badań przeprowadzonych przez firmę Gemius.pl, już 2/3 osób poszukujących pracy
wybiera internet jako najlepszy sposób jej
znalezienia. Wśród zalet sieci na pierwszym
miejscu wymieniana jest oszczędność czasu
oraz większy niż gdzie indziej wybór ofert
i ich aktualność.
Poszukujący pracy nie tylko szukają ogłoszeń w internecie, ale coraz częściej za jego
pośrednictwem składają dokumenty, używając poczty elektronicznej lub aktywnych
formularzy. Korzyścią są oczywiście mniejsze wydatki na koperty i znaczki lub dojazdy
w celu osobistego złożenia oferty. Gros firm
w ogłoszeniach, nawet tych prasowych, podaje adres mailowy jako jedyną drogę kontaktu, pomijając tradycyjny adres. W efekcie
mało kto wysyła oferty pocztą. Nie dotyczy
to instytucji państwowych i samorządowych. Tam ciągle wymagane jest przesłanie
dokumentów za pośrednictwem poczty lub
złożenie ich osobiście.

Po pracę na portal
Internetową rewolucję przyspieszyły dynamicznie rozwijające się w ostatnich latach
portale rekrutacyjne. Pierwsze wyspecjalizowane serwisy z ofertami pracy zaczęły powstawać w Polsce ok. 10 lat temu. Dziś takich portali są dziesiątki, a na niektórych zarejestrowało się nawet ponad milion użytkowników. Do najpopularniejszych należą m.in. pracuj.pl, infopraca.pl, jobrapido,
praca.pl, monsterpolska.pl, szybkopraca.pl.
Przyczyną popularności portali rekrutacyjnych, zdaniem eksperta portalu praca.pl,
jest ich funkcjonalność. Poza tym, że w jednym miejscu znaleźć można mnóstwo ofert
pracy, dają one kandydatom wiele dodat-

kowych możliwości: utworzenie swojego
profilu, umieszczenie CV w bazie, powiadamianie mailem o najnowszych ofertach
z danej dziedziny itd. Zamiast przesyłać
maile z dołączonymi życiorysami i listami
motywacyjnymi, coraz częściej możemy wypełnić formularze aplikacyjne, które towarzyszą ofertom. Za ich pośrednictwem poszukujący pracy może odpowiedzieć na
ogłoszenie albo po prostu zaprezentować
swoje kwalifikacje.
Możliwość zgłaszania aplikacji online
wprowadziło m.in. jedno z dużych katowickich biur. Wystarczy wypełnić specjalny formularz, by znaleźć się w bazie i zwiększyć

u

Tylko 6 na 10 kandydatów
dołącza obecnie do CV
list motywacyjny,
nawet jeśli jest on wymagany
przez pracodawcę
Z badania przeprowadzonego przez firmę SMG/KRC.

swoje szanse na to, że łowca głów zadzwoni
z propozycją pracy. – Zdarzyło się wielokrotnie, że ktoś wypełnił formularz od niechcenia, by tylko znaleźć się w bazie, a ja akurat
poszukiwałem specjalisty w danej dziedzinie – mówi ekspert rynku pracy.
Także firmy zaczęły tworzyć własne strony
internetowe, uzupełniane o zakładki
„praca/kariera” zawierające oferty pracy i informacje dla potencjalnych pracowników.
Wystarczy zajrzeć na strony sieci handlowych, czy dużych firm produkcyjnych, by
dowiedzieć się gdzie i na jakich stanowiskach są wakaty.

Blogiem do kariery
Nowym źródłem wiedzy o pracownikach
stały się mnożące się jak grzyby po deszczu
portale społecznościowe, biznesowe czy też
skupiające profesjonalistów z określonych
grup zawodowych, takie jak Goldenline,

t
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Profeo.pl czy Linkedin.com. Okazuje się, że
dzięki nim łowcy głów mają dostęp do
olbrzymiego źródła informacji o nas, np. wykształceniu, doświadczeniu zawodowym,
zainteresowaniach, znajomych, a nawet rodzinie, mogą sprawdzić, w jakich dyskusjach
najchętniej uczestniczymy. – Zdarza się, że
właśnie od wizyt w tego typu serwisach rozpoczynam poszukiwanie kandydata dla
klienta – zdradza jeden z headhunterów.
Również umiejętnie prowadzony blog
może być formą autoprezentacji, przyciągającą uwagę osób poszukujących pracowników. W blogu można pokazać siebie jako
osobę kreatywną, z „lekkim piórem” oraz
odpowiednią wiedzą merytoryczną. W USA
już 45% pracodawców przed podjęciem
decyzji o zatrudnieniu szuka informacji
o kandydacie w serwisach społecznościowych – wynika z badania firmy CareerBuilder. Dwa lata temu ten odsetek wynosił zaledwie 22%.
Ale uwaga, korzystając z serwisów społecznościowych, warto pamiętać, że treści,
które publikujemy w sieci, mogą obrócić się
przeciwko nam. Nie spodziewajmy się, że
przyszły pracodawca zapała do nas sympatią, jeśli okaże się, że większość wpisów dokonujemy w godzinach pracy. Albo jeśli zamieszczamy w nim nieodpowiednie treści.
Kilka miesięcy temu głośno było o sprawie
13 pracowników linii lotniczych Virgin Atlantic, którzy zostali zwolnieni po tym, jak

gazetapraca.pl (1 771 246)
pracuj.pl (1 594 084)
u praca.wp.pl (1 190 482)
u infopraca.pl (1 040 418)
u praca.pl (763 143)
u praca.money.pl (737 198)
u jobrapido.pl (639 280)
u gratka.pl – gratka.pl/praca (621 348)
u szybkopraca.pl (511 867)
u kariera.allegro.pl (507 328)

kandydatów dołącza obecnie do CV list
motywacyjny, nawet jeśli jest on wymagany przez pracodawcę. To niedobrze,
gdyż zdaniem specjalistów, list motywacyjny wciąż jest konieczny. Nowością są
listy w postaci prezentacji wideo. Powstałe
niedawno polskie portale CVlikeTV.com
czy beeatwork.pl proponują zainteresowanym podjęciem pracy umieszczenie
w swojej bazie danych, obok standardowego CV, kilkudziesięciosekundowej prezentacji audiowizualnej, nagranej za pomocą kamery internetowej. Zdaniem ich
twórców – takie właśnie prezentacje zastąpią w przyszłości standardowy list motywacyjny. Wskazują na to doświadczenia
z rynku amerykańskiego czy francuskiego,
gdzie taka metoda aplikowania staje się
coraz bardziej popularna, o czym świadczy
rosnąca liczba odwiedzających takie portale jak videocvtube.com, talkingcv.com,
www.cvtv.ca, www.cvtube.com.
Jeden z menedżerów CVlikeTV.com zamierza w szerszym stopniu wykorzystywać
nowe media, m.in. wprowadzić możliwości
przeprowadzania wideokonferencji lub uruchomić portal w wersji na iPhona. – Będąc
w kawiarni można odebrać SMS-a z e-mailem o nowej ciekawej ofercie i natychmiast
złożyć swoją aplikację, wyprzedzając innych
zainteresowanych – snuje plany. Czy to bardzo odległa przyszłość?

Źródło: PBI, dane za maj 2009

Joanna Pieńczykowska

na serwisie Facebook.com krytykowali bezpieczeństwo lotów oraz żartowali sobie
z pasażerów.

Prześlij mi swój… film video
Niestety, wielu poszukujących pracy, chociaż chętnie korzysta z internetu, to traktuje
go nieco nieoficjalnie, nie przywiązując
wagi do jakości wysyłanych CV. Zdaniem
ekspertów, błędem jest rozsyłanie dziesiątek standardowych listów motywacyjnych.
Kiedy na biurko rekrutera trafiają setki lub
nawet tysiące ogłoszeń, to siłą rzeczy szansę
mają tylko starannie przygotowane, przejrzyste oferty.
Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę SMG/KRC, tylko 6 na 10

u

Popularne portale pracy
(w nawiasie podano liczbę użytkowników)
u
u
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Nie zawsze na ogłoszenie o wolnym stanowisku odpowiada tłum chętnych. Bywa, że pracodawcy
mają kłopot ze znalezieniem odpowiedniego pracownika. Dotyczy to przede wszystkim
obsadzania wakatów w zawodach i specjalnościach deficytowych na rynku pracy.

