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Zapraszam Państwa do
lektury pierwszego w 2007 roku
wydania Biuletynu Informacyjnego Wojewódzkiego Urzędu
Pracy. Znajdą w nim Państwo
m.in. raport opisujący sytuację
na regionalnym rynku pracy
oraz zarys sprawozdania z działalności WUP w ubiegłym
roku. Na te tematy m.in. dyskutowali podczas kwietniowej
sesji radni Sejmiku Województwa Śląskiego.
Niewątpliwie zauważalna jest poprawa na śląskim
rynku pracy, odnotowujemy spadek poziomu bezrobocia,
wzrost zatrudnienia, przybywa także ofert pracy. Wszystkich
chyba ucieszył fakt przyznania Polsce i Ukrainie organizacji
Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku. Organizacja Euro 2012 to także pozytywny impuls dla rynku pracy.
Mam nadzieję, że dzięki tej imprezie powstanie w naszym regionie kilka tysięcy nowych miejsc pracy. Poza tym jest duże
prawdopodobieństwo, że wielu Polaków powróci do ojczyzny
z emigracji zarobkowej wykorzystując tę okazję do znalezienia stałego zatrudnienia.
To nie jedyna pozytywna informacja. Zarząd Województwa Śląskiego już przekazał do powiatowych urzędów
pracy ponad 60 milionów złotych z posiadanej rezerwy Funduszu Pracy. Dzięki tym środkom będą kontynuowane programy wspierające skuteczne wejście na rynek pracy osób
długotrwale bezrobotnych oraz młodzieży do 25 roku życia.
Znaczna część z tych środków (ok. 20 mln. zł) została przeznaczona na specjalny program regionalny „Postawmy na
przedsiębiorczość”. Są to fundusze przeznaczone na dotacje
(jednorazowo ok. 12.000 zł) dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Zainteresowanie programem
„Postawmy na przedsiębiorczość” jest ogromne i zakładam,
że dzięki naszemu wsparciu uda się stworzyć ponad 1500 nowych miejsc pracy. Zainteresowanych dotacjami przyszłych
przedsiębiorców zapraszam do właściwych miejscowo urzędów pracy.
Na uwagę zasługuje również sprawna realizacja
programów Leonardo da Vinci, które umożliwiły pracownikom publicznych służb zatrudnienia województwa śląskiego
zapoznanie się z nowoczesnymi metodami przeciwdziałania
długotrwałemu bezrobociu.
Optymizmem napawa również fakt, że w pierwszym
kwartale 2007 roku udało się utrzymać spadkową tendencję
bezrobocia w województwie śląskim. Co więcej, publiczne
służby zatrudnienia odnotowują rekordową ilość zgłaszanych
ofert pracy.
Podejmowane są też inicjatywy mające zatrzymać
migrację zarobkową naszych rodaków. W Katowicach odbyła się konferencja „Warto pracować w Polsce”. Podczas
wielośrodowiskowej dyskusji, w której brali udział przedstawiciele instytucji rządowych, samorządowych, przedstawiciele urzędów pracy, związków zawodowych i przedsiębiorcy
zwracano uwagę na potrzebę obniżenia kosztów pracy i dostosowania systemu oświaty do potrzeb rynku pracy.
Na te i wiele innych zagadnień wypowiada się także
Marszałek Województwa Śląskiego Janusz Moszyński, który
jest gościem specjalnym naszego Biuletynu Informacyjnego.
Na zakończenie pragnę Państwa zaprosić także na
kolejne, czwarte już Europejskie Targi Przedsiębiorczości,
Pracy i Edukacji, które odbędą się w Katowicach w Gmachu
Sejmu Śląskiego 14 czerwca br.
Życzę miłej lektury
Przemysław Koperski
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach

Wydarzyło się
Dodatkowe wsparcie
16 marca b.r. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – Przemysław Koperski podpisał umowy zwiększające dofinansowanie projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o 29 221,310
tys. zł. Projekty będą realizowane do końca 2007 roku, a z różnych
form wsparcia skorzystają w naszym województwie 24 882 osoby
bezrobotne, w tym 9 473 osoby do 25 roku życia oraz 15 409 osób
długotrwale bezrobotnych. Wsparcie otrzyma bezrobotna młodzież
do 25 roku życia oraz absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia
pozostający bez pracy nie dłużej niż 24 miesiące. Drugą grupą osób
objętych wsparciem są długotrwale bezrobotni.

