Zostań swoim szefem
Europejskie Targi
Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji
Aktualna sytuacja na regionalnym
rynku pracy

W numerze:
Wydarzyło się
Nowe wyzwania dla związków
zawodowych

str. 3
str. 4

- rozmowa z Piotrem Dudą - przewodniczącym Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności oraz Henrykiem Moskwą przewodniczącym Rady OPZZ Województwa Śląskiego

Bezpieczne wyjazdy za granicę

str. 6

Przywrócić społeczeństwu

str. 7

Wyprowadzić na prostą

str. 9

Niecodzienna rola doradcy
zawodowego

str. 10

Wysoka efektywność projektów

str. 11

Europejskie Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji

str. 12

Tajemnice austriackiego
sukcesu
Regionalny Plan Działań

str. 14

Zostań swoim szefem

str. 15

Holandia

str. 17

Aktualna sytuacja na
regionalnym rynku pracy

str. 21

wstęp

praca za granicą

2

str. 14

Szanowni Państwo!
Mam ogromną przyjemność zaprosić do lektury
drugiego w tym roku wydania Biuletynu Informacyjnego
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach.
W tym numerze sporo
miejsca poświęcamy problematyce osób wykluczonych społecznie. Siemianowicki Urząd
Pracy realizuje projekt pn. „Droga do pracy”, który ma
ułatwić długotrwale bezrobotnym powrót na rynek pracy,
a przede wszystkim wyciągnąć ich z życiowego marazmu.
Wykluczenie społeczne to często główny powód bezdomności. Według szacunków wśród bezdomnych poziom bezrobocia sięga powyżej 95 proc. Wrocławskie Towarzystwo
Św. Brata Alberta przygotowało niezwykle interesujący
i innowacyjny projekt, który ma pomóc głównie bezdomnym i bezrobotnym. Program ma charakter ogólnopolski, w naszym województwie jest realizowany w Bytomiu,
Częstochowie, Gliwicach, Rybniku, Sosnowcu i Zabrzu.
Pomysłodawcy projektu „Wyprowadzić na prostą” przygotowali innowacyjną Metodę Towarzyszenia polegającą
na indywidualnym podejściu, zapewnieniu wsparcia i poświęceniu czasu, jakiego osoba bezdomna lub zagrożona
bezdomnością potrzebuje, aby aktywnie włączyć się w życie zawodowe i społeczne. W miejscowościach, gdzie realizowany jest projekt powstały PAB-y (Punkty Aktywizacji Bezrobotnych), w których z beneficjentami pracują tzw.
akompaniatorzy. Pierwsze efekty tego projektu, o których
rozmawialiśmy w trakcie konferencji w Zabrzu, są bardzo
obiecujące.
W tym numerze rozmawiamy z Piotrem Dudą
– szefem Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności oraz Henrykiem Moskwą – przewodniczącym Rady OPZZ Województwa Śląskiego o roli związków zawodowych na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Zmiany spowodowane
spadkiem bezrobocia z jednej strony, a także liczną migracją zarobkową Polaków z drugiej strony powodują,
że właściciele firm coraz głośniej zastanawiają się nad
zatrudnieniem u siebie cudzoziemców, głównie z Europy
Wschodniej. Czy otworzyć polski rynek pracy przed tymi
ludźmi – to pytanie do rządzących, ale także związkowców.
Pytamy ich także o nowe rozwiązania prawne dotyczące
zatrudniania pracowników w ramach tzw. telepracy.
W okresie wakacyjnym wiele osób wykorzystuje
urlop czy też przerwę w nauce do tego, by zarobić dodatkowe pieniądze. Często jednak zamiast grubego portfela
z takich zarobkowych wakacji nasi rodacy wracają jedynie
bogatsi o przykre doświadczenia. W tym numerze radzimy,
jak uniknąć pułapek organizując wyjazd w celach zarobkowych.
14 czerwca w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim
odbyły się Europejskie Targi Przedsiębiorczości, Pracy
i Edukacji, których organizatorem jest WUP. W ich trakcie
78 wystawców z 8 krajów europejskich przedstawiło 3124
oferty pracy, w tym tysiąc ofert z zagranicy. Targi odwiedziły niespotykane tłumy osób zainteresowanych znalezieniem nowego zatrudnienia. Ze względów lokalowych nie
byliśmy w stanie przyjąć wszystkich chętnych wystawców,
dlatego też rozważamy zmianę miejsca organizacji Targów w 2008 roku.
Życzę miłej lektury
Przemysław Koperski
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach

Wydarzyło się
„Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w okresie programowania 2007-2013” to tytuł spotkania informacyjno-szkoleniowego zorganizowanego przez WUP z myślą o przyszłych
beneficjentach. 17 maja w sali Benedyktynka Biblioteki Śląskiej
w Katowicach odbyło się pierwsze z zaplanowanego cyklu spotkań,
których celem jest zapoznanie zainteresowanych z możliwościami,
jakie stoją przed ewentualnymi autorami projektów realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie rozwoju zasobów ludzkich. Kolejne spotkanie -14 czerwca - zorganizowane zostało przy okazji Europejskich Targów Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji.

Kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji - Łukasz Wilczek
- wyjaśnia zasady aplikowania w PO Kapitał Ludzki.

14 czerwca 2007 – tego dnia w Gmachu Sejmu Śląskiego swoją
ofertę zaprezentowało 78 pracodawców z 8 krajów Unii Europejskiej, 16 instytucji szkoleniowo-edukacyjnych oraz 10 firm wspierających przedsiębiorczość w naszym regionie. Wszystko to przy
okazji kolejnej edycji Europejskich Targów Przedsiębiorczości,
Pracy i Edukacji organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach. Tłumy zainteresowanych osób mogły szukać swojej nowej drogi zawodowej wśród m.in. 3124 ofert pracy krajowych bądź zagranicznych.
Licznie odwiedzane były stoiska doradców EURES.

Na koniec maja w śląskich powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 199 tysięcy osób bezrobotnych. Tak dobry wynik nie był notowany w naszym województwie od października
1999 r. Stopa bezrobocia, która aktualnie wynosi na Śląsku 11,7%
( kraj 13,7%) plasuje nasze województwo na czwartym miejscu
w Polsce, za województwami: małopolskim, wielkopolskim oraz
mazowieckim. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w miastach: Świętochłowice i Bytom oraz powiecie zawierciańskim ( po
19.6%), tradycyjnie już najniższa wystąpiła w Katowicach(5,0%),
Bielsku-Białej(6,6%) oraz powiecie bieruńsko-lędzińskim.(7,3%).

Inicjator projektu ,,Pierwsza Szychta” - poseł na Sejm oraz były
Dyrektor Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości - Pan Michał Wójcik.

wydarzyło się

“Pilnie zatrudnię... Aktualne problemy rynku pracy na Śląsku
i sposoby ich rozwiązywania” – pod takim hasłem odbyła się 21
czerwca w katowickim Hotelu Campanille konferencja zorganizowana przez członków Partnerstwa na Rzecz Rozwoju “Pierwsza
szychta”. Podczas spotkania przedstawione zostały aktualne problemy śląskiego rynku pracy, takie jak migracje zarobkowe wykwalifikowanych pracowników, niedobory zawodów i kompetencji pracowniczych w stosunku do potrzeb śląskiego rynku pracy,
potrzeby przekwalifikowania zawodowego osób bezrobotnych
oraz doświadczenia w realizacji projektów aktywizacji zawodowej
osób dyskryminowanych na rynku pracy na przykładzie projektu
“Pierwsza Szychta” realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
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Nowe wyzwania dla związków zawodowych
Sytuacja na rynku pracy od momentu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej zmieniła się diametralnie. Zauważają to także ci, którzy dbają o interesy pracowników. Związki zawodowe w nowej rzeczywistości odnajdują się – potrafią
sięgać po środki unijne, ale też muszą poradzić sobie z nowym zjawiskiem, jakim jest emigracja zarobkowa Polaków.
Jak radzą sobie dwa największe związki zawodowe w województwie śląskim – rozmawiamy o tym z Piotrem Dudą – przewodniczącym Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności oraz Henrykiem Moskwą – przewodniczącym Rady OPZZ Województwa
Śląskiego.
Jak oceniacie Panowie sytuację
na rynku pracy w województwie
śląskim?
Piotr Duda – przewodniczący
Śląsko-Dąbrowskiej
Solidarności: Jest bardzo zróżnicowana,
bo cały region jest zróżnicowany. Są
miasta, jak Katowice czy Bielsko-

gość biuletynu

Henryk Moskwa
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-Biała, gdzie bezrobocie wynosi tylko
kilka procent. Kto chce, to znajdzie
tam pracę. Tuż obok są takie enklawy
bezrobocia, jak Siemianowice Śląskie
czy Bytom, gdzie co piąty mieszkaniec jest bez pracy. I z tych dwóch
biegunów wychodzi średnia – nieco
ponad 12 proc., która w porównaniu
z resztą kraju jest niezła, ale tak naprawdę niewiele mówi. Nasz region
jest bardzo różnorodny, więc zwalczanie bezrobocia wymaga też różnorodnych działań. Szereg instytucji musi
ze sobą współdziałać – tak dzieje się
chociażby w europejskim programie
„Pierwsza Szychta”, gdzie partnerami są Wojewódzki Urząd Pracy, Izba
Rzemieślnicza, Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej i „Solidarność”.
Bezrobotni też muszą zmienić swój
sposób myślenia. Coraz bardziej mam
wrażenie, że niektórzy z nich są zbyt
pasywni, że nie próbują szukać pracy
w innych miastach, że trochę się do tej
swojej sytuacji przyzwyczaili. To nie
jest dobre.
Henryk Moskwa – przewodni-

czący Rady OPZZ Województwa
Śląskiego: Patrzę na to, co się dzieje
na śląskim rynku pracy z umiarkowaniem. Fakty są takie, że bezrobocie
spada i to na pewno cieszy. Z drugiej
jednak strony są grupy bezrobotnych,
szczególnie defaworyzowanych, które
– w mojej opinii - już nie wrócą do
normalnego „obiegu” pracy.
Jak w Panów opinii są
przestrzegane prawa
pracownicze w naszym
regionie? Czy na Śląsku są przypadki drastycznego łamania prawa pracy?
Piotr Duda: Przestrzeganie praw pracowniczych
często bywa odwrotnością
poziomu bezrobocia. Jeśli
pracownik wie, że za przysłowiową bramą na jego
posadę czeka 10 bezrobotnych, to nie będzie umierał za Kodeks
Pracy. Często stuli uszy po sobie i zniesie złe traktowanie. Pracodawcy o tym
wiedzą i bezwzględnie wykorzystują.
Oczywiście, od tej reguły są wyjątki,
ale generalnie tak to właśnie wygląda.
Natomiast w momencie, gdy bezrobocie spada, gdy pracownik, zwłaszcza
taki, który coś potrafi, zaczyna być
w cenie, to rośnie też znaczenie praw
pracowniczych. Mam wrażenie, że tak
właśnie zaczyna dziać się w tej chwili.
Również sądy w tym zakresie działają
trochę bardziej energicznie niż kiedyś.
Dobrą robotę w obronie praw pracowniczych i zwykłej ludzkiej godności
robią też media. Nie wyobrażam sobie powtórzenia sytuacji sprzed kilku
lat, gdy prezes firmy odzieżowej kazał
pracownicom klęczeć, bo inaczej nie
wypłaci im zaległych pensji. Dziś ten
człowiek – i przez związki, i media,
i sądy – byłby skończony. Nie znaczy
to oczywiście, że prawa pracownicze
są powszechnie szanowane, że w tym
zakresie jest idealnie, bo nie jest.
Henryk Moskwa: W naszym regio-

nie, tak jak i w całym kraju, jest bardzo wiele nieprawidłowości. Zdarzają
się przypadki drastycznego łamania
prawa pracy. Są przecież konkretne
sprawy w prokuraturze. Niestety ubolewam nad tym – ale one po prostu
się ślimaczą. Jest taka ogólna tendencja, żeby sprowadzić pracownika do
roli przedmiotu, a związki zawodowe
marginalizować. To bardzo niepokojący trend, któremu musimy się przeciwstawiać.
Problem szarej strefy - czy on
występuje w województwie śląskim i jaki ma wpływ na rynek
pracy?
Henryk Moskwa: Śląsk nie jest wolny od problemu szarej strefy. Niestety
to zjawisko - nie waham się powiedzieć
- ma istotny wpływ na rynek pracy.
Piotr Duda: Oczywiście, że także
u nas w regionie ludzie pracują w szarej strefie. Trudno powiedzieć, w jaki
sposób wpływa to rynek pracy na Śląsku i w Zagłębiu. Zaryzykowałbym
stwierdzenie, że w mniejszym stopniu
niż w innych regionach. Wyróżniamy
się przecież uprzemysłowieniem, tradycją uczciwej pracy i silną pozycją
związków zawodowych – to wszystko
nie sprzyja szarej strefie.
Czy związki zawodowe wykorzystują możliwości, jakie daje Europejski Fundusz Społeczny?
Piotr Duda: Korzystamy z dobrodziejstwa EFS już od kilku lat. Z tych
środków sfinansowany został na przykład nasz program „40 wspaniałych”,
w ramach którego kilkudziesięciu
młodych ludzi zdobyło nowy zawód.
Jesteśmy partnerem w EFS-owskim
programie „Praca dla dwojga”, który upowszechniał elastyczne formy
zatrudnienia dla młodych mam. Kolejnym programem, który jest współfinansowany z EFS, jest wspomniana
już wcześniej „Pierwsza Szychta”.
Europejski Fundusz Społeczny to znakomity instrument przeciwdziałania
bezrobociu. Gdyby jeszcze tylko pro-

Jak związek zapatruje się na
emigrację zarobkową młodych
ludzi?
Henryk Moskwa: Podchodzę do
tego z mieszanymi uczuciami. Podróże kształcą i dają dużo nauki praktycznej, ale czy ci młodzi ludzie zechcą
wrócić? Sądzę, że nie. Politycy o tym
nie myślą. Nie potępiam tych, którzy
wyjeżdżają z kraju w poszukiwaniu
lepszych zarobków. Jednak uważam,
że w Polsce należy stworzyć warunki
do pracy i do przyzwoitego wynagrodzenia dla naszych ludzi, tak by nie
musieli tułać się za granicą i doświadczać poniewierki.
Piotr Duda: Liczę, że po roku, dwóch,
większość z nich wróci do Polski i tu
zainwestuje wiedzę i doświadczenie
zdobyte na Zachodzie. Są już pierwsze
symptomy takich powrotów. Ważne,
by w Polsce czekało na nich godne wynagrodzenie, szanse rozwoju i życiowe
perspektywy. Nie wolno nam – i mam
tu na myśli całą klasę polityczną, również związkowców – dopuścić do tego,
że ponad milion młodych ludzi, często
bardzo dobrze wykształconych, spakuje walizki i wyjedzie na zawsze. To
jedno z największych zagrożeń stojących teraz przed Polską.
Pracodawcy
coraz
częściej
wspominają, że odpowiedzią
na emigrację zarobkową Polaków jest legalizacja zatrudnienia
w naszym kraju pracowników ze
Wschodu.
Henryk Moskwa: Bardzo negatywnie patrzę na takie zamiary polskich
pracodawców. Powtórzę jeszcze raz
– powinniśmy zrobić wszystko, żeby
tym, którzy wyjechali albo zamierzają
wyjechać stworzyć warunki do pracy
i do przyzwoitego wynagrodzenia. To
zdecydowanie najlepsze rozwiązanie.