Poszukiwany, poszukiwana

Więcej bezrobotnych,
mniej ofert
W województwie śląskim w pierwszym
półroczu br. zarejestrowanych było 148,5
tys. bezrobotnych. W porównaniu z sytuacją sprzed roku ich liczba wzrosła o 18,5 tys.
a więc o 14,2%. Jak wynika z analizy danych
statystycznych powiatowych urzędów
pracy 79,9% spośród bezrobotnych to
osoby posiadające zawód. Najwięcej z nich
reprezentuje profesje należące do grupy –
robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy
(29,6%), następnie technicy i inny średni
personel (17,6%) oraz pracownicy usług
osobistych i sprzedawcy (15,4%). W stosunku do roku ubiegłego najbardziej, bo
o 6,6 tys., zwiększyła się liczba bezrobotnych w grupie robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy.

Na poziomie wykształcenia średniego
nadal deficytowe są zawody pracownika
biurowego, sekretarki, przedstawiciela
handlowego i telemarketera.
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Rynek Pracy 3/2009

O pogorszeniu się sytuacji na śląskim
rynku pracy świadczą także dane dotyczące
liczby ofert składanych przez pracodawców.
Do końca czerwca br. do powiatowych urzędów pracy napłynęło 51,1 tys. zgłoszeń od
pracodawców; w porównaniu z pierwszym
półroczem 2008 roku było ich mniej o 40%.
Tak niski poziom propozycji zatrudnienia
notowano dotychczas tylko w pierwszym
półroczu 2005 roku.
W porównaniu z ubiegłym rokiem zmieniła się też struktura popytu na pracę. Spadła
liczba ofert kierowanych do robotników
przemysłowych i rzemieślników. Nadal jednak, podobnie jak w latach poprzednich,
ponad połowa propozycji zatrudnienia, którymi dysponowały powiatowe urzędy pracy,
kierowana była do tej grupy osób oraz pracowników przy pracach prostych.
Pracodawcy rzadko poszukują pracowników o najwyższych kwalifikacjach. Do specjalistów skierowanych było tylko 5,6% wszystkich zgłoszonych ofert, jednak o 1% więcej
niż w roku ubiegłym.

Specjaliści mogą spać spokojnie
– Na Śląsku pracodawcy szukają obecnie
specjalistów praktycznie z każdej dziedziny.
Chodzi o osoby nie tylko legitymujące się
określonym wykształceniem czy zawodem,
ale o specjalistów z kilkuletnim doświadcze-

niem, znających bardzo dobrze określony
wycinek branży. Dotyczy to na przykład
przedstawicieli handlowych wyspecjalizowanych w wąskiej dziedzinie. Jeśli jest to
branża stalowa, idealnym kandydatem będzie specjalista od rynku stali nierdzewnej.
Podobnie wygląda sytuacja przedstawicieli
medycznych, tu także poszukiwane są
osoby znające bardzo dobrze określony
wąski wycinek – tłumaczy ekspert z katowickiej firmy, świadczącej usługi w zakresie
doradztwa personalnego i pośrednictwa
pracy.
O pracę nie muszą też martwić się farmaceuci, o których zabiegają nie tylko właściciele aptek, ale także koncerny farmaceutyczne. Zdecydowanie w najlepszej sytuacji
na rynku pracy są obecnie informatycy.
Choć jest ich wielu, pracy dla nich nie brakuje. Szczególnie poszukiwani są ci posiadający doświadczenie w pracy na określonym typie oprogramowania.
Najmniej pracodawców poszukuje osób
z wykształceniem humanistycznym, choć
i one mają szanse na rynku. – To najczęściej
osoby bardzo komunikatywne, więc jeśli
tylko zechcą, na pewno znajdą zatrudnienie
jako przedstawiciele handlowi. Tutaj pracodawcy zwracają bowiem mniejszą uwagę
na typ wykształcenia, a bardziej na cechy
osobowości – dodaje doradca personalny.
FOT. JERZY GONTARZ/SMARTLINK

J

ak na każdym rynku, także i na rynku
pracy rządzą zasady popytu i podaży.
To one kształtują aktualne listy zawodów tzw. nadwyżkowych (takich, w których
liczba osób poszukujących pracy jest większa niż ofert zatrudnienia) oraz deficytowych (wyższe zapotrzebowanie niż liczba
osób poszukujących pracy). W obu rankingach sporządzanych przez Obserwatorium
Rynku Pracy WUP w Katowicach zachodzą
dynamiczne zmiany. Poszukiwani w zeszłym roku murarze, dekarze, kierowcy ciężarówek, spawacze czy magazynierzy teraz
już nie cieszą się tak wielkim zainteresowaniem pracodawców. Pogarszająca się sytuacja na rynku pracy wpłynęła też na skrócenie listy deficytowych profesji. Na Śląsku do
tej grupy kwalifikuje się jednak nadal około
285 zawodów. Jak każdy ranking, i ten ma
zdecydowanych liderów. W pierwszym półroczu br. czołówkę najbardziej poszukiwanych fachowców tworzyło 87 zawodów
i specjalności.

t
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Kto szuka pracy
W pierwszej połowie tego roku w statystykach śląskich urzędów pracy odnotowano 1533 zawody i specjalności, w których
pojawili się nowozarejestrowani bezrobotni
bądź zgłaszano oferty pracy. Zdecydowanie
najwięcej z nich (77%) należy do grupy nadwyżkowych, czyli liczba ofert zatrudnienia
była znacznie mniejsza niż liczba poszukujących pracy.
Pod koniec czerwca wśród bezrobotnych
z wyższym wykształceniem najwięcej było
ekonomistów, specjalistów do spraw marketingu i handlu, pedagogów, specjalistów administracji publicznej, socjologów, nauczycieli języka obcego, nauczycieli wychowania
fizycznego, nauczania początkowego, politologów, chemików i pielęgniarek.
W grupie osób legitymujących się kwalifikacjami na poziomie średnim dominują
technicy – m.in. ekonomista, mechanik, elektronik, elektryk, a także magazynierzy, pracownicy biurowi i administracyjni, księgowi
i kasjerzy.
W pozostałych grupach przeważają bezrobotni z zawodem sprzedawcy, ślusarza,
krawca i kucharza oraz sprzątaczki, robotnicy budowlani i pomocniczy w przemyśle
przetwórczym.

Z szacunkowych danych wynika, iż
w pierwszej połowie bieżącego roku na listę
zawodów deficytowych kwalifikuje się
około 285 profesji. To te, dla których w ciągu
minionych sześciu miesięcy zgłoszono co
najmniej 100 ofert zatrudnienia. Pierwsze
dziesięć miejsc na tej liście zajmują: robotnik gospodarczy (5359 ofert), pracownik
biurowy (5002), pracownik administracyjny
(1373), pracownik ochrony mienia i osób
(1030), przedstawiciel handlowy (638),
pomoc kuchenna (549), telemarketer (466),
brukarz (395), operator koparek i zwałowarek ( 364), sekretarka (333).
W 87 zawodach odnotowano maksymalny
wskaźnik deficytowości, co znaczy, że pracodawcy zgłaszali oferty pracy, nie zaobserwowano natomiast napływu kandydatów.
Do profesji, dla których w minionym półroczu zgłoszono co najmniej 10 ofert, a nie
zarejestrował się żaden bezrobotny, należą:
pracownicy opieki osobistej i pokrewni,
strzałowy, robotnicy budowlani robót stanu
surowego i pokrewni, tynkarze i pokrewni,
operatorzy urządzeń do produkcji elementów z betonu komórkowego, gońcy, bagażowi i pokrewni.
Obecnie na liście zawodów deficytowych
próżno szukać np. murarza, dekarza, cieśli,
robotnika drogowego, robotnika magazy-

FOT.SZYMON JANKOWSKI/ŻELAZNA STUDIO

Kogo szukają pracodawcy

u

W najlepszej sytuacji na rynku pracy są obecnie informatycy.
Szczególnie poszukiwani są ci posiadający doświadczenie
w pracy na określonym typie oprogramowania

nowego czy kierowcy ciężarówki, i obecnych na tej liście w ubiegłym roku. Zmniejszył się też popyt na spawaczy, ale nadal deficytowym pozostał zawód pracownika
ochrony mienia.
Na poziomie wykształcenia średniego
nadal brakuje kandydatów na stanowiska
pracownika biurowego, sekretarki, przedstawiciela handlowego i telemarketera.
Z analizy danych powiatowych urzędów
pracy wynika, iż do deficytowych w pierwszym półroczu bieżącego roku na poziomie
wyższego wykształcenia należały takie za-

wody, jak: projektant stron internetowych,
administrator systemów komputerowych,
inżynier budowy dróg, wychowawca w placówkach wychowawczych i opiekuńczych
oraz nauczyciel technicznych przedmiotów
zawodowych.
W porównaniu z rokiem ubiegłym status
deficytowych straciły zawody: fizjoterapeuty, programisty, nauczyciela przedszkola
i specjalisty do spraw kadr.
Iwona Połoz
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Praca dla cudzoziemca

FOT. EUROPEAN COMMUNITY

Radykalne uproszczenie procedur związanych z ubieganiem się obywateli innych państw
o zatrudnienie w Polsce nastąpiło 1 lutego tego roku. W pierwszym półroczu w województwie
śląskim wydano obcokrajowcom 579 zezwoleń na pracę. Wbrew obiegowym mitom
przyjezdni zza granicy wcale nie odbierają nam etatów.