Dyrektorzy powiatowych urzędów pracy przeglądają umowy o
dofinansowanie projektów z EFS.

Obserwacje rynku walijskiego
Od 25 marca do 1 kwietnia reprezentacja powiatowych urzędów
pracy ze Śląska uczestniczyła w zorganizowanej przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Katowicach wizycie studyjnej w Walii. Organizacją przyjmującą było Walijskie Zgromadzenie Narodowe. Wizyta
bezpośrednio związana była ze zrealizowanym przez nasz Urząd
projektem pn. „Doświadczenia walijskie remedium na problemy
bezrobocia na Śląsku” w ramach Programu Leonardo da Vinci. Celem wizyty była wymiana doświadczeń zawodowych oraz wiedzy
w zakresie rynku pracy. Osoby biorące udział w wymianie zwróciły
szczególną uwagę na możliwość wykorzystania i przeniesienia na
rodzimy grunt walijskich systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, które adresowane są zarówno do bezrobotnych, jak i do osób
pragnących podnieść i dostosować swoje kompetencje zawodowe
do wymogów rynku pracy.

Spotkanie z walijskimi partnerami.

Praca po sąsiedzku
27 marca br. w Èadcy (Słowacja) odbyło się seminarium poświęcone
problematyce osób długotrwale bezrobotnych. Seminarium odbyło
się w ramach projektu pod nazwą „Współpraca transgraniczna urzędów pracy Polski i Słowacji w celu promocji zatrudnienia, przedsiębiorczości i rozwoju instytucji rynku pracy w regionie Beskidów”
- „PRACA PO SĄSIEDZKU”. Projekt realizowany jest w formie
partnerstwa pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach,
Powiatowymi Urzędami Pracy w Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu
oraz Urzędami Pracy w Namestovie i Èadcy w ramach Inicjatywy
Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka.

Uczestnicy seminarium Praca po sąsiedzku.

Na Śląsku od kilkunastu miesięcy bezrobocie systematycznie spada. Jest to efektem gwałtownie rozwijającej się gospodarki, rosnącej
liczby ofert pracy w naszym województwie (tylko w I kwartale b.r
do powiatowych urzędów pracy wpłynęło 25 493 ofert pracy) oraz
sprawnego wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przez
instytucje rynku pracy. Obecnie Śląsk należy do obszarów o najniższej stopie bezrobocia w kraju, co plasuje nasz region na czwartym
miejscu w Polsce.

wydarzyło się

Rekordowa liczba ofert pracy na Śląsku
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Wiele wyzwań

gość biuletynu

Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego zarząd uzyskał absolutorium. Co ciekawe, nikt nie zakwestionował realizacji budżetu za rok 2006 i radni
udzielili absolutorium jednogłośnie. Podczas sesji omawiano także sytuację na
śląskim rynku pracy w minionym roku. Gościem Biuletynu jest Marszałek Województwa Śląskiego Janusz Moszyński.
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Samorząd Województwa Śląskiego jako jedno z priorytetowych zadań ma wpływanie na
rynek pracy. Jak ocenia Pan sytuację na rynku pracy chociażby
w kontekście raportu na temat
działalności
Wojewódzkiego
Urzędu Pracy za miniony rok?
- Od kilkunastu miesięcy systematycznie spada bezrobocie w naszym regionie. W stosunku do marca ubiegłego
roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o blisko 66 tys. osób. Obecnie
województwo śląskie należy do obszarów o najniższej stopie bezrobocia
w kraju. To bardzo dobre wiadomości,
tym bardziej, że analiza rynku pracy
wskazuje, iż ta tendencja będzie się
utrzymywała. Powodów spadku bezrobocia jest wiele, ale bez wątpienia
najważniejszym jest utrzymujące się
od dłuższego czasu wysokie tempo
rozwoju gospodarczego. Znajduje to
swój wyraz w rosnącej z roku na rok
podaży ofert pracy. Wpływ ma także
migracja zarobkowa, zwłaszcza młodych, wykwalifikowanych ludzi, do
państw Wspólnoty Europejskiej. Aktywne są urzędy pracy, które prowadzą m.in. na szeroką skalę szkolenia
dla bezrobotnych. Co najważniejsze,
nie jest to „sztuka dla sztuki”, bo coraz
więcej przeszkolonych osób znajduje
pracę.
Podczas sesji obwieścił Pan
radosną informację, że Polska
wygrała wyścig o organizację
Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku. Pańska radość
była o tyle większa, że ta decyzja
może mieć pozytywny wpływ na
śląski rynek pracy. Jakie to mogą
być korzyści dla województwa
śląskiego?
Na całym świecie organizacja wydarzeń sportowych tej rangi wiąże się
z ożywieniem gospodarczym, związanym przede wszystkim z budową
nowych obiektów sportowych, dróg,
hoteli – całej infrastruktury sportowo-turystycznej. Nie ominie to także naszego regionu, bo przede wszystkim
będziemy musieli w szybkim czasie

