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Eksperci alarmowali, że kryzys na świecie spowoduje masowy powrót Polaków z emigracji. Portal
Money.pl pod koniec ubiegłego roku przepytał blisko dwa tysiące naszych rodaków pracujących za
granicą, żeby sprawdzić, czy prognozy te są realne.
Ankieta przyniosła zaskakujący rezultat: zaledwie
22% emigrantów zarobkowych zadeklarowało powrót do kraju. Potwierdzają to inne analizy. Wzrost
migracji powrotnych w ostatnim czasie w znacznym
stopniu jest zdeterminowany przez plany migrantów. Według GUS, 38% migrantów, którzy powrócili w latach 2004-2008, z góry nie planowało zostawać dłużej za granicą i traktowało swoją pracę jako
sezonową bądź tymczasową. Odsetek migrantów,
wskazujących na kryzys ekonomiczny jako przyczynę powrotu, sięga zaledwie 2% ogółu powracających. Może się to jednak zmienić, bo większość
migrantów z nowych państw członkowskich jest zatrudniona w sektorach szczególnie dotkniętych
spowolnieniem gospodarczym (przemysł budowlany i wytwórczy). Poza tym bezrobocie w UE wciąż
rośnie.

Pakiet antykryzysowy

u

Jakie masz perspektywy pracy w Polsce?

Urlopy postojowe, elastyczne rozliczanie czasu pracy, umowy na czas określony zawierane maksymalnie na dwa lata – to niektóre elementy ustawy antykryzysowej przyjętej przez rząd na początku czerwca 2009 r. Rozwiązania te były
wspólnym pomysłem organizacji pracodawców i związków zawodowych. Pakiet, który w marcu otrzymał premier Donald Tusk zawierał 13 postulatów.
W wersji rządowej pakiet obejmuje już tylko 7 punktów. „Dobrze, że rząd wychodzi naprzeciw postulatom pracodawców i związków. Ale to nie jest ten pakt
antykryzysowy i społeczny, o który upominaliśmy się od 2 lat” – powiedział
Marek Goliszewski, szef BCC w wywiadzie dla „Dziennika”.
Źródło: „Dziennik Zachodni”, „Dziennik Polska-Europa-Świat”, 3 czerwca 2009 r.

Biznes zamiast zasiłku
Jest więcej pieniędzy z Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych na uruchamianie własnego biznesu. Od 1 czerwca maksymalna dotacja wynosi
19 113,66 zł (dotychczas wynosiła 18 579,3 zł). O dotację może się ubiegać osoba
zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, która w ciągu 12 miesięcy przed
złożeniem wniosku nie odmówiła m.in. przyjęcia propozycji zatrudnienia, szkolenia czy stażu. Wykluczone są osoby, które w ciągu ostatniego roku miały zarejestrowaną działalność gospodarczą lub w ciągu ostatnich 5 lat otrzymały dotację z funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej.
Źródło: „Gazeta Prawna”, 3 czerwca 2009 r.

Jak sięgać po fundusze z PO KL
Od 1 marca br. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach
pełni funkcję Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego.
Fundusze unijne to dla naszego regionu ogromna pomoc, a jednocześnie wyzwanie. Proces aplikowania o dotacje unijne oraz późniejsze ich rozliczanie
z pewnością nie należą do zadań łatwych. ROEFS pomaga projektodawcom
w przejściu przez kolejne etapy aplikowania o wsparcie w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). „Po co to robimy? Aby z naszą pomocą
projektodawcy lepiej wykorzystali szanse, jakie daje EFS” – mówiła Ilona
Waluga-Burek, kierownik ROEFS w Katowicach, podczas inauguracji działalności
ośrodka. Więcej informacji na stronach: www.katowice.roefs.pl.
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MARIUSZ MAMET/MACMAP

Bezrobocie w Unii najwyższe od lat

Portal Money.pl zapytał deklarujących reemigrację o plany związane z powrotem do kraju. Okazuje
się, że większość osób wraca w ciemno.
Tylko co dwunasty ankietowany, deklarujący powrót, ma w kraju pewną pracę. Dominuje przekonanie, że wykształcenie i zdobyte za granicą doświadczenie pozwolą znaleźć posadę również
w Polsce. Jeden na dwudziestu ankietowanych planuje żyć z oszczędności. Co reemigranci z województwa śląskiego mówią o czasie spędzonym za
granicą i o swoich perspektywach w Polsce? Jakie
mają nadzieje i obawy? Więcej o tym w artykule „Witajcie w kraju?” (str. 16).

2

Rynek Pracy 2/2009

W całej Unii Europejskiej (UE) stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 8,6%
(wobec 8,4% w poprzednim miesiącu). W porównaniu z sytuacją na rynku pracy
w kwietniu 2008 r. wskaźnik ten wzrósł o 1,8%. W strefie euro bezrobocie ukształtowało się w kwietniu na poziomie 9,2% i osiągnęło najwyższy poziom od września 1999 r. Według Eurostat, stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w kwietniu zaledwie 7,8% (wobec 7,3% rok wcześniej). Należy jednak podkreślić, że Eurostat
posługuje się inną metodologią niż Główny Urząd Statystyczny. Według GUS,
stopa bezrobocia w Polsce, mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo,
wyniosła w kwietniu 2009 roku 11% (wobec 11,2% w marcu).
Źródło: Eurostat, GUS, 2 czerwca 2009 r.

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu biuletynu w artykule „Studia, które dają pracę”, pominęłam jedną
z uczelni województwa śląskiego – Politechnikę Częstochowską. Na tej uczelni w ramach
kierunków zamawianych realizowane były cztery specjalności:
• technologia informacyjna w elektroenergetyce na kierunku elektrotechnika
• technologie energooszczędne w budownictwie na kierunku inżynieria środowiska
• matematyka przemysłowa na kierunku matematyka
• komputerowe modelowanie procesów cieplno-przepływowych na kierunku mechanika
i budowa maszyn.
Czytelników oraz władze uczelni przepraszam za błąd.
Hanna Kucik
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Fot. Iwona Połoz

Pozytywne tendencje
na rynku pracy
Ostatni kwartał przyniósł pozytywne zmiany na rynku pracy. W rejestrach powiatowych urzędów pracy województwa śląskiego obserwujemy spadek liczby bezrobotnych. Na koniec maja odnotowaliśmy 150,5 tys. osób pozostających bez zatrudnienia
– w porównaniu z kwietniem liczba ta zmniejszyła się zatem o 2,7 tys. (tj. o 1,8%). W ujęciu rocznym nastąpił wzrost poziomu bezrobocia o 13,5 tys. (31 maja 2008 r. wynosił
137 052). Niemniej aktualne informacje napływające z rynku pracy wskazują, że sytuacja się stabilizuje. Pod koniec kwietnia 2009 r. stopa bezrobocia w województwie
śląskim wyniosła 8,5% i była niższa od średniej ogólnopolskiej (11,0%). Niższy wskaźnik
miały tylko województwo wielkopolskie (8,1%) i mazowieckie (8,2%).
W maju odbyły się w Katowicach dwa ważne wydarzenia. Na konferencji „Śląska
przedsiębiorczość na 5!”, zorganizowanej przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach I Europejskiego Tygodnia MŚP, spotkali się przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za realizację unijnych programów. Była to
okazja nie tylko do podsumowań 5-lecia obecności w Unii Europejskiej i pochwalenia
się osiągnięciami, ale także do wymiany doświadczeń i opinii dotyczących procedur
obowiązujących przy przyznawaniu wsparcia z funduszy europejskich. Pieniądze z UE
pozwalają firmom realizować pomysły, na które nie byłoby ich stać bez zewnętrznej
pomocy. Dofinansowanie otrzymują projekty, które najpełniej odpowiadają na potrzeby rynku, sprzyjając rozwojowi poszczególnych regionów. Atutem nowych inwestycji jest ich innowacyjność. Jak wyjaśnił jeden z gości specjalnych konferencji – dr Jan
Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego – unijne programy służą do inicjowania
nowatorskich przedsięwzięć, czyli inspirowania postępu. Wymierną korzyścią tego
procesu jest powstawanie nowych miejsc pracy.
Obecna podczas konferencji Minister Rozwoju Regionalnego Pani Elżbieta Bieńkowska, która jest gościem tego wydania „Rynku Pracy”, opowiedziała o działaniach
jej resortu, zmierzających do uproszczenia procedur w przyznawaniu unijnego wsparcia. W rozmowie z nami Pani Minister mówi m.in. o nowej formie pomocy dla pracowników zagrożonych utratą pracy w ramach akcji pn. „Szkolenia zamiast zwolnień”, finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsiębiorstwa, które z powodu kłopotów ekonomicznych planują zwolnienia lub przekwalifikowanie pracowników, mogą otrzymać na szkolenia dla nich nawet 500 tys. euro.
28 maja na organizowane przez WUP po raz szósty Europejskie Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji do Katowic zjechało ponad stu wystawców z Polski i zagranicy.
Uczestnikom imprezy przedstawiono kilka tysięcy ofert zatrudnienia. Zaprezentowano
możliwości kontynuowania edukacji, formy uzupełniania posiadanych kwalifikacji czy
zdobywania nowych umiejętności. Przybliżone zostały również warunki podejmowania zatrudnienia za granicą – w tym Danii oraz Belgii, które 1 maja otworzyły swe rynki
dla pracowników z Polski.
Zapraszam do lektury!
Mieczysław Płaneta
p.o. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
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Rozmowa z Elżbietą Bieńkowską, minister rozwoju regionalnego

Szkolenia
zamiast zwolnień
u Czy fundusze europejskie mogą speł-

nić funkcję panaceum na perturbacje
kryzysowe w Polsce?
Fundusze strukturalne nie mogą być traktowane jako czarodziejska różdżka bądź antidotum na każdy problem. Z drugiej strony,
w kryzysie, który i u nas jest odczuwalny, ten
zastrzyk finansowy odgrywa istotną rolę.
Część ważnych inwestycji o znaczeniu ogólnopolskim nie mogłaby być prowadzona
bez pomocy unijnej. Jednak musimy mieć
świadomość, że tych pieniędzy na wszystko
nie wystarczy. Zainteresowanie uzyskaniem
unijnego wsparcia wielokrotnie przewyższa
dostępne kwoty. Niemniej warto starać się
o te środki.
67 mld euro, które zarezerwowano dla
Polski w aktualnym budżecie Unii, to
ogromna kwota. Jesteśmy obecnie największym beneficjentem środków unijnych
spośród wszystkich krajów Wspólnoty.
W porównaniu z państwami o podobnej
wielkości, chociażby Hiszpanią, Grecją czy
Portugalią, świetnie radzimy sobie z wydawaniem funduszy europejskich. Nie oddaliśmy dotychczas ani jednego euro do kasy
Unii i z pewnością nie oddamy. To zasługa
sprawnej administracji, ale przede wszystkim beneficjentów. Wszyscy oni nauczyli się,
jak występować o środki i potrafią spełnić
konieczne warunki, by uzyskać dostęp do
pieniędzy UE.
u Zarówno samorządowcy, jak i przed-

siębiorcy narzekają, że starania o dotacje to droga przez mękę.
Wysłuchujemy na co dzień krytycznych
uwag wobec nadmiernej polskiej biurokracji, która utrudnia drogę do otrzymania
wsparcia. Na krajowe procedury nakładają
się unijne, równie skomplikowane. W naszym resorcie staramy się maksymalnie ułatwiać dostęp do unijnej pomocy. Z drugiej
strony, skrupulatność w weryfikacji projek-
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tów sprawia, że poziom błędów projektowych jest u nas najniższy w Europie. W przypadku przedsiębiorców sięga zaledwie kilku
promili.
Polska jest wśród nowych państw członkowskich tym krajem, który w największym
stopniu wykorzystuje system konkursów
otwartych w przyznawaniu dotacji. Z jednej
strony, pozwala to na obiektywne wyłanianie najlepszych wniosków, z drugiej jednak
doświadczenie pokazuje, że w przypadku
niektórych zadań szczególnie ważne projekty powinniśmy do realizacji typować.
Stąd w niektórych programach mamy listy
projektów kluczowych, wyłączonych z procedury konkursowej.
Wracając do łagodzenia wymogów formalnych, przypomnę, że prowadzimy akcję
pod nazwą: „Proste fundusze”, w której może
wziąć udział każdy, kto ma uwagi oraz pomysły na uproszczenie procedur. Podkreślam, że obecnie zastrzeżenia artykułowane
przez przedsiębiorców dotyczą głównie regionalnych programów operacyjnych.
u Jednak władze prawie wszystkich wo-

jewództw chwalą się skutecznością
w wydawaniu unijnego wsparcia.
W żadnym województwie nie ma aktualnie zagrożenia utraty funduszy unijnych.
Trzymamy się zasady, że za ich wdrażanie
odpowiadają samorządne regiony. Przyznam, że używamy kija i marchewki, żeby
skłonić województwa do działań, na których
nam zależy, np. do udzielania beneficjentom zaliczek. Nie po to Komisja Europejska
przekazuje Polsce tak duże zaliczki i nie po
to podpisałam w lutym stosowne rozporządzenie, żeby te pieniądze zalegały na kontach. Regionalne instytucje zarządzające
ciągle się jednak przed wypłacaniem zaliczek wzbraniają. Tymczasem należy ten proces rozpocząć i wspomóc zwłaszcza przedsiębiorców. W aktualnej sytuacji gospodar-