Jeśli myślimy o ściąganiu
do Polski pracowników zza
wschodniej granicy, musimy patrzeć na drugi aspekt
tej sprawy. Pamiętajmy, że
sprowadzamy nie tylko siłę
roboczą, ale również inne
obyczaje, inną kulturę, religię. Wcześniej czy później
przyjadą za swoimi mężczyznami kobiety, dzieci,
a nawet całe rodziny. Nie
straszę – ale spójrzmy na
Niemcy i problem turecki.
Piotr Duda
Piotr Duda: Jeśli pensje
w Polsce będą choćby zbliżone do
Jak związki zawodowe zapatrutych z Zachodu, to nie będzie takiej
ją się na uelastycznienie rynku
potrzeby. Mamy w Polsce świetnych
pracy w kontekście wprowadzefachowców – informatyków, budownia chociażby telepracy?
lańców, lekarzy, pielęgniarki. WystarPiotr Duda: Przed takimi wyzwaniaczy, że będą sprawiedliwie wynagrami nie uciekniemy. „Solidarność” od
dzani. Sprowadzenie przysłowiowego
dawna popiera ustawowe unormowamiliona Chińczyków czy Hindusów
nie telepracy, aktywnie uczestniczymy
nie będzie rozwiązaniem problemu,
w przygotowywaniu zapisów prawale raczej zafundowaniem sobie nowenych w tym zakresie. Warunek jest
go. Wystarczy popatrzeć, jakie problejeden – osoby wykonujące telepracę
my z emigrantami mają teraz Francuzi
nie mogą być zatrudnione na gorszych
czy Niemcy.
warunkach niż te świadczące pracę
u pracodawcy. Obejmować je musi
Jak postrzegacie Panowie rolę
większość zapisów Kodeksu Pracy.
związku zawodowego na tak
Henryk Moskwa: Na pewno związki
dynamicznie zmieniającym się
zawodowe powinny być bardziej elaobecnie rynku pracy?
styczne. Zmuszają nas do tego współPiotr Duda: Mamy znacznie więczesne możliwości technologiczne
cej obowiązków niż jeszcze na przyi komunikacja międzyludzka, ale jekład 10 lat temu. Do najważniejszego
stem zdecydowanym wrogiem samo– obrony praw pracowniczych i związzatrudnienia.
kowych – doszły nowe, związane chociażby z naszym członkostwem w Unii
Jak układa się współpraca związEuropejskiej. Po akcesji w większym
ków zawodowych z Wojewódzstopniu współpracujemy z tamtejszykim Urzędem Pracy? Na czym
mi związkami, wymieniamy się doona polega?
świadczeniami, podpowiadamy sobie
Henryk Moskwa: Pozytywnie.
nawzajem. Członkostwo w Unii to
Przede wszystkim uczestniczymy
także szansa na uczestnictwo w prow pracach Wojewódzkiej Rady Zagramach europejskich, którą, jako Ślątrudnienia, gdzie kształtuje się polisko-Dąbrowska „Solidarność”, udaje
tyka rynku pracy, nowe koncepcje
nam się dobrze wykorzystywać. Ale
rozwojowe śląskiego rynku pracy, ale
czekają nas też wyzwania – rośnie
również podstawowa wiedza o meśrednia wieku członków „S”, powstają
chanizmach rozwoju i przyszłym
nowe firmy, w których nie ma jeszcze
rynku pracy w województwie śląskim.
związku. Przyciągnięcie do „SolidarPiotr Duda: Jesteśmy partnerami
ności” ludzi młodych to w tej chwili
w programach „Pierwsza Szychta”
najtrudniejsze wyzwanie stojące przed
i „Praca dla dwojga”, dzięki współpranami.
cy udało się też stworzyć w naszym
Henryk Moskwa: Nasz związek
budynku Gminne Centrum Informacji,
już się zmienia. W tej chwili nasze
w którym bezrobotni mieli bezpłatdziałania nie opierają się głównie na
ny dostęp do internetu. Oprócz tego
stawianiu żądań, ale też przykładawspółdziałamy chociażby w ramach
my dużą troskę do utrzymania miejsc
Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. To
pracy. Dlatego też staramy się pomóc
są dobre, merytoryczne relacje. Tak
ludziom podnosić kwalifikacje, podejwłaśnie być powinno.
mujemy współpracę międzynarodową.
Wszystko, by pomóc ludziom pracy.
Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał: Piotr Strzelecki

gość biuletynu

cedury były mniej zbiurokratyzowane...
Henryk Moskwa: Związek OPZZ,
którym kieruję w województwie śląskim stara się w miarę możliwości
kadrowych korzystać z EFS, choć
z różnym skutkiem. Śląskie OPZZ
uczestniczy w projekcie „Praca dla
dwojga”, który umożliwia powrót do
pracy kobietom po urlopie macierzyńskim. Jest to nowy projekt, w mojej
ocenie bardzo ciekawy, ale wymaga
nowych rozwiązań prawnych. W tej
chwili przygotowujemy się do nowego okresu programowania 2007-2013.
Będziemy aplikowali jako związek
o środki z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.

5

Bezpieczne wyjazdy
za granicę

praca za granicą

1. Formalności do załatwienia
przed wyjazdem:
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Przygotuj swoje CV w języku pracodawcy, zabierz kilka lub kilkanaście
egzemplarzy razem z wersją zapisaną
na dyskietce lub CD.
Sprawdź czy masz ważny paszport
(min. 6 miesięcy), jest on konieczny np. do uzyskania numeru PPS lub
otwarcia konta bankowego w Wielkiej
Brytanii.
Zadbaj o środki na utrzymanie (min.
na miesiąc), transport lub powrót do
domu (np. w Wielkiej Brytanii min.
800-900 £, w Irlandii min. 1200 €,
w Czechach min. 7000 KCZ, w Hiszpanii min. 600-700 €).
Złóż wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o wydanie Europejskiej
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,
która jest dokumentem uprawniającym
do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w krajach UE/EOG przez maksymalnie 30 dni.
Wykup ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.
W Wojewódzkim Urzędzie Pracy pobierz formularze związane ze świadczeniami dla bezrobotnych: E 301
(zsumowanie okresów zatrudnienia),
E 302 (zasiłki dla członków rodziny),
E 303 (transfer zasiłku). Każda osoba bezrobotna z prawem do zasiłku
zamieszkująca w jednym z państw
członkowskich UE, ma prawo szukać
pracy w innym państwie członkowskim i w tym państwie przysługuje jej
prawo do kontynuacji wypłaty zasiłku
maksymalnie do 3 miesięcy - wypłacanego w przeliczeniu na walutę kraju
poszukiwania pracy.
Przygotuj numery i adresy polskich
placówek dyplomatycznych (dostępne
na stronie www.msz.gov.pl) oraz znajomych już przebywających w danym
kraju, znajdź zakwaterowanie, np.
Wielka Brytania www.findaflat.com
(Londyn), www.yell.co.uk www.arla.
co.uk, www.sspc.com.uk (Szkocja),
Irlandia www.threshold.ie, www.daft.
ie, www.myhome.ie, Hiszpania www.
paginas-amarillas.es, Czechy www.
cenybytu.idnes.cz .

W najbliższym Urzędzie Skarbowym
dowiedz się, w jaki sposób będziesz
rozliczał podatek od dochodów uzyskanych za granicą. Krajowa Informacja Podatkowa 0-801 055 055 (opłata
35 gr. brutto/min), dla sieci komórkowych 022 330 03 30.
Sprawdź, czy będziesz mógł swobodnie podjąć pracę w swoim zawodzie
www.buwiwm.edu.pl .
Sprawdź, czy w kraju, do którego wyjeżdżasz, wymagane jest pozwolenie
o pracę. Jest ono konieczne w krajach,
w których obowiązują okresy przejściowe. Pozwolenie o pracę jest wydawane przez urzędy pracy, lub urzędy
ds. emigracji. Z wnioskiem do urzędu
występuje zazwyczaj pracodawca.
Jeśli przed wyjazdem znalazłeś już
pracodawcę, poproś go o umowę lub
kopię umowy, najlepiej w języku polskim. Jeżeli umowa jest w języku pracodawcy upewnij się, czy rozumiesz
jej postanowienia. W razie wątpliwości poproś o pomoc kogoś, kto zna ten
język.

2. Formalności do załatwienia
po przyjeździe:

W większości krajów pobyt dłuższy
niż 3 miesiące należy zalegalizować
(zgłosić) w odpowiedniej jednostce
administracyjnej (komisariat policji,
urząd ds. cudzoziemców lub urząd
gminy) na podstawie ważnego paszportu i jeśli jest to konieczne na podstawie pozwolenia o pracę.
U 99% pracodawców wymagane jest
założenie konta bankowego. Przy
otwarciu konta bankowego potrzebne
są 2 dokumenty ze zdjęciem, potwierdzenie zamieszkania na terenie danego kraju (umowa najmu, rachunek za
prąd, telefon itp. na własne nazwisko).
Postaraj się o nadanie numeru ubezpieczenia społecznego i/lub identyfikacji podatkowej, np. Irlandia – PPS
Ministerstwo ds. Spraw Społecznych
i Rodziny, Islandia-osobisty numer
identyfikacyjny i karta podatkowa,
Hiszpania – NIE Urząd ds. cudzoziemców oraz karta ubezpieczenia społecznego, Holandia – SOFI lokalny urząd
podatkowy.
Zarejestruj się w systemie usług medycznych, np. Irlandia – uzyskanie

karty medycznej (Służba Ochrony
Zdrowia, HSE), Wielka Brytania
– rejestracja u konkretnego lekarza
świadczącego usługi w ramach krajowej służby zdrowia (NHS), Hiszpania
– uzyskanie karty medycznej (INSALUD – Instytut Zarządzania Zdrowiem), Czechy – rejestracja w Powszechniej Kasie Chorych lub jednej
z 8 kas branżowych.

3. Jeśli korzystasz z usług
agencji pośrednictwa pracy
pamiętaj, że:

Agencja pośrednictwa pracy musi
posiadać certyfikat Ministra Pracy
i Polityki Społecznej/ Marszałka Województwa, na stronie internetowej
www.kraz.praca.gov.pl został udostępniony wykaz Krajowego Rejestru
Agencji Zatrudnienia.
Agencja pośrednictwa pracy nie powinna pobierać od osób poszukujących pracy opłat, za wyjątkiem: opłat
za zorganizowany transport, kosztów
tłumaczenia dokumentów lub badań
lekarskich, natomiast powinna podpisać z klientem umowę cywilno-prawną, w której będą zawarte informacje,
za co i ile osoba poszukująca musi zapłacić.
Agencja pośrednictwa pracy ma obowiązek zawarcia z osobą kierowaną do
pracy umowę, w której będą zawarte
takie informacje, jak: zagraniczny pracodawca, okres zatrudnienia, rodzaj
oraz warunki pracy i wynagradzania,
przysługujące osobie świadczenia socjalne, warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw szczęśliwych
wypadków i chorób tropikalnych,
obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy i agencji zatrudnienia,
zakres odpowiedzialności cywilnej
stron w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją pośrednictwa
pracy a obywatelem polskim, w tym
stronę pokrywającą koszty dojazdu
i powrotu osoby skierowanej do pracy
w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków
umowy oraz tryb dochodzenia zawiązanych z tym roszczeń.
Monika Hepner-Pyziak

Przywrócić społeczeństwu

Duża grupa wśród ludzi wykluczonych społecznie to długotrwale bezrobotni.

„Droga do pracy” to nazwa projektu
przygotowanego przez Powiatowy
Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich, który skierowany jest do osób
wykluczonych społecznie. Program
ma pomóc im nie tylko w odnalezieniu się na rynku pracy, ale także radzeniu sobie z problemami dnia codziennego. Przysłowiowa „droga do
pracy” u takich ludzi nie jest łatwa
i wymaga determinacji zarówno ze
strony szukających zatrudnienia, ale
także instytucji odpowiedzialnych za
ułatwienie bezrobotnym znalezienia
pracy. Siemianowicki projekt pokazuje, w jaki sposób obie grupy powinny ze sobą współpracować. Na
jego realizację tamtejszy PUP pozyskał 1.171.112,00 zł. z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Wartość całego projektu to 1.469.890,00 zł.
Celem programu „Droga do pracy”
jest zmiana sytuacji zawodowej 180
bezrobotnych pozostających bez pra-

cy co najmniej dwa lata, zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Beneficjenci projektu uczestniczą w warsztatach aktywizacji społecznej i zawodowej, z wykorzystaniem elementów
Klubów Pracy. Następnie odbędą
przygotowanie zawodowe w firmach.
To ma im ułatwić powrót na rynek
pracy. 150 objętych programem zostanie w pierwszym rzędzie skierowanych na szkolenia. Żeby stwierdzić,
w jaki sposób można pomóc takim
ludziom wpierw określono potrzeby bezrobotnych od dłuższego czasu
zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Siemianowicach
Śląskich. Na tej podstawie stwierdzono, iż w pierwszej kolejności ludzie
zagrożeni wykluczeniem społecznym
powinni wziąć udział w warsztatach
aktywizacji społecznej, czyli nauczyć
się współdziałania w grupie, wyrobić
w sobie także nawyki kulturalnego
zachowania. Powinni też wykształ-

cić w sobie poczucie obowiązku, co
w następnym etapie pomoże im przestrzegać dyscypliny, a ostatecznie
ułatwi wdrożenie do sumiennej i systematycznej pracy.
Najważniejszym celem, a zapewne
też najtrudniejszym, jest to, by osoby takie poczuły w sobie motywację
do aktywnego poszukiwania pracy.
Dlatego właśnie muszą odbudować
poczucie własnej wartości, utracone
w trakcie długiego bezrobocia. W ramach projektu beneficjenci mają okazję poznania sztuki autoprezentacji.
To jeden z elementów przygotowania
do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.
Dla każdej osoby zostanie opracowane
internetowe portfolio, które umieszczone będzie na stronie internetowej
projektu. Takie portfolio to profesjonalnie przygotowana krótka charakterystyka beneficjenta, z opisem cech,
doświadczenia życiowego oraz zdjęciami. Szukając pracy uczestnicy projektu będą mogli podawać swoją stronę potencjalnym pracodawcom. Taka
forma autopromocji może okazać się
dodatkowym atutem, elementem wyróżniającym daną osobę na tle innych,
poszukujących pracy.
Beneficjenci projektu otrzymają także dodatkowe wsparcie w postaci
przygotowania zawodowego. Jeżeli
już znajdzie się pracodawca zainteresowany zatrudnieniem osoby objętej
programem „Droga do pracy” wówczas urząd pracy zawrze z nim umowę
na półroczne przygotowanie zawodowe. Przez te 6 miesięcy pracodawca
nie ponosi kosztów zatrudnienia. Pracownik zaś ma czas na poznanie firmy, obowiązków, które ma wykonywać, na przekonanie pracodawcy, że
powinien go zatrudnić na stałe.

przywrócić społeczeństwu

Aby opisać sytuację ludzi wykluczonych społecznie, najpierw należy dokładnie zastanowić się, kogo obejmuje to zjawisko. Zdaniem socjologów z ludźmi wykluczonymi społecznie mamy do czynienia wtedy, gdy nie uczestniczą oni w życiu
zbiorowym z powodu barier, które mają charakter społeczny. Badania przeprowadzone dwa lata temu wykazały, że w Polsce jest ponad 20 procent osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponad 7 procent stało się natomiast ofiarami
tego zjawiska. Samo sformułowanie „wykluczeni społecznie” zastąpiło używane dotychczas wobec takich osób słowo
– ubóstwo. Oczywiście duża grupa wśród ludzi wykluczonych społecznie to bezrobotni, dotknięci już nieodwracalnymi
procesami, takimi jak odzwyczajenie się od codziennego wstawania o określonej porze, czy też ubierania się. Ale długotrwałe bezrobocie wiąże się przede wszystkim z utratą kwalifikacji, nabytych podczas nauki, czy też w trakcie lat pracy.
Kwalifikacji, które u wykluczonych społecznie stopniowo zanikają, ponieważ nie są przez nich wykorzystywane.
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przywrócić społeczeństwu