dokończyć modernizację Stadionu
Śląskiego i postawić jego nowe zadaszenie. W obrębie stadionu konieczne
jest wykonanie wielu robót drogowych
i zwiększenie liczby miejsc parkingowych. Na szczęście jesteśmy w na tyle
dobrej sytuacji, że nie musimy stawiać
od fundamentów nowego stadionu,
a budowa autostrad A-1 i A-4 oraz
Drogowej Trasy Średnicowej postępuje niezależnie od decyzji o organizacji
mistrzostw. Naszym poważnym atutem jest także bliskość trzech lotnisk,
z których w kilkadziesiąt minut można
będzie dojechać do Chorzowa, tj. Pyrzowic, Balic i Ostrawy.
Czy będziemy w stanie podołać
temu wyzwaniu i przygotować
bazę, czyli drogi, hotele, linie kolejowe, stadiony?
Jesteśmy w pełni do tego przygotowani. Harmonogram prac związanych
z dokończeniem modernizacji Stadionu Śląskiego i budową zadaszenia rozpisany jest co do miesiąca. Mamy na
ten cel zabezpieczone pieniądze w budżecie. Szacujemy, że nowe zadaszenie będzie kosztowało około 100 mln
zł, choć jesteśmy także przygotowani
na przekroczenie tej kwoty. Inwestycja powinna zostać zakończona już
w 2010 roku. Jak już wspomniałem,
budowa dróg i autostrad postępuje
niezależnie od terminu organizacji
mistrzostw i będą one gotowe około
2010 roku. Jeśli chodzi o hotele, to
gminy mogą przyjść w sukurs prywatnym inwestorom udostępniając tereny
pod ich budowę.
Pozostańmy jeszcze przy tematyce sportowej. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął przygotowany przez zarząd województwa
śląskiego program rozwoju bazy
sportowej. Jak będzie wyglądała
realizacja tego programu?
W tym roku na projekty związane
z rozwojem bazy sportowej przeznaczono 18,5 mln zł. W tej kwocie
mieszczą się inwestycje kontynuowane z lat poprzednich – 12,7 mln zł
oraz inwestycje nowo finansowane
– 5,8 mln zł. W porównaniu z rokiem