Na

legalną pracę w Polsce mogą liczyć
tylko ci cudzoziemcy, którzy nie
weszli w konflikt z naszym prawem. Procedurę ubiegania się o zatrudnienie rozpoczyna imienny wniosek skierowany przez
przyszłego pracodawcę do Oddziału ds. Legalizacji Zatrudnienia Cudzoziemców
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Razem z tymże dokumentem należy przedłożyć informację starosty o sytuacji na lokalnym rynku pracy. Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają Polacy, a w przypadku braku
polskich kandydatów na określone stanowisko, o pracę mogą się starać obcokrajowcy. Ważne jest, by płaca oferowana na
danym etacie nie była niższa niż ta, którą
otrzymują Polacy. Jeśli przyszły pracodawca
próbowałby zaoszczędzić na uposażeniu
obcokrajowca oferując mu zaniżone pobory, wniosek zostałby odrzucony.
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Zezwolenie na pracę
Uzyskanie decyzji trwa od dwóch tygodni do jednego miesiąca. Ubiegający się
o pracę w Polsce cudzoziemiec przebywa
w tym czasie zwykle u siebie, w kraju pochodzenia, i dopiero po uzyskaniu zezwou

lenia na zarabianie nad Wisłą może ubiegać
się o wizę albo zezwolenie na zamieszkanie
na czas oznaczony. Zezwolenie na pracę
wydawane jest maksymalnie na okres
trzech, a w niektórych przypadkach pięciu
lat. Tymczasem wizę wydaje się tylko na

Na bakier z prawem

Według Śląskiego Oddziału Straży Granicznej część
z pracujących w Polsce obywateli Ukrainy, Mołdawii, Białorusi i Rosji świadomie nadużywa uproszczonej procedury dopuszczającej ich do polskiego
rynku zatrudnienia.
Zamiast stawiać się do miejsc legalnej pracy, podejmują ją „na czarno” – zazwyczaj w charakterze
pracowników fizycznych na budowach, w gospodarstwach rolnych, lokalach gastronomicznych
albo też zajmują się nielegalnym handlem. Bywa,
że obcokrajowiec podejmuje legalną pracę, ale
rychło ją porzuca i nielegalnie zatrudnia się
w innym miejscu. Straż Graniczna ujawnia także
przypadki pracy bez zezwolenia oraz niezgodnej
z warunkami określonymi w zezwoleniu. W tej

grupie cudzoziemców, w roku bieżącym, odnotowano naruszenie prawa przez obywateli Chin,
Uzbekistanu, Maroka, Wietnamu, Nigerii i Australii.
Wśród nieuczciwych pracodawców są zarówno
tacy, którzy celowo i za zgodą cudzoziemców nie
podpisują z nimi umów i nie zgłaszają ich zatrudnienia w ZUS, unikając odprowadzania składek
i płacenia podatków, jak i tacy, którzy robią to bez
zgody cudzoziemców, świadomie wykorzystując
ich nieznajomość polskich przepisów oraz trudną
sytuację tych ludzi – stwarzając przed nimi pozory legalnego zatrudnienia. Praktykują to również niektóre firmy zajmujące się pośrednictwem
czy też doradztwem pracy.

t
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Tylko umowa...

Prowadzenie działalności gospodarczej przez
obcokrajowców regulowane jest przez inne
przepisy niż te dotyczące świadczenia przez
nich pracy. Oddział ds. Legalizacji Zatrudnienia
Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego interesują osoby, które chcą być na Śląsku zatrudnione, zaś zatrudnienie oznacza: wykonywanie
pracy na podstawie stosunku pracy, wykonywanie innej pracy zarobkowej – na podstawie
umów cywilno-prawnych lub pełnienie funkcji
w zarządzie spółek prawa handlowego. Działalność gospodarczą prowadzić można na
podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, które obcokrajowiec, nie będący obywatelem UE, może uzyskać po spełnieniu określonych warunków
związanych z prawem do pobytu na terytorium RP.

rok, zaś zezwolenie na czas oznaczony – na
dwa lata. Po upływie obowiązujących terminów należy wystąpić o przedłużenie
ważności tych dokumentów.
Pośród obcokrajowców uzyskujących zezwolenie na pracę w naszym regionie dominują Ukraińcy. Niewiele mniej jest także
przybyszów z Dalekiego i Bliskiego
Wschodu, przede wszystkim Turcy, Chińczycy, Hindusi, Ormianie, Japończycy, Koreańczycy oraz Wietnamczycy. Wydawałoby
się, iż to jest powodem funkcjonowania
dużej liczby lokali gastronomicznych serwujących egzotyczne dania, ale to nie do
końca prawda.

Prezes z zagranicy
– Z corocznych zestawień, przygotowywanych przez nas dla Głównego Urzędu
Statystycznego oraz resortu pracy, wynika,
że najliczniejszą grupę zatrudnionych
w województwie śląskim obywateli innych
państw stanowią osoby wykonujące pracę
na stanowiskach kierowniczych. Wielu jest
członków zarządów spółek prawa handlowego. Znaczącą grupą stanowią kucharze
– wyjaśnia Mariusz Dobrzaniecki, kierownik
Oddziału ds. Legalizacji Zatrudnienia Cu-

Cudzoziemiec, któremu udowodniono nielegalną
pracę, jest wydalany z terytorium naszego kraju.
Grozi mu także grzywna w wysokości 1000 zł. Karany
jest również nieuczciwy pracodawca. W przypadku
stwierdzenia w toku kontroli naruszenia przez niego
przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, organ Straży Granicznej dokonujący kontroli występuje z wnioskiem do właściwego
sądu rejonowego o ukaranie pracodawcy. W zależności od tego, jakie przepisy naruszył (powierzenie
nielegalnej pracy, doprowadzenie cudzoziemca do
nielegalnego wykonywania pracy, żądanie od cudzoziemca korzyści majątkowej w zamian za uzyskanie dokumentu uprawniającego do wykonywania
pracy), grozi mu kara od 3000 do 10 000 zł.

dzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Tym, którzy chcieliby dać odpór zatrudnianiu obcokrajowców na Górnym Śląsku,
powiedzmy od razu, iż liczba wydanych zezwoleń na pracę jest wyższa niż osób przybyłych zza granicy, którzy rzeczywiście podjęli zatrudnienie i zamieszkali w regionie.
Polska stanowi bowiem jedynie etap zarobkowych podróży do innych państw należących do strefy Schengen. Zdarza się, że czasami po kilku dniach, tygodniach lub miesiącach cudzoziemiec porzuca etat w Polsce, o czym informują najczęściej pracodawcy, gdyż „dezerterzy” zwykle nie spowiadają się nikomu.
Dane statystycznie nie odzwierciedlają
w pełni stanu rzeczywistego – także i z tego
powodu, że część cudzoziemców nie ma
z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na
pracę. Chociażby na podstawie tylko
oświadczenia, zarejestrowanego przez pracodawcę w odpowiednim powiatowym
urzędzie pracy, prawo do ułatwionego zatrudnienia w naszym kraju posiadają obywatele Białorusi, Mołdawii, Rosji oraz
Ukrainy. Na podstawie tego dokumentu zainteresowany otrzymuje wizę w celu wykonywania pracy i może ją podjąć na okres pół
roku w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy.
Są także obcokrajowcy, którzy uzyskali
prawo stałego pobytu lub też korzystają
z prawa ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i oni także mogą pracować
legalnie.
Według danych szacunkowych, łączna
liczba obywateli różnych nacji, pracujących
w rozmaitych firmach od Kłobucka po Żywiec, nie przekracza 1000 osób.

Legalizacja
Kilka lat temu, zwłaszcza w południowej
części województwa śląskiego, dość licznie
zaczęli pojawiać się Słowacy, nielegalnie zatrudniani na budowach. Teraz problem, nagłaśniany wówczas przez media, już nie istnieje. Słowacy, podobnie jak wszyscy inni
obywatele UE, mają prawo zarabiać u nas
bez konieczności załatwiania procedur
związanych ze zdobyciem zezwolenia na
pracę. Nie są zobowiązani także zgłaszać
tego organom samorządowym lub państwowym.
Obowiązek legalizacji zatrudnienia cudzoziemców dotyczy nie tylko rodzimych
pracodawców, ale także firm zagranicznych, wykonujących w Polsce usługi eksportowe. Zezwolenie uzyskać też muszą
osoby oddelegowane przez pracodawców
zagranicznych.