czej jest to niezwykle istotne. Ze szczebla
krajowego udzielono już zaliczek na kwotę
ponad 2 mld euro. Niestety, większość województw ciągle nie zdecydowało się na ich
wypłacanie, tłumacząc to na przykład tym,
że nie wpisały takich możliwości do swoich
programów.
Polska jest pierwszym krajem, który natychmiast zareagował na apel Komisji Europejskiej o stworzenie możliwości prawnych do wypłacania zaliczek. Państwa sąsiednie ich jeszcze nie udzielają. Z 67 mld
euro, które zarezerwowano dla nas w budżecie UE na lata 2007-2013, wypłacono dotychczas Polsce 6 mld euro zaliczek. Powinniśmy zatem wypłacać je na bieżąco samorządom i firmom, wspierając rozwój gospodarczy.
u Rozmawiamy o pieniądzach na inwe-

stycje. Tymczasem przedsiębiorcy
mogą też korzystać z bogatej oferty
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Tych możliwości jest sporo, a związane są
głównie z aktywizacją zawodową oraz podwyższaniem kwalifikacji pracowników
i kadry zarządzającej. Staramy się dynamizować ofertę PO KL dla przedsiębiorców.
Czekamy na zgodę Komisji Europejskiej na
pomysł, który wdrożymy pod hasłem: „Szkolenia zamiast zwolnień”. Firma, która po 1
lipca 2008 r. popadła w tarapaty związane
z sytuacją ekonomiczną i w ramach programu restrukturyzacyjnego zakłada zwolnienia lub przekwalifikowanie pracowników, może otrzymać na szkolenia kwotę do
500 tys. euro, i to bez żadnego wkładu własnego, w ramach pomocy publicznej.
PO KL dysponuje ogromnymi zasobami
finansowymi, w wysokości przekraczającej
10 mld euro, chodzi więc o to, żeby te środki
jak najszybciej trafiały do firm i ludzi, którzy
ich potrzebują.
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u Czy polska gospodarka wyraźnie od-

czuwa pomoc UE w obecnym okresie
programowania?
Z zawartych umów wynika, że w Polsce
zaangażowanych jest obecnie około 25 mld
złotych pochodzących ze środków unijnych,
a więc kwota niebagatelna. Wnioski na kolejnych 40 mld złotych przeszły już wszystkie etapy oceny. Umowy podpisywane są na
bieżąco. Tempo wydawania funduszy europejskich mamy najszybsze ze wszystkich
dużych państw UE, choć nie ukrywam, że są
problemy z częścią dużych projektów, związanych z kluczowymi inwestycjami. Zwracam uwagę, że zestawianie pod tym względem Polski w rankingach z krajami bałtyckimi lub naszymi sąsiadami z południa jest
nieporozumieniem. Jeśli czyni się zarzut, że
Polska zbyt wolno wykorzystuje środki
z Funduszu Spójności, które mamy do dyspozycji do końca 2010 roku, przypomnijmy,
że wykonujemy w jego ramach 130 projektów, czyli tyle, ile kraje bałtyckie łącznie. Porównania należy dokonywać racjonalnie,
zważywszy, że Litwa, Łotwa czy Estonia realizują programy na skalę finansową mniejszą niż województwo śląskie.

pierwszy pomysł, jaki miały subregionalne
gremia, polegał na tym, żeby każdej gminie
dać trochę pieniędzy w wysokości zależnej
od liczby mieszkańców. Nikt się nie zastanawiał, czy i na co te środki są potrzebne. Zarząd województwa nie przystał na takie rozwiązanie. W efekcie subregiony nauczyły się
sięgać po fundusze, które rzeczywiście inspirują rozwój.
u Czego możemy się spodziewać w przy-

szłości po polityce regionalnej Unii Europejskiej? Czy deszcz euro, który w takiej obfitości spada obecnie na Polskę,
za cztery lata definitywnie się skończy?
Władze Unii wnikliwie rozpatrują kwestię,
kto powinien korzystać z polityki spójności.
Polska jest nieformalnym liderem grupy
państw lansujących tezę, że beneficjentami
tego rodzaju wsparcia nie powinny być wyłącznie najbiedniejsze kraje wspólnoty.

Ostatnio, podczas spotkania ministrów rozwoju regionalnego państw Unii w czeskich
Mariańskich Łaźniach, przekonaliśmy dotychczas opornych, że polityka spójności
powinna jednak obejmować wszystkich.
Gdybyśmy dawali wsparcie tylko najmniej
zamożnym, wówczas państwa, które wnoszą najwięcej do kasy UE – więcej niż z niej
otrzymują – stracą zainteresowanie polityką
regionalną. Na etapie konstruowania budżetu na lata 2014-2020 stwierdzą, że taka
polityka ich nie interesuje. Stąd staramy się
przekonywać, że pomoc, zależnie od potrzeb i inicjatywy, powinny otrzymywać
wszystkie europejskie regiony. Jeżeli taki
pogląd w Komisji Europejskiej zwycięży,
przyszły budżet na realizację polityki regionalnej będzie zasobny. Z wyliczeń ekspertów resortu, którym kieruję, wynika, że
w nowym okresie programowania możemy
otrzymać nie mniej środków niż obecnie.
Rozmawiał Adam Molenda

u Jak nasz region ma się do pozostałych

województw?
Jeszcze kilka lat temu województwo śląskie wyraźnie pozytywnie wybijało się na tle
reszty kraju pod względem inicjatywy samorządów i umiejętności przygotowania
wniosków. Obecnie region wyróżnia duża
liczba przedsiębiorców ubiegających się
o dotację oraz realizujących projekty. W Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego nakłady na Górnym
Śląsku są najwyższe w Polsce. Tutejsze samorządy umiejętnie pozyskują także fundusze z programów krajowych. Ale też dziś co
najmniej połowa województw jest równie
aktywna i skuteczna w pozyskiwaniu funduszy unijnych jak nasz region. Ciekawe są natomiast tutejsze programy subregionalne
i warto je rozwijać, promując godne wsparcia inicjatywy. Na początku, kiedy tworzono
programy subregionów, okazało się, że

Staramy się dynamizować
ofertę PO KL
dla przedsiębiorców.
Czekamy na zgodę Komisji
Europejskiej na pomysł,
który wdrożymy
pod hasłem: „Szkolenia
zamiast zwolnień”

FOT. WOJCIECH TRZCIONKA/PRESSO
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„Śląska przedsiębiorczość na 5!” – pod takim hasłem odbyła się
w Katowicach konferencja, podsumowująca pięć lat
funkcjonowania firm regionu w nowych warunkach
gospodarczych, które powstały po przyjęciu Polski do UE.

FOT. BP TOMASZ ŻAK/UMWŚ

Fundusze inspirują

rzedstawiciele małych i średnich
przedsiębiorstw, samorządów, a także
politycy wypowiedzieli podczas obrad
tyleż samo cierpkich, co optymistycznych
słów. Nic dziwnego, gdyż organizator konferencji, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, zaprosiła 15 maja do Sali
Sejmu Śląskiego ludzi, którzy z jednej strony
dzielą dotacje unijne, podczas gdy ci z drugiej chcieliby je otrzymać. – Polska notuje
najniższy w Europie poziom błędów występujących w trakcie realizacji wniosków –
stwierdziła Elżbieta Bieńkowska, minister
rozwoju regionalnego, której wystąpienie
rozpoczęło merytoryczną część obrad. – Ale
może wynika to z nadmiernego formalizmu
stworzonych w Polsce regulaminów konkursowych? – pytali retorycznie przedsiębiorcy
i samorządowcy.

Droga do Lizbony
Dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, a w przeszłości samorządowiec
z ogromnym doświadczeniem, rozwiał
wiele mitów krążących wokół funduszy europejskich. – Błędem jest traktowanie tego
wsparcia jako źródła finansowania przypadkowych przedsięwzięć. Jeżeli samorząd lub
przedsiębiorstwo zamierzają starać się o dotację, powinny planować z kilkuletnim wyprzedzeniem i wpisywać się z projektami
w cele UE – mówił Jan Olbrycht. – Należy
uświadomić sobie, że to nie są pieniądze dla
wszystkich. Unijne programy służą do inicjowania nowatorskich przedsięwzięć, czyli
inspirowania postępu. Do mitów należy też
przekonanie, że polskie metropolie rozwijają się dzięki zawłaszczaniu środków płynących z budżetu wspólnoty. W Warszawie,
będącej krajowym liderem inwestycyjnym,
euro ze skarbca UE stanowią jedynie około
7% wszystkich wydatków na inwestycje.
Cała Europa, w tym Polska, ma za zadanie
realizację Strategii Lizbońskiej, której najważniejszym celem jest wzrost konkurencyjności naszej kontynentalnej gospodarki
wobec światowych potęg, głównie USA.
Dlatego przedsiębiorcy muszą zdać sobie
sprawę, że mają szanse na dotacje tylko
wtedy, jeśli zaproponują innowacyjne pomysły, związane z wprowadzaniem na rynek
nowych produktów, usług i procesów. Fundusze pomocowe UE na lata 2007-2013
przeznaczone są głównie na innowacje, ale
nie na badania naukowe, na co liczyły środowiska akademickie, lecz na wdrożenia.
Minister Elżbieta Bieńkowska: – Prowadzimy
akcję pod nazwą: „Proste fundusze”, w której może
wziąć udział każdy, kto ma uwagi oraz pomysły
na uproszczenie procedur
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ROSA w ostatnich latach, pnący się w górę
prawie pod kątem prostym.

Europejski Tydzień MŚP

Konferencja „Śląska przedsiębiorczość na 5!”
zorganizowana została w ramach I Europejskiego Tygodnia MŚP (i przy okazji obchodów
przystąpienia Polski do UE). Impreza, której
koordynatorem jest Dyrekcja Generalna ds.
Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej, ma na celu promocję ducha przedsiębiorczości oraz przekazywanie środowiskom
biznesowym informacji, dotyczących dostępnych form wsparcia w skali lokalnej, krajowej
i kontynentalnej. I Tydzień MŚP stał się, w całej
Europie, okazją do swoistej burzy mózgów na
temat kierunków oraz form organizacyjnych
obecnego i przyszłego wsparcia.

Aktywni
Zrozumiałe zainteresowanie obecnych na
konferencji właścicieli mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw budziły wystąpienia
prezentujące ofertę poszczególnych programów operacyjnych. Jest o co się starać,
zważywszy, że z ok. 11 mld euro, które firmy
otrzymają łącznie z UE w okresie 2007-2013,
738 mln przypada na województwo śląskie.
Aktywności jego mieszkańcom nie brakuje, również w najmniejszych miejscowościach. Jak twierdzi Stanisław Gmitruk, dy-

Źródło: GARR SA

Prościej i z zaliczkami
Największe zainteresowanie uczestników
obrad wzbudziła prezentacja Jarosława Kubiaka, dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, zajmującego się obsługą konkursów dla mikro- oraz MŚP. Rozstrzygnięto
niedawno ubiegłoroczny konkurs w ramach
poddziałania 1.2.1 dla najmniejszego bizu

– System kontroli wyostrzony został do
nieprawdopodobnych rozmiarów. Udzielanie dotacji skomplikowane jest na skutek
niespójności prawodawstwa unijnego i polskiego – mówił Jan Olbrycht. – Państwo
musi przyspieszyć udzielanie wsparcia.
Przedsiębiorca, a zwłaszcza innowator, powinien mieć prawo do błędów. Nie można
karać go za nie jak za przestępstwo.