Wykluczenie społeczne to proces, który grozi nie tylko osobom dorosłym,
ale także młodzieży, i to już nawet
w wieku gimnazjalnym. W naszym
regionie przeciwdziałaniem negatywnemu zjawisku wśród młodzieży, często nawet niepełnoletniej, zajmuje się
katowicki Ochotniczy Hufiec Pracy.
Wśród uczniów i nauczycieli w 13
gimnazjach, 6 zespołach szkół i 2 liceach w Tychach przeprowadzono
badania dotyczące frekwencji na zajęciach. Pedagodzy z tych placówek
mieli do wypełnienia specjalnie opracowaną ankietę. Identyczne zadanie
otrzymali uczniowie z tzw. grupy
ryzyka, czyli tacy, którzy opuszczają więcej niż połowę zajęć, nie przestrzegają szkolnego regulaminu oraz
mają konflikty z prawem. Uczniów
tych wytypowali szkolni pedagodzy.
Wyniki badań są wręcz zatrważające.
Okazało się, że w szkołach gimnazjalnych klasę powtarza 121 uczniów,
w tym 52 z nich więcej niż raz. 78
uczniów permanentnie nie uczęszcza do szkoły. Ponad 220 uczniów
sprawia poważne problemy wychowawcze. W szkołach ponagimnazjalnych wyniki ankiety nie były lepsze.
Okazało się, że klasę powtarza 214
uczniów, w tym 86 powyżej 18 roku
życia. 144 uczniów powtarza klasę więcej niż raz. 322 uczniów permanentnie nie uczęszcza do szkoły,
a 267 uczniów sprawia poważne pro-
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program wsparcia dla tych młodych
ludzi. Polega on przede wszystkim
na motywowaniu ich do ukończenia
szkoły. W tej dziedzinie OHP nie ma
na rynku żadnej konkurencji. Musi
więc przede wszystkim oprzeć się
na tym, aby proponowane projekty
uzupełniały ofertę szkół, a nie ją zastępowały. I tu można zaoferować
kursy prawa jazdy dla uczestników,
którzy wykazują się m.in. najlepszą
frekwencją na zajęciach w szkole,
w czasie trwania projektu. Stosując
swoistą „metodę marchewki” Ochotnicze Hufce Pracy starają się zachęcić
młodzież do zdobycia kwalifikacji,
które potem pozwolą im się odnaleźć
w dorosłym życiu zawodowym. Dzięki programowi realizowanemu przez
OHP w najbliższych latach na rynku
pracy pojawią się wykwalifikowani
rzemieślnicy, których niedostatek zaczyna być odczuwalny także w województwie śląskim. Młodzież zdobywająca kwalifikacje w ramach tego
projektu korzysta także ze wsparcia
Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej, działającego
w ramach Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Katowicach. Bogata oferta
Centrum skierowana jest do osób będących zarówno w początkowej fazie
bezrobocia, jak i mieszkańców Śląska, którzy w tym stanie przebywają
od dłuższego czasu. Zainteresowani
mogą skorzystać tam z indywidual-

nowaniem kariery zawodowej. Dobre
efekty takich działań prowadzonych
przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej to efekt m.in.
współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Katowicach.
Obie instytucje utworzyły Klub Integracji Społecznej, który działa w ramach Towarzystwa Pomocy im św.
Brata Alberta w Gliwicach. Rok temu
przeprowadzono tam 9 edycji zajęć
aktywizujących dla 90 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W tym roku odbyło się 7 edycji zajęć
aktywizujących dla 39 osób. Ponad
czterystu bezrobotnych wzięło natomiast udział w warsztatach „Ocena
swoich mocnych stron przydatnych
w pracy zawodowej”.
Takie warsztaty powodują, że wykluczeni społecznie są w stanie lepiej wykorzystać możliwości i - choć
brzmi to niewiarygodnie - szanse,
które stwarza im sytuacja, w jakiej się
znaleźli. Część osób korzysta z pomocy społecznej i potrafią sobie na
tym marginesie dobrze radzić. I choć
nie mają szans na włączenie się w życie społeczne, potrafią funkcjonować
na jego obrzeżach, nie popadając chociażby w konflikty z prawem. Wykluczenie społeczne to bowiem zjawisko
o tyle niebezpieczne, że bywa dziedziczone. Wystarczy spojrzeć tylko
na dzieci z tzw. marginesu społecznego. Bieda, niski poziom wykształcenia rodziców, ich zły stan
zdrowia powodują, że dzieci
mają dużo trudniejszy start
życiowy, a często stają się
– tak jak ich opiekunowie
– wykluczonymi społecznie.
W projektach dla wykluczonych społecznie, realizowanych na Śląsku chodzi głównie o to, by te osoby potrafiły
się usamodzielnić. Często
uczestnicy takich programów zaczynają sobie dobrze
radzić. Problem w tym, że
czasem po ich zakończeniu
zaczynają wracać do punktu
wyjścia. Pomimo takiego zagrożenia – zdaniem zarówno pracowników urzędów
pracy, a także ośrodków
Projekt ,,Droga do pracy” pomaga wykluczonym społecznie bezrobotnym w powrocie
na rynek pracy
pomocy społecznej - ważną sprawą jest uczestnictwo
blemy wychowawcze. Z tych danych
nych rozmów i konsultacji z doradcą
w takich programach. Nabyte tam dostwierdzić można jasno, że zjawisko
zawodowym, wykładów i warsztatów,
świadczenia mogą przydać się w każwagarowania osiągnęło w tyskich
podczas których omawiane są skudej chwili, nawet jeżeli nie zmienią
szkołach niepokojące rozmiary. Ci
teczne metody poszukiwania pracy.
radykalnie ich życia.
uczniowie są „idealnymi kandydaMogą także korzystać z materiałów
tami” na wykluczonych społecznie.
informacyjnych związanych z funkPiotr Strzelecki, Anna Szafrańska
Ochotniczy Hufiec Pracy opracował
cjonowaniem na rynku pracy i pla-

Wyprowadzić na prostą
Żeby uświadomić, jak niezwykle trudne jest to zadanie, wystarczy wspomnieć, że problem bezrobocia wśród
bezdomnych i osób zagrożonych bezdomnością sięga w Polsce prawie 90
proc. Projekt przewiduje pomoc zarówno dla kobiet (w tym matek z dziećmi),
jak i mężczyzn. Na wsparcie mogą
liczyć m.in. mieszkańcy schronisk
i noclegowni dla bezdomnych, osoby
korzystające z pomocy w punktach
dla osób zagrożonych problemem bezdomności czy też zamieszkujące lokale substandardowe. Osoby te stanowią
grupę zróżnicowaną zarówno pod
względem poszukiwania pracy, jak
i swoich doświadczeń zawodowych.
Często są zniechęcone dotychczasowym brakiem pozytywnych efektów
swoich działań. Ich poczuciu niepewności i rozgoryczenia towarzyszą często wątpliwości dotyczące słuszności
dokonywanych wyborów. W większości charakteryzują się niskim poziomem wykształcenia i kwalifikacji
zawodowych, biernością zawodową
i olbrzymimi deficytami w zakresie umiejętności psychospołecznych.
Mogą się różnić pod względem wieku,

Warsztaty Akompaniatorów w Gliwicach

stażu pracy, poziomu wiedzy ogólnej,
możliwości przyswajania nowych treści, czy sprawności w czytaniu i pisaniu. Natomiast cechą wspólną, która
ich wszystkich łączy, jest niski poziom umiejętności radzenia sobie na
rynku pracy. Brak profilaktyki działań

powoduje, że grupa osób
bezdomnych i zagrożonych
bezdomnością stale się
powiększa. Placówki, do
których takie osoby trafiają, świadczą pomoc tylko
w zakresie podstawowym:
dają schronienie, odzież,
posiłki. W zdecydowanej
większości nie podejmują
natomiast działań aktywizujących, a przyzwyczajenie
do długotrwałego bezroboDyrektor PUP Zabrze - Pan Jacek Kubicki w towarzystwie
swoich pracowników oraz Pana Bohdana Aniszczyka z
cia i uzależnienie od pomoTowarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta odebrał nagrodę
cy społecznej prowadzą do
za pomoc przy realizacji projektu
wyizolowania społecznego.
dy towarzyszenia, która opiera się
Przeciwdziałać opisanemu zjawisku
na indywidualnym podejściu, stawia
postanowili Zarząd Główny Towarzyw centrum osobę bezrobotną i jej
stwa Pomocy im. św. Brata Alberta
konkretny problem oraz zakłada takie
we Wrocławiu wraz z licznymi partwsparcie, które ma ostatecznie dopronerami projektu, którzy wspólnie wywadzić do reintegracji społecznej oraz
pracowali strategię na rzecz ułatwienia
znalezienia, podjęcia i utrzymania pradostępu do rynku pracy tym osobom.
cy. W drodze na rynek pracy benefiNa terenie całego kraju powstała sieć
cjentom towarzyszą akompaniatorzy
11 Punktów Aktywizacji Bezrobot- osoby specjalnie przeszkolone w zanych (PAB-ów) - placówek stworzokresie aktywnego wspierania, motynych z myślą o osobach bezdomnych
wowania i udzielania pomocy przy zai zagrożonych bezdomnością, jednochowaniu pełnej samodzielności przez
cześnie długotrwale bezrobotnych.
podopiecznych projektu. Metoda poleZlokalizowane w centrach miast
ga na bezpłatnych i regularnych spoi gmin, dostępne dla beneficjentkaniach minimum 2 razy w miesiącu
tów przez 8 godzin, 5 dni w tyakompaniatorów z podopiecznymi
godniu, do tej pory powstały w:
w przyjaznej atmosferze, bez presji
Bielicach k/Nysy, Bytomiu, Częczasu. Spotkania trwają bowiem od 60
stochowie, Gliwicach, Kielcach,
do 90 minut, w zależności od potrzeb
Łodzi, Ostrowie Wielkopolskim,
beneficjenta. Pierwsze efekty prograLeszczynach k/Rybnika, Sanomu „Wyprowadzić na prostą” są więku, Sosnowcu i Zabrzu. W PABcej niż obiecujące. O możliwościach
-ach realizowane są różne formy
uzyskania pomocy zostało poinformopomocy w zakresie aktywizacji
wanych 4666 osób, a 397 już korzysta
społecznej i zawodowej (np. wylub skorzystało z pełnej oferty PABjazdy rekreacyjno-motywacyjne,
-ów. Pomocą doraźną zostało objętych
wspólne wyjścia do instytucji
2160 osób. 122 osoby (tj. 43 proc.
kulturalnych, odbudowa więzi
tych, którzy przetrwali uczestnictwo
z rodziną, dostęp do aktualnych ofert
w projekcie) podjęło zatrudnienie na
pracy, warsztaty, nauka redagowania
podstawie umów o pracę (w tym 74
dokumentów aplikacyjnych oraz komężczyzn i 48 kobiet; 52 osoby bezrzystania z komputera i urządzeń biudomne i 70 zagrożonych bezdomnorowych).
ścią).
Kluczowe jednakże w projekcie jest
Piotr Strzelecki
zastosowanie innowacyjnej meto-

wyprowadzić na prostą

Niezwykle trudnego zadania podjęli się autorzy projektu „Wyprowadzić na prostą” realizowanego w ramach Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL. Próbują, i to ze sporym powodzeniem, wypracowywać takie działania, które pomagają osobom
bezdomnych i zagrożonym bezdomnością znaleźć drogę do skrajnie trudnego dla nich rynku pracy. Celem projektu jest
też dążenie do zmiany postaw pracodawców wobec osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Na Śląsku projekt
jest realizowany w Zabrzu, Bytomiu, Gliwicach, Leszczynach koło Rybnika oraz Sosnowcu. W Zabrzu zorganizowana została konferencja mająca upowszechnić dobre rezultaty projektu, nad którą patronat honorowy przyjęli Prezydent Zabrza
– Pani Małgorzata Mańka-Szulik oraz Dyrektor WUP Katowice – Pan Przemysław Koperski.
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Niecodzienna rola doradcy zawodowego

doradcy zawodowi

Powiatowy urząd pracy jest instytucją świadczącą usługi na rzecz bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców, tak więc klimat fachowości - poprzez umiejętności i zachowanie pracowników - musi być utrzymany na każdym
stanowisku pracy. Jednym z wyznaczników kształtujących pozytywny wizerunek instytucji jest obsługa klienta, dlatego
tak ważna jest troska o niego i profesjonalizm w obsłudze. Poprzez podejście pracowników wobec osób korzystających
z usług urzędu ów wizerunek może być kreowany w sposób pozytywny lub negatywny.
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chęcono pracowników do refleksji
W społeczeństwie utrwalił się stereosłowa Dona Asletta: “Ludzie mogą
i nieustannej pracy nad sobą, ponietyp urzędnika, który patrzy z góry na
zapomnieć o czym mówiłeś, ale zawsze
waż tylko w ten sposób można osiągać
interesanta, obsługuje go półsłówkabędą pamiętać jak ich potraktowasukcesy w relacji z innymi, budować
mi, nigdy nie ma czasu, aby wysłuchać
łeś”. Ćwiczenia, w które uczestnicy
ich lojalność i zaufanie w stosunku do
„petentów”. Takie zachowanie wzbuzostali zaangażowani miały na celu
instytucji. Na końcowy rezultat naledza u ludzi negatywne uczucia, czują
wymianę doświadczeń i spostrzeżeń
ży jednak poczekać, ponieważ efekty
się niedoceniani i poniżani. Klient ma
dotyczących subiektywnie „trudnych”
pracy nad sobą, ciągłe dążenie do propoczucie, że jest na łasce lub niełasce
i „łatwych” klientów. W tym celu zafesjonalizmu mają charakter długoobsługującego go urzędnika. Takie bastosowano metody pracy grupowej,
falowy. - Wspólne zajęcia pozwoliły
riery znacznie utrudniają załatwienie
pracy indywidualnej, burzy mózgów,
nam spotkać się z grupą, wymienić się
jakiejkolwiek sprawy, ale faktem też
dyskusji i pogadanki. Uczestnicy mieli
swoimi doświadczeniami dotyczącymi
jest, że wiele osób przychodzi do urzętakże możliwość sprawdzenia swoich
kontaktów z klientami. Skłoniły mnie
du z negatywnym nastawieniem - mają
umiejętności obsługi klienta poprzez
do refleksji nad samą sobą, swoim
roszczeniowy stosunek, są przekonarozwiązanie testu.
postępowaniem, co robię dobrze, a co
ne, że skoro płacą podatki, to w gestii
Poruszona została tematyka dotycząca
powinnam zmienić, aby było lepiej.
urzędnika jest załatwienie wszelkich
typologii klientów, strategii ich obsłu- Szkolenie stało się dla mnie cennym
spraw od ręki. Inni z kolei są przegi, sposobów komunikacji, asertywnoźródłem teoretycznych oraz praktyczkonani, że cokolwiek zrobią i tak nie
ści oraz przygotowania się do obsługi.
nych wskazówek dla kształtowania
załatwią żadnej sprawy, bo urzędnicy
Szczególnie istotne wydaje się uświapoprawnej komunikacji z klientem.
są im niechętni. Należy zwrócić uwadomienie, że nie dla każdego niektórzy
Warsztaty uświadomiły mi, jak ogromgę na fakt, że każde uogólnianie jest
klienci są kłopotliwi, bo istnieje sporo
ną rolę odgrywa oraz jak
krzywdzące zarówno z jedwielkie korzyści przynosi
nej, jak i drugiej strony.
profesjonalna jego obsługa.
Kontakty z ludźmi są
Pozwoliły wykazać się swogłównym elementem pracy
imi umiejętnościami oraz
każdego urzędnika, dlatego
podzielić spostrzeżeniami
warto doskonalić umiejętzdobytymi w praktyce, dzięność profesjonalnej obsłuki którym mogłam odkryć
gi. Ułatwia to pracę, pomaw sobie swoje dobre i złe
ga unikać nieprzyjemnych
strony, dając mi zarazem
sytuacji, daje większą sado zrozumienia, co powintysfakcję z wykonywanych
nam zmienić dla utrzymyzadań.
wania prawidłowych relacji
Stawiając sobie za cel
z klientem. - Ćwiczenia wysprostanie coraz wyższym
konane z doradcą zawodowymaganiom osób bezrowym i uzyskane informacje
botnych w Powiatowym
Doradca zawodowy szkoli pracowników PUP z Rybnika
pomogą mi w sprawniejUrzędzie Pracy w Rybniku
szej obsłudze klienta oraz
odbyło się szkolenie „Obukazaniu mu większego zrozumienia.
sługa klienta - umiejętność, jakość,
sposobów, by każdego człowieka doSzkolenie pomoże mi także w unikaniu
wyzwanie”, przeprowadzone przez
brze obsłużyć. Można było to osiągnąć
i zażegnywaniu sytuacji stresowych
doradców zawodowych zatrudnionych
poprzez ćwiczenie „Koło odczuć”,
w kontaktach z klientem – to tylko
w urzędzie . Głównym celem szkolektóre polegało na zastanowieniu się
niektóre z opinii uczestników tego
nia było zdobycie przez pracowników
nad tym, jakich klientów trudno nam
szkolenia. Aby przeciwdziałać rutynie
umiejętności niezbędnych do utrzymaobsłużyć, jakich się obawiamy, jacy
i wypaleniu zawodowemu pracowninia pozytywnych relacji z ludźmi i ponas złoszczą, ale też którzy wywołują
ków, jak również zwrócić uwagę na
prawa jakości ich obsługi . Szkolenie
w nas radość, zadowolenie i satysfakważność zagadnienia osobom po raz
miało również zachęcić pracowników
cję. Dzięki samoświadomości, poznapierwszy podejmującym pracę w urzędo podejmowania wysiłku nad poniu własnych preferencji łatwiej nam
dzie postanowiono, że podobne szkoprawą poziomu świadczonych usług,
jest przygotować się do obsługi nalenia będą się w rybnickim PUP odbyzwiększania swojego profesjonalizmu,
wet nielubianej osoby, korzystającej
wały cyklicznie.
a tym samym odczuwania większej
z usług powiatowego urzędu pracy.
Anna Gajewska, Sylwia Krawot,
satysfakcji i zadowolenia z wykonyDoradcy zawodowi mają nadzieję, że
Agnieszka Ołdak, Jacek Żyro
wanej pracy. Mottem szkolenia były
cel szkolenia został osiągnięty - za-