FOT. ARCHIWUM
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Jesteście inni
Rozmowa z Yasukazu Hijikatą,
wiceprezesem NGK Ceramics Polska
w Gliwicach

u Czy obywatelowi Japonii trudno jest

uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce?
Nie, procedury uzyskania takiego zezwolenia są całkiem przyjazne. Wypróbowaliśmy je
starając się o zezwolenia dla 30 osób.
u Jakie są Pańskie doświadczenia zwią-

zane z funkcjonowaniem firmy w naszym
kraju?
Polacy są, ogólnie rzecz biorąc, elastyczni,
uczciwi i zdolni jako pracownicy. Kłopotliwe
dla pracodawcy bywają szczególne przepisy
prawne odnoszące się do kobiet w Polsce. Jak
najszybciej powinniście rozwinąć infrastrukturę komunikacyjną, zwłaszcza autostrady
oraz szybkie linie kolejowe, gdyż ich niedostatek powoduje stratę czasu. Powinniście również budować szybciej niż dotąd kompetentne i dynamiczne kadry szczebla menedżerskiego. Ale największym problemem jest to,
że polskie prawo ciągle się zmienia, a owe
zmiany nie są jasne. Trudno też dotrzeć do
urzędników władz lokalnych.
u A co w Polsce się Panu podoba?

Przyszedłem dziś do pracy o 7.30 i z przyjemnością stwierdziłem, że niektórzy polscy
pracownicy są już w biurach. Jestem tu od sześciu lat i co prawda zwykle jem japońskie posiłki, ale czasami chodzę na obiady do restauracji na tradycyjne polskie dania. Najbardziej
lubię wasze zupy oraz ziemniaki. No i z przyjemnością przyglądam się ładnym kelnerkom…

Adam Molenda
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Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości
w Cieszynie wypromował już niejeden
młody talent w dziedzinie wzornictwa

W ogłoszeniach o pracy wśród wymagań wobec kandydatów zwykle wymienia się
trzy- lub pięcioletnie doświadczenie. Osoby, które właśnie ukończyły szkoły wyższe, są na już starcie
skreślone z możliwości ubiegania się o atrakcyjne stanowisko. Aktywniejsza współpraca uczelni
i przedsiębiorstw, co wciąż kuleje, może zmienić pozycję absolwentów na rynku pracy.

Edukacja i praktyka

D

la współczesnego studenta oprócz
edukacji równie ważne staje się podejmowanie współpracy z przyszłymi pracodawcami, choćby w formie
stażu. Zdobycie doświadczenia zawodowego jeszcze na studiach zwiększa szanse
absolwenta na rynku pracy. Przedsiębiorcy
z kolei dzięki współpracy z uczelniami mogą
komunikować aktualne potrzeby i trendy
rynkowe. Brakuje jeszcze rozwiązań systemowych, które pozwoliłyby na ściślejsze
współdziałanie firm z uczelniami – na przykład przy tworzeniu nowych kierunków studiów.

Wespół zespół
Dzięki stażom studenci lepiej rozumieją
praktykę i poznają kulturę firm. Jakie korzyści mogą mieć z tego pracodawcy? – W ten
sposób nie tylko zyskują do pracy pełnych
zapału ludzi, ale też w pewnym sensie
uczestniczą w szkoleniu przyszłych pracowników – mówi prof. dr hab. Barbara Kożusz-
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nik z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
– Młodzi ludzie są twórczy i mają nieszablonowe podejście do różnych problemów.
Pracodawcy mogą na tym skorzystać.
Równie ważne jest współdziałanie firm
z uczelniami przy projektach badawczo-rozwojowych. Z jednej strony naukowcy mogą
sprawdzić i wykorzystać rezultaty swych
badań w praktyce, a z drugiej – przedsiębiorcy zyskują szansę na pozyskanie innou

Potrzebna reforma

42% przedsiębiorców ma trudności z zatrudnieniem absolwentów z odpowiednimi kwalifikacjami (sondaż ośrodka Pentor). Wysiłki
podejmowane przez pojedyncze uczelnie
i biura karier nie zastąpią niezbędnych rozwiązań systemowych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego szykuje reformę, która pozwoli uczelniom lepiej przygotowywać swych
absolwentów do pracy w zawodzie dzięki ściślejszej współpracy z przedsiębiorcami.

wacyjnych technologii. Opłaci się to obu
stronom.

Projektanci poszukiwani
To mit, że uczelnie artystyczne są hermetyczne i „produkują” rzesze bezrobotnych.
Studenci Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach już na studiach podejmują współpracę z pracodawcami. Niektórzy zakładają
własne firmy. Ale ważną rolę ogrywają tu
inicjatywy wspierające współpracę nauki
z biznesem.
– Najlepsze „przełożenie” na rynek ma
projektowanie graficzne. Na ten kierunek
startuje wielu ciekawych ludzi, którzy bez
trudu dostają pracę – mówi dr Justyna
Lauer, dziekan Wydziału Projektowego ASP
w Katowicach. – Projektują okładki książek,
płyt, pracują nad wizerunkiem produktów,
biegle używają technik multimedialnych,
a to dziś jest doceniane. Już na studiach podejmują pracę w zawodzie. Uczelnia zapewnia im także przygotowanie prawne, szcze-

FOT. ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W CIESZYNIE
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gólnie w dziedzinie prawa autorskiego.
Przykłady sukcesów? Niektórzy z nich –
np. Jakub Cikala (Grupa Soodo) – zakładają
własne firmy, inni – jak Zosia Przybylska, autorka logo Silesii – pracują dla dużych firm.
Przyszłościowym kierunkiem jest wzornictwo. – Panuje przekonanie, że design warunkuje dziś dobrą kondycję przedsiębiorstwa, dlatego projektanci znajdują się w korzystnej sytuacji na rynku – dodaje dr Justyna Lauer. – Nie sposób nie wspomnieć
tutaj o Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie oraz o konkursie „Śląska
Rzecz”, które wypromowały już niejeden
młody talent. Warto dodać, że „Śląska Rzecz”
to konkurs jedyny w swoim rodzaju. Jego
celem jest promocja wyjątkowych pod
względem wzornictwa produktów powstałych na Śląsku. Wśród laureatów są Michał
Latko i Michał Kopaniszyn, absolwenci Aka-

demii Sztuk Pięknych w Katowicach, którzy
już dawno założyli swoje firmy.

Wspomaganie karier
Na pomocy studentom i absolwentom
w przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania pracy koncentruje się działalność
Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego. Biuro
upowszechnia informacje o funkcjonowaniu rynku pracy oraz nawiązuje kontakty
z pracodawcami, pomagając znaleźć odpowiednich kandydatów.
Sprawdzone formy współpracy z firmami
stosuje Biuro Karier Górnośląskiej Wyższej
Szkoły Handlowej, które m.in. wspiera proces rekrutacji i selekcji oraz rozpowszechnia
oferty pracy. Prowadzi też rozmowy kwalifikacyjne i testy psychologiczne badające
predyspozycje i umiejętności kandydatów.
Dzięki temu może rekomendować praco-

dawcom najlepszych kandydatów na dane
stanowisko. W 2008 r. przysłano do biura
ponad 500 ofert pracy, a za jego pośrednictwem 95 osób podjęło zatrudnienie.
Z pomocy Biura Karier GWSH skorzystał
Dariusz Weideman z Rybnika. – Pod koniec
listopada 2008 r. zrezygnowałem z pracy
w firmie doradztwa finansowego w Katowicach. Praca w charakterze doradcy po prostu mi nie odpowiadała. Wybrałem się do
Biura Karier GWSH. Po niespełna 15 minutach miałem ofertę odpowiadającą moim
oczekiwaniom – była to praca w firmie zajmującej się reklamą zewnętrzną – cieszy się
Dariusz Weideman. – Oprócz miłej atmosfery i gorącej kawy można liczyć na profesjonalną obsługę i długą listę ofert pracy.
Jerzy Gontarz
Współpraca: Sylwia Palka

Rozmowa z prof. dr hab. Barbarą Kożusznik, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Śląskiego

Humaniści też mają szanse

FOT. ARCHIWUM
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Dynamika zmian nowoczesnego społeczeństwa skłania nie tylko absolwentów, ale
coraz częściej także studentów do nawiązywania współpracy z potencjalnymi pracodawcami już w czasie trwania studiów. Uniwersytet Śląski, wychodząc naprzeciw tym
oczekiwaniom, już w 2001 r. powołał do
życia Biuro Karier, którego jednym z zadań
jest ułatwienie studentom i absolwentom
startu zawodowego.