Jan Olbrycht:
– Przedsiębiorcy muszą
zdać sobie sprawę, że mają
szanse na dotacje tylko wtedy,
jeśli zaproponują
innowacyjne pomysły,
związane z wprowadzaniem
na rynek nowych produktów,
usług i procesów

FOT. WOJCIECH TRZCIONKA/PRESSO

Bariery i sukcesy
Adam Matusiewicz, wicewojewoda śląski,
przytaczał wyniki analiz, z których wynika,
że ludziom prowadzącym działalność gospodarczą najwięcej problemów przysparzają regulacje dotyczące ich zobowiązań
wobec ZUS oraz fiskusa. Konieczne jest
zatem uproszczenie przepisów oraz procedur. – Mamy ambicje wspierania przedsiębiorczości w województwie na tyle skutecznie, żebyśmy rozwijali się lepiej i szybciej niż
inne regiony, również w krajach sąsiednich.
Promujemy zwłaszcza nowe technologie.
Nie ukrywamy jednak, że z wydawaniem
środków mogłoby być lepiej – mówiła Bożena Rojewska, prezes Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.
Swoistą atrakcją konferencji okazali się
goście GARR – zaproszeni przedsiębiorcy,
będący beneficjentami programów pomocowych UE. Prezentacja przygotowana
przez Stanisława Rosę, właściciela Zakładu
Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA
w Tychach, wzbudziła niejaką sensację.
– Na 35 złożonych przez nas projektów
29 zostało zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji – relacjonował prezes Rosa. –
Dokumentację przygotowujemy sami, starając się jak najprościej opisać to, co
chcemy zrobić. Z perspektywy czasu
widać, że rozwój przedsiębiorstwa zawdzięczamy w dużej mierze korzystaniu
z dotacji unijnych. No i współpracy ze środowiskiem naukowym. Obrazował to najlepiej wykres wskaźników wzrostu ZPSO

do 40 tys. zł. Cieszy się ono dużą popularnością. Do wielu projektów trwają nabory
uczestników – informował Łukasz Wilczek,
kierownik Zespołu ds. Promocji i Informacji
EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

rektor śląskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, największym zainteresowaniem w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich cieszy się działanie pod nazwą: tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Około 400 projektów
otrzyma w tym roku łączne dofinansowanie
w wysokości 82 mln zł.
Ludzie przedsiębiorczy, nieposiadający
kapitału własnego, nader chętnie sięgają po
środki przewidziane dla nich w Programie
Operacyjnym Kapitał Ludzki. – Działanie 6.2,
dzięki któremu można podjąć samodzielną
działalność gospodarczą, daje szansę na
bezpłatne szkolenie i dotację w wysokości
u

nesu. Dofinansowanie otrzyma około 400
przedsiębiorców. Niebawem dowiemy się,
kto zwyciężył w konkursie 1.2.2. dla MŚP, na
który wpłynęło około 700 projektów. Dyrektor Kubiak przekazał też informację, której
regionalny biznes od dawna oczekiwał: –
Wycofujemy się z dotychczasowej, obszernej dokumentacji, w której części wniosku
oraz biznesplanu niejednokrotnie się powielały. Niebawem przedsiębiorcy będą wypełniali wyłącznie zmodyfikowany wniosek
oraz niezbędne załączniki. Ułatwieniem
w korzystaniu z dotacji będzie też wypłacanie zaliczek na działania projektowe.
Adam Molenda

Wiedza dla wszystkich

Obradom konferencji towarzyszyły Targi Informacji, z udziałem przedstawicieli programów operacyjnych, a także instytucji otoczenia biznesu. Swoje stoiska zorganizowały: Górnośląska Agencja
Rozwoju Regionalnego SA, Punkt Konsultacyjny Enterprise Europe Network, Regionalny Ośrodek
Europejskiego Funduszu Społecznego, Wojewódzki Urząd Pracy z ofertą Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, prezentujące przedsiębiorcom możliwości
wsparcia przy pomocy priorytetów i działań Regionalnego Programu Operacyjnego, a także Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, prezentująca możliwości wsparcia wynikające z zapisów
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zainteresowani, a było ich sporo, otrzymali niezbędne materiały promocyjno-informacyjne i mogli porozmawiać z ekspertami.
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Na Europejskie Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji,
które odbyły się 28 maja w Katowicach, przybyło prawie stu
wystawców z różnych krajów. Powiało optymizmem,
bo na rynku pracy w województwie śląskim wreszcie coś drgnęło.
W kwietniu – po raz pierwszy od kilku miesięcy – nastąpił
spadek liczby osób bezrobotnych w regionie.

Przyszli,
zobaczyli,
znaleźli

Optymistyczny impuls
Na tegoroczne targi, zorganizowane już
po raz szósty przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach, przybyło prawie stu wystawców z Polski, Czech, Słowacji, Austrii, Niemiec, Danii, Norwegii, Szwecji, Belgii i Słowenii. Swoją ofertę zaprezentowały też instytucje szkoleniowe, edukacyjne oraz
wspierające przedsiębiorczość.
– Wystawcy przywieźli z sobą w sumie
kilka tysięcy ofert pracy. Najczęściej jednak
pracodawcy oczekują od kandydatów pewnych kwalifikacji. Niestety, bolączką śląskiego rynku pracy jest to, że wielu bezrobotnych nie ma żadnych kwalifikacji zawodowych. Stąd pomysł zaproszenia na targi
także instytucji edukacyjnych i szkoleniowych – mówi Aleksandra Skalec, rzecznik
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. I dodaje, że nareszcie w województwie
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śląskim coś drgnęło. – Po raz pierwszy od
kilku miesięcy, w kwietniu, zaobserwowaliśmy spadek bezrobocia w regionie – informuje.
W budynku Sejmu Śląskiego z każdą godziną trwania targów robi się coraz ciaśniej.
Przy stoiskach niektórych pracodawców
tłoczno, przy innych niewiele osób. Jak na
prawdziwym targowisku zgiełk. Z tłumu dobiegają różne opinie. Jedni się cieszą
z nowej szansy, którą już znaleźli, inni cierpliwie szukają. Słychać też rozczarowanych
i niezadowolonych.

Praca to nie tylko zarabianie
– Jo ci mówiłem, Władek, nic tu po nos. Tu
roboty nie znajdziemy – krzyczy do kolegi
poirytowany mężczyzna w rozciągniętym
swetrze. – No racja – przytakuje mu smętnie
kompan. Obaj zrezygnowani kierują się do
wyjścia, obojętnie mijając usytuowane stoiska pracodawców. Na jednym z nich Anna
Przywara z niecierpliwością wypatruje zainteresowanych ofertą swojej firmy. CLAR System Poznań to jedyna firma wystawiająca
się na targach spoza Śląska.
– Jesteśmy zakładem pracy chronionej.
Specjalizujemy się w usługach porządkowych i ochronie mienia. Działamy w całym
kraju. Na Śląsku szukamy pracowników porządkowych i pracowników ochrony. Przyjmujemy osoby nawet z podstawowym wykształceniem, byle chętne do pracy – tłumaczy Anna Przywara, koordynator firmy do
spraw zatrudnienia w makroregionie śląskim. Zdaniem pani Anny z tymi chęciami
bywa właśnie najgorzej.

FOT. IWONA POŁOZ

M

ężczyzna o lekko posiwiałych
skroniach nie kryje radości – być
może wreszcie znalazł, poszukiwaną od kilku miesięcy, pracę w swoim zawodzie. – Jeszcze dzisiaj prześlę państwu
mailem moje CV, najpóźniej jutro – zapewnia przedstawicielkę potencjalnego pracodawcy. Pani Jolanta reprezentująca na targach bytomską firmę też jest zadowolona.
– O dobrych fachowców dzisiaj bardzo
trudno. My poszukujemy elektryków
z uprawnieniami. Nie stawiamy żadnych
ograniczeń, co do wieku kandydatów – dla
nas liczą się przede wszystkim kwalifikacje
– tłumaczy. Podczas majowych targów takie
obrazki można było spotkać częściej.

– Wiele osób podchodzi i pyta wyłącznie
o wysokość zarobków. Mam wrażenie, że
tacy ludzie nie chcą pracować, a jedynie zarabiać i to bardzo dużo – mówi.
Z pewnością pracować chce Andrzej Knapik, który przy sąsiednim stoisku firmy OPA
- CARBO z Bytomia z ożywieniem opowiada
o swoich dotychczasowych doświadczeniach w poszukiwaniu pracy.
– Jestem elektrykiem, mam uprawnienia.
Od dwóch miesięcy szukam pracy w swoim
zawodzie. Wszędzie, gdzie się zgłaszałem,
mówili, że przyjmują tylko do trzydziestego
piątego roku życia. A ja mam trzydzieści
pięć lat – tyle, że pracy – ekscytuje się pan
Andrzej. Tym razem jednak chyba dobrze
trafił.

t
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– Zajmujemy się obsługą kopalń na
całym Śląsku. Poszukujemy elektryków
i elektromonterów do pracy na powierzchni. Znalezienie takich specjalistów
wcale nie jest łatwe. W poszukiwaniu kandydatów dzwoniłam nawet do dyrektorów
szkół zawodowych i dowiadywałam się, że
nie kształcą już fachowców w tej dziedzinie.
To wymierający zawód. My nie stawiamy
żadnych ograniczeń wiekowych. Potrzebni
są nam po prostu elektrycy z uprawnieniami – mówi Jolanta Kurach, przedstawicielka firmy.
Marta Jagodzińska, konsultant ds. personalnych w Work Express: – Przygotowaliśmy
kilkadziesiąt propozycji pracy, w zdecydowanej większości z terenu województwa

śląskiego. Stanowiska są bardzo różne: od
u
operatorów wózka widłowego po specjalistów z branży IT. Kto pyta o oferty? Najczęściej pracownicy biurowi, kierowcy i lingwiści. Zjawili się u nas ludzie albo młodzi,
w wieku dwudziestu kilku lat, albo osoby po
pięćdziesiątce.
Około południa pierwsze podsumowania
targowego dnia robią już przedstawiciele
Powiatowych Urzędów Pracy w Bielsku-Białej i Tychach. Są zgodni, że kryzys wpłynął na
liczbę posiadanych przez nich ofert pracy.
Jest ich mniej niż przed rokiem, a szukających pracy jakby więcej. Na targach z ich
propozycji mogli skorzystać przede wszystkim specjaliści z branży budowlanej i transportowej. Były też oferty dla asystentów u

Wystawcy z Polski
i zagranicy przywieźli
w sumie kilka tysięcy
ofert pracy

Rynek Pracy 2/2009

9

u

Wydarzenia

u biurowych i sprzedawców. Niestety, osoby

z wykształceniem humanistycznym, szukające dla siebie pracy zgodnej z posiadanymi
kwalifikacjami, od tego stoiska odchodziły
z przysłowiowym kwitkiem.

Na podbój Europy
Prawdziwe oblężenie przeżywają wystawcy na pierwszym piętrze. Tu ulokowali
się bowiem przedstawiciele EURES. Największe zainteresowanie wśród przybyłych na
targi budzą kramiki Danii i Belgii, krajów,
które od 1 maja otworzyły swoje rynki pracy
dla Polaków.
– W ciągu minionego roku liczba wolnych
miejsc pracy zmniejszyła się w Danii o pięćdziesiąt procent. To skutki kryzysu. Szczególnie dotyczy to budownictwa – nie ukrywa
Soren Vester Kibsgaard z serwisu Work In
Denmark (www.workindenmark.dk). Dodaje
jednak, iż wciąż w jego kraju jest duże zapotrzebowanie na pracowników sezonowych
– przede wszystkim w rolnictwie można znaleźć zatrudnienie przy zbiorze truskawek czy
ziemniaków.
W kolejce po informację do duńskiego
stanowiska ustawił się Adam Zawada. Czy
swoje zawodowe nadzieje wiąże akurat
z tym krajem? Na to pytanie nie potrafi odpowiedzieć jednoznacznie. – Chcę wyjechać za granicę. Właściwie obojętnie gdzie,
byle była jakaś praca. Z wykształcenia jestem technikiem handlowcem. W Polsce

u

wciąż nie mogę nic dla siebie znaleźć, więc
może uda się gdzie indziej – mówi.
Po wizycie na targach wątpliwości nie ma
natomiast Krzysztof Habrowski. – Nic tu dla
siebie nie znalazłem. Szczególnie rozczarowały mnie propozycje polskich pracodawców. Wróciłem właśnie z pracy w Holandii
i teraz wiem, że zaraz tam wrócę. Owszem, są
oferty dla kierowców i operatorów wózków

Edukacja z makijażem
Na drugim piętrze jest trochę ciszej
i mniejszy tłum, ale za to najbardziej kolorowo. Publiczne i prywatne uczelnie,
ośrodki szkoleniowe – wszyscy postanowili
zachęcić do siebie przyszłych studentów
i uczniów gadżetami. Najwytrwalsi poszukiwacze wiedzy, chodząc od stoiska do stoiska, zgromadzili chyba kolekcję długopisów wystarczającą na robienie szczegóło-

Północ czy południe, czyli albo Szwecja, albo

D

la mieszkańców Śląska alternatywę w poszukiwaniu pracy stwarza Słowacja. W Żylinie,
oddalonej 160 km od Katowic (ok. 110 km od Bielska-Białej), nieźle płatną posadę można znaleźć
między innymi w służbie zdrowia, gastronomii
i budownictwie. – Na najwięcej ofert mogą liczyć
lekarze i pielęgniarki. Zarobki kształtują się na poziomie, odpowiednio: 1-1,5 tys. i 600 euro. Przykładowo od 700 do 1000 euro zarobi na Słowacji murarz. W sektorze budowlanym też jest duży popyt
na pracowników – mówi Ferdinand Bolibruch, doradca sieci EURES na Słowacji. – Inni fachowcy, którzy bez problemu znajdą zatrudnienie w naszym
kraju, to kelnerzy, kucharze (zarobki w granicach
600-700 euro) oraz informatycy. Ci ostatni mogą
zarobić podobne pieniądze jak lekarze.
Szacuje się, że na Słowacji pracuje kilka tysięcy
Polaków, przede wszystkim w fabrykach samochodowych Kia Motors czy Volkswagena. O tego
typu oferty goście targów pracy pytali najczęściej.
– Ale pytano też o propozycje w branży budowlanej czy elektronicznej – mówi Bolibruch. – Naszym atutem jest niewielka odległość, jaka dzieli