Wysoka efektywność projektów

Celem projektów realizowanych w latach 2004-2006 w ramach Działania
1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich była
aktywizacja zawodowa bezrobotnej
młodzieży do 25 roku życia oraz absolwentów do 27 roku życia. Odbywało
się to głównie przez pomoc w zdobyciu kwalifikacji dostosowanych do
potrzeb rynku, umożliwienie zdobycia
pierwszych doświadczeń zawodowych,
ułatwienie wejścia na rynek pracy oraz
wspieranie przedsiębiorczości wśród
ludzi młodych. Urzędy do aktywizacji
bezrobotnej młodzieży wykorzystywały takie narzędzia, jak: staże, przygotowanie zawodowe, szkolenia. Służyły także poradnictwem zawodowym
i pośrednictwem pracy. Dla chcących
rozpocząć własną działalność gospodarczą, prócz doradztwa oraz szkolenia
z zakresu podstaw prowadzenia firmy,
mogły przyznać dotację na uruchomienie działalności gospodarczej.
Z kolei projekty realizowane w ramach
Działania 1.3 SPO RZL miały aktywizować zawodowo osoby długotrwale
bezrobotne powyżej 25 roku życia.
Projekty finansowane w ramach Działania 1.3 przewidywały dostosowanie
kwalifikacji beneficjentów do potrzeb
rynku pracy, eliminowanie barier związanych z długim okresem pozostawania
bez pracy, ułatwienie powrotu na rynek pracy bądź też pomoc w założeniu
własnej firmy. W przypadku tej grupy
osób bezrobotnych, pomoc powiatowych urzędów pracy koncentrowała
się na przygotowaniu zawodowym
w miejscu pracy, szkoleniach, poradnictwie zawodowym i pośrednictwie
pracy. Dla tych, którzy zamiast poszukiwać pracodawcy postanowili „wziąć
sprawy w swoje ręce”, urzędy miały do
zaoferowania dotacje na uruchomienie
działalności gospodarczej. W każdym
przypadku, przed przyznaniem takiej
pomocy bezrobotny mógł skorzystać
z doradztwa kompetentnych urzędników oraz przejść szkolenie z podstaw
prowadzenia własnej firmy.
Pierwsze wyniki skuteczności projektów realizowanych w ramach Działania 1.2 oraz Działania 1.3 SPO RZL
są bardzo obiecujące. – Na podstawie

badania przeprowadzonego na
grupie 1460 osób można pokusić
Uczestnicy seminarium w Wiśle
się o bardzo wysoką ocenę efeknicach 60 proc., podczas gdy w stolicy
tywności tych programów. Z ankiet
województwa sięgała blisko 74 proc.
wynika, że pół roku od zakończenia
Takich różnic trudno się natomiast doudziału w projekcie aż 75 proc. osób
patrzyć porównując wyniki projektów
posiada zatrudnienie, prowadzi własną
w ramach Działania 1.3.
firmę, bądź kontynuuje naukę. Jedynie
Uczestnicy seminarium w Wiśle mieli
co czwarty badany nie wykonuje stałej
także okazję porozmawiać o możliwopracy i nie uczy się – mówiła w trakcie
ściach, jakie w latach 2007 – 2013 daje
spotkania w Wiśle Joanna Hoffman
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
z Ministerstwa Rozwoju RegionalneCelem nadrzędnym PO KL jest wzrost
go. Najwyższa efektywność odnotowapoziomu zatrudnienia oraz spójnona została w Działaniu 1.2 - perspekści społecznej. Jego realizacja ma być
tywy dla młodzieży. Z kolei badania
możliwa poprzez dopasowanie zasoskuteczności projektów w podziale na
bów pracy do zmieniającej się sytuacji
mężczyzn i kobiety wskazują, że pana rynku pracy, zmniejszenie obszarów
nowie są bardziej podatni na zapropowykluczenia społecznego, podniesienie
nowane formy aktywności zawodowej.
poziomu i jakości wykształcenia społeTylko 21 proc. mężczyzn nie wykonuczeństwa, wsparcie budowy sprawnego
je po zakończeniu projektu stałej prai partnerskiego państwa oraz wzrost
cy, podczas gdy wśród badanej grupy
spójności terytorialnej. W naszym kra28 proc. pań nie podjęło zatrudnienia.
ju na realizację PO KL w latach 2007Osoby uczestniczące w projektach
-2013 przeznaczonych zostanie 11,4
w ramach Działania 1.2 oraz Działania
mld euro, z czego 9,7 mld euro pocho1.3 wskazują też na inne – tzw. miękkie
dzić będzie z Europejskiego Funduszu
rezultaty. Ponad dwie trzecie pytanych
Społecznego. Większość tych środków
twierdzi, że „obecnie lepiej umie szukać
(ok.60 proc.) zostanie rozdysponowapracy”. Aż 74 proc. wskazuje na fakt,
na w poszczególnych regionach, a 40
że „potrafi obecnie lepiej wykonywać
proc. na szczeblu krajowym. Do wojejakąkolwiek pracę”. Jeszcze większy
wództwa śląskiego trafić ma 691 295
odsetek osób (81 proc.) podkreśla, że
002 euro. Wojewódzki Urząd Pracy
„ jest bardziej pewna siebie”. Interesuw Katowicach będzie decyzją Zarządu
jące są także wyniki badań wśród tych
Województwa jedną z dwóch instytucji
beneficjentów projektów, którzy nadal
wdrażających poszczególne działania
pozostają bezrobotni. W tej grupie
PO KL (drugą będzie Wydział EFS
dwie na trzy z pytanych osób podkreUrzędu Marszałkowskiego Wojewódzśla, że dla nich „zmniejszyła się liczba
twa Śląskiego). WUP będzie odpowiebarier utrudniających znalezienie zadzialny za przyjmowanie wniosków,
trudnienia”.
ich weryfikację oraz kontrolę projekW trakcie seminarium w Wiśle znalazł
tów realizowanych w ramach związasię również czas na porównanie danych
nych z :
ministerialnych z doświadczeniami
- poprawą dostępu do zatrudnienia oraz
i wynikami konkretnych działań podejwspieraniem aktywności zawodowej
mowanych przez Powiatowe Urzędy
w regionie
Pracy w Cieszynie, Myszkowie, Za- wsparciem oraz promocją przedsięwierciu, Częstochowie, Raciborzu oraz
biorczości i zatrudnienia
Katowicach. Doświadczenia tych urzę- równością szans dla wszystkich oraz
dów wskazują na fakt, że w każdym
promocją integracji społecznej
regionie naszego województwa nieco
- rozwojem pracowników i przedsięinaczej wygląda efektywność realizobiorstw w regionie
wanych projektów. I tak dla porówna- upowszechnieniem kształcenia ustania w mniejszych miejscowościach jak
wicznego.
Cieszyn czy Racibórz efektywność proPiotr Strzelecki
gramów dla młodzieży wynosiła w gra-

SPO RZL / PO Kapitał Ludzki

O efektywności projektów wdrażanych w ramach działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich rozmawiali
w Wiśle dyrektorzy powiatowych urzędów pracy województwa śląskiego
na seminarium zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. W trakcie dwudniowego spotkania omówiono także możliwości
wsparcia, jakie daje Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
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Tysiące ofert pracy
i tłumy zainteresowanych

europejskie targi przedsiębiorczości, pracy i edukacji

78 wystawców z 8 krajów Unii Europejskiej, 3124 ofert pracy oraz kilka tysięcy zwiedzających to bilans tegorocznych Europejskich Targów
Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji odbywających się 14 czerwca
w Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach. Tegoroczna impreza targowa
była czwartą z rzędu organizowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy. Po raz drugi Targi miały szerszy wymiar za sprawą
pracodawców i przedstawicieli służb zatrudnienia z krajów Unii Europejskiej.
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W imprezie uczestniczyli pracodawcy
z takich krajów jak: Polska, Czechy,
Wielka Brytania, Norwegia. Ofertami
pracy dysponowali ponadto doradcy
EURES z Hiszpanii, Francji, Norwegii,
Finlandii, Słowacji, Czech oraz Wielkiej Brytanii.
Pracodawcy zagraniczni poszukiwali
głównie pracowników do przemysłu
budowlanego, gastronomii, hotelarstwa
oraz logistyki. W sumie wystawcy zagraniczni przywieźli 944 oferty pracy,
podobną ilość miał do zaoferowania
Wojewódzki Urząd Pracy w ramach
ofert pozyskanych z sieci EURES.
Osobom poszukującym pracy w Polsce swoją bogatą ofertę zaprezentowało
26 powiatowych urzędów pracy województwa śląskiego, 12 pracodawców
krajowych, jak również organizator
imprezy.
Targi były doskonałą okazją do promocji instytucji wspierających przedsiębiorczość, które przywiozły szeroką
ofertę finansową oraz pełniły funkcję
doradczą dla przedsiębiorców z zakresu prowadzenia firmy. Swoje propozycje przedstawiło również 16 instytucji
szkoleniowo-edukacyjnych, które pozwoliły osobom zainteresowanym na
zapoznanie się z ofertą dotyczącą moż-

liwości kształcenia na poziomie wyższym w uczelniach regionu oraz doskonalenia zawodowego i kształcenia
ustawicznego na terenie województwa.
Towarzyszące Targom warsztaty, podobnie jak w latach poprzednich, przyciągnęły mnóstwo zainteresowanych,
chcących przede wszystkim pogłębić
swoją wiedzę z zakresu warunków życia i pracy w wybranych krajach Unii
Europejskiej. Osoby poszukujące pracy
mogły wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników WUP
na temat roli, jaką mogą odgrywać słowa i gesty w rozmowie kwalifikacyjnej
pn. ,,Masz kwalifikacje, zdobądź sympatię”. Firma Europass natomiast zaprezentowała dokumenty aplikacyjne
ułatwiające komunikację na rynku pracy. Dla osób zainteresowanych skutecznym pozyskiwaniem środków unijnych
pracownicy Wydziału Wdrażania EFS
przygotowali obszerną prezentację pn.
,,EFS – perspektywa 2007-2013 szansą
na rozwój zasobów ludzkich w regionie”. Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie poprowadzone przez
pracowników Górnośląskiej Agencji
Rozwoju Lokalnego z Katowic nt. programów dotacji Unii Europejskiej.

Wojewódzki Urząd Pracy składa podziękowania za aktywne uczestnictwo
w Targach :
pracodawcom zagranicznym i krajowym
powiatowym urzędom pracy
instytucjom szkoleniowo-edukacyjnym
firmom wspierającym przedsiębiorczość
Serdeczne podziękowania kierujemy
pod adresem redakcji patronów medialnych, tj.: TVP 3 Katowice, Dziennika
Zachodniego, Radia Katowice, Europerspektyw, Gospodarki Śląskiej oraz
Perspektyw.

Inżynierowie pilnie potrzebni
Choć podjęcie pracy w Norwegii nie jest tak łatwe, jak chociażby w Wielkiej Brytanii, Polacy
są chętnie zatrudniani w tym kraju. Na skandynawskim rynku szczególnie poszukiwani są
inżynierowie. – Pracę mogą u nas znaleźć także osoby nie posiadające tak wysokich kwalifikacji – zapewnia Melanie Hill, doradca EURES z Norwegii, która gościła na Targach Pracy
zorganizowanych przez WUP.
Kto może liczyć na znalezienie
zatrudnienia w Norwegii?
W naszym kraju mamy bezrobocie na
poziomie 2 proc. Dlatego też zapotrzebowanie na pracowników w Norwegii
jest dosyć duże. Mamy mnóstwo ofert
dla osób z wyższym wykształceniem,
jak i dla tych niżej kwalifikowanych.
Szczególnie odczuwamy deficyt in-

żynierów. W najbliższych latach będziemy potrzebowali kilka tysięcy inżynierów do pracy tylko w przemyśle
rafineryjnym.
Na jakie zarobki mogą liczyć inżynierowie?
Apanaże wysokokwalifikowanej kadry
sięgają kwot nawet powyżej 5 tys. euro.
W przemyśle rafineryjnym firmy wręcz

Melanie Hill

podkupują sobie co lepszych pracowników. W ślad za zarobkami idzie także
wysoki poziom życia w Norwegii. Pracodawcy pomagają w poszukiwaniu
zakwaterowania. Osoby podejmujące
pracę w naszym kraju mogą też liczyć
na objęcie ich systemem pomocy socjalnej.
Jak norweskie związki zawodowe

zapatrują się na zatrudnianie cudzoziemców?
Odpowiedzią niech będzie fakt, że
w Polsce Konfederacja Norweskich
Związków Zawodowych otworzyła
swoje biuro. Polacy są cenieni w Norwegii za pracowitość, punktualność.
Tylko w ubiegłym roku wydaliśmy

27 tys. pozwoleń na pracę Polaków
w Norwegii.
No właśnie, norweski rynek nie
jest w pełni otwarty na przyjmowanie pracowników z Polski.
Jak w takim razie podjąć u was
pracę?
Polacy muszą ubiegać się o pozwo-

lenie na zamieszkanie. Jest to z reguły
zwykła formalność. Jeżeli ktoś chce
podjąć pracę w Norwegii na zasadzie
samozatrudnienia, z miejsca otrzymuje
pozwolenie na 5 lat. W innych przypadkach wydawane są roczne pozwolenia na pracę.
Rozmawial: Piotr Strzelecki

Po raz pierwszy w Polsce
Formuła europejskich targów pracy to okazja do wymiany zagranicznych doświadczeń. Po raz pierwszy do Katowic przyjechała Patricia Paugam, doradca zawodowy Eures z Francji.
Czy i jakie są możliwości pracy
we Francji?
Przyjechałam do Polski po raz pierwszy i jestem zdania, że takie przedsięwzięcie ma rację bytu. To dobrze, że
daje się szansę ludziom na poszukiwanie pracy zarówno w waszym kraju,
jak i w innych krajach. Nie mam okazji
zobaczyć zbyt wiele w Polsce, ale zostałam bardzo gościnnie i ciepło przyjęta przez organizatorów. Żałuję, że nie
mogę zwiedzić dokładnie miasta, jak
i zapoznać się bliżej z waszym krajem.
Jakie są szanse na podjęcie pracy we Francji?
U nas poziom bezrobocia wynosi 8,3%
i sytuacja ekonomiczna staje się z roku
na rok coraz lepsza. Problemem jest
jednak ”nadprodukcja” osób z wyższym wykształceniem, brakuje natomiast rąk do pracy fizycznej. Mówiłam
na ten temat podczas Targów na kon-

ferencji, w której uczestniczyło ok. 30
osób. Poszukujemy osób do pracy fizycznej w przeróżnych zawodach, od
murarzy, poprzez dekarzy na pracownikach obsługi ruchu turystycznego kończąc. W sumie jest sporządzona lista 62
zawodów, w których poszukujemy pracowników. Nie mamy obaw, ani przed
„polskim hydraulikiem”, ani reprezentantami innych zawodów.
Co stanowi główną barierę?
Język i finanse. Niestety niewielu Polaków włada francuskim, a najwyższa
stawka krajowa to nieco ponad 1200
euro na początek (1254,28 euro przyp.
red.). Tydzień pracy to 35 godzin.
Oczywiście inżynierowie zarabiają
więcej.
Przecież za te pieniądze człowiek
nie jest w stanie przeżyć miesiąca, jeżeli wynajmuje mieszkanie,
koszty życia na miejscu są nie-

porównywalnie wyższe niż
w innych krajach z UE...
Ma Pan rację. Dlatego wiele osób
wspólnie wynaj- Patricia Paugam
muje mieszkania,
a koszt wynajmu rozbija się na kilka
osób. Wówczas łatwiej jest się utrzymać. Uważam, że podobne spotkania,
jak to w Katowicach, mają sens, ponieważ w dużym stopniu pozwalają
osobom poszukującym pracy poznać
warunki życia i zatrudnienia w innych krajach. Mam nadzieję, że także
w przyszłym roku podobne targi będą
organizowane przez WUP Katowice,
a nasze stoisko będzie równie popularne, jak w tym roku.
Rozmawiał:
Daniel Dziewit