u Uniwersytet kojarzy się przede wszyst-

u Na jakich zasadach odbywa się współ-

kim ze zdobywaniem wiedzy. Dziś młodzi ludzie są bardziej pragmatyczni i by
ułatwić sobie start na rynku pracy,
często już podczas studiów chcą zdobywać praktyczne doświadczenie. Jak to
wygląda w przypadku studentów Uniwersytetu Śląskiego?
Coraz wyżej stawiamy sobie poprzeczkę.
Nowoczesna gospodarka i rynek pracy wymuszają na nas konieczność ciągłego dopasowywania się do zmian, które można zawrzeć w zdaniu zaczerpniętym z książki Lewisa Carolla „O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra”: „(...) bo tu, jak widzisz,
trzeba biec tak szybko, jak się potrafi, żeby
zostać w tym samym miejscu. Jeśli chce się
znaleźć w innym miejscu, trzeba biec co najmniej dwa razy szybciej”.

praca uczelni z firmami?
Pracodawcy oferują studentom możliwość
odbycia praktyk. Dzięki takiej formie wsparcia słuchacze zdobywają praktyczną wiedzę
i zawodowe doświadczenie jeszcze w trakcie
nauki, a po otrzymaniu dyplomu mają często
zapewniony etat. Firmy prowadzą szkolenia
i warsztaty dla studentów i absolwentów UŚ.
Ich uczestnicy uczą się m.in., jak należy zaprezentować się przyszłemu pracodawcy,
uwzględniając politykę rekrutacyjną przedsiębiorstwa oraz możliwości rozwoju zawodowego.
Pracodawcy rozpowszechniają za pośrednictwem Biura Karier oferty pracy,
praktyk, staży czy wolontariatu. Uwzględniając kryteria selekcji, pracodawca może
poszukiwać odpowiedniego kandydata do

pracy w bazie danych studentów i absolwentów uczelni.
u Czy są wydziały i kierunki „uprzywile-

jowane”, których studenci bez problemu mogą podjąć współpracę z firmami już na studiach?
Osobom ze ścisłym wykształceniem, głównie informatykom, łatwiej znaleźć pracę ze
względu na posiadanie większych umiejętności praktycznych. Jednak ich brak nie zamyka drogi do zdobycia wymarzonej pracy.
Szanse absolwentów na rynku pracy wzrastają w momencie, kiedy mogą się oni pochwalić aktywnością w kołach naukowych,
w samorządzie studenckim czy np. przy organizacji przedsięwzięć studenckich, jak Juwenalia, dni otwarte, Festiwal Nauki. Coraz
więcej pracodawców wśród wymagań stawianych kandydatowi nie wymienia ukończenia konkretnego kierunku studiów. Doświadczenie nadal jednak jest w cenie. Dla
pracodawcy zawsze ważna będzie wiedza
zdobyta podczas studiów, ale nie mniej istotne okazują się takie umiejętności jak praca
w grupie. I to one są szansą dla humanistów,
którzy powinni też potwierdzać swoje umiejętności językowe certyfikatami oraz rozszerzać wiedzę na studiach podyplomowych.
Rozmawiała Sylwia Palka
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Dobre praktyki

Czy można być jednocześnie wzorową mamą i dobrym pracownikiem?
To pytanie zadaje sobie chyba większość młodych mam, zastanawiając się nad swą zawodową
przyszłością po urodzeniu dziecka. Wielu z nich obie role wydają się nie do pogodzenia.
O tym, że to nieprawda, przekonują się uczestniczki projektu ,,Mama pracująca nie mniej kochająca”.

Siedem kroków do pracy

P

FOT. ARCHIWUM

omysłodawcą i realizatorem projektu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VI, „Rynek pracy otwarty dla
wszystkich”) jest firma WYG International. – Projekt, którego autorkami są dwie młode mamy, adresowany był do wszystkich kobiet
na Śląsku wychowujących pociechy do lat siedmiu i zdecydowanych
podjąć pracę po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci. Dotyczył zarówno pań wcześniej już aktywnych zawodowo, jak i tych chcących po raz pierwszy wejść na rynek pracy –
mówi Natalia Miszkiewicz, specjalista ds. projektów WYG International.

u

W projekcie „Mama pracująca nie mniej kochająca”
bierze udział 228 kobiet
z całego województwa śląskiego

Do udziału w tym bezpłatnym przedsięwzięciu, którego realizację
zaplanowano od stycznia do grudnia br., zakwalifikowało się 228
pań z całego regionu. Młode mamy przygotowujące się do powrotu
do pracy, po zakończeniu całego cyklu szkoleniowego, otrzymają
zwrot kosztów dojazdów na zajęcia oraz dodatek szkoleniowy wynoszący 4 zł brutto za godzinę. Najważniejsze jednak, że podczas
zajęć nie muszą martwić się o swoje pociechy. W tym czasie towarzyszące im dzieci bawią się pod troskliwym okiem opiekunów.
Organizatorzy zdają sobie sprawę, że zachowanie równowagi
między pełnieniem obowiązków rodzinnych i zawodowych nie jest
łatwe. Rozumieją rozterki mam związane z decyzją o podjęciu pracy.
Wiele kobiet boi się, że będą wychodzić do pracy wcześnie rano
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i wracać zmęczone późnym wieczorem. Zabraknie im więc czasu
i sił na zabawę, rozmowę czy po prostu bycie razem z dziećmi. Tak
wcale nie musi być, a bardzo wiele zależy od nich samych.
Projekt podzielono na siedem etapów. Pierwszym krokiem na
drodze powrotu do pracy były dla młodych mam pięciodniowe
warsztaty motywacyjne, podczas których uczyły się m.in. budowania wiary w siebie, motywowania się do zmian, współdziałania oraz
działania w różnych sytuacjach społecznych i zawodowych.
Kolejny etap to indywidualne konsultacje uczestniczek projektu
z doradcą zawodowym i wspólne planowanie powrotu na rynek
pracy. W trzecim etapie na każdą z pań czekał psycholog, który podczas indywidualnych spotkań pomagał im rozwiać wątpliwości
związane z decyzją o podjęciu pracy i ewentualnymi jej konsekwencjami dla dziecka. Uczył też, jak radzić sobie np. z tęsknotą za maluchem. Następnie uczestniczki wybierały udział w dwóch spośród
czterech szkoleń dotyczących zarządzania czasem, kreatywnego
rozwiązywania problemów, negocjacji, godzenia ról społecznych
i zawodowych, rozwoju osobistego.
Mamy uczyły się technik aktywnego poszukiwania pracy, m.in.
zamieszczania własnych ogłoszeń na specjalistycznych portalach
internetowych, podczas trwających cztery dni warsztatów wyjazdowych. W pięknym ośrodku Czahrówka w Pewli Małej znalazł się
także czas na chwilę odpoczynku, zabiegi SPA i rozmowy przy
kawie.
Obecnie realizowane są dwa ostatnie etapy projektu – część pań
ma indywidualne spotkania z pośrednikami pracy, z którymi szuka
odpowiednich dla siebie, zgodnych z wcześniej opracowanym
profilem zawodowym, ofert zatrudnienia. Niektóre mamy odbywają już trzymiesięczne staże zawodowe – m.in. w kwiaciarni,
w szpitalnym laboratorium radiologii i analiz, a także na Politechnice Śląskiej przy realizacji projektu finansowanego ze środków
Unii Europejskiej.
Unia Europejska zagwarantowała również 38 staży dla uczestniczek projektu „Mama pracująca nie mniej kochająca”. Kontakty z pracodawcami oferującymi staże, a niekiedy stałe zatrudnienie dla
uczestniczek projektu, nawiązuje dodatkowo WYG International.
– Kilka pań nie dotrwało do szóstego etapu, ponieważ wcześniej już
znalazły pracę. Były też mamy, których nie udało nam się zmotywować. Większość uczestniczek projektu zmieniała się jednak na korzyść dosłownie z etapu na etap. Niepewne siebie, małomówne kobiety przeistoczyły się na naszych oczach w bardzo kontaktowe,
otwarte osoby pewne swoich wyborów i kwalifikacji zawodowych.
Nasz projekt spełnił więc swoje zadanie. Myślimy o jego kolejnej
edycji w przyszłym roku, być może w nieco zmodyfikowanej formie
– podsumowuje Natalia Miszkiewicz.
Iwona Połoz
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Dobre praktyki

Młodzi ludzie opuszczający mury gimnazjum często nie potrafią podjąć decyzji o wyborze
dalszej ścieżki edukacji. Liceum, technikum czy zawodówka i w jakiej specjalizacji?
Jaki azymut obrać? Rybniccy gimnazjaliści otrzymają pomoc w wyborze szkoły dzięki projektowi
sfinansowanemu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Azymut dla gimnazjalisty
Praktyka przede wszystkim

U

czniowie i rodzice nie będą już tak
bezradni w podejmowaniu decyzji
o wyborze szkoły, a nauczyciele łatwiej wskażą kierunek rozwoju dziecka.
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej –
Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz
Praktycznego (RCEZ-CKUoP) na projekt
„Azymut – moja pasja, moja szkoła, mój
zawód, moja praca” otrzymało 600 tys. zł
z Unii Europejskiej. Projekt ma na celu przygotowanie młodzieży do świadomego
i przemyślanego wyboru dalszej ścieżki
edukacji i zawodu, a tym samym zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodych
osób.
– W ramach projektu we wszystkich 13
rybnickich gimnazjach powstaną Szkolne
Punkty Informacji Zawodowej (SPIZ).
Każdy punkt znajdować się będzie w bibliotece szkolnej i będą z niego korzystać
uczniowie, rodzice oraz nauczyciele –
mówi Izabela Muzyka, doradca zawodowy
RCEZ-CKUoP. – Zostanie wyposażony
w publikacje i ulotki dotyczące: planowania kariery zawodowej, aktualnej sytuacji
na rynku pracy oraz instytucji kształcących
i szkolących.