10

Krzysztof Habrowski powrócił właśnie
z Holandii. Teraz chciałby znaleźć
dobrą pracę w Polsce

widłowych, ale za tysiąc dwieście złotych
miesięcznie. To mniej niż tygodniówka w Holandii – tłumaczy, nie kryjąc rozczarowania.
Zarobki jak dla Belgów gwarantuje na
stoisku tego kraju Annie Vanseveren. I tu
jednak nie wszyscy liczyć mogą na szybkie
znalezienie pracy. – Potrzebujemy przede
wszystkim wysoko wykwalifikowanych specjalistów, inżynierów i informatyków. Szukamy też pielęgniarek i opiekunek społecznych – wyjaśnia Annie Vanseveren.
Nie zniechęca to młodych ludzi do szturmowania belgijskiego stoiska. – Takiego zainteresowania ofertami EURES jeszcze nie
było – ocenia Monika Hepner-Jaworska, kierownik Biura Promocji i Zatrudnienia WUP
w Katowicach. Jej zdaniem, mimo kryzysu
ofert pracy w Europie wciąż jest dużo. – Pracodawcy trudniej podejmują decyzje o zatrudnieniu osób na stałe. Myślą mniej długofalowo. Ofert pracy doraźnej jednak
nadal nie brakuje – mówi.
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Żylinę od Śląska. Teoretycznie możliwy jest nawet
dojazd do pracy z Polski, bo wynajęcie mieszkania to nierzadko koszty, które obniżają atrakcyjność naszych ofert. Ceny mieszkań na Słowacji
zaczynają się od trzystu euro. Rachunek jest prosty. Ale jeśli ktoś zdecyduje się na wynajęcie
lokum na przykład z dwoma innymi osobami,
wtedy utrzymanie nie jest już takim ciężarem.
Tadeusz Sawicki z Bielska-Białej jest kucharzem
z prawie 15-letnim doświadczeniem. Kilka miesięcy temu stracił pracę. Podczas targów sprawdzał oferty z krajów skandynawskich, ale najbardziej zainteresowała go słowacka alternatywa.
Niewykluczone, że jeszcze tego lata będzie zarabiać na życie w jednej z restauracji w Żylinie.
– Słowackiej kuchni jeszcze zbyt dobrze nie
znam, ale szybko się uczę – żartował Sawicki. –
Zostawiłem namiary na siebie u przedstawicieli
słowackiego rynku pracy. Muszę jeszcze porozmawiać z żoną, ale raczej się zdecyduję. W dzisiejszych czasach trzeba być elastycznym.
Choć Szwecja nie jest najpopularniejszym kierunkiem migracji, Polacy od otwarcia tamtejszego

rynku pracy są jedną z najliczniejszych grup wśród
przyjezdnych. Duża część naszych rodaków pracuje w Szwecji nielegalnie, inni przyjeżdżają
latem, aby zbierać grzyby, jagody czy maliny.
Oferty sezonowe czekają na cudzoziemców w rolnictwie i ogrodnictwie. A co ze stałą pracą?
– Mamy propozycje dla lekarzy, pielęgniarek
i inżynierów. Niestety, większość chętnych do wyjazdów zarobkowych do Szwecji pyta o pracę dla
robotników. Tymczasem, biorąc pod uwagę kryzys, który w naszym kraju jest mocno odczuwalny, tego typu ofert jest niewiele. Musimy pamiętać, że w obecnych warunkach bezrobocie
wzrośnie w tym roku w Szwecji do dziesięciu procent – mówi Mia Myrgren, doradca sieci EURES
w Szwecji.
Lekarze mogą zarobić w Szwecji 16-20 tys. zł;
pielęgniarki – ok. 8 tys. zł; położne – 11 tys. zł; informatycy – 13 tys. zł. Jak jednak podkreśla Mia
Myrgren, płace te należy skonfrontować z bardzo
wysokimi kosztami utrzymania. Na samo jedzenie
przeciętna szwedzka rodzina wydaje ok. 400 zł na
osobę.

t

Wydarzenia

wych notatek przez pięć lat i to na dwóch
fakultetach. Były też piłeczki antystresowe,
zakładki do książek, smycze do kluczy, plakaty i cukierki. Najważniejsze jednak, że nie
zabrakło osób zainteresowanych merytoryczną ofertą.
– Bardzo dużo osób odwiedziło nasze
stoisko. Pytano o nowe kierunki, ale też
o możliwości zatrudnienia na uczelni – relacjonuje Renata Marszałek, reprezentująca
Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie.
O studia podyplomowe dowiadywano się
na stoisku Uniwersytetu Śląskiego. – Robimy wszystko, by nasi absolwenci znaleźli
pracę. Działa u nas biuro karier, które wielu
pomogło w znalezieniu zatrudnienia – zapewnia Małgorzata Balewska, doradca zawodowy. I dodaje, iż zainteresowanie ofertą
uniwersytetu było ogromne.
Być może pomysł na własne zawodowe
życie znalazła na targach Angelika, ubiegłoroczna maturzystka, która – jak sama przyznała – filozofii studiować nie będzie. – Kosmetyka to już prędzej – westchnęła dziewczyna, spoglądając na stoisko Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. – Kształcimy kosmetyczki, fryzjerki, ratowników i opiekunów medycznych – zachęcała Romualda
Kaczor, nauczycielka Policealnej Szkoły Kosmetycznej, zapraszając jednocześnie do skorzystania z profesjonalnego makijażu.

Przedstawiciele zagranicznych biur EURES
przeżywali prawdziwe oblężenie
Oferta edukacyjna była bardzo bogata. Przed podjęciem decyzji
o wyborze kierunku kształcenia można było przekonać się na własnej skórze,
na czym polega, na przykład, praca kosmetyczki

Tekst i zdjęcia Iwona Połoz

– Innym problemem jest znajomość języka. W wielu przypadkach wystarczy dobre
władanie angielskim, ale na dłuższą metę istotne będzie też opanowanie szwedzkiego.
W wąskich branżach, w tym w służbie zdrowia, jest to niezbędny warunek – wyjaśnia
Mia Myrgren.
Swoje CV w szwedzkim stoisku na targach zostawił Adam, 28-letni informatyk
z Chorzowa. Jak tłumaczył, w tym roku planuje wyjazd za granicę i jeszcze nie zdecydował się, jaki kierunek obierze. W grę
wchodzi Wielka Brytania i Niemcy. Na
szwedzką opcję trafił przypadkiem podczas
wizyty na targach.
– Zarobki są atrakcyjne, tyle że obawiam
się wysokich kosztów utrzymania i bariery językowej. Pod tym względem Wielka Brytania
wydaje mi się atrakcyjniejsza. Ale kto wie,
może skusi mnie akurat Skandynawia? Na
razie spokojnie czekam i rozważam możliwości – stwierdził.
Marcin Zasada

FOT. IWONA POŁOZ (3x)

Słowacja
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Rozmowa z Sorenem Vesterem Kibsgaardem, konsultantem ds. rekrutacji w duńskich serwisach
internetowych www.workindenmark.dk oraz www.sesonalwork.dk

Dania czeka na specjalistów
u 1 maja pański kraj otworzył swój rynek

u Jak popyt na pracowników z zagranicy

pracy dla obywateli Europy ŚrodkowoWschodniej. Specjaliści w jakich zawodach mogą liczyć na zatrudnienie
w Danii?
Główne potrzeby dotyczą służby zdrowia.
Poszukujemy wykwalifikowanych lekarzy
i pielęgniarek. Poza tym kłopotów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy nie powinni
mieć informatycy oraz inżynierowie działający w branży elektrycznej, naftowo-gazowej, budownictwie, a także specjaliści od
produkcji maszyn i wiatraków.

mogą zarobić w Danii?
Przeciętne zarobki wynoszą 20-30 tys.
duńskich koron netto na miesiąc (czyli 1218 tys. złotych). Mniej więcej tyle płaci się lekarzom i inżynierom. Z kolei pielęgniarki
i położne mogą liczyć na pensję rzędu 16 tysięcy koron (ok. 9 tys. zł). Pamiętajmy również o tym, że w Danii obcokrajowcy mają
prawo do zwolnień podatkowych, więc
realne zarobki mogą być nawet o 30% procent wyższe.

ma się do realiów kryzysu, który nie
ominął również Danii? Jak wygląda
i jak zmienia się sytuacja na rynku
w czasie recesji?
Rzeczywiście, mamy do czynienia miejscami z dramatycznym regresem, który w niektórych sektorach doprowadził do zwolnienia blisko połowy pracujących w nich ludzi.
Podczas wielostronnych konsultacji, prowadzonych przez nasz rząd, pracodawcy nie
okazują zbytniego optymizmu. Wielu z nich
szacuje, że kryzys zacznie się cofać dopiero
za dwa lata. W związku ze zwolnieniami,
głównie wśród pracowników fizycznych,
trudno o tego typu oferty dla imigrantów.
Wielu Polaków jest zainteresowanych właśnie taką pracą. Wiem, że Polacy są chętnie
zatrudniani i cenieni za granicą. Ale w tej
chwili w Danii ciężko im będzie znaleźć posadę. Z drugiej strony, nasz kraj niebawem
będzie musiał poradzić sobie z dużym problemem demograficznym. Ocenia się, że
około 2015 roku Dania będzie potrzebować
400 tysięcy pracowników, którzy wypełnią
lukę po demograficznym niżu.

u Jak wypada porównanie tych kwot do

u Co z nastrojami społecznymi wobec

realnych kosztów utrzymania?
W Danii zarówno pensje, jak i ceny są
wyższe niż w Polsce. Za wynajem mieszkania w mieście, w zależności od jego wielkości, trzeba zapłacić od 3 do 8 tysięcy koron
(ok. 2-5 tys. zł). Firmy zatrudniające pracowników z zagranicy bardzo często zapewniają
im lokum, bądź koszty zakwaterowania
przynajmniej częściowo doliczają do zarobków, więc może się zdarzyć, że utrzymanie
będzie nieco tańsze. Jeśli chodzi o ceny
żywności, to są one tylko nieznacznie
wyższe od tych w Polsce.

imigrantów?
W Danii mieszka około 450 tys. obcokrajowców, co stanowi 8,5 procent populacji
naszego kraju. Dania jest krajem otwartym
na przybyszów z innych państw i nie ma
mowy o dyskryminacji zagranicznych pracowników. Imigranci mogą liczyć na takie
same przywileje i pomoc państwa jak Duńczycy. Trzeba jednak wspomnieć o realiach
kryzysu, które nie pozostają bez wpływu na
stosunki społeczne. W naszym kraju silną
pozycję zajmuje partia pracy, która obawia
się napływu obcokrajowców w sytuacji, gdy
tysiące Duńczyków zostały zwolnione.
Część polityków mówi więc: „Nie sprzeciwiamy się imigrantom, ale niech dostają
w Danii takie same pieniądze jak tutejsi pracownicy”.

u Ile fachowcy, których pan wymienił,

u
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W Danii trudno o oferty dla
pracowników fizycznych.
Główne potrzeby
dotyczą służby zdrowia
oraz informatyków
i specjalistów z branż
technicznych
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u Jak szukać pracy w Danii i ilu Polaków

już ją tam znalazło?
Najlepiej przez nasze serwisy internetowe: www.workindenmark.dk oraz

www.sesonalwork.dk. Tam można znaleźć
konkretne oferty pracy, można też umieścić
swoje CV i czekać na propozycje. Odradzam
przyjeżdżanie w ciemno, tym bardziej bez
znajomości choćby języka angielskiego.
Dodam jeszcze, że jeśli chodzi o język, na
początku pracy w Danii obcokrajowcy
mogą bez problemu porozumiewać się po
angielsku. Później w wielu zawodach, w których potrzebny jest bezpośredni kontakt,
jak służba zdrowia, niezbędne jest poznawanie języka duńskiego. Dzięki niemu imigranci mogą łatwiej nawiązywać kontakty
i adaptować się w nowym otoczeniu. Szacuje się, że obecnie w Danii pracuje kilkanaście tysięcy Polaków, co czyni ich jedną
z dziesięciu największych grup cudzoziemców w naszym kraju.
Rozmawiał Marcin Zasada

Soren Vester Kibsgaard i Annie Vanseveren
(z prawej) na konferencji prasowej podczas
Europejskich Targów Przedsiębiorczości,
Pracy i Edukacji w Katowicach

t
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Rozmowa z Annie Vanseveren, doradcą EURES z Belgii

Obcokrajowcy jak swoi
u Od 1 maja belgijski rynek pracy otwarty jest dla Polaków.

u Na jakie zarobki liczyć mogą polscy pracownicy?

Przedstawiciele jakich profesji są w Belgii najbardziej poszukiwani?
Odczuwamy skutki kryzysu. Nie ma więc już u nas pracy dla każdego. Obecnie szukamy przede wszystkim wysoko wykwalifikowanych pracowników z sektora budowlanego, inżynierów oraz informatyków. Potrzebne są pielęgniarki i opiekunki społeczne, osoby
do opieki nad starszymi ludźmi w ich domach. Są również oferty
pracy sezonowej, głównie w rolnictwie.