Katowickie targi przyciągają tysiące osób poszukujących pracy. Nie jest to jednak
jedyna grupa, do której kierowana jest impreza. Swoją szeroką ofertę przedstawiają
uczelnie wyższe, szkoły prywatne i instytucje szkoleniowe. My spotkaliśmy Marikę
Kusiak i Michała Zwolińskiego (oboje 16 l.), którzy zachęcali do wstąpienia w szeregi uczniów ich szkoły. Marika i Marcin nie zamierzają szukać zajęcia poza granicami
naszego kraju.
Marika i Michał zachęcają do nauki
w Ogólnokształcącym Liceum
,,Mundurowym” w Bytomiu

- Jesteśmy tutaj po to, aby zachęcać młodych ludzi, żeby poszli w nasze ślady.
Nasza szkoła jest bardzo ciekawa i daje
nam wiele możliwości zawodowych po
jej zakończeniu. Uczy nas się sprawności fizycznej, odporności na stres. Mamy
do dyspozycji strzelnicę, uprawiamy
lekkoatletykę terenową, biegi terenowe.
Poza tym zajęcia są prowadzone w sposób ciekawy i atrakcyjny dla nas - mówi
Marika Kusiak z Ogólnokształcącego
Liceum „Mundurowego” w Bytomiu.
Jej kolega uważa, że dobra atmosfera
w szkole to podstawa. – Już w II klasie

zdobędziemy umiejętności udzielania
pierwszej pomocy, a w trzeciej klasie
uzyskamy certyfikat ukończenia kursu
samoobrony - mówi Michał Zwoliński.
Oboje przyznają, że mimo wojskowego
charakteru szkoły, atmosfera jest przyjacielska i nie ma niezdrowej rywalizacji. - Atmosfera jest bardzo pozytywna
w szkole, jak i poza szkołą. Nauczyciele
są mili i przekazują nam wiele dobrego.
Trzymamy się w grupie i staramy się
także po zajęciach utrzymywać ze sobą
kontakt. Konkurujemy ze sobą, ale nie
ma atmosfery walki. Do szkoły uczęszczają osoby nie tylko z Bytomia, ale i z
Gliwic, Tarnowskich Gór, czy z okręgu
śląskiego - dodaje Marika Kusiak. Co
ciekawe, oboje nie zamierzają w przy-

szłości szukać pracy poza granicami
kraju. Uważają, że Polska daje szansę,
jeśli tylko ktoś potrafi ją wykorzystać.
– Zamierzam w przyszłości kształcić
się i wstąpić do służb mundurowych.
Są dwie możliwości, albo wstąpię do
policji, albo do straży pożarnej. Nie
zamierzam pracować w angielskiej policji, jestem patriotą i nie mówię tego
dlatego, że teraz z panem rozmawiam.
Jestem do tego mocno przekonany mówi Michał. – Ja zamierzam wstąpić
do policji lub straży granicznej. Uważam że Polska ma szansę dorównać innym krajom, jeżeli my sami coś dla niej
zrobimy - dodaje Marika Kusiak.
(dad)

europejskie targi przedsiębiorczości, pracy i edukacji

Jeżeli coś zrobimy
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Tajemnice austriackiego sukcesu
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przygotował projekt wymiany doświadczeń i poznania zasad funkcjonowania
austriackich instytucji rynku pracy. Program „Leonardo da Vinci” jako jeden z nielicznych stwarza niepowtarzalną okazję, aby wymienić doświadczenia z kolegami „po fachu” z Krajowego Urzędu Pracy w Austrii oraz z Ogólnoaustriackiego
Stowarzyszenia Wspierania Pracy i Zatrudnienia. Właśnie ta druga instytucja podjęła się roli organizacji przyjmującej
beneficjentów.
stopniu podniosła ich kompetencje językowe, szczególnie w zakresie słownictwa specjalistycznego. Wymiana doświadczeń była tak przygotowana, aby
beneficjenci mogli w jak najszerszym
stopniu konfrontować zdobytą wiedzę
teoretyczną z praktycznym funkcjonowaniem poszczególnych mechanizmów. Najważniejsze było zgłębienie
tajemnicy znikomego wręcz poziomu
bezrobocia nie tylko w regionie, ale i w
całej Austrii. Wiele wskazuje na to, że
ogromną zasługę na tym polu mają liczne fundacje działające w obszarze jednego konkretnego sektora. Podczas pobytu
uczestnicy projektu odwiedzili Fundację
Stali działającą przy zakładach Voest
– Alpinie w Linzu, gdzie szczegółowo
poznali funkcjonowanie tej instytucji na
przestrzeni 19 lat jej istnienia. Dyrektor Krajowego Biura Urzędu Pracy na
Górną Austrię (AMS) Roman Obrovski
zaprezentował obszary działania Urzędu
skupione pod ogólną maksymą: „Dbamy
o to, aby poszukiwanie pracy nie trwało
ani jednego dnia dłużej, niż wymaga tego
rynek, a pozwala polityka”. W Ogólnoaustriackim Stowarzyszeniu Wspierania

Pracy i Zatrudnienia – FAB beneficjenci
poznali szczegóły funkcjonowania bardzo skutecznego instrumentu – Fundacji Pracy. Podczas wizyty w Centrum
Informacji Zawodowej Urzędu Pracy
w Linzu zapoznano się z ideami projektu adresowanego do kobiet o niskim
wykształceniu. Niezwykle ciekawe spotkania związane były z Terytorialnymi
Paktami Zatrudnienia, a także z funkcjonującym na pograniczu Górnej Austrii
i południowych Czech – Euroregionem.
Z kolei w Fundacji Kobiet w Steyr zaprezentowano szczegółowe działania
podejmowane na rzecz poszerzenia kwalifikacji kobiet, wyrównywania szans
oraz integracji z rynkiem pracy mocno
nakierowanym na zawody przyszłości.
Wizyta studyjna przyniosła wiele ciekawych spostrzeżeń i refleksji, szczególnie
w odniesieniu do polskiego rynku pracy i systemu szkoleń zawodowych oraz
doradztwa zawodowego. Nawiązano
wiele kontaktów, które w przyszłości
mogą zaowocować poważną współpracą pomiędzy regionami Górnego Śląska
i Górnej Austrii.
Grażyna Walasz

Regionalny Plan Działań

rzecz rynku pracy.
Wśród
partnerów
uczestniczących
w opracowaniu Regionalnego Planu
Działań były następujące instytucje:
• Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Śląskiego,
• Śląska Komenda Wojewódzka Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach,
• Śląski Urząd Wojewódzki – Wydział
Polityki Społecznej
• Kuratorium Oświaty w Katowicach,
• Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach,
• Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego:
- Wydział Polityki Gospodarczej,
- Wydział Programowania Rozwoju
i Funduszy Europejskich,
• Śląski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie,
• Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w Katowicach,
• Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach,
• Główny Instytut Górnictwa w Katowicach,
• Śląskie Forum Organizacji Socjalnych
„KaFOS” w Katowicach,
• Regionalne Ośrodki Europejskiego
Funduszu Społecznego w Katowicach,
Bielsku – Białej i Częstochowie.

praca za granicą

Odbiorcami projektu wymiany doświadczeń była kadra zarządzająca najwyższego szczebla z powiatowych urzędów
pracy z subregionu Śląska Centralnego.
Jest to teren silnie uprzemysłowiony, od
dłuższego czasu borykający się z problemami restrukturyzacyjnymi oraz
brakiem specjalistów, przede wszystkim
z branży technicznej, informatycznej,
elektronicznej. Na Śląsku wciąż występuje znaczne bezrobocie (11,7% wg stanu na 30.04.2007r.), podczas gdy region
Górnej Austrii może poszczycić się jednym z niższych (3,7%) nie tylko w kraju,
ale i w Europie. Grupa 15-tu beneficjentów (wśród których znalazło się również
5 przedstawicieli WUP zajmujących się
programowaniem rynku pracy, doradztwem, poradnictwem zawodowym oraz
szkoleniami) miała okazję zapoznać się
z najefektywniejszym instrumentem rynku pracy – Fundacjami Pracy, w których
efektywność zatrudnienia kształtuje się
na poziomie 80-90%. Beneficjenci zapoznali się również z systemami wstępnego
kształcenia zawodowego oraz ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego. Wymiana doświadczeń w znacznym
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Regionalny Plan Działań powstał
w oparciu o Krajowy Plan Działań na
Rzecz Zatrudnienia na rok 2007 określający zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących
pracy oraz przy uwzględnieniu strategii
rozwoju województwa oraz wojewódzkiej polityki społecznej. W planie tym
zostały określone kierunki polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich
w Województwie Śląskim. Obecnie, już
po przyjęciu przez Zarząd Województwa
Śląskiego, opracowany dokument stanowi podstawę do koordynacji regionalnej
polityki rynku pracy i rozwoju zasobów
ludzkich w bieżącym roku.
Określone w Regionalnym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2007
zadania zostały zgrupowane wokół następujących priorytetów:
· wspieranie tworzenia nowych miejsc
pracy poprzez rozwój przedsiębiorczości,
· rozwój kształcenia ustawicznego i poprawa jakości edukacji,
· poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności rynku pracy,

· aktywizacja osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
· doskonalenie instytucjonalnej obsługi
rynku pracy,
· niwelowanie różnic w regionie oraz
przeciwdziałanie praktykom dyskryminacyjnym na rynku pracy,
· prowadzenie efektywnej polityki migracyjnej,
· promowanie zasady działań partnerskich na rynku pracy.
Można zatem stwierdzić, iż dokument
ten stanowi zestawienie działań i podejmowanych w ich ramach zadań na rynku
pracy na poziomie lokalnym i regionalnym w zakresie promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, inicjowanych i realizowanych przez samorząd województwa, samorządy powiatowe oraz innych
partnerów rynku pracy, których realizacja jest możliwa i niezbędna dla poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy.
Skuteczna realizacja działań określonych
w RPD wymaga włączenia się do współpracy i zaangażowania na rzecz śląskiego rynku pracy partnerów lokalnych:
samorządów powiatowych i gminnych,
pracodawców, związków zawodowych,
organizacji i instytucji działających na

Zostań swoim szefem

Wziąć sprawy w swoje ręce – to często najlepsze rozwiązanie. Dla bezrobotnych, którzy z różnych powodów nie mogą
znaleźć zatrudnienia, założenie własnej działalności gospodarczej może być najlepszym wyjściem. Osoby mające dobry
pomysł na biznes mogą liczyć na starcie na pomoc finansową z powiatowych urzędów pracy. Jak pokazuje praktyka, wiele
firm założonych „ze wsparciem” urzędów pracy doskonale sobie poradziło na rynku.
dem skarbowym i ZUS-em – mówi Jolanta Pawlak z Powiatowego Urzędu
Pracy w Katowicach. Podobnie zresztą jest w innych urzędach pracy. Choć
niektórym może wydawać się zbędne
odbywanie szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, jednak wielu osobom
brak podstawowych informacji na temat tego, jak założyć własną firmę. Są
osoby, które po takich spotkaniach rezygnują z pomysłu samozatrudnienia.
W trakcie takiego kursu bezrobotni
uczą się też, jak napisać biznesplan.
– Może się to przydać nie tylko przy
składaniu wniosku o dotację do urzędu
pracy, ale także w przypadku ubiegania się w późniejszym okresie o kredyt
na rozwój działalności – podkreśla
Jolanta Pawlak. Dopiero po przejściu
tej procedury bezrobotny może liczyć
na otrzymanie dotacji. – Co niezwykle
istotne - środki, które pochodzą z urzędu pracy, mogą zostać przeznaczone
na wyposażenie firmy, zakup sprzętu,
linii technologicznej. Nie można ich
natomiast przeznaczyć na opłacenie
najmu pomieszczenia czy uregulowanie innych rachunków wynikających
z bieżącej działalności – wyjaśnia Jolanta Pawlak z PUP Katowice.
Mimo że sytuacja na rynku pracy
staje się coraz bardziej korzystna,
przedsiębiorcy szukają chętnych do
pracy, nadal nie brakuje chętnych na
założenie własnej firmy. - Dotacje na
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej cieszą się coraz większym
powodzeniem. Z roku na rok wzrasta
liczba osób, które skorzystały z tej formy wsparcia. Również w roku bieżącym obserwujemy znaczne zainteresowanie ze strony osób zamierzających
otworzyć własną firmę – mówi Mariola Wloka z Powiatowego Urzędu
Pracy w Rudzie Śląskiej. W ubiegłym
roku PUP w Rudzie Śląskiej wypłacił
39 dotacji dla osób pragnących uruchomić własny biznes. W tym roku
pula środków przeznaczonych na ten
cel wzrosła. Przewiduje się realizację 47 wniosków, z czego do tej pory
wypłacono już 12 dotacji. Nie inaczej
przedstawia się sytuacja w stolicy województwa. – W naszym urzędzie od
początku roku zawarliśmy 56 umów
z bezrobotnymi zakładającymi własną
działalność gospodarczą – mówi Jo-

lanta Pawlak z PUP w Katowicach.
Jakie firmy zakładają bezrobotni? Pomysłowość tych osób jest olbrzymia.
Ale właśnie pomysł na własny biznes
jest najważniejszy. - Ja planowałam
otworzyć coś własnego – przyznaje
Beata Łukaszewicz z Rudy Śląskiej.
Beata z zawodu jest fryzjerką. Skończyła też szkołę średnią, ale żartuje,
że niejako genetycznie jest skazana na
handel, gdyż wychowała się w handlującej rodzinie. Myślała o małym
zakładzie fryzjerskim, bo ten zawód to
jej pasja. Zrobiła jednak sondaż rynku,