W ramach projektu doświadczeni doradcy zawodowi z różnych instytucji pomogą gimnazjalistom w planowaniu kariery
edukacyjno-zawodowej i poznaniu własnych predyspozycji. Poznanie samego siebie, określenie swych słabych i mocnych
stron wzmocni motywację uczniów i pomoże im w wyborze kierunku dalszej edukacji.
W projekcie zaplanowano działania wielotorowe, dla różnych grup docelowych.
Osoby bezrobotne z wykształceniem wyższym pedagogicznym dostaną szansę na
powrót do pracy, ale już w nieco innej roli.
– Prowadzone będą szkolenia na szkolnych
doradców zawodowych. Kandydatów będziemy wybierać spośród osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym pedagogicznym – dodaje Izabela Muzyka. – Przeszkolimy w sumie 20 osób (podzielonych na
dwie grupy). Kursy poprowadzi dwóch trenerów.
Kolejnym ważnym zadaniem projektu
będą letnie obozy profilaktyczno-edukacyjne dla młodzieży. Podczas dwóch turnusów, w których weźmie udział 30 osób (po
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Plan na 2 lata

Działania zaplanowane w ramach projektu:
u przeszkolenie wszystkich uczniów klas III gimnazjów
(ok. 2200 osób)
u utworzenie13 Szkolnych Punktów Informacji
Zawodowej
u 5 konferencji promocyjno-informacyjnych
u utworzenie grup po 15 osób na 4 turnusy obozów
zawodoznawczych
u utworzenie 2 grup wolontariuszy po 10 osób każda
u opracowanie 3 programów autorskich
u strona www projektu
u opracowanie i druk publikacji
u utworzenie 2 grup po 10 osób na szkolenie
dla szkolnych doradców zawodowych.

15 w każdym) odbędą się zajęcia integracyjne. Wszyscy będą mieli okazję lepiej poznać siebie i skonfrontować własne potrzeby
z potrzebami innych. Spotkanie z oczekiwaniami drugiego człowieka uczy podejmowania decyzji zarówno zawodowych, jak
i życiowych. Świetnie przygotowani prowadzący (2 terapeutów i 2 wychowawców) to
gwarancja, że gimnazjaliści nabiorą pewności siebie, co pomoże im w podejmowaniu
decyzji.

Dajmy siebie innym
u

Tomasz Harsze, dyrektor

FOT. JERZY GONTARZ/SMARTLINK

Rybnickiego Centrum Edukacji
Zawodowej :
Projekt jest efektem 8-9 miesięcy rozmów
i burzy mózgów w ramach Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego. My go realizujemy, ale zdiagnozowaliśmy potrzebę
i wypracowaliśmy pomysł podczas wspólnych spotkań z partnerami. Oprócz naszej instytucji Rybnicką Platformę tworzą Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku, Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, Ośrodek
Pomocy Społecznej w Czerwiące-Leszczynach, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku i Filia Młodzieżowego Biura
Pracy OHP w Rybniku. Zaplanowane kursy
nie mogą przynieść rozczarowania, bo będą
prowadzone przez najlepszych fachowców
i wynikają z rzeczywistych potrzeb.

Wolontariat to potrzeba pomocy drugiemu człowiekowi. Wolontariusze w swoich działaniach kierują się bezinteresownością w pomocy drugiemu człowiekowi, ale
również koniecznością zrobienia czegoś dobrego i pożytecznego dla siebie. Jednym
z działań zaplanowanych w ramach projektu jest praca młodzieży wykluczonej społecznie z osobami niepełnosprawnymi. Wolontariusze będą objęci szkoleniami, podczas których nauczą się, na czym polega
praca z osobą niepełnosprawną. Aktywizacja młodzieży wykluczonej społecznie ma
przynieść efekty w postaci wzajemnego zrozumienia się obu grup i tolerancji wobec
osób niepełnosprawnych.
Joanna Gontarz
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Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest jedną z głównych polityk horyzontalnych
Unii Europejskiej. Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
powinny tę perspektywę uwzględniać, ale dotychczas nie zawsze tak było.
Od 1 kwietnia br. obowiązuje standard minimum. Jak go spełnić?

Standard minimum
W

raz ze zmianą systemu realizacji
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki do karty oceny merytorycznej został dołączony standard minimum realizacji zasady równości szans. Na
jego podstawie Komisja Oceny Projektów
(KOP) weryfikuje, czy wniosek spełnia minimalne wymagania w zakresie równości
szans. Dotychczasowa praktyka pokazuje,
że projektodawcy mają problemy z interpretacją i zastosowaniem w projekcie tych
wymogów.

Dlaczego to tak ważne?
Zarówno zapisy Traktatu Amsterdamskiego, jak i rozporządzenia Rady Europejskiej regulujące wdrażanie Europejskiego
Funduszu Społecznego zmierzają do zniesienia nierówności pomiędzy płciami.
Z tego względu wszystkie instytucje zaangażowane w realizację PO KL są zobowiązane do stosowania i promowania zasady
równości szans. Jak pokazały badania ewaluacyjne w kontekście równości szans kobiet i mężczyzn przeprowadzone w 2008
przez Pozarządową Agencję Rozwoju i Ewaluacji, w większości projektów dofinansowanych z EFS wnioskodawcy zawierali jedynie jednozdaniową ogólnikową deklarację
o zachowywaniu równości płci bądź informację o dostępie do projektu 50% kobiet
i 50% mężczyzn. Nie przekładało się to jednak na rzeczywiste działania antydyskryminacyjne.
Aby zmienić tę sytuację, została opracowana „Agenda działań na rzecz równości
szans kobiet i mężczyzn w ramach PO KL
2007-2013”, obejmująca m.in. szkolenia
i spotkania dla projektodawców oraz członków KOP. Ma ona na celu przede wszystkim
podniesienie świadomości projektodawców i pracowników zaangażowanych w realizację PO KL na temat zasady równości. Dla
projektodawców szczególnie przydatny jest
poradnik „Zasada równości szans kobiet
i mężczyzn w projektach PO KL”. Przedstawiono w nim cechy, jakimi powinien się wy-

20

Rynek Pracy 3/2009

różniać projekt równościowy, a także zasady
jego budowania.

Równość w projektach
Ze względu na stosunek do zasady wyróżnia się 5 typów projektów. Pierwszym
z nich są tzw. projekty „ślepe” na zasadę
równości szans kobiet i mężczyzn. W żaden
sposób nie realizują zasady równości, płeć
nie jest uwzględniana na żadnym etapie
projektu. Brak w nich odniesienia do sytuacji kobiet i mężczyzn – we wniosku mówi się
o instytucjach, osobach, ludziach, bez żadnego odniesienia do płci. Prezentowane
w aplikacji dane ilościowe nie uwzględniają
podziału na kobiety i mężczyzn. To samo
dotyczy również analizy problemowej
w projekcie, która nie odnosi się do specyfiki
u

Lista sprawdzająca

Standard minimum ma formę listy sprawdzającej, która zawiera pytania, czy wniosek o dofinansowanie spełnia minimalne wymagania
w zakresie przestrzegania w projekcie zasady
równości szans kobiet i mężczyzn. Opis projektu musi dostarczyć pozytywnych odpowiedzi co najmniej na dwa spośród sześciu postawionych pytań. Osoby oceniające projekt
sprawdzają:
u czy zawiera on analizę sytuacji kobiet
i mężczyzn, która wskazuje
na nierówność ze względu na płeć
u czy analiza zawiera dane ilościowe
u czy dane w podziale na płeć dotyczą
zasięgu i obszaru interwencji
u czy działania podejmowane w projekcie
odpowiadają na nierówności lub bariery
ze względu na płeć
u czy rezultaty wskazują, jak projekt
wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn
u czy projekt przewiduje równościowy
sposób zarządzania nim.
Ponieważ jednak projektodawcy mają wciąż
kłopot z interpretacją tych zapisów i udzielaniem wyczerpujących informacji, trwają prace
nad doprecyzowaniem standardu. Lista ta
wkrótce nieco się zmieni i być może zostanie
poszerzona o jeszcze jedno pytanie.