Na takie same jak Belgowie. Płaca minimalna wynosi obecnie
1387 euro. To suma pozwalająca na utrzymanie się. Trudno mówić
o zarobkach dla specjalistów w poszczególnych branżach. Wykwalifikowani pracownicy na pewno zarabiają więcej.
u Belgia jest krajem, w którym pracownikom gwarantuje się

wiele przywilejów. Szczególnie rozbudowany jest system
świadczeń socjalnych. O co ubiegać mogą się pracujący
w Belgii cudzoziemcy?
Obcokrajowcom zatrudnionym w Belgii należą się takie same
przywileje jak naszym obywatelom. Są to na przykład świadczenia
rodzinne. Polski pracownik, zatrudniony w Belgii legalnie i płacący
tu podatki, może się ubiegać o zasiłek na dzieci nawet, jeśli jego
współmałżonek i dzieci mieszkają w Polsce. Trzeba załatwić trochę
formalności, m.in. dostarczyć z Polski oficjalne dokumenty potwierdzające stan rodzinny, ale chyba warto się starać, ponieważ belgijskie stawki świadczenia rodzinnego są dość wysokie. Zasiłek rodzinny na jedno dziecko wynosi 83 euro miesięcznie, 154 euro – na
drugie dziecko, 230 euro – na trzecie dziecko. Świadczenia te nie są
przydzielane w sytuacji, gdy oboje rodziców mieszka w Belgii,
a dzieci w Polsce.

u Jaką opinią cieszą się w Belgii polscy pracownicy?

W tej chwili pracuje u nas około stu dwudziestu tysięcy Polaków.
Zatrudnieni są głównie w budownictwie i przemyśle. To dobrzy pracownicy, oddani temu, co robią.
u Czy są z nimi jakieś problemy?

Niewątpliwie problemem jest język. My na razie nie mówimy po
polsku. W różnych regionach Belgii mówi się różnymi językami
– francuskim, niderlandzkim i niemieckim. Dla cudzoziemców organizujemy kursy językowe i Polacy bardzo chętnie w nich uczestniczą. To pozytywna cecha, wyróżniająca ich spośród innych. Jeżeli
chcesz pracować w Belgii, nie musisz płynnie władać językiem, ale
mile widziana jest podstawowa znajomość języka oraz zwyczajów
regionu, do którego się wybierasz.

u

Polski pracownik, zatrudniony w Belgii
legalnie i płacący tu podatki,
może się ubiegać o zasiłek na dzieci nawet,
jeśli jego współmałżonek i dzieci
mieszkają w Polsce

u Najwięcej Polaków pracujących w Belgii zatrudnionych jest

w budownictwie. Nadal poszukiwani są nowi pracownicy. Czy
przysługują im jakieś dodatkowe przywileje branżowe?
Oprócz korzyści zagwarantowanych dla wszystkich zatrudnionych, np. pensji urlopowej, ubezpieczenia zdrowotnego czy świadczeń rodzinnych, osoby pracujące w branży budowlanej mają jeszcze inne przywileje. Należą do nich wypłata trzynastej pensji w wysokości 9 procent rocznego wynagrodzenia brutto, dodatek do
stawki godzinowej w razie wykonywania niebezpiecznych prac i 12
dni w roku dodatkowego, płatnego urlopu jako rekompensata za
wydłużony 40-godzinny tydzień pracy. W Belgii obowiązuje bowiem
38-godzinny tydzień pracy. Innym dodatkowym świadczeniem w tej
branży jest wypłata stawki minimalnej, jest to ok. 75 proc. normalnej
stawki godzinowej, w dniach przestoju, np. gdy budowa została
wstrzymana z powodu złej pogody.

FOT. WUP

u W jaki sposób szukać pracy w Belgii?

Należy skontaktować się w Polsce z doradcami EURES. To najpewniejszy i najlepszy sposób znalezienia pracy w Belgii. Wyjazdy
w ciemno mogą zakończyć się niepowodzeniem.
Rozmawiała Iwona Połoz
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Praca tymczasowa
Jeszcze do niedawna kojarzyła się w Polsce nie najlepiej – przede wszystkim z zatrudnieniem
nielegalnym i niegwarantującym pracownikom należnych im praw. Powoli odchodzi to w przeszłość.
Od kilku lat rynek pracy tymczasowej w naszym kraju prężnie się rozwija.

P

olska, Węgry, Słowacja i Słowenia – to
kraje, w których obecnie najdynamiczniej rozwijają się rynki pracy tymczasowej. W państwach tzw. Starej Unii rynki
pracy tymczasowej przeżywały rozkwit w latach 90. W Polsce rynek ten rozwijał się do
niedawna w tempie 20-30% rocznie. W minionych 2 latach odnotowano jednak dwuprocentowe obniżenie tempa wzrostu.
Zmniejszyła się (o 5%) liczba pracodawców,
korzystających z pracowników tymczasowych. Wynika to z obniżenia poziomu eksportu i konsumpcji. Spadek popytu na usługi
pracy tymczasowej sięgnął w niektórych sektorach nawet kilkudziesięciu procent. W porównaniu z innymi krajami Europy, gdzie
wzrost na rynku pracy tymczasowej wynosi
tylko kilka procent, w Polsce nadal tempo
wzrostu pozostaje dość wysokie.
Pomimo rosnącej popularności formuły
pracy tymczasowej w naszym kraju, nadal
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stosunek pracowników tymczasowych do
ogółu zatrudnionych jest relatywnie niski
i utrzymuje się na poziomie ok. 0,3%, podczas gdy w krajach UE wynosi on średnio
1,8%. Jeden z wyższych wskaźników ma
Wielka Brytania, gdzie pracownicy tymczasowi stanowią 4,5% ogółu zatrudnionych.
Największe obroty na rynku pracy tymczasowej odnotowują Anglicy i Francuzi – odpowiednio 36 i 19 mld euro. W Polsce obroty
firm działających w sektorze pracy tymczasowej wynoszą ok. 285 mln euro i rosną.

Większa elastyczność
Przybywa agencji pracy tymczasowej,
a uregulowania prawne dotyczące tej formy
zatrudnienia pozwalają na coraz bezpieczniejsze korzystanie z niej przez tysiące Polaków. W Polsce działa obecnie ponad 2150
agencji pracy tymczasowej. Jak podkreślają
eksperci, działalność agencji pracy tymcza-

sowej ma szczególne znaczenie, zwłaszcza
w perspektywie obserwowanego obecnie
spowolnienia gospodarczego. Agencje w tej
sytuacji spełniają funkcję bufora na zachwianym rynku pracy. Dla pracodawców
są narzędziem adaptacji do trudno przewidywalnych trendów w gospodarce (zatrudnienie pracowników tymczasowych jest zawsze łatwiejszą i bezpieczniejszą decyzją niż
powiększenie grona stałych pracowników).
Przedsiębiorstwa w Polsce coraz chętniej
korzystają też z leasingu pracowników,
który pozwala obniżyć im koszty własne,
przenieść zobowiązania kadrowo-płacowe
w stosunku do pracownika na agencję.
Pracownikom agencje stwarzają szansę
na szybkie i stosunkowo łatwe utrzymanie
się na rynku pracy. Szacuje się, że rocznie ok.
40 tys. osób podejmuje w naszym kraju
pracę tymczasową. Pracowników tymczasowych – od praktykantów, przez solidnie wy-
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kształconych specjalistów, a na pracownikach akademickich kończąc – poszukują
wszystkie gałęzie gospodarki. Jak wynika ze
statystyk, w Polsce ponad 700 branż korzysta z pracowników tymczasowych. Zatrudniają ich firmy motoryzacyjne, spożywcze, chemiczne, turystyczne i handlowe.
Najczęściej poszukiwani są specjaliści IT
oraz osoby z wykształceniem technicznym
i handlowym. Przedsiębiorstwa poszukują
też pracowników do prostych prac fizycznych i administracyjno-biurowych. Zatrudnienie czasowe jest bardzo popularnym
sposobem zarobkowania wśród młodych
osób, wkraczających dopiero na rynek
pracy, a więc uczniów, studentów oraz absolwentów szkół wyższych.

Szansa dla kobiet
Analiza danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pozwala na wniosek, iż
wzrasta odsetek kobiet, które podejmują
pracę tymczasową. Trzy lata temu stanowiły one 46% wszystkich pracowników
tymczasowych, w ubiegłym roku było to
już 54%. Przy ogólnie niższym wskaźniku
zatrudnienia kobiet niż mężczyzn (kobiety

stanowią 61% biernych zawodowo), okazuje się, że formuła pracy tymczasowej jest
rozwiązaniem szczególnie korzystnym dla
pań, które np. po przerwie spowodowanej
macierzyństwem i opieką nad dziećmi chcą
wrócić na rynek pracy. Praca tymczasowa
pozwala kobietom pogodzić życie zawodowe z rodzinnym.

Ochrona prawna
Praca tymczasowa przestaje się powoli
kojarzyć z nieuczciwym procederem. Uregulowania w prawodawstwie europejskim
i polskim gwarantują zatrudnionym w ten
sposób osobom pewne bezpieczeństwo.
Coraz więcej z nich zatrudnianych jest na
umowę o pracę. Choć, niestety, zdarza się
też sporo przypadków zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej. W ubiegłym roku dotyczyło to w Polsce 55% osób
zatrudnionych tymczasowo. Jest to o tyle
niepokojące zjawisko, że większość pracowników tymczasowych zatrudniona jest
w przemyśle i wbrew obowiązującym regulacjom prawnym, tym samym pozbawiona
należnych im praw, np. do urlopu wypoczynkowego czy świadczeń chorobowych.

W ubiegłym roku Parlament Europejski
przyjął dyrektywę dotyczącą zasad kierowania pracowników przez agencje pracy tymczasowej. Najbardziej istotnym zapisem jest
wprowadzenie zasady równego traktowania pracownika tymczasowego w stosunku
do pracowników stałych, od pierwszego
dnia pracy.
W Polsce taka regulacja istnieje od 2004 r.,
kiedy to wprowadzono w życie Ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Dyrektywa unijna nakłada na pracodawców
obowiązek przeglądu krajowych regulacji
prawnych w zakresie świadczenia usług
pracy tymczasowej pod kątem wszelkich
ograniczeń lub zakazów związanych
z ochroną pracowników tymczasowych, wymogami zdrowia i bezpieczeństwa w pracy
lub potrzebą zapewnienia właściwego funkcjonowania rynku pracy, tudzież zapobiegania nadużyciom.
W celu ochrony praw pracowników przed
nieuczciwymi i nieprofesjonalnymi pośrednikami Związek Agencji Pracy Tymczasowej
wprowadził w ubiegłym roku tzw. Standard
ZAPT. Jest to zbiór zasad działania agencji
pracy tymczasowej, dotyczących m.in.
uczciwego działania, zgodnego z prawem
(którego zapisy są często niejednoznaczne)
i uwzględniania interesów oraz praw pracowników. Przestrzeganie Standardu jest
sprawdzane co roku we wszystkich agencjach zrzeszonych w ZAPT.
u

Pracowników tymczasowych
– od praktykantów, przez
wykształconych specjalistów,
a na pracownikach akademickich
kończąc – poszukują wszystkie
gałęzie gospodarki

Wszystkie agencje zatrudnienia, również te
trudniące się pośrednictwem w poszukiwaniu pracy tymczasowej, powinny mieć wpis
do rejestru agencji zatrudnienia potwierdzony stosownym certyfikatem wydawanym
przez marszałka województwa (w praktyce
certyfikaty wydawane są przez wojewódzkie
urzędy pracy). Prowadzenie agencji bez
wpisu do rejestru karane jest grzywną od 3
tys. zł; takiej samej karze podlega każdy, kto
naruszy przepisy Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia
2004 r. (z późniejszymi zmianami). Oznacza
to, że restrykcje mogą być nakładane np. na
agencje pobierające niedozwolone opłaty za
załatwienie pracy. Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia jest jawny i publikowany na stronie internetowej: www.kraz.praca.gov.pl.
Iwona Połoz
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24 listopada 2008 r. w Londynie premier Donald Tusk zainaugurował program informacyjny
„Masz PLan na powrót?”. Dziś wielu Polaków na emigracji zarobkowej zadaje sobie pytanie:
wracać czy nie? Okazuje się, że powrót może być trudniejszy od wyjazdu.

Witajcie w kraju?

FOT. ARCHIWUM KAROLINY

Karolina: – Korzyści? Poznałam sporo ciekawych
ludzi z przeróżnych zakątków świata
i odwiedziłam kilka amerykańskich miast

E

migranci wracają z powodu tęsknoty
za partnerem, za dziećmi, za ojczyzną,
obowiązku wobec chorych lub starych rodziców, problemów z adaptacją,
braku poczucia bezpieczeństwa. Ale wymieniane są również inne przyczyny, jak
chęć poprawy statusu w swoim kraju, pochwalenia się majątkiem, zainwestowania
oszczędności, wykorzystania zdobytego doświadczenia i wiedzy. Warto wracać, gdy istnieje perspektywa poprawy sytuacji życiowej, rodzinnej czy zawodowej. Ale są
i obawy przed nieprzyjaznym przyjęciem
w kraju, kłopotami z adaptacją, przekładaniem emigracyjnych doświadczeń na rzeczywistość w Polsce, marną perspektywą
rozwoju kariery.
Zapytaliśmy kilku mieszkańców województwa śląskiego, jakimi kierowali się
przesłankami, podejmując decyzję o wyjeździe i powrocie. Jakie mają wrażenia z długiego pobytu za granicą? Jakie szanse upatrują dla siebie w kraju? Z ich relacji wynika,
że trzeba mieć pomysł nie tylko na wyjazd,
ale i na powrót. Z badań ankietowych por-
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talu Money.pl (uczestniczyło w nich blisko
2 tys. rodaków) wynika, że większość osób
wraca w ciemno. Tylko co dwunasty ankietowany, deklarując powrót, ma w kraju
pewną pracę. Co więcej, dominuje przekonanie, że wykształcenie i zdobyte za granicą
doświadczenie pozwoli znaleźć posadę
również w Polsce. Jeden na dwudziestu ankietowanych planuje żyć z oszczędności.