Dawid Jans

rozmawiała z koleżankami, które się
takiej działalności podjęły i wyciągnęła konkretne wnioski. - To się nie uda.
Za duża konkurencja, one ledwo wychodzą na swoje - uznała. Postanowiła
więc pójść śladem rodziców. W rudzkim Urzędzie Pracy złożyła wniosek
i biznesplan. Dzięki przyznaniu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej od stycznia działa jej sklep
NEFRYT przy ul. Wawelskiej. Wcześniej wypatrzyła lokal do sprzedaży,
akurat w najbliższym sąsiedztwie placówki prowadzonej przez rodziców.
- Nie, nie jesteśmy dla siebie konkurencją - uprzedza pytanie. - Mamy
zupełnie inny asortyment. Wspólne to
jedynie tytoń i tabletki, ale jeśli ktoś
ich nie kupi u mnie, to najwyżej mama
zarobi - śmieje się. - W mojej rodzinie
mam zresztą oparcie i pomoc, w tym
także związaną z zaopatrzeniem. Beata
Łukaszewicz zdecydowała się na branżę chemiczno-kosmetyczną, ale w NEFRYCIE prowadzi też sprzedaż zabawek, odzieży, artykułów szkolnych,
pasmanteryjnych, prasy. - Staram się
sprowadzać towary dobrej jakości,
a jednocześnie mogę je oferować po
niższej cenie niż inne sklepy tej branży,

zostań swoim szefem

Czy trudno jest podjąć ryzykowną
decyzję o uruchomieniu własnej działalności? Zapewne tak. Z badań ankietowych przeprowadzonych przez
publiczne służby zatrudnienia w ubiegłym roku wśród blisko 5,5 tys. bezrobotnych wynika, że co czwarty badany rozważa możliwość rozpoczęcia
działalności gospodarczej. Częściej
chęć posiadania własnej firmy deklarowały osoby lepiej wykształcone
i stosunkowo krótko przebywające na
bezrobociu. Najwięcej osób z inicjatywą znajduje się w przedziale wieku między 35 a 44 rokiem życia (30
proc. respondentów), chociaż wśród
młodych (do 25 roku życia) jest również duże zainteresowanie założeniem
własnego biznesu (27 proc.). Od pomysłu do realizacji droga daleka. Co
stanowi konkretną barierę, aby zdobyć się na wysiłek i otworzyć własną
firmę? Zasadniczy problem - według
co trzeciego ankietowanego - tkwi
w braku środków. W dalszej kolejności wyliczano takie przeszkody jak:
brak predyspozycji (ok. 6 proc. ogółu
badanych), brak kwalifikacji (4 proc.),
negatywne doświadczenia z wcześniej
prowadzoną działalnością (3 proc.)
brak doświadczenia (2,7 proc.) oraz
duże ryzyko (2,3 proc.). Z tych badań
jasno wynika, że największą bolączką myślących o własnej firmie jest
brak odpowiednich funduszy. I w tym
przypadku z pomocą może przyjść
powiatowy urząd pracy, udzielając
dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezrobotny,
chcący założyć własną działalność
gospodarczą może liczyć na dotację
w wysokości pięciokrotności średniej
krajowej. Dziś ta kwota wynosi maksymalnie 13 312,55 zł (wg stanu na
dzień 31.03.2007 r.). - Nim bezrobotny zmieni się w biznesmena, musi złożyć odpowiedni wniosek, przejść kurs
przedsiębiorczości oraz napisać biznesplan. - W naszym przypadku kierujemy zainteresowanych na szkolenie organizowane przez Wojewódzki Urząd
Pracy. Bezrobotni w czasie takich spotkań uczą się jak założyć własną działalność gospodarczą, jakie dokumenty
należy złożyć i gdzie, jak je wypełnić,
jakie wybrać formy rozliczenia z urzę-
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ponieważ nie ponoszę kosztów związanych z najmem lokalu, który udało mi
się wykupić na własność. W przyszłości planuję jego rozbudowę i wprowadzenie nowej branży - dodaje.
Po kilku miesiącach działalności właścicielka NEFRYTU uważa, że było to
dobre posunięcie. Zatrudnia już dwie
osoby, myśli nawet o otwarciu podobnej placówki na sąsiednim osiedlu. Pomysłu na założenie własnego biznesu
nie żałuje też Dawid Jans. - Wydaje
mi się, że osobie tak młodej ciężko jest
znaleźć pracę, zwłaszcza dobrą, która
mogłaby satysfakcjonować. Dlatego
pomyślałem, że można spróbować założyć firmę – wyjaśnia. Młody przedsiębiorca odnalazł się w nietypowej
jak dla mężczyzn działalności, jaką
jest kwiaciarnia. - Chciałem pracować
u siebie i to moja decyzja, natomiast
decydujące znaczenie w wyborze profilu miała mama. To ona przez parę lat
prowadziła swoją kwiaciarnię i wprowadziła mnie w ten biznes. Dzięki temu
zdobyłem już małe doświadczenie,
a przede wszystkim wiedziałem wiele
o tej branży - mówi Dawid Jans. Dla
niego nie ma złych stron prowadzenia
własnego biznesu. Widzi jedynie same
plusy takiej sytuacji. - Po pierwsze pracuje się na swoim, więc ma się większą motywację do działania, ponadto
robię to, co lubię i na dodatek na tym
zarabiam – podobnie jak Beata Dawid
myśli już o uruchomieniu kolejnego
punktu. - Z reguły tym, którzy decydują
się na samodzielną działalność gospodarczą, udaje się przetrwać na rynku
przez co najmniej 12 miesięcy. Wielu działa dalej. Te osoby podkreślają
w rozmowach z nami, że pieniądze
z urzędu pracy pomogły im w starcie
– mówi Jolanta Pawlak z PUP w Katowicach. Niewielkiemu odsetkowi osób
nie udaje się przetrwać na wolnym
rynku przez pierwszy rok. Utrzymanie
działalności przez co najmniej 12 miesięcy jest warunkiem umorzenia dotacji. W innym przypadku osoba korzystająca z pomocy urzędu zatrudnienia
musi zwrócić pieniądze. – Jeżeli już
komuś nie wyszło, to często jest to efekt
natrafienia na nieuczciwych, nierzetelnych kontrahentów, którzy nie zapłacili za usługę – dodaje przedstawicielka
katowickiego urzędu pracy. Z danych
urzędów pracy wynika, że najczęściej
bezrobotni zakładający własną firmę
decydują się na handel, usługi czy gastronomię. Bary, stołówki, pizzerie,
sklepy, usługi kosmetyczne, fryzjerskie, firmy remontowo-budowlane – to
najpopularniejsze pomysły na własny
biznes. Ale zdarzają się też bardziej
nietypowe. – Wypłaciliśmy dotację na
działalność artystyczną, a konkretnie

w których mogą, dzięki dotacji, zaistnieć na lokalnym rynku.

kabaretową – mówi Jolanta Pawlak.
Doświadczenie pokazuje, że bezrobotni potrafią znaleźć nisze na rynku,

Pizza cowboy, oczywiście
Barbara Bujoczek postawiła na uruchomienie pizzerii. Na otwarcie własnego
biznesu otrzymała dotację z powiatowego urzędu pracy.
Barbara Bujoczek

Dlaczego akurat pizzeria?
Barbara Bujoczek: Moje doświadczenie w branży gastronomicznej zadecydowało o tym wyborze. Moje losy tak
się potoczyły, że zostałam bez pracy.
W PUP widziałam plakaty zachęcające do udziału w projekcie. W tym
samym czasie spotkałam osobę, która
planowała założyć własną firmę - zaczął kiełkować pomysł. W końcu ja
założyłam firmę, a ta osoba nie.
Jakie elementy projektu były dla
pani wartościowe?
Z całą pewnością szkolenie z zakresu
przedsiębiorczości. Wydaje mi się, że
te porady są bezcenne dla wszystkich
przedsiębiorców. Dla mnie przydatne
były także zajęcia komputerowe.
Wiele osób decydujących się na
założenie własnej firmy ma trudności z napisaniem biznesplanu.
Znaczną część biznesplanu miałam

przygotowaną przed rozpoczęciem
szkolenia i właściwie nie miałam z nim
zbyt wielu problemów. Natomiast
w ramach szkolenia mogliśmy liczyć
na pomoc fachowców w tej dziedzinie
i wtedy dopracowałam szczegóły.
Czy ma pani jakieś wskazówki
dla osób, które zastanawiają się
nad założeniem własnej działalności?
Jeśli ktoś się waha i nie jest do końca
zdecydowany, powinien zrobić rachunek zysków i strat, poszukać porady
wśród osób, które założyły własną firmę. Być może to mu pomoże w podjęciu decyzji.
Pani nie żałuje decyzji?
Ciągle jestem w euforii. Jestem dumna
z rezultatu. Droga, jaką trzeba przejść
zakładając własną firmę, to droga
przez mękę, ale wystarczyło trochę samozaparcia.
A co poleciłaby pani do zjedzenia?
Pizzę cowboy- specjalność zakładu.

Robię coś dla siebie
Monice Woźnicy dzięki dotacji z PUP
udało się otworzyć sklep pasmanteryjno-drogeryjny „Bartuś”.
Jak to się stało, że założyła pani
swoją firmę?
Monika Woźnica: Pomysł zrodził się
dzięki mamie. Zwróciła uwagę na lokal do wynajęcia w dobrym miejscu.
I tak się zaczęło, wystarczył mi jeden
dzień na podjęcie decyzji.
Nie miała pani żadnych obaw?
Nie. Mam duże doświadczenie w handlu. Pracowałam jako sprzedawca,
sama zamawiałam towar, fakturowałam. Jedyny problem polegał na tym,
że miałam dobre rozeznanie w branży
spożywczej, a nie w pasmanteryjnodrogeryjnej. Zrobiłam analizę lokalnego rynku i okazało się, że w okolicy
nie ma podobnego sklepu.
Jakie są plusy i minusy prowadzenia własnej firmy?
Jeśli chodzi o plusy, to rano wstaje się

Monika Woźnica

zupełnie inaczej. Wiem, że robię coś
ważnego dla siebie. Wszyscy mówili
mi, że prowadzenie własnej firmy to
ogromy stres, u mnie jest odwrotnie.
Większy stres towarzyszył mi, kiedy
miałam przełożonego. Natomiast minusy? Chyba na razie ich nie dostrzegam.
Jakieś rady dla osób, które myślą o własnej firmie?
Jeśli ktoś chce działać na własny rachunek powinien mieć swój kapitał,
dotacja to trochę za mało. Po drugie,
powinien napisać bardzo szczegółowy
biznesplan, na pewno się przyda

Na podstawie materiałów z PUR Ruda Śl., PUP Katowice opracował: Piotr Strzelecki

i Skaldy. Holandia to kraj nizinny. Najw Świecku) łączy 616 km dobrych,
bankowych z Polski. Bilety na samowyżej położony punkt kraju, wznieniemieckich i holenderskich autostrad.
lot warto kupić wcześniej korzystając
sienie Vaalserberg, mierzy zaledwie
Można więc wybrać się w podróż saz różnych ofert i zniżek. Rezerwując
321 m n.p.m., punkt najniżej położony
mochodem, jednak wysokie ceny benbilet odpowiednio wcześnie możznajduje się zaś na dnie Polderu Księcia
zyny (jedne z najwyższych na świecie),
na zapłacić tylko 49,00 PLN. Pociąg
Aleksandra 6,3 m p.p.m. Powierzchnia
korki oraz drogie opłaty parkingowe
jest wygodnym środkiem dojazdu do
kraju wynosi 41.532 km2 (nieco więksprawiają, że większość podróżujących
Amsterdamu, szczególnie z Północnej
sza od województwa mazowieckiego).
do Holandii woli korzystać z samolotu,
Polski, którą łączą szybkie połączeHolandia jest monarchią parlamentarną.
pociągu lub autokaru. Stałe połączenia
nia z Berlinem, który z kolei ma kilka
z Amsterdamem, w niektóre dni nawet
Władzę ustawodawczą sprawuje król
szybkich połączeń dziennie z Amster(od 1980 r. głową państwa jest królotrzy razy dziennie, utrzymują z Warszadamem. Bilety kolejowe można nabyć
wa Beatrix) i dwuizbowy parlament
wą PLL Lot i KLM. Linie SkyEurope
na każdym dworcu kolejowym w kra(Stany Generalne). Stolicą
ju, lub w biurach podróży.
konstytucyjną i siedzibą
Amsterdam połączony jest
parlamentu jest Amstertanimi liniami autobusodam, natomiast siedziba
wymi z południa Polski i z
Warszawy sieci Eurolines
dworu i rządu znajduje się
w Hadze. Tam też praoraz Orbisu. Bilet powrotny
cują sędziowie Międzyo określonym dniu powrotu
kosztuje poniżej 400,- PLN.
narodowego
Trybunału
Istnieje wiele zniżek i speSprawiedliwości. Większe miasta to: Rotterdam,
cjalnych ofert. Bilety kupioUtrecht, Eindhoven, Grone na trzy dni przed wyjazningen, Tilburg, Haarlem.
dem, oraz bez oznaczonego
96% ludności stanowią
dnia powrotu, są najdroższe.
Holendrzy. Nieliczna ludAutobus jedzie z Warszawy
ność pochodzenia obcego
do Amsterdamu ok.18 goreprezentowana jest przez
dzin z jednym dłuższym
(30 min) postojem na poTurków (1%), Marokańczyków (1%) i Niemców Poruszanie się publicznymi środkami komunikacji jest w Holandii
siłek. Autobusy powrotne
stosunkowo drogie
(poniżej 1%). Holandia
z Amsterdamu wyjeżdżają
jest podzielona administracyjnie na 12
latają codziennie rano na trasie Kraków
zwykle wieczorem i są następnego dnia
- Amsterdam - Kraków. Lot z Polski
po południu na miejscu. Jeśli ktoś decyprowincji i 702 gminy, w skład państwa
wchodzą dwa terytoria zamorskie: Antrwa ok. 2 godzin. Z lotniska prowadzi
duje się na podróż samochodem, musi
tyle Holenderskie i Aruba. Językiem
pamiętać o tym, że na drogach w Niderwygodne połączenie kolejowe z dworurzędowym jest holenderski (nidercem centralnym w Amsterdamie – Cenlandach rygorystycznie przestrzegane
landzki) i lokalnie fryzyjski. Holandia
traal Station. Bilet kolejowy z lotniska
są ograniczenia szybkości do 120km

praca za granicą
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lub 100km/godz. na autostradach, 80
km/godz na drogach zwykłych, tzw.
prowincjonalnych i 50 km/godz w terenie zabudowanym. Mandaty są wysokie, zależne od szybkości pojazdu
naruszającego przepis. W drastycznych
przypadkach może dojść do zarekwirowania pojazdu (np. gdy pojazd porusza
się ponad 200 km/godz). W Holandii
uznawane jest polskie prawo jazdy, jednak po upływie roku trzeba je wymienić
na krajowe.
Warunki lokalowe
Życie w Holandii nie jest drogie, niektóre produkty są tańsze niż w Polsce.
Natomiast zarobki są co najmniej czterokrotnie większe. Stosunkowo wysokie wynagrodzenia i niskie wydatki
sprawiają, że żyje się tutaj na dobrym
poziomie. Największym wydatkiem
jest opłata za mieszkanie. Znalezienie
zakwaterowania nie należy w Holandii
do rzeczy łatwych. Mała podaż niedrogich mieszkań występuje w szczególności w rejonie Randstad (zachodnia
konurbacja położona pomiędzy dużymi
miastami: Amsterdamem, Hagą, Rotterdamem i Utrechtem). Trudno również
znaleźć zakwaterowanie w miastach

drogie. Ceny na targowiskach miejskich
są porównywalne z polskimi. Na żywność należy przeznaczyć ok. 50 euro tygodniowo, jeśli robi się zakupy w sklepach o umiarkowanych cenach, ale za
20 euro też można przeżyć. Transport
w Holandii jest stosunkowo drogi.
Przejazd pociągiem na trasie Rotterdam – Amsterdam kosztuje ok. 18 euro.
Wykupując kartę zniżkową na pociągi
(wiek nieważny) za 55 euro, korzysta
się z 40-procentowej ulgi. Wtedy ten
sam bilet kosztuje ok. 13 euro. Ciekawostką jest to, że cena biletu nie zależy
od rodzaju pociągu. Podróż InterCity
i osobowym kosztuje tyle samo. Na komunikację autobusową w całym kraju
są specjalne bilety nazywane stripenkaart, których można używać w dowolnym mieście. Ten sam bilet kasujesz
więc w Amsterdamie, Rotterdamie i w
najmniejszej holenderskiej wiosce.