sytuacji kobiet i mężczyzn w danym obszarze problemowym. Projekty „ślepe” w pośredni sposób wzmacniają dyskryminację
i nierówności, ponieważ w żaden sposób
nie biorą pod uwagę zróżnicowanej pozycji
kobiet i mężczyzn.
Projekty „neutralne” w odróżnieniu od
projektów „ślepych”, odnoszą się do kwestii
równości, ale posługują się ogólnymi deklaracjami (np. o równości dostępu do
szkoleń, unikaniu dyskryminacji). Poza
ogólnikowymi hasłami nie zawierają jednak ani analizy problemu uwzględniającej
specyfikę sytuacji płci, ani danych ilościowych z podziałem na kobiety i mężczyzn.
Projekty „neutralne” w ogólny sposób odnoszą się do kwestii równości szans, ale
bardzo często zasada ta rozumiana jest
jako dostęp równej liczby kobiet i mężczyzn do wsparcia, niezależnie od rzeczywistych potrzeb i wniosków wypływających z analizy problemu.
Z kolei projekty „praktyczne” dostrzegają płeć na etapie planowania i różnicują
działania na skierowane do kobiet i skierowane do mężczyzn, jednakże podtrzymują
tradycyjne postrzeganie płci i funkcjonujące
stereotypy. Oferuje się kształcenie w zawodach typowo „kobiecych” i typowo „męskich”. Projekty „praktyczne” starają się odpowiadać na praktyczne potrzeby beneficjentów, jednakże często utrwalają segregację na rynku pracy, która sytuuje kobiety
w zawodach niskopłatnych. Nierówność
szans w Polsce w największym stopniu dotyczy właśnie kobiet, więc realizacja projektów „praktycznych”, mimo że uwzględnia
specyfikę sytuacji płci, nie przeciwdziała barierom nierówności. Często projekty te nie
odpowiadają na rzeczywiste potrzeby
rynku pracy i w efekcie pogłębiają istniejące
dysproporcje.
Zasadę równości szans kobiet i mężczyzn
realizują w pełni projekty „równościowe”.
Wszystkie dane zawarte we wniosku są segregowane z podziałem na płeć. Wsparcie
dla uczestników projektów zróżnicowane
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jest pod kątem specyficznych potrzeb i strategicznych celów równości. Uwzględniane
są też rzeczywiste potrzeby rynku pracy.
Oferta kierowana do kobiet i mężczyzn nie
powiela stereotypów, promuje godzenie
życia zawodowego z prywatnym nie tylko
wśród kobiet, ponieważ wspiera również
role ojcowskie. Działania w takich projektach dostosowują wsparcie zgodnie ze
zdiagnozowanymi wcześniej potrzebami
obu płci i różnicują je, gdy zajdzie taka potrzeba.
Ostatnim typem projektów realizujących
zasadę równości szans są projekty „gender
mainstreaming”, których celem jest pełna
realizacja zasady równości szans kobiet
i mężczyzn w działalności i strukturach władzy państwa, regionu i samorządu. Projekty
mają służyć zmianie systemu, przede
wszystkim w zakresie prawa, edukacji, systemie podejmowania decyzji politycznych
i planowania polityki, tak by zasada równości szans kobiet i mężczyzn była realizowana
najpełniej.

Standard minimum – kluczem
do sukcesu
Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki muszą pamiętać, by w swoich
wnioskach zawrzeć wszystkie informacje ,

u

Równość w praktyce
u

Ewa Siwczak, oordynator realizacji zasady równości szans
w projektach PO KL w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach:

Sytuacja w regionie śląskim, jeśli chodzi o realizację tej zasady w projektach PO KL, nie odbiega
niestety od średniej krajowej – w pierwszym konkursie do poddziałania 8.1.1, które oferuje
wsparcie osobom zatrudnionym, 46% projektów zostało odrzuconych na skutek braku wymaganej liczby punktów standardu minimum. W konkursie drugim ten odsetek kształtuje się
na poziomie blisko 40%. Projektodawcy nie zawsze potrafią dokonać diagnozy sytuacji kobiet
i mężczyzn w obszarze, do którego kierują projekt. Często też – nawet jeśli już taka diagnoza
jest – mają kłopoty z doborem odpowiednich działań, z ustaleniem rezultatów, które przyniosą
pozytywną zmianę.
Wynika to z przyjęcia nieodpowiedniej filozofii projektowej. Ponieważ w PO KL przeważają
szkolenia, firma szkoleniowa najczęściej zaczyna od ustalenia, jaką liczbę uczestników zdoła
przeszkolić. A powinno się zacząć od ustalenia, gdzie istnieje potrzeba realizacji projektu, jaki
obszar jest np. zagrożony zwolnieniami, ilu jest tam mężczyzn, a ile kobiet, czy kobiety pracują
czy opiekują się dziećmi lub niepełnosprawnymi, jak je wspomóc, by mogły wziąć udział
w szkoleniach, jakie mają kwalifikacje, jakie szkolenia towarzyszące zaproponować, by ułatwić
im znalezienie pracy lub podnieść ich umiejętności. Odpowiedzi na te pytania pozwolą precyzyjnie określić zakres projektu, zastosować odpowiednie działania i narzędzia, sformułować
rezultaty. Standard minimum, wymagając diagnozy, może więc odwrócić dotychczasowe tendencje.
Dyskryminacja kobiet jest faktem, dlatego wiele projektów kierowanych jest wyłącznie do kobiet lub stanowią one większość uczestników. Ale już dziś sytuacja się zmienia. Są obszary,
gdzie wielu jest bezrobotnych mężczyzn, niektórzy samotnie wychowują dziecko, inni potrzebują wsparcia, bo likwiduje się zakłady zatrudniające głównie mężczyzn. Zasada równości
szans nie polega bowiem na stosowaniu parytetu 50%:50%, czyli równej liczby kobiet i mężczyzn, ale na wsparciu tej płci, która na danym obszarze potrzebuje tego bardziej.

W poradniku „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn
w projektach PO KL” przedstawiono cechy,
jakimi powinien się wyróżniać projekt równościowy,
a także zasady jego budowania

dotyczące realizacji zasady równości szans
kobiet i mężczyn, dzięki którym będzie
możliwe osiągnięcie tzw. standardu minimum. Standard minimum stanowi zestaw sześciu pytań dotyczących przestrzegania zasady równości szans kobiet
i mężczyzn w projekcie. Jest on spełniony
w przypadku uzyskania co najmniej
dwóch pozytywnych odpowiedzi. Nieuzyskanie tej liczby pozytywnych odpowiedzi skutkuje odrzuceniem wniosku o dofinansowanie.
Podczas oceny merytorycznej sprawdza
się, czy uzasadnienie wniosku zawiera diagnozę sytuacji w obszarze, do którego kierowany jest projekt, tj. analizę sytuacji kobiet
i mężczyzn, wskazującą na nierówności ze
względu na płeć. Analiza powinna zawierać
dane ilościowe z podziałem na płeć oraz dotyczące zasięgu i obszaru interwencji pro-

jektu. Ponadto standard minimum określa,
czy działania podejmowane w projekcie odpowiadają na nierówności i bariery, a także
różnicują działania dla kobiet i mężczyzn.
Konieczne jest również podawanie zakładanych rezultatów w podziale na płeć, a także
określenie równościowego sposobu zarządzania projektem.
Istnieją wyjątki, w których standard minimum nie musi być stosowany. Są to projekty, w których rekrutacja jest ograniczona
i wynika z profilu działalności wnioskodawcy (np. zakład karny), z zakresu realizacji
działań (stowarzyszenie samotnych ojców),
a także z realizacji działań pozytywnych –
czyli faworyzowaniu jednej z płci, jeśli jej sytuacja jest wyjątkowo niekorzystna w konkretnym obszarze (np. projekty tylko dla kobiet).
Urszula Gielniowska
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Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w końcu sierpnia 2009 r.
wyniosła 151 395 osób. W porównaniu z lipcem tego roku odnotowano wzrost liczby bezrobotnych
o 1,3 tys. osób, natomiast w ujęciu rocznym liczba osób pozostających bez zatrudnienia
wzrosła o 29 tys. Na dzień 31 sierpnia 2008 r. wynosiła 122 357.