Darek – po powrocie
z deszczowego Galway
Do Irlandii wyjechałem 4 marca 2005 r.
Miałem dość dobrą pracę, studiowałem zaocznie, ale byłem chyba zmęczony monotonią. Pewnego sobotniego wieczoru siedziałem z przyjacielem w pubie i rozmawialiśmy o swojej przyszłości. Doszliśmy do
wniosku, że miło będzie wylądować na Zielonej Wyspie. Tydzień później mieliśmy już
bilety i byliśmy gotowi do drogi.
W Irlandii powitał nas piękny marcowy
ranek i nasz nowy świat. Po chwili zachwytu
uderzyło nas nasze położenie: dwóch Polaków bez znajomości języka. Znaleźliśmy

hostel, w którym się zatrzymaliśmy. Dzięki
ludziom, których tam poznaliśmy, bardzo
szybko „chwyciliśmy” język, co umożliwiło
nam po kilku tygodniach poszukiwań podjęcie pracy. Oczywiście, nie było to nic wymarzonego: praca w hurtowni owoców.
Wolny czas spędzałem z nowymi znajomymi i szlifowałem język. Czując się już
pewniej, złożyłem CV na stanowisko barmana w hotelu i dostałem się.
Wróciłem do Polski w grudniu 2008 r. Decyzję o powrocie podjąłem dosłownie z dnia
na dzień. Na pewno nie była spowodowana
złymi warunkami pracy, bo lubiłem to, co robiłem. Myślę, że był to raczej przesyt Galway
i paskudnym klimatem. Irlandczycy śmieją
się, że na 365 dni w roku 360 w Galway jest
deszczowych. Bardzo się nie mylą. Co było
trudniejsze: opuszczenie ojczyzny czy powrót? To i to było trudne. Wyjazd, choć tak
niezorganizowany, jest najlepszą rzeczą, jaka
mogła mnie spotkać. Już pierwszego dnia
poznałem ludzi z USA, Australii, Francji, Hiszpanii czy Izraela. Taki natłok kulturowy, tyle
nowych relacji, sytuacji – chłonąłem to całym
sobą. Już nie wspomnę o możliwości darmowej nauki języka! Irlandczycy są od nas inni.
Dziękują, przepraszają, proszą o wszystko po
sto razy. Bezpośredniość w kontaktach
z ludźmi i taka naturalna życzliwość, ograniczenie do minimum zwracania się „per
pan/pani” bardzo ułatwiają codzienne życie.
Jak powitała mnie Polska? Po powrocie
pragnąłem tylko jednego: rodzinnych świąt.
Przez lata byłem ich pozbawiony. Marzenie
się ziściło. A potem przyszła szara rzeczywistość: szukanie pracy, płacenie rachunków,
itp. Wracając, miałem jeden cel: otworzenie
własnej restauracji. Moje marzenie zrealizuję w przyszłym roku. Na początek szukałem pracy w branży. I tak po może dziesięciu
złożonych CV dostałem odpowiedź na trzy
z nich. Wybrałem najlepszą propozycję i dziś
tam pracuję.
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Praktyka zdobyta w Irlandii bardzo mi pomogła. Znajomość języka jest ważna, nie
mówiąc już o nabytym doświadczeniu.
Właśnie dzięki temu otrzymałem propozycję pracy w jednym z najlepszych hoteli.
Wielu znajomych mieszkających w Irlandii
dzwoni i pyta o rynek pracy w kraju. Większość z nich chce wrócić, ale obawia się kryzysu i poszukiwania pracy. Szczerze mówiąc, ja tego nie odczuwam, może dzięki
branży, w której pracuję, gdzie non stop jest
zapotrzebowanie i jakoś nas to omija. Mam
kilku znajomych pracujących w branży elektrycznej i budowlanej, którzy twierdzą, że
możliwości i rynek w porównaniu do ubiegłych lat znacznie się uszczupliły. Niektórzy
myślą o powrocie i śledzą polski rynek
pracy, ale boją się, że nie znajdą pracy w zawodzie.

Karolina – do USA wyjedzie już
tylko jako turystka
Studiując na Uniwersytecie Śląskim, dwa
razy zdecydowałam się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych w ramach programu
Work&Travel. Program jest kosztowny, organizatorzy wymagają włożenia wkładu
własnego w zamian za dopięcie całej sfery
organizacyjnej. Formalności trwają długo,
trzeba np. odbyć szkolenie i osobiście odwiedzić amerykański konsulat lub ambasadę w celu otrzymania studenckiej wizy
j-1. Kiedy starałam się o pracę w Anheuser-Busch Adventure Park, czyli w korporacji,
która zrzesza parki rozrywki na terenie USA,
musiałam odbyć trzy rozmowy kwalifikacyjne sprawdzające mój stopień znajomości
języka angielskiego. Praca oferowana dla studentów z Polski jest pracą sezonową. W 2007
roku wyjechałam na ponad 4 miesiące,
a w 2008 – na ponad trzy. Z perspektywy
czasu muszę stwierdzić, że wyjazd mi się
opłacił, choć dopiero na miejscu okazało się,
że organizatorzy nie zapewniają nam stałych
godzin pracy, a warunki mieszkalne jak na
standardy amerykańskie nie były dobre.
Pracowałam i mieszkałam w małym historycznym miasteczku Williamsburg, w stanie Virginia. Miasteczko bardzo ładne, odwiedzane przez wielu turystów z całej Ameryki. Dodatkową atrakcją miasteczka był
park rozrywki Busch Gardens i wodny park
rozrywki Water Country. Kiedy wyjechałam
do Stanów po raz pierwszy, pracowałam
w Water Country jako ratownik wodny,
gdzie musiałam przejść trudne szkolenia
teoretyczne i praktyczne. Do moich obowiązków należało dbanie o bezpieczeństwo gości parku. Moje najmilsze wspomnienia wiążą się właśnie z tą pracą. Rok później, czyli od czerwca do października 2008

roku, pracowałam w Busch Gardens. Pogoda już nie dopisywała tak jak poprzednio. Pracowałam w Candy Shop i Sign Shop.
Moja praca sprowadzała się głównie do
dbania o aranżację wystawy. Brałam również udział w przygotowaniu gadżetów na
Halloween.
Ciężko powiedzieć, czy doświadczenie zawodowe zdobyte w Stanach wpłynęło znacząco na moją sytuację zawodową w Polsce.
Myślę, że najwięcej skorzystał tutaj mój angielski. Pracowałam w międzynarodowym
środowisku, poznałam sporo ciekawych
ludzi z przeróżnych zakątków świata i odwiedziłam kilka amerykańskich miast. Niezapomniane wrażenie zrobiły na mnie Waszyngton, Chicago i Las Vegas. Do Polski
musiałam wrócić, gdyż czekało mnie pisanie
i obrona pracy magisterskiej. Myślę, że
w przyszłości na pewno odwiedzę Stany
Zjednoczone, ale już przede wszystkim
w celach turystycznych.

Konrad – absolwent
Uniwersytetu Aberdeen
3 lata temu zaraz po obronie licencjatu na
Politechnice Częstochowskiej (kierunek informatyka i ekonometria) podjąłem pracę
w biurze handlowym, lecz szybko się okazało, że nie było to odpowiednie zajęcie. Pomysł wyjazdu do Szkocji zrodził się niespodziewanie. Głównym motywem było marzenie o studiowaniu ekonomii i zarządzania na zagranicznej uczelni. „Studia za granicą” – to zawsze mnie fascynowało. Dziś
mogę spokojnie powiedzieć, że się opłaciło.
Moje szkockie doświadczenie wzbogaciło
mnie na całe życie.
Pierwszy rok to było „ciężkie życie emigranta”. Skupiłem się głównie na pracy (kitchen porter; fabryka) tak, aby zgromadzić
wymagany kapitał, pozwalający na dalszą
realizację mojego zacnego planu. Wykonując ciężkie obowiązki, każdego dnia zdawałem sobie sprawę, że jest to niezbędny element mojego startu na studia. Ten okres
wyrzeczeń sprawił, że nie musiałem się martwić, co do garnka włożyć ani z czego zapłacić za wynajęty pokój. Nie ma co oszukiwać
– student Polak w Szkocji w przeciwieństwie
do innych nacji musi kombinować, jeżeli nie
ma solidnego wsparcia finansowego, np. ze
strony rodziny.
Kolejnym etapem była nauka, rozrywka
i znowu praca, ale już na lepszym stanowisku (ze względu na poprzednie doświadczenie i referencje, a także pewność siebie)
– jako CSA (Customer Service Assistant)
w kafejce. Okres studiów i szczegóły z nim
związane to temat na osobną długą rozmowę.
u

u

Kryzys to nie powód

Większość migrantów z nowych państw
członkowskich jest zatrudniona w sektorach
szczególnie dotkniętych spowolnieniem gospodarczym (przemysł budowlany i wytwórczy). Jednak według wstępnych ocen, wzmożenie migracji powrotnych nie będzie miało
charakteru lawinowego, ale systematyczny:
migranci będą starali się wykorzystać wszelkie
dostępne dla nich opcje w kraju pobytu:
zgoda na niższe płace, podejmowanie pracy
poniżej posiadanych kwalifikacji, wykorzystanie przysługujących zasiłków dla bezrobotnych i rodzinnych, aktywizacja w lokalnych
związkach zawodowych, przejście do szarej
strefy.
Wzrost skali powrotów w ostatnim czasie
w znacznym stopniu jest zdeterminowany
przez plany samych migrantów. Według GUS,
38% osób, które powróciły w latach 20042008, z góry nie planowało zostawać dłużej za
granicą i traktowało swoją pracę jako sezonową bądź tymczasową. Odsetek migrantów
wskazujących na kryzys ekonomiczny jako
przyczynę powrotu sięga zaledwie 2% ogółu.
W sumie, według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności GUS, w latach 2004-2008
z emigracji powróciło 580 tys. Polaków. Najbardziej kompletnych danych o powrotach
po 2004 r. dostarczy Narodowy Spis Powszechny (NSP), ale zostanie on przeprowadzony dopiero w 2011 roku.
Jak pomóc reemigrantom w adaptacji do
życia w kraju? Jednym z priorytetowych
zadań przyjętych przez międzyresortowy Zespół ds. Migracji na 2008 r. było określenie kierunków zmian legislacyjnych jako elementu
aktywnej polityki migracyjnej. Identyfikacja
problemów zaowocowała wprowadzeniem
zmian do niektórych ustaw. Między innymi
uchwalona została ustawa z 25 lipca 2008
roku o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza
terytorium RP (Dz.U. z 2008 r. Nr 143, poz.
894), wprowadzająca tzw. abolicję podatkową. Wprowadzono także – ustawą z dnia 10
lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2008 r. Nr 141,
poz. 888) – ułatwienia w ramach prowadzenia
działalności gospodarczej, w szczególności
uprawnienie przedsiębiorcy do uzyskania pisemnej interpretacji przepisów dotyczących
podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz do zawieszania działalności gospodarczej. Warto wspomnieć, że
wdrożono również kampanię informacyjną
dotyczącą warunków życia, pracy i możliwości
rozwoju zawodowego w Polsce (www.powroty.gov.pl, „Powrotnik. Nawigacja dla powracających”).
Dane pochodzą z materiału informacyjnego
opracowanego przez Departament Migracji MPiPS
dla Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w maju br.
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Powrót do kraju był z góry zaplanowany
i nie wiązał się wysiłkiem podjęcia decyzji.
Miałem ten komfort, że trzymałem się
planu, w przeciwieństwie do wielu innych
polskich emigrantów, którzy często nie
mają sprecyzowanych planów co do emigracyjnej przyszłości. W moim przypadku
studia były dla mnie sprawą priorytetową.
Po ich zakończeniu powróciłem do swojego
rodzinnego miasta. Czynniki takie jak dom,
rodzina, narzeczona, stara gwardia znajomych również silnie oddziaływały na mnie.
Wróciłem do Polski po 3 latach emigracji
i nie żałuję swojej decyzji.
Recesja, pomimo relatywnie optymistycznych prognoz i statystyk dla naszego kraju,
jest odczuwalna na każdym kroku. Nie zamierzam jednak wracać do UK, emigrować
do Belgii, Norwegii czy gdziekolwiek indziej
w celu zarobkowym. Jestem przekonany, że
zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju
można odpowiednio wykorzystać swój potencjał i osiągnąć w życiu zamierzone cele.