praca za granicą

Wymagane dokumenty
Podobnie jak w innych krajach, w Holandii panują też pewne (niepisane) zasady dotyczące ubiegania się o pracę.
Procedura rekrutacyjna związana z listami motywacyjnymi jest uzależniona
od rodzaju pracy, o jaką się ubiegasz.
Jeśli starasz się o pracę
w rolnictwie lub inną nie
wymagającą
wysokich
kwalifikacji, najlepiej spotkać się bezpośrednio z pracodawcą. Oczywiście, jeśli
wciąż przebywasz w innym
kraju, nie możesz przyjść
na bezpośrednie spotkanie
z pracodawcą. W takich
przypadkach na początek
z reguły wystarcza napisanie listu motywacyjnego. Dla osób ubiegających
się o wyższe stanowiska,
konieczne jest najczęściej
Holendrzy poszukują pracowników branży budowlanej i
napisanie listu motywacyjwykończeniowej
nego CV (na komputerze).
List motywacyjny (Sollicitatiebrief)
uniwersyteckich, takich jak Lejda i Gromusi być napisany po niderlandzku,
ningen . Koszt wynajęcia pokoju wynochyba że w ogłoszeniu jest zaznaczone,
si od 200 do kilkuset euro miesięcznie.
że może być również w innym języku.
Warto wiedzieć, że Holendrzy pobierają
Nie pisze się już listów motywacyjkaucję za mieszkanie (tzw. borg), która
nych odręcznie, z wyjątkiem bardziej
zwykle wynosi równowartość czynszu,
tradycyjnych sektorów, takich jak np.
czyli wynajmując lokum, należy się lizawody medyczne (w szczególności
czyć na początku z zapłatą np. 300 euro
lekarze, ale pielęgniarki już nie). Hona czynsz i 300 euro na borg. Właścilenderski list motywacyjny jest krótki,
ciel zwraca kaucję przy wyprowadzce
zwięzły i na temat. Powinien mieścić
albo nie pobiera ostatniego czynszu,
się na jednej kartce papieru, najlepiej
jeśli miesiąc wcześniej zostanie powiadobrej jakości. W pierwszej części listu
domiony, że lokal zostanie opuszczony.
należy wyjaśnić, dlaczego ubiegasz się
Najrozsądniej jest wynająć mieszkanie
o tę pracę. Następnie powinieneś podać
we dwie osoby. Za całość płaci się od
dlaczego, w Twoim odczuciu, jesteś
ok. 400 euro wzwyż. Ogłoszenia o wywłaściwym kandydatem na dane stanonajmie mieszkań znajdują się w gazecie
wisko i dlaczego jesteś zmotywowany,
“Via Via” oraz na stronie www.marktaby wykonywać daną pracę. Koniec
plaats.nl w dziale Woningen / Huur.
listu motywacyjnego powinien wskazywać, że chciałbyś mieć możliwość
Koszty jedzenia i transportu
wzięcia udziału w rozmowie kwalifikaJedzenie
w
Niderlandach
nie
jest
zbyt
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cyjnej, podczas której mógłbyś omówić
swoją kandydaturę osobiście. Badania
przeprowadzone przez holenderskie
Ministerstwo Spraw Społecznych pokazują, że motywacja stanowi jedno z najważniejszych kryteriów dla holenderskich pracodawców. Powinieneś wziąć
to pod uwagę, przygotowując swój
list motywacyjny. Holenderscy pracodawcy z reguły szybko odpowiadają
na listy motywacyjne. Jeśli jednak nie
dostałeś odpowiedzi po 14 dniach, najlepiej zadzwoń i dowiedz się, czy Twój
list dotarł do adresata. Holenderskie
CV powinno być napisane w porządku chronologicznym, chociaż ostatnio
coraz częściej pisze się CV, w których
ostatnie czynności są opisywane na początku. CV nie powinno przekraczać
2 stron formatu A4. Należy w nim zawrzeć jedynie daty i informacje. Ponieważ pracodawcy w Holandii preferują
jak najkrótsze CV, należy opuścić niepotrzebne informacje. Powyższe punkty powinny znaleźć się w Twoim cv
(w podanej kolejności):
1. dane osobowe,
2. wykształcenie (łącznie z ważniejszymi kursami i szkoleniami, wyników się
nie podaje),
3. doświadczenie zawodowe (wraz
z dokładnymi datami) ,
4. hobby.
Osoby zajmujące się w firmie rekrutacją
biorą pod uwagę hobby, pasje i aktywność społeczną kandydatów. Każdorazowo dostosuj swoje CV do konkretnego pracodawcy i stanowiska. Coraz
popularniejsze staje się pisanie resumé
(rodzaj CV). Dotyczy to jednak osób
posiadających znaczące doświadczenie
zawodowe. Kandydaci wysyłają je bezpośrednio do headhunterów („łowców
głów”). Resumé jest krótsze i bardziej
opisowe. Jest ono również bardziej subiektywne, ponieważ niektórym jego
elementom można nadać większe lub
mniejsze znaczenie. Nie podaje się
w nim konkretnych dat, a podaje się
natomiast te liczby i dane, które podkreślają Twoją wartość. Forma resumé
może być różnorodna, np. analityczna, chronologiczna lub funkcjonalna.
Resumé często rozpoczyna się opisem
pracy, o którą się ubiegasz. Referencje,
kopie świadectw, dyplomów i certyfikatów nie muszą być załączane. Są one
potrzebne w późniejszym fazie rekrutacji. Formularze aplikacyjne nie są zbyt
popularne w Holandii (jak np. w Wielkiej Brytanii). Z reguły korzystają
z nich duże firmy. Aplikowanie on-line
oznacza najczęściej wypełnianie odpowiednich formularzy aplikacyjnych na
stronach internetowych firm. Podczas
rozmowy kwalifikacyjnej duży nacisk
kładzie się na motywację kandydata.
Ponadto kandydatom zadaje się zawsze
pytania o ich umiejętności i silne strony. Rozmowę przeprowadza z reguły

Dla kogo praca?
W Holandii poszukiwani są wykwalifikowani pracownicy przede wszystkim
w branży budowlanej oraz metalowej.
Najbardziej poszukiwani są spawacze,
ślusarze, operatorzy maszyn CNC, tokarze. Na zatrudnienie mogą też liczyć
programiści oraz pracownicy branży
i wykończeniowej: hydraulicy, kafelkarze, elektromonterzy, malarze, tynkarze,
murarze, zbrojarze i monterzy rusztowań. Niewykwalifikowani pracownicy najłatwiej znajdą pracę sezonową
w rolnictwie - przy zbiorze
kwiatów, cebulek, warzyw,
w szklarniach, na plantacjach drzewek przy sortowaniu ryb, owoców i warzyw.

nie internetowej http://www.europa.
eu.int/eures (menu: doradcy EURES).
W Holandii funkcjonuje wiele agencji
zatrudnienia. Ich adresy można znaleźć
na tzw. „Żółtych Stronach” http://www.
goudengids.nl. Pod hasłem ”Uitzendbureaus” (ewentualnie: www.uitsendbureau.pagina.nl) można znaleźć dane
teleadresowe agencji zatrudnienia.
W Holandii bardzo rozpowszechniona
jest praca czasowa jako forma zatrudnienia. Dawniej agencje zatrudnienia
skupiały się na pracy dla sekretarek, ale
ostatnio coraz więcej jest wyspecjalizowanych agencji dla niemal wszystkich
branż i zawodów. Na przykład, istnieją
agencje dla pielęgniarek, inżynierów,

pracodawców publikuje swoje ogłoszenia w Internecie. Wiele ofert pracy
w Holandii oraz informacji na temat
targów pracy można znaleźć na stronie holenderskich publicznych służb
zatrudnienia: http://www.werk.nl. Wysyłanie aplikacji bezpośrednio do firm,
które nie zamieściły ogłoszeń o naborze
pracowników, jest również popularne
w Holandii. Nawet jeśli firma nie posiada w danej chwili wakatów, często
zachowuje takie zgłoszenia w bazie.
Informacje o firmach można uzyskać
w izbach handlowych (Kamers van Koophandel) w polskiej ambasadzie lub
konsulacie i rocznikach czasopism,
takich jak: „O-N” lub ”Intermediair”
– dostępne bezpłatnie
w holenderskich uniwersytetach i innych szkołach wyższych. Oczywiście
nieocenionym
źródłem informacji na
temat firm jest również
Internet. Targi pracy nie
są w Holandii tak popularne, jak np. w Wielkiej
Brytanii, ale nie oznacza
to wcale, że ich w ogóle
nie ma. Zazwyczaj organizowane są przez uniwersytety i są przypisane
do jednego regionu.

Jak szukać pracy?
W Holandii rolę publicznych służb zatrudnienia pełni Centrum Pracy i Dochodu (CWI). Ma ono ok. 130
oddziałów na terenie całej
Sezonową pracę najłatwiej znaleźć w rolnictwie - np. na plantacji
Holandii. Pomaga zarówno
tulipanów
Rodzaje umów o prapracodawcom w znalezieniu
cę, czas pracy
informatyków, konsultantów, itp. Dziawłaściwych pracowników, jak i poszuNie każda umowa związana z wykołają również agencje specjalizujące się
kującym pracy w znalezieniu odponywaniem pracy jest umową o pracę.
w pracy dla studentów. Wielu młodych
wiedniego zatrudnienia. CWI odgrywa
Oprócz umów o pracę prawo przewiludzi rozpoczyna swoją karierę zawoaktywną rolę na holenderskim rynku
duje również umowy o dzieło i umowy
dową, korzystając z usług agencji zapracy. Nie tylko pomaga w znalezieniu
zlecenia. Holenderski kodeks cywilny
trudnienia, w celu uzyskania doświadpracy, ale udziela porad i dostarcza inprzewiduje, że jeżeli osoba pracuje na
czenia zawodowego, które uważa się
formacji z zakresu prawa pracy i rynku
rzecz innej osoby w każdym tygodniu
w Holandii za bardzo istotne. W Holanpracy. W celu uzyskania porady i polub przez co najmniej 20 godzin w miedii wiele gazet posiada działy z ofertamocy w poszukiwaniu pracy, niekosiącu 3 kolejne miesiące, to mamy do
mi pracy (np. sobotnie wydanie ”NRC
niecznie trzeba być zarejestrowanym
czynienia z umową o pracę w odnieHandelsblad”, ”De Volkskrant”, ”De
w CWI. Trzeba jednak być zarejestrosieniu do kwestii płacowych. Umowa
Telegraf” oraz ”Algemeen Dagblad”).
wanym, jeśli chce się ubiegać o zasiłek
o pracę jest porozumieniem pisemnym
NRC Handelsblad zamieszcza ogłoszedla bezrobotnych. Aby go otrzymać,
bądź ustnym pomiędzy pracodawnia głównie dla menedżerów. W ”De
należy posiadać numer BSN, czyli odcą a pracownikiem. Z pracownikiem
Volkskrant” można znaleźć ogłoszenia
powiednik polskiego numeru identyw Holandii można więc zawierać ustne
dla pracowników sektora publicznego,
fikacji podatkowej NIP. Potrzebny on
umowy o pracę. Mimo wszystko jednak
akademickiego oraz medycznego. ”De
będzie również wtedy, gdy będziemy
wskazane jest, aby ważniejsze umowy
Telegraf” i ”Algemeen Dagblad” zachcieli podjąć pracę w Holandii. Każsporządzać na piśmie. Pisemna umowa
mieszczają najwięcej ogłoszeń komerdemu obywatelowi Holandii zostaje
o pracę powinna zawierać: imię, nazwicyjnych. Prasa regionalna zamieszcza
nadany numer BSN po przekroczeniu
sko i adresy stron umowy (pracodawcy
również ogłoszenia o pracę ze swojego
14 roku życia. Cudzoziemcy legalnie
i pracownika); miejsce wykonywania
regionu. Ogłoszenia można także znaprzebywający w Holandii mogą się
pracy; stanowisko pracy i opis pracy;
leźć w bezpłatnych gazetach, takich jak:
o niego ubiegać w urzędach podatkodata rozpoczęcia pracy; czas trwania
”Metro” i ”Spits”, kolportowanych na
wych (Belastingdienst). Poszukiwanie
umowy o pracę (jeżeli jest to umowa
dworcach kolejowych i autobusowych.
pracy w Holandii warto rozpocząć jeszna czas określony); dodatek urlopowy
Coraz ważniejszą rolę na holenderskim
cze przed wyjazdem z kraju. Pomocna
i sposób jego wyliczenia; wynagrodzerynku pracy odgrywa Internet. Wiele
w tym będzie strona internetowa EUnie i termin jego zapłaty; normalny czas
firm zachęca kandydatów do aplikowaRES http://www.europa.eu.int/eures.
pracy (tygodniowy lub dzienny); udział
nia on-line na stronach internetowych
Na tym etapie może Ci pomóc polski
w systemie emerytalnym; informację,
firm. Istnieje też wiele baz CV, w któdoradca EURES. Holenderscy doradcy
czy jest to umowa z agencją zatrudnierych kandydaci mogą zarejestrować
EURES (obecnie 19 osób) są umiejnia; umowę zbiorową (jeśli dotyczy);
swój życiorys zawodowy. Pracodawcy
scowieni najczęściej w publicznych
okres próbny; czas wypowiedzenia i w
poszukujący pracowników korzystają
służbach zatrudnienia (CWI). Aktualne
jaki sposób jest wyliczony; jeżeli masz
często z tego rodzaju narzędzi. Według
dane teleadresowe holenderskich dobyć oddelegowany za granicę na okres
ostatnich badań, 44% holenderskich
radców EURES znajdują się na stro-

praca za granicą

jedna lub dwie osoby. Kandydaci często
muszą przechodzić dwie, a nawet czasem trzy rozmowy kwalifikacyjne. Pod
koniec każdej rozmowy, będziesz miał
możliwość zadawania pytań. Warto je
wcześniej sobie przygotować.
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Ministerstwie
Spraw
Społecznych i Zatrudnienia. Wszystkim pracownikom w Holandii
przysługuje prawo do
płatnego urlopu. Jego
długość reguluje zazwyczaj umowa o pracę lub
umowa zbiorowa. Istnieje jednakże gwarantowane minimum. Wynosi
ono czterokrotność liczby godzin pracy w tygodniu danego pracownika. Pracownik, który ma
Spawacze to w Holandii poszukiwani pracownicy
ustalony 40 godzinny tydzień pracy, otrzyma w związku z tym
powyżej jednego miesiąca, szczegóprawo do 20 dni urlopu. Osoby, które
łowe warunki na jakich będziesz tam
pracują w niepełnym wymiarze godzin
zatrudniony. Pracodawca musi podać
mają prawo do odpowiednio krótszego
wszystkie szczegóły w ciągu miesiąca
urlopu. Większość umów zbiorowych
od podjęcia zatrudnienia. Jeśli umowa
ustala wymiar urlopu wyższy niż prawo pracę jest zawarta na krótszy okres,
ne minimum. Z reguły wynosi on od 20
pracodawca musi je podać przed termido 30 dni na rok dla pracowników zanem wygaśnięcia umowy.
trudnionych na pełen etat. Niezależnie
Umowy na czas nieokreślony
od wysokości zarobków, pracownikom
Umowa na czas nieokreślony jest umoprzysługuje miesięczny dodatek urlopową, w której czas trwania kontraktu
wy w wysokości 8% wynagrodzenia.
nie został uzgodniony przy zawieraniu
umowy. Umowa trwa dotąd, aż któraś
Zarobki i podatki
ze stron zakończy ją. Zakończenie umoPłaca minimalna w Holandii wynosi
wy jest uzależnione od pewnych zasad,
1317 euro. Średnio w sezonie płaci się
np. okresu wypowiedzenia.
6 euro za godzinę. Skala podatkowa
Umowy na czas określony
dla dochodów wynikających z umowy
W przypadku umowy na czas okreo pracę jest progresywna i wynosi:
ślony, ustalona jest data końcowa lub
32,90% dla dochodu od € 0 do €
zakończenie umowy uzależnia się od
16.265,- € 5.432,innych okoliczności np. czasu trwania
38,40% dla dochodu od € 16.265 do €
określonego (dokładnie zdefiniowa29.543,- € 10.789,nego) projektu. Umowy te wygasają
42% dla dochodu od € 29.544 do €
automatycznie z końcem ustalonego
50.652,- € 19.654,terminu.
52% dla dochodu powyżej € 50.653,Zgodnie z prawem, dzienny czas praWarto zaznaczyć, że w pierwszym procy nie powinien przekraczać 9 godzin,
gu podatkowym tylko 1,7%. to podatek,
a tygodniowy 45 godzin. W praktya 31,2% To składki na ubezpieczenie
ce przeciętny tygodniowy czas pracy
społeczne. W drugim progu podatwynosi od 36 do 40 godzin. Tydzień
kowym 7,2% to podatek, a 31,2% to
pracy trwa zazwyczaj 5 dni roboczych
składki. W Holandii przewidziany jest
(z reguły sobota i niedziela są dniami
dodatkowo rabat podatkowy, który dla
wolnymi). W wielu sektorach gospoosób przed 65. rokiem życia wynosi
darki coraz powszechniejsze staje się
15%, a dla osób powyżej 65. roku życia
wybieranie 4 dniowego tygodnia pra20,5%. Rabat jest taki sam dla wszystcy z 9-cio godzinnym dniem pracy.
kich i łączy się z kilkoma dodatkowymi
Ustawa o czasie pracy (ATW) zawiera
rabatami zależnymi od sytuacji osobiprzepisy regulujące czas pracy i wystej danego podatnika.
poczynku zarówno w sektorze prywatnym, jak i (częściowo) państwowym.
Opieka zdrowotna
Przepisy te mają zastosowanie wobec
Pracując w Holandii należy wykupić
pracowników. Oprócz ustawy o czaubezpieczenie zdrowotne. Poniżej pewsie pracy, obowiązuje również Dekret
nego poziomu wynagrodzenia (32,600
o godzinach pracy. Są w nim wskazane
euro rocznie), jesteś automatycznie
liczne możliwości odstępstw od zasad
ubezpieczony w funduszu ubezpieczeogólnych w szczególnych przypadkach.
nia zdrowotnego. Jeżeli Twoje wynaSą również możliwe wyjątki w wielu
grodzenie przekroczy ten limit (w zaszczególnych sektorach. Obowiązują
leżności od wysokości wynagrodzenia),
również szczególne przepisy odnosząkonieczne będzie wykupienie prywatce się do pracy w transporcie. Broszury
nego ubezpieczenia. Jeśli jesteś ubezzawierające informacje na temat czasu
pieczony w Holandii poprzez fundusz
pracy i odpoczynku w transporcie droubezpieczenia zdrowotnego, to przysługowym w żegludze morskiej i śródlągiwać ci będzie darmowe leczenie u ledowej można otrzymać w holenderskim