Sytuacja na rynku pracy
w województwie śląskim
wg stanu z 31 sierpnia 2009 r.
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które stanową 55,4% ogółu bezrobotnych.
W strukturze bezrobocia stale przeważają kobiety. Pięć lat temu odsetek ten wynosił 56,1%. Nieznaczny spadek nie może
jeszcze świadczyć o malejącym trendzie,
gdyż w ostatnich kilku latach bywało, że
wskaźnik ten przekraczał 61,9% (2007 r.).
Poza tym w porównaniu z lipcem br. udział
bezrobotnych kobiet wśród ogółu zarejestrowanych zwiększył się o 0,3 pkt. proc.
Bezrobotni uprawnieni do zasiłku stanowią 20,5% zarejestrowanych (31 tys.
osób). W porównaniu z końcem lipca odnotowano tu spadek o 953 osoby.
W sierpniu 919 osób rozpoczęło udział
w przedsięwzięciach realizowanych
w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W grupie tej zdecydowana większość uczestniczyła w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe
urzędy pracy (657 beneficjentów, w tym
398 pań).
u

492 osoby podjęły działalność gospodarczą i przyznano im wsparcie, o którym
mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.
W sierpniu br. pracodawcy zgłosili 10 581
ofert pracy (w lipcu br. – 9090), w tym
ponad 4 tys. to oferty pracy subsydiowanej.
W sierpniu 25 przedsiębiorstwach 530
osobom wręczono wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w tym 3
zakłady z sektora publicznego). 10 firm
zgłosiło zamiar dokonania zwolnień grupowych (792 osoby). W końcu miesiąca zwolnieniami monitorowanymi objętych zostało
450 pracowników z 10 zakładów pracy zlokalizowanych w województwie śląskim.
W sierpniu tego roku wydano: 32 formularze E 301 (potwierdzające okresy zaliczane
przy przyznawaniu świadczeń dla bezrobotnych do: Irlandii, Czech, Hiszpanii, Wielkiej
Brytanii, Francji, Finlandii, Islandii i Niemiec),
1 formularz E 302 (dotyczący członków ro-

Struktura bezrobocia w województwie śląskim według płci

MARIUSZ MAMET/MACMAP

W

końcu lipca 2009 r. stopa bezrobocia w województwie śląskim
wynosiła 8,4% i była niższa od
średniej ogólnopolskiej (10,8%). Taki poziom bezrobocia plasuje nasze województwo na trzecim miejscu w kraju, za województwami wielkopolskim (7,9%) i mazowieckim (8,3%). W podregionach wartość
omawianego wskaźnika zamyka się w przedziale od 4,9% w tyskim do 11,9% w podregionie sosnowieckim.
Najniższą stopę bezrobocia notowano
w miastach Katowice (2,5%) i Tychy (4,6%)
oraz w powiecie bieruńsko-lędzińskim
(4,0%). Natomiast najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w powiatach myszkowskim
(17,5%), zawierciańskim (15,5%) i częstochowskim (14,3%).
W sierpniu 2009 r. w powiatowych urzędach pracy województwa śląskiego zarejestrowało się (tzw. napływ do bezrobocia)
25,8 tys. osób (z czego 52,2% stanowiły kobiety). W odniesieniu do lipca br. liczba bezrobotnych, którzy zarejestrowali się sierpniu, spadła o 3,3 tys. osób.
Liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji powiatowych urzędów pracy (tzw.
odpływ) wyniosła 24,6 tys. To wartość niższa
o 3 tys. od zaobserwowanej w lipcu. W sierpniu ponad 9 tys. osób nie potwierdziło gotowości do pracy i straciło status bezrobotnego. To najliczniejsza grupa (36,9%) spośród wszystkich wyłączonych z ewidencji.
W tym samym okresie 8284 osoby bezrobotne podjęły zatrudnienie (33,7% wszystkich wyłączonych). Szkolenia rozpoczęło
2135 osób (8,7% „odpływu”), natomiast na
staże skierowano 2029 osób bezrobotnych
(8,3%). Dobrowolnie ze statusu bezrobotnego zrezygnowało ponad 1 tys. osób.
83 867 osób bez pracy zarejestrowanych
w PUP w województwie śląskim to kobiety,
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Ważne pojęcia

u Napływ do bezrobocia

– liczba bezrobotnych, którzy w danym
okresie sprawozdawczym (np. miesiącu)
zostali zarejestrowani w urzędach pracy.
u Odpływ z bezrobocia

– 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 niepotwierdzeniem gotowości do pracy, dobrowolną
rezygnacją ze statusu bezrobotnego, podjęciem nauki, ukończeniem wieku produkcyjnego, nabyciem praw emerytalnych i innymi przyczynami.
u Długotrwale bezrobotni

– pozostający bez pracy przez 12 miesięcy
na przestrzeni ostatnich 24 miesięcy.

FOT. JACEK BABICZ

u Zwolnienie monitorowane

dziny osoby bezrobotnej, którzy muszą być
uwzględnieni przy naliczaniu świadczeń)
oraz 2 formularze E 303 (dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych w związku z poszukiwaniem pracy
u

Udział bezrobotnych znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy
(w sierpniu 2009 r.):

• bez wykształcenia średniego – 55,3%
ogółu bezrobotnych (83 706 osoby)
• długotrwale bezrobotni – 35,3% ogółu
bezrobotnych (53 452 osoby)
• bez kwalifikacji zawodowych – 26,7%
ogółu bezrobotnych (40 377 osób)
• bez doświadczenia zawodowego – 27,2%
ogółu bezrobotnych (41 185 osób)
• powyżej 50. roku życia – 22,0% ogółu
bezrobotnych (33 350 osób)
• do 25. roku życia – 20,3% ogółu
bezrobotnych (30 680 osób)
• kobiety, które nie podjęły zatrudnienia
po urodzeniu dziecka – 16,4% ogółu
bezrobotnych kobiet (13 785 osób)
• samotnie wychowujący co najmniej jedno
dziecko do 18. roku życia – 8,4% ogółu
bezrobotnych (12 737 osób)
• niepełnosprawni – 6,1% ogółu
bezrobotnych (9310 osób)
• bezrobotni, którzy po odbyciu kary
pozbawienia wolności nie podjęli
zatrudnienia – 1,7% ogółu bezrobotnych
(2626 osób).

w Belgii i Francji). W 42 przypadkach wystąpiono na formularzu E 001 do instytucji właściwych o wydanie formularza E 301. Przekazano osobom zainteresowanym adresy
instytucji właściwych do wydania formularza E 301.
W omawianym okresie wydano 292 decyzje, w tym 206 decyzji przyznających
prawo do zasiłku dla bezrobotnych na zasadzie sumowania okresów zatrudnienia (decyzje wydano w oparciu o formularze E 301
oraz polskie świadectwa pracy), 86 decyzji
stwierdzających zachowanie prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych nabytego
w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej. Wydano także 38 postanowień o zawieszeniu
postępowania w związku z wystąpieniem
do instytucji właściwej o wydanie formularza E 301, 47 postanowień o podjęciu postępowania oraz 2 postanowienia o wznowieniu postępowania.

– rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku
służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w związku z którym są świadczone usługi rynku pracy dla pracowników
będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego,
a także zagrożonych zwolnieniem. Obowiązek stosowania programu zwolnień monitorowanych ma pracodawca, zamierzający
zwolnić co najmniej 50 pracowników
w okresie trzech miesięcy. W takiej sytuacji
pracodawca jest obowiązany uzgodnić
z właściwym PUP zakres i formy pomocy
dla zwalnianych pracowników, a dotyczące
w szczególności pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń i pomocy
w aktywnym poszukiwaniu pracy. W przypadku zwolnienia monitorowanego pracodawca jest obowiązany podjąć działania
polegające na zapewnieniu pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub będącym w trakcie wypowiedzenia, lub
w okresie sześciu miesięcy po rozwiązaniu
stosunku pracy lub stosunku służbowego,
usług rynku pracy realizowanych w formie
programu. Program może być realizowany
przez powiatowy urząd pracy, agencję zatrudnienia lub instytucję szkoleniową
i może być finansowany samodzielnie
przez pracodawcę, pracodawcę i odpowiednie jednostki administracji publicznej
lub na podstawie porozumienia organizacji
i osób prawnych z udziałem pracodawcy.
u Stopa bezrobocia

– wskaźnik, który obrazuje natężenie bezrobocia, czyli stosunek liczby bezrobotnych
do liczby aktywnych zawodowo dla określonej jednostki administracyjnej.
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Bezrobotni w powiatach
województwa śląskiego
(stan na 14 września 2009 r.)
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