Zabezpieczenie społeczne EOG

Bezrobotny z prawem do zasiłku, zamieszkujący
w jednym z państw członkowskich, ma prawo szukać
pracy w innym państwie członkowskim i tam przysługuje mu prawo do kontynuacji wypłaty zasiłku maksymalnie do 3 miesięcy.
Więcej na stronie www.wup-katowice.pl w zakładce
„Zabezpieczenie społeczne EOG”

Ludzie często mówią, że lepszy kryzys
w UK niż wielki rozwój w Polsce. Nic bardziej
mylnego. Rynek pracy w UK też powoli się
kurczy. Polacy już nie są tak entuzjastycznie
witani i przyjmowani jak kilka lat temu,
gdzie gospodarkę w znacznym stopniu napędzała ludność imigracyjna.
Jako młody absolwent Uniwersytetu
Aberdeen jestem dumny z wyjazdu do UK,
a także z tego, że udało mi się wrócić z emigracji. Te ostatnie 3 lata zaliczam do udanych. Moim kapitałem jest wiedza, rozwój
osobowości i nabyte doświadczenie. Teraz
śledzę oferty pracy pojawiające się w mediach i prasie. Czeka mnie najważniejszy
etap w moim życiu, weryfikacja. Mam nadzieję, że przejdę ją pomyślnie.

Anna – raczej wróci do Wielkiej
Brytanii
Wyjechałam do Wielkiej Brytanii pod koniec listopada 2004 r., ale na tę decyzję zupełnie nie miał wpływu fakt, że kilka miesięcy wcześniej Polska weszła do Unii Europejskiej. Miałam tylko świadomość, że będzie mniej formalności związanych z załatwianiem pracy, ponieważ rynek brytyjski
został wówczas otwarty dla Polaków. Nie
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było konieczne pozwolenie na pracę (ang.
work permit).
A skąd pomysł wyjazdu? Po ponad 7 latach pracy w niewielkiej prywatnej firmie na
Śląsku, w której moje stanowisko tylko częściowo było związane z moim profilem studiów (które ukończyłam w 2000 roku) i zainteresowań, już w roku 2003 zaczęłam szukać
pracy, która byłaby ściślej z nimi związana.
Nie zakładałam, że koniecznie muszę wyjechać do pracy za granicę. Natknęłam się na
ogłoszenie w prasie o pracy dla opiekunów
osób starszych i niepełnosprawnych. Ponieważ przez rok nie mogłam znaleźć w Polsce
pracy, przynajmniej tak samo płatnej jak ta,
z której zamierzałam zrezygnować, zdecydowałam, że wyjadę na rok-dwa, zrobię
oszczędności, popodróżuję i wrócę. I tak minęło w sumie cztery i pół roku. Praca w Wielkiej Brytanii jako opiekun na warunkach samozatrudnienia daje elastyczność czasową,
ponieważ jest w systemie tygodniowym
– odwiedzałam więc rodzinę i znajomych,
kiedy chciałam. Gdy w 2007 r. rozpoczęłam
1,5-roczne studium podyplomowe w Łodzi,
przylatywałam na zajęcia raz, a czasem dwa
razy w miesiącu. Zaczęłam znowu odpowiadać na ogłoszenia o pracy w Polsce.
Tak naprawdę jeszcze tu, do Polski, nie
wróciłam, tzn. jestem fizycznie tu, ale „duchem” jestem jeszcze „tam”. Widzę różnicę
w mentalności i podejściu do spraw Polaków
i Brytyjczyków, i to, jak ogromna przepaść
jest między zarobkami. Wynagrodzenia
w Polsce są zatrważająco niskie w stosunku
do kosztów (opłat, cen żywności i ubrań).
Jak osoba, która mieszka sama w małym
M3 i ma ok. 800-900 zł rachunków do zapłacenia co miesiąc (sam czynsz to ponad 35%
tej kwoty), ma się utrzymać z 1300-1600 zł
netto na miesiąc, bo tyle proponuje
ogromna większość firm czy instytucji? Mam
tytuł magistra, ukończyłam 2-letnie studium
policealne, ostatnio wyższe studium pomagisterskie, znam biegle język angielski i mam
ponad 10-letnie (różnorodne) doświadczenie w pracy. Ale pracodawcy na Śląsku proponują pensje poniżej średniej krajowej! Decyzja o tym, czy zostać tam, czy wrócić tu,
była i jest nadal dla mnie bardzo trudna. Od
dwóch tygodni jestem zatrudniona na etat
w Katowicach. Nawet po okresie próbnym
moje zarobki zapowiadają się na poziomie
niższym niż średnia krajowa. Nie wykluczam,
że wrócę do Wielkiej Brytanii – może za kilka
miesięcy, a może w przyszłym roku? Jeżeli
znajdę pracę związaną z moim wykształceniem w Wielkiej Brytanii, wyjadę tam.
Sylwia Palka
Imiona niektórych bohaterów zostały zmienione.
Skrótów dokonała redakcja.
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elem projektu „Najlepsze praktyki
stosowane w Wielkiej Brytanii w dostarczaniu nowatorskich usług publicznych”, zrealizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez
całe życie”, było zapoznanie przedstawicieli
śląskich służb zatrudnienia z innowacyjnymi
rozwiązaniami zwiększania zatrudnienia
i poprawy warunków życia osób z grup
szczególnego ryzyka, tj. długotrwale bezrobotnych, marginalizowanych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Z wyjazdu skorzystało 15 osób – pracownicy powiatowych urzędów pracy, miejskich ośrodków
pomocy społecznej, doradcy zawodowi i ds.
przedsiębiorczości, bezpośrednio współpracujący z klientem, specjaliści odpowiedzialni za tworzenie projektów dla osób
bezrobotnych i powracających na rynek
pracy, a także przedstawiciele kadry zarządzającej WUP w Katowicach.

Innowacyjne usługi publiczne
Do współpracy zaproszono brytyjską
firmę A4e, która jest uważana za światowego lidera w dostarczaniu nowatorskich
usług publicznych w Wielkiej Brytanii. Powstanie firmy wiązało się z programem
przekwalifikowania i zapewnienia zatrudnienia pracownikom przemysłu hutniczego
w mieście Sheffield. Dziś A4e dostarcza szeroki wachlarz usług klientom indywidualnym, organizacjom oraz społecznościom
pracującym z sektorem publicznym, prywatnym oraz z trzecim sektorem. Zakres
świadczonych usług obejmuje programy od
opieki społecznej do zatrudnienia, wsparcie
dla przedsiębiorstw i programy edukacyjne.
Przy współpracy z brytyjskim rządem firma
realizuje działania publicznych instytucji
rynku pracy. Roczne obroty A4e Ltd. wynoszą około 120 mln funtów i pochodzą wyłącznie z subwencji rządowych.
Uczestnicy wymiany doświadczeń odwiedzili kilka lokalnych biur A4e (Londyn, Sheffield, Rotherham, Grimsby, Leeds), gdzie
poznali metody aktywizacyjne oraz stosowane modele wsparcia osób wykluczonych
społecznie. A4e realizuje projekty mające na
celu powrót na rynek pracy osób pozostających bez zatrudnienia, ze szczególnym
uwzględnieniem długotrwale bezrobotnych oraz osób bez kwalifikacji zawodowych. Trwają one 2, 13 lub 26 tygodni. Krótkie projekty aktywizacyjne adresowane są
do osób, które dopiero utraciły pracę; najdłuższe – do osób długotrwale bezrobotnych i słabo wykształconych.
A4e kładzie nacisk na praktyczne nabywanie kwalifikacji zawodowych poprzez
uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych
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Czy brytyjskie metody walki z bezrobociem i wykluczeniem społecznym można zaszczepić
na polski grunt? Z pewnością rozważają to dziś uczestnicy wizyty studyjnej,
którzy skorzystali z projektu wymiany doświadczeń zrealizowanego w kwietniu 2009 r.
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach i firmę A4e.

Indywidualni doradcy
i rekruterzy
i odbywanie praktyk przygotowujących do
wykonywania zawodu. Nad wszystkim
czuwa indywidualny doradca zawodowy,
który odgrywa kluczową rolę w programach realizowanych przez firmę. Doradca
koncentruje się wyłącznie na podopiecznym. Nie zajmuje się szukaniem dla niego
pracy, a jedynie stara się mu dobrać właściwy zawód, w którym czułby się spełniony. Poszukiwaniem pracy zajmują się
tzw. rekruterzy, na których spoczywa obowiązek znalezienia w ciągu miesiąca 15
miejsc pracy.

Wizyta w Centrum Autism Plus, działającym od 1980 roku, umożliwiła uczestnikom
wymiany doświadczeń poznanie form pracy
wsparcia osób dotkniętych autyzmem. Autism Plus rozpoczęło swoją działalność od
realizowania zadań w partnerstwie z A4e na
obszarze West Yorkshire. Centrum pomaga
osobom autystycznym wkroczyć w życie
społeczne (prawidłowa komunikacja, zarządzanie emocjami), a przyszłych pracodawców przekonuje o korzyściach płynących
z zatrudniania takich osób. W 2008 r. Autism
Plus rozszerzyło zakres swojej działalności
o element „zatrudnienie”, który realizuje
w formie programu JobSteps. Program ten
realizowany jest dwutorowo: poprzez indywidualne doradztwo dla poszukujących
pracy oraz poprzez pomaganie pracodawcom m.in. w identyfikacji problemów osób
niepełnosprawnych.

Najlepsza forma aktywności
Interesująca była wizyta w Jobcentre Plus,
będącym odpowiednikiem powiatowego
urzędu pracy. Jobcentre Plus jest agencją
rządową wspierającą ludzi w znalezieniu zatrudnienia i pomagającą pracodawcom
w obsadzaniu wolnych miejsc pracy. Jego
działania koncentrują się również na promocji pracy jako „najlepszej formy aktywno-

FOT. ARCHIWUM WUP

Uspołecznianie poprzez pracę

ści prowadzącej do dobrobytu” oraz na podnoszeniu konkurencyjności pracowników
na rynku pracy.
Dzięki spotkaniu w agencji rozwoju regionalnego Yorkshire Forward uczestnicy wymiany zobaczyli, z jakiego wsparcia (finansowego i doradczego) w regionie korzysta
biznes. Przedstawiciele Yorkshire Forward
chcą zainteresować swoją ofertą również
polskich przedsiębiorców. Na razie tylko
jedna polska firma otworzyła swoje podwoje w regionie Yorkshire. Była też okazja,
by się przyjrzeć sposobowi funkcjonowania
centrum biznesu RiDO mieszczącego się
w Rotherham. Powstało ono na zrewitalizowanych obszarach pohutniczych.
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Uczestnicy wymiany
doświadczeń odwiedzili kilka
lokalnych biur A4e,
gdzie poznali metody
aktywizacyjne oraz stosowane
modele wsparcia osób
wykluczonych społecznie

(WUP)
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Kochasz jazdę konną? Masz szansę, by przekształcić swoje hobby w źródło stałego utrzymania.
Tak mogłoby brzmieć hasło rekrutacyjne, zapraszające na kursy w ramach projektu
„Rusz z kopyta, bądź instruktorem sportu”.

Rusz z kopyta

Wymarzony zawód
Kurs jest adresowany do wszystkich osób,
które marzą o zawodzie instruktora jazdy
konnej. – Mogą wziąć w nim udział nie tylko
ci, którzy już mają podstawowy tytuł instruktora rekreacji ruchowej i teraz chcą
podnieść swoje kwalifikacje, zyskując prawo
do szkolenia zawodników sportowych. To
szansa również dla tych osób, które dotychczas traktowały jazdę konno jak hobby,
a teraz chciałyby zyskać nowy, perspektywiczny zawód – mówi Beata Surdyk, koordynator ds. szkoleń i projektów UE w Polskim Związku Jeździeckim.
Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnik zdobędzie państwowe
uprawnienia instruktora dyscypliny sportu
w jeździectwie, a także zyska licencję trenera PZJ na trzy lata. Ta licencja da mu
uprawnienia do szkolenia zawodników
sportu kwalifikowanego i otworzy drogę do
kariery profesjonalnego trenera. Dodatkowo absolwenci szkolenia, którzy uzyskają
na egzaminie najwyższe oceny, otrzymają
Equestrian Passport – międzynarodowy do-

Michał Wróblewski, sekretarz generalny PZJ:
– Barierą dla wielu osób są wysokie
koszty szkolenia. Unijne dofinansowanie
zwiększa dostępność kursu.
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kument, określający kwalifikacje szkoleniowca w sporcie jeździeckim, honorowany
w ponad 30 krajach świata.