karza ogólnego (GP). Również przyjęcie do szpitala będzie bezpłatne. Jeśli
dostaniesz skierowanie do innego specjalisty od swojego lekarza ogólnego,
to leczenie będzie również bezpłatne.
Przepisane lekarstwa, które są na liście
leków refundowanych są także bezpłatne. Wskazane jest jednak wykupienie ubezpieczenia na wypadek wizyty
u stomatologa. Z dniem 1 stycznia 2006
r. nastąpiły istotne zmiany dotyczące
dokumentów niezbędnych do uzyskania świadczeń medycznych w krajach
UE/EOG. Dotychczasowy papierowy
formularz E 111 przestał obowiązywać,
zastąpiony przez plastikową Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
(EKUZ). Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.nfz.gov.pl
Telefony alarmowe i informacyjne
Policja – 112 (telefon bezpłatny)
Pogotowie – 112 (telefon bezpłatny)
Straż pożarna –112 (telefon bezpłatny)
Pomoc drogowa – 0800-0888
Adresy polskich placówek dyplomatycznych:
Ambasada RP oraz Wydział Konsularny
Alexanderstraat 25,
2514 JM Den Haag
tel. (00-31-70) 79-90-100, 79-90-102,
360-28-06
tel. dyżurny: 0031 (0) 650 27 11 67
fax. (0-70) 360-28-10
http://www.polamb.nl
e-mail: ambhaga@polamb.nl
Konsulat Honorowy RP w Amsterdamie
Konsul Honorowy: Willem F. Dutilh
Gelderlandplein 75 B
1082 L V-Amsterdam
tel.: (020) 30-53-850, 30-53-851
fax: (020) 30-53-852,
e-mail: w.f.dutilh@freeler.nl
Konsulat Honorowy RP w Apeldoorn
Konsul Honorowy: Johannes G. Bax
Sophialaan 46
P.O. Box 4
7300 AA- Apeldoorn
tel.: (055) 527-47-89
fax: (055) 578-90-53
Przydatne linki:
www.holandia.pl
www.europa.eu.int/eures
www.holland.com/ncb/
www.holandia.org
www.nlembassy.pl
Oprac: Justyna Gałka
Źródło: www.eures.praca.gov.pl

Aktualna sytuacja
na regionalnym
rynku pracy
Informacje podstawowe
Według stanu na koniec maja 2007 r.
w powiatowych urzędach pracy województwa śląskiego zarejestrowanych
było 199,0 tys. osób. W porównaniu
do sytuacji z końca kwietnia 2007
r. liczba bezrobotnych spadła o 10,7
tys. osób (5,1 %). W stosunku do maja
ub. roku poziom zjawiska obniżył
się o 68,9 tys. osób (tj. o ponad jedną
czwartą – 25,7%). W okresie 24 miesięcy bezrobocie rejestrowane obniżyło się o 100 tys. osób (33,5%).
Wśród zarejestrowanych niezmiennie dominują kobiety, które stanowią
60,3% ogółu bezrobotnych (119,9 tys.
osób).

małopolskim (10,4%), wielkopolskim
(10,5%) i mazowieckim (11,0%)1.
Na Śląsku obserwuje się duże zróżnicowanie natężenia bezrobocia zarówno
w układzie powiatów, jak i podregionów. W kwietniu br. w żadnej z jednostek terytorialnych województwa
wartość wskaźnika nie przekroczyła
20%. Najwyższą stopę bezrobocia
odnotowano w miastach: Świętochłowice i Bytom oraz w powiecie zawierciańskim (po 19,6%). Tradycyjnie już,
najniższa stopa bezrobocia wystąpiła
w miastach: Katowice (5,0%) i Bielsko-Biała (6,6%) oraz w powiecie bieruńsko-lędzińskim (7,3%). Warto podkreślić, że miasto Katowice należy do

dów pracy 13,6 tys. ofert pracy (tj.
o 2,2 tys. mniej niż obecnie).
W okresie pięciu miesięcy 2007 roku
do urzędów pracy zgłoszonych zostało
67,5 tys. ofert pracy, czyli o 16,3 tys.
więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku (51,1 tys. ofert).
Struktura bezrobocia wg podstawowych cech demograficznych
Analizy rynku pracy z uwzględnieniem zmiennej płci niezmiennie potwierdzają tezę o trudnej sytuacji zatrudnieniowej kobiet. Jak napisano
we wstępie, w końcu maja br. na Śląsku zarejestrowanych było 119,9 tys.
kobiet, co stanowiło 60,3 proc. ogółu

Bez względu na przyjęty okres sprawozdawczy – miesiąc lub rok – stwierdzamy, że bezrobocie spadało we
wszystkich powiatach i podregionach.
Szacujemy, że kolejne miesiące przyniosą dalszą, radykalną redukcję stanu
bezrobocia rejestrowanego.
Na koniec kwietnia 2007 r. stopa bezrobocia wyniosła 11,7% i była niższa
od ogólnopolskiej (kraj – 13,7%).
Taka wysokość wskaźnika plasuje nasze województwo na czwartym miejscu w Polsce, za województwami:

obszarów o najniższej wartości wskaźnika w kraju, a w porównaniu z innymi miastami zajmuje czwarte miejsce
w Polsce za Warszawą (4,2%), Poznaniem (4,4%) i Sopotem (4,4%).
W stosunku do okresu sprzed roku
wysokość stopy w regionie spadła
o 3,5 punktu procentowego.
Liczba ofert pracy zgłoszonych przez
pracodawców do urzędów pracy
w maju 2007 r. wyniosła 15,9 tys. i w
porównaniu do kwietnia 2007r. wzrosła o 1,5 tys. Dla porównania - w maju
2006r. pracodawcy zgłosili do urzę-

śląskich bezrobotnych. Sytuacja powiatów i podregionów w opisywanym
aspekcie jest zróżnicowana. Najgorsza
sytuacja notowana jest w podregionie
rybnicko – jastrzębskim, gdzie kobiety stanowią aż 68,5% ogółu bezrobotnych. Dla porównania – w podregionie częstochowskim analogiczny
udział wynosi 52,1%. W podregionie
bielsko-bialskim kobiety stanowią
57,5% wszystkich zarejestrowanych,
a w podregionie centralnym śląskim
61,1%.
Na silnie zurbanizowanym Śląsku

badania rynku pracy

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w województwie śląskim.
Stan w końcu miesiąca (w tys.)
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wśród pozostających w rejestrach
zdecydowanie dominują mieszkańcy
miast, którzy wg stanu na koniec maja
br. stanowili ponad 81,7 %. bezrobotnych (162,5 tys. osób).
Bezrobocie agrarne dotyka przede
wszystkim mieszkańców subregionu
południowego oraz północnego. I tak
– wśród bezrobotnych zarejestrowanych w podregionie bielsko – bialskim
blisko połowa bezrobotnych (48,6%.)
mieszka na wsi. W podregionie częstochowskim analogiczny wskaźnik wynosi 37,2 %. Dla porównania
– w centralnym śląskim tylko co 11.
bezrobotny mieszka na wsi (9,3%),
zaś w rybnicko – jastrzębskim bezrobotni mieszkańcy terenów wiejskich
stanowią 17,2% ogółu zarejestrowanych w tym podregionie.
W końcu maja br. prawo do zasiłku
dla bezrobotnych posiadało 11,4%
ogółu zaewidencjonowanych (22,6
tys. osób). Procentowy udział bezrobotnych uprawnionych do tego świadczenia spadł nieznacznie w ujęciu
rocznym. W maju 2006 r. zasiłek dla
bezrobotnych pobierało 11,5% ogółu
bezrobotnych (30,8 tys. osób).
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grupy bezrobotnych długotrwale.
W końcu maja 2007 roku w ewidencjach śląskich powiatowych urzędów
pracy pozostawało 129,2 tys. osób
długotrwale bezrobotnych, wśród których zdecydowaną większość stanowiły kobiety (63,3%). W ciągu roku
liczebność tej kategorii spadła o 42,1
tys. osób.
W końcu maja 2007 r. zarejestrowanych było 44,4 tys. bezrobotnych
powyżej 50 roku życia, w tym 21,6
tys. kobiet (48,6%). W odniesieniu
do sytuacji sprzed roku, liczba bezrobotnych tej kategorii spadła o 4,2 tys.
osób. Udział najstarszych bezrobotnych wśród ogółu zarejestrowanych
wzrósł z 18,1% w maju 2006 r. do
22,3% w maju 2007 r.
Wśród bezrobotnych powyżej 50 lat
zdecydowana większość (63,7%) poszukuje zatrudnienia nieprzerwanie
ponad 12 miesięcy. Aż 45,0% bezrobotnych powyżej 50 roku życia legitymuje się najniższym poziomem wykształcenia (gimnazjalne i poniżej).
Co trzeci zarejestrowany (32,1%, tj.
63,9 tys. osób) zaliczany jest do grupy
bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych – zgodnie z zapisami ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy oznacza to bezrobotnego
nie posiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu
poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej. W ciągu roku liczba osób
bez kwalifikacji zawodowych spadła
w rejestrach powiatowych urzędów
pracy o 17,7 tys.
W odniesieniu do sytuacji sprzed roku
liczba bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko
do lat siedmiu spadła o 1,1 tys. osób,
do poziomu 9,8 tys. osób. W końcu
maja 2007 r. wśród samotnych rodzi-

ców zdecydowanie dominowały kobiety, które stanowiły 94,7 proc. tej
kategorii zarejestrowanych.
Wśród bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do
lat 7, ponad 83 proc. to osoby młode,
poniżej 35 roku życia. Zwraca uwagę
niski poziom wykształcenia osób tej
kategorii – wykształcenie średnie lub
wyższe posiadało jedynie 23,1%. Pozostali legitymowali się wykształceniem zasadniczym zawodowym (26,8
%) oraz gimnazjalnym lub poniżej
(50,2%).
W stosunku do sytuacji na koniec
maja 2006 r. roku stan bezrobocia
niepełnosprawnych obniżył się o 827
osób. Udział osób niepełnosprawnych w liczbie bezrobotnych ogółem
wzrósł o niecały punkt procentowy
(31.05.2006 – 3,5 %, 31.05.2007 r. –
4,3 %). Na koniec maja 2007 r. zarejestrowanych było 8,5 tys. bezrobotnych
osób niepełnosprawnych.
W końcu maja br. liczba osób do 25
roku życia wyniosła 33,0 tys. i była
niższa niż przed rokiem o blisko 21
tys. Udział tej grupy wśród wszystkich zarejestrowanych spadł z 20,1%
w maju 2006 r. do 16,6% w maju 2007
r. Tym samym młodzież jest głównym
odbiorcą pozytywnych zmian na rynku
pracy.

Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Artykuł 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
wylicza pewne grupy bezrobotnych
Struktura bezrobocia według
zwane „osobami będącymi w szczewykształcenia, wieku i dotychgólnej sytuacji na rynku pracy”, w stoczasowego stażu pracy
sunku do których prowadzone są inUtrzymującą się niekorzystną cechą
tensywne działania aktywizujące. Do
śląskiego bezrobocia jest niski poosób w szczególnej sytuacji na rynku
ziom wykształcenia zarejestrowanych.
pracy zalicza się: bezrobotnych do 25
Niezmiennie najliczniejszą grupę staroku życia, bezrobotnych długotrwale,
nowią osoby o wykształceniu zasadbezrobotnych powyżej 50 roku życia,
niczym zawodowym oraz gimnazjalbezrobotnych bez kwalifikacji zawonym i poniżej gimnazjalnego, których
dowych, bezrobotnych samotnie wyudział w ogólnej liczbie bezrobotnych
chowujących co najmniej jedno dziecw końcu pierwszego kwartału 2007r.2
ko do 7 roku życia,
bezrobotnych nieStruktura wykształcenia bezrobotnych. Stan 31.03. 2007 r.
pełnosprawnych.
Osoby pozostające w rejestrze powiatowego urzędu
pracy łącznie przez
okres ponad 12
miesięcy w okresie ostatnich 2 lat,
z
wyłączeniem
okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu
pracy, należą do

Bezrobotni zarejestrowani, stopa bezrobocia oraz zgłoszone oferty pracy wg powiatów

ogółu bezrobotnych)
najliczniejsza była
grupa legitymująca
Bezrobotni zarejestrowani wg wieku. Stan w końcu I kwartału 2006 i 2007 r.
się stażem pracy od
10 do 20 lat –22,4%.
Wysoki był procentowy udział osób
o krótkim (od 1 do
5 lat) stażu pracy
– 21,5%. Bezrobotni legitymujący się
stażem zatrudnienia
do jednego roku to
19,1%, zaś osoby
o stażu od 5 do 10
lat – 17,3% zarejestrowanych bezrobotnych poprzednio
graficzne, aktywne działania urzędów
wieku bezrobotnych, z uwzględniepracujących. Najmniej liczne były popracy, upowszechnianie szkolnictwa
niem zachodzących zmian, zawarto
pulacje o stażu pracy od 20 do 30 lat
wyższego (co z jednej strony oznaw zestawieniu.
–16,6% oraz powyżej 30 lat –3,2%.
cza przedłużanie okresu nauki, a więc
Zdecydowana większość zarejestroopóźnia się moment wejścia na rynek
wanych w śląskich powiatowych urzę1
źródło: www.stat.gov.pl.
pracy; z drugiej strony młodzież jest
dach pracy może pochwalić się do2
Dane dotyczące struktury wykształcenia,
coraz lepiej wykształcona, co ułatwia
świadczeniem zawodowym. W końcu
wieku, stażu pracy i czasu pozostawania
podjęcie zatrudnienia).
marca 2007 r. wśród poprzednio prabez pracy zbierane są w okresach kwartalnych
Dokładne dane dotyczące struktury
cujących (167,7 tys. osób, tj. 75,7%

badania rynku pracy

wynosił blisko 65 proc. Bezrobotni
z wykształceniem średnim stanowili
29,2% bezrobotnych. Najmniej liczna (w końcu I kwartału br. 13,7 tys.
osób) była zbiorowość bezrobotnych
legitymujących się wykształceniem
wyższym.
Blisko połowa zarejestrowanych to
osoby młode, do 34 roku życia – 45,0
%. I chociaż na przestrzeni roku trudno zaobserwować diametralne zmiany
w strukturze wieku zarejestrowanych,
to wyraźnie widać, że śląscy bezrobotni starzeją się. Bezrobocie spada
w przedziałach wiekowych do 54 roku
życia. Liczebność zbiorowości powyżej 55 lat nieznacznie rośnie.
Bez względu na przyjęty okres porównawczy, największe redukcje liczby
bezrobotnych obserwowane są w najmłodszej grupie wiekowej (poniżej 25
roku życia).
W końcu marca br. liczebność zbiorowości bezrobotnych w wieku od 18
do 24 lat wyniosła 39,7 tys. osób, co
stanowiło blisko 18 proc. ogółu śląskich bezrobotnych. W odniesieniu
do sytuacji sprzed roku liczebność tej
kategorii zarejestrowanych spadła aż
o 19,9 tys. osób, tj. o 33,5% (przypomnijmy, że w tym samym czasie liczba ogółu bezrobotnych zmniejszyła się
o 66 tys. tj. o 23%). Przyczyny poprawy sytuacji najmłodszych bezrobotnych są złożone, do najważniejszych
zaliczyć należy: rosnącą liczbę tworzonych miejsc pracy, czynniki demo-
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