Stęp pośredni i swobodny
– Unijne dofinansowanie jest dla nas niezwykle ważne: zwiększa dostępność kursu
dla szerokiego grona osób zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji
bądź zdobyciem nowego zawodu. Barierą
dla wielu osób są bowiem wysokie koszty
szkolenia, pomimo że związek organizuje je
po minimalnych kosztach – mówi Michał
Wróblewski, sekretarz generalny PZJ.
Standardowo na podobny kurs trzeba
wydać co najmniej 10-12 tys. zł, do tego
drugie tyle stanowią koszty zakwaterowania
i utrzymania konia podczas szkoleń. W przypadku programu „Rusz z kopyta, bądź instruktorem sportu” zarówno szkolenie, zakwaterowanie, jak i wyżywienie uczestników oraz ich koni są całkowicie bezpłatne.
Niestety, liczba miejsc jest ograniczona:
w szkoleniu weźmie udział zaledwie 20
osób. Nabór zgłoszeń rozpoczął się 8
czerwca i potrwa do 10 lipca. Zgłaszać się
FOT. ARCHIWUM PZJ (2x)

O

koło 20 osób z województwa śląskiego będzie miało szansę zdobyć
państwowe uprawnienia instruktora sportu w jeździectwie oraz licencję trenera Polskiego Związku Jeździeckiego. Co
najważniejsze, całkowicie za darmo. A to
dzięki projektowi „Rusz z kopyta, bądź instruktorem sportu”, który zdobył dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach poddziałania 8.1.1
„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”
(Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”). Organizatorem jest Polski Związek
Jeździecki w partnerstwie z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw.

mogą osoby zatrudnione na terenie województwa śląskiego, zarówno na podstawie
umów o pracę, jak i umów-zleceń czy
o dzieło. Muszą mieć minimum wykształcenie maturalne. Jednak o tym, kto zostanie
zakwalifikowany, zdecydują ostatecznie wyniki wstępnego egzaminu, który odbędzie
się w drugiej połowie lipca. Uczestnicy będą
musieli wykazać się wysokimi umiejętnościami jeździeckimi, m.in. zademonstrować
stęp pośredni i swobodny, kłus i galop, zatrzymanie i cofanie, kontrgalop, znajomość
wszystkich figur na ujeżdżalni, a także pokonać standardowy tor przeszkód o wysokości 100-110 cm.
Szkolenie zostało rozłożone na kilka miesięcy. Zajęcia odbędą się w czterech sesjach
trwających po kilkanaście dni. Pierwszy
zjazd zaplanowano na wrzesień-październik. Łącznie uczestnicy przejdą ponad 360
godzin wykładów i nauki praktycznej, m.in.
zyskają wiedzę z zakresu teorii jeździectwa,
weterynarii, hodowli i żywienia koni.
Szkolenie zakończone będzie egzaminem, złożonym m.in. z części teoretycznej
i praktycznej, podczas której trzeba bę-
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Beata Surdyk, koordynator ds. szkoleń i projektów UE w Polskim Związku Jeździeckim: – Szkolenie to szansa dla osób,
które dotychczas traktowały jazdę konno jak hobby, a teraz chciałyby zyskać nowy, perspektywiczny zawód

dzie m.in. zademonstrować umiejętności
prowadzenia jazdy ujeżdżeniowej, jazdy
skokowej, lonżowania, a także prowadzenia
jazdy w języku obcym.

Przyszłościowy zawód
Zainteresowanie
projektem
jest
ogromne. – Od chwili, gdy pojawiła się informacja, że PZJ udało się zdobyć dofinansowanie ze środków unijnych na zorganizowanie kursu w województwie śląskim, każdego dnia otrzymujemy co najmniej po
kilka zapytań, także z innych województw –
mówi Beata Surdyk. Na przykład zainteresowani byli policjanci z oddziałów konnych,
którzy chcieliby mieć atrakcyjne zajęcie po
przejściu na wcześniejszą emeryturę.
Zawód instruktora jazdy konnej ma
w Polsce olbrzymie perspektywy. W zamożniejszych krajach Unii tzw. przemysł jeździecki to coraz bardziej licząca się gałąź
gospodarki. Na przykład w Niemczech,
gdzie pogłowie koni wzrosło trzykrotnie
w ciągu ostatnich 35 lat do ponad 1,2 mln
sztuk, a jeździ 1,7 mln osób – zatrudnienie
w całym sektorze znajduje około 300 tys.

osób. W Anglii, gdzie jeździectwo uprawia
2,4 mln osób, zatrudnionych jest 240 tys.
pracowników. We Francji, która szczyci się
rekordową liczbą 250 torów wyścigowych,
roczny obrót totalizatora wyścigowego wynosi 6,6 mld euro. W Polsce pogłowie koni
wynosi około 350 tys., z czego wierzchowych – zaledwie około 50 tys. Jednak liczba
wierzchowców do jazdy pod siodło szybko
wzrasta. Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa rośnie liczba osób uprawiających ten sport zawodowo i rekreacyjnie.
Szacuje się, że sport ten uprawia co najwyżej 0,3% populacji Polaków, tymczasem
w krajach UE wskaźnik ten przekracza 2%.
Zdaniem PZJ, duże zainteresowanie kursem wskazuje, że wypełni on tylko kroplę
w morzu potrzeb. Nie tylko w województwie śląskim, ale także w skali kraju zapotrzebowanie na podobne szkolenia jest
ogromne. – Na 318 klubów stowarzyszonych w PZJ w zaledwie ok. 100 są instruktorzy, którzy posiadają licencję trenerów,
uprawniającą do zgodnego z ustawą
o sporcie kwalifikowanym szkolenia zawodników. W pozostałych klubach zajęcia pro-

wadzone są zazwyczaj przez osoby posiadające podstawowy tytuł instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazdy konnej – mówi Wróblewski. Do tego trzeba
dodać, że w całym kraju jest około 3 tys.
stajni rekreacyjnych. – Idealnie byłoby, aby
w każdym był odpowiednio wykwalifikowany instruktor. Brak odpowiednich kwalifikacji u osób, pod których okiem będziemy
jeździć, stwarza ryzyko wyrobienia złego
stylu jazdy u szkolonych lub nawet jego pogorszenia, a także zwiększa prawdopodobieństwo wypadków – dodaje Michał Wróblewski.
Joanna Pieńczykowska
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Jeździectwo w Internecie

Szczegółowe informacje o projekcie „Rusz
z kopyta”, m.in. o zasadach naboru, terminach,
a także program, można znaleźć na stronie
www.zkopyta.eu. Zasady zdobywania uprawnień instruktorskich i trenerskich w jeździectwie oraz inne informacje na temat ścieżek kariery w tym zawodzie zamieszczono na stronach www.pzj.pl.
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Monitoring

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w końcu maja 2009 r.
wyniosła 150 504 osoby (w tym 82 200 kobiet).
W porównaniu z kwietniem odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 2,7 tys. osób (tj. o 1,8%).
W ujęciu rocznym ich liczba jednak wzrosła o 13,5 tys.

Sytuacja na rynku pracy
w województwie śląskim
wg stanu z 31 maja 2009 r.
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Liczba bezrobotnych oraz stopa bezrobocia
w podregionach województwa śląskiego
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z kwietniem br. liczba bezrobotnych, którzy
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W

końcu kwietnia 2009 r. stopa bezrobocia w województwie śląskim
wynosiła 8,5% i była niższa od
średniej ogólnopolskiej (11,0%). Taki poziom bezrobocia plasuje nasze województwo na trzecim miejscu w kraju, za województwami wielkopolskim (8,1%) i mazowieckim (8,2%).
W podregionach wartość omawianego
wskaźnika zamyka się w przedziale od 5,0%
w tyskim do 11,7% w podregionach częstochowskim i sosnowieckim. Najniższe wartości stopy bezrobocia rejestrowanego zanotowano w miastach: Katowice (2,6%) i Tychy
(5,0%) oraz w powiatach ziemskich: bieruńsko-lędzińskim (4,2%) i pszczyńskim (5,0%).
Natomiast najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w następujących powiatach:
myszkowskim (17,7%), zawierciańskim
(15,2%) i częstochowskim (14,7%).
W maju 2009 roku w powiatowych urzędach pracy województwa śląskiego zarejestrowało się 23,7 tys. osób (z czego 48,1%
stanowiły kobiety). Większość napływających do bezrobocia to osoby rejestrujące się

(tzw. odpływ), wyniosła 26,4 tys. i była wyższa o 945 osób od odnotowanej w poprzednim miesiącu. Największą grupę „odpływu”
stanowili bezrobotni, którzy zostali wyłączeni z tytułu niepotwierdzenia gotowości
do pracy – 9,4 tys.; 8,9 tys. bezrobotnych
podjęło pracę, w tym przede wszystkim
pracę niesubsydiowaną – 7,5 tys. osób.
W maju liczba osób skierowanych na staże
wyniosła 2,3 tys. Szkolenia rozpoczęło 1,9
tys. bezrobotnych.
W strukturze bezrobotnych przeważają kobiety, które stanowią 54,6% ogółu
zarejestrowanych (82,2 tys.).W porównaniu
z kwietniem br. udział bezrobotnych kobiet
wśród ogółu zarejestrowanych pozostał na
takim samym poziomie.
Bezrobotni uprawnieni do zasiłku stanowią 21,6% ogółu zaewidencjonowanych
(32,5 tys. osób). W ciągu miesiąca odnotowano tu wzrost o 345 osób. Warto zwrócić
uwagę na fakt, iż nastąpił dalszy spadek
udziału pań wśród ogółu zasiłkobiorców.

t

Monitoring

u

Ważne pojęcia

u Napływ do bezrobocia

– parametr przedstawiający liczbę bezrobotnych, którzy w danym okresie sprawozdawczym (np. miesiącu) zostali zarejestrowani w urzędach pracy.

FOT. EUROPEAN COMMUNITY

u Odpływ z bezrobocia

W miesiącu ubiegłym stanowiły one 50,3%,
natomiast obecnie ich udział zmalał do poziomu 49,6%.
W maju 2009 r. pracodawcy zgłosili
9133 oferty pracy (w kwietniu – 9364),
w tym 368 propozycji dla osób niepełnosprawnych. W końcu omawianego miesiąca
urzędy pracy dysponowały 7953 ofertami.
W maju 2009 r. w 22 przedsiębiorstwach 408 osobom wręczono wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu
pracy (w tym 3 zakłady z sektora publicznego). Z danych na koniec maja br. wynika,
że 48 zakładów pracy deklaruje zamiar
dokonania zwolnień grupowych. W naju

Udział bezrobotnych znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

• bez wykształcenia średniego – 57,1%
ogółu bezrobotnych (85 993 osoby)
• długotrwale bezrobotni – 37,5% ogółu
bezrobotnych (56 410 osób)
• bez kwalifikacji zawodowych – 27,7%
ogółu bezrobotnych (41 665 osób)
• bez doświadczenia zawodowego – 26,7%
ogółu bezrobotnych (40 247 osób)
• powyżej 50 roku życia – 22,1% ogółu
bezrobotnych (33 328 osób)
• do 25 roku życia – 19,5% ogółu
bezrobotnych (29 371 osób)
• kobiety, które nie podjęły zatrudnienia
po urodzeniu dziecka – 17,0% ogółu
bezrobotnych kobiet (14 005 osób)
• samotnie wychowujący co najmniej jedno
dziecko do 18 roku życia – 8,5% ogółu
bezrobotnych (12 847 osób)
• niepełnosprawni – 6,1% ogółu
bezrobotnych (9239 osób)
• bezrobotni, którzy po odbyciu kary
pozbawienia wolności nie podjęli
zatrudnienia – 1,8% ogółu bezrobotnych
(2716 osób).

bliższym czasie mogą stracić pracę 3422
osoby. W końcu miesiąca sprawozdawczego zwolnieniami monitorowanymi objętych zostało 546 pracowników, z 10 zakładów pracy zlokalizowanych w województwie śląskim.
W miesiącu sprawozdawczym 1860 osób
rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego. W grupie tej zdecydowana
większość uczestniczyła w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe
urzędy pracy (1543 beneficjentów), natomiast 63 osoby w projektach konkursowych
realizowanych przez inne instytucje. Odnotowujemy wyraźną dominację kobiet wśród
uczestników projektów, panie stanowiły kolejno 58,3% oraz 92,1%.
W omawianym okresie wydano 81 formularzy E-301, potwierdzających okresy zaliczane przy przyznawaniu świadczeń dla
bezrobotnych do Irlandii, Czech, Słowacji,
Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec,
Danii, Norwegii i Włoch.
W 46 przypadkach wystąpiono na formularzu E-001 do instytucji właściwych o wydanie formularza E-301. Przekazano osobom zainteresowanym adresy instytucji
właściwych do wydania formularza E-301.
W omawianym okresie wydano 318 decyzji,
w tym:
• 234 decyzje przyznające prawo do zasiłku
dla bezrobotnych na zasadzie sumowania
okresów zatrudnienia. Decyzje wydano
w oparciu o formularze E-301 oraz polskie
świadectwa pracy
• 83 decyzje stwierdzające zachowanie
prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych nabytego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej.

– jest to liczba osób, które w danym okresie
sprawozdawczym (np. miesiącu) zostały
z różnych powodów wyłączone z ewidencji
bezrobotnych. Odpływ może być związany
z podjęciem pracy: stałej lub w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
oraz z przejściem do bierności zawodowej.
Może też być spowodowany niepotwierdzeniem gotowości do pracy, dobrowolną
rezygnacją ze statusu bezrobotnego, podjęciem nauki, ukończeniem wieku produkcyjnego, nabyciem praw emerytalnych i innymi przyczynami.
u Długotrwale bezrobotni

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

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

Bezrobotni w powiatach
województwa śląskiego

(stan na 31 maja 2009 r.)

Opracowanie: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Obserwatorium Rynku Pracy
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