Marszałek Województwa Śląskiego Janusz
Moszyński

ubiegłym województwo śląskie otrzymało z Ministerstwa Sportu o 3,3 mln
zł mniej. Wśród zakwalifikowanych
przez Zarząd Województwa inwestycji znajduje się: 9 hal sportowych, 8
sal gimnastycznych, 5 krytych pływalni, 1 lodowisko, 2 pawilony sportowe, 1 hala widowiskowo-sportowa.
W Programie nie zostały uwzględnione wnioski na realizację boisk sportowych, ponieważ Ministerstwo Sportu
ogłosiło dwa konkursy na realizacje
tego typu inwestycji.
Wiemy, że brakuje fachowców,
bo wielu z nich wyjechało z kraju. Jakie widzi Pan rozwiązanie
tego problemu?
Cenną pomocą w zdiagnozowaniu
skali problemu jest prowadzony przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach monitoring zawodów deficytowych i tzw. nadwyżkowych. W tym
drugim przypadku chodzi o zawody,
w których liczba bezrobotnych przekracza liczbę ofert pracy. Znamy więc
skalę zjawiska. W krótkiej perspektywie konieczne jest rozwinięcie szkoleń w tych zawodach, gdzie brakuje
fachowców, co jednak nie zwalnia
szkolnictwa, zwłaszcza wyższych
uczelni, od zmian w profilach kształcenia. Najlepszym regulatorem w tej
dziedzinie są mechanizmy rynkowe,
które sprawiają, że specjaliści w deficytowych zawodach są wyżej wynagradzani. Skłania to innych do decyzji
o przekwalifikowaniu i podjęciu pracy
w poszukiwanym fachu. Odnoszę jednak wrażenie, że nie unikniemy importu tańszej siły roboczej z zagranicy,
zwłaszcza w zawodach nie wymagających wyższych kwalifikacji i słabiej
opłacanych.
Jednym z najtrudniejszych problemów do rozwiązania jest sytuacja w służbie zdrowia. Z jednej
strony mamy zadłużone szpitale, a z drugiej wielu specjalistów

gotować dobre projekty. Trwają także
negocjacje z Komisją Europejską na
temat ostatecznego kształtu RPO. Po
ich zakończeniu, najprawdopodobniej późną jesienią, zostaną ogłoszone
pierwsze konkursy. Niemal równolegle przebiegają prace mające na celu
lepsze dostosowanie Urzędu Marszałkowskiego do realizacji RPO. W tym
celu zmienia się dotychczasową strukturę i zadania wydziałów. Przy zatrudnianiu pracowników, którzy mają
zajmować się obsługą funduszy europejskich, obowiązują wysokie kryteria
dotyczące zarówno posiadanych kwalifikacji, jak i gotowości do dalszego
rozwoju zawodowego.
Jakie są priorytety, jeżeli chodzi
o finansowanie projektów unijnych dla Śląska?
- „Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata 2007
– 2013” realizowany będzie w dziewięciu priorytetach merytorycznych,
obejmujących swym zasięgiem zarówno infrastrukturę społeczną, czyli
edukacyjną i zdrowotną, jak i techniczną, tj. komunikację i transport.
Ponadto należy do nich rozwój gospodarki i przedsiębiorczości. Jednym
z wyzwań dla Regionalnego Programu
Operacyjnego będą działania poprawiające stan środowiska naturalnego
w województwie. Dostosowanie do
standardów ekologicznych Unii Europejskiej wiąże się ze zmniejszeniem
obciążenia środowiska odpadami, poprawą gospodarki wodno-ściekowej,
a także poprawą efektywności wykorzystania energii i surowców naturalnych. Celem głównym Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki jest
wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Chodzi między innymi
o dopasowanie zapotrzebowania rąk
do pracy do zmieniającej się sytuacji
na rynku, zmniejszenie obszarów społecznego wykluczenia oraz podniesienie poziomu i jakości wykształcenia
mieszkańców oraz powiązania ich
z rynkiem pracy.
Z jednej strony pojawiły się głosy o utworzeniu Aglomeracji
Śląskiej, jawi się Pan jako jeden
z jej największych zwolenników.
Teraz okazało się, że ma powstać
również Aglomeracja Rybnicka.
Czy pojawiła się swoista „moda”
na aglomeracje i co z tego może
wyniknąć?
- Pomysł powołania Aglomeracji Śląskiej stał się możliwy dzięki temu, że
prezydenci 14 miast śląskich doszli do
wniosku, że dla wspólnego sukcesu
są gotowi oddać część swej władzy.

Wyrósł więc z potrzeby, od dołu, a nie
z nakazu odgórnego. To jest jego olbrzymią wartością. Pozwoli ona np.
na rozwiązanie kwestii transportu publicznego, skoordynowanego planowania przestrzennego, czy stworzenie
wspólnej strategii rozwoju. Aglomeracja Śląska będzie konkurowała przede
wszystkim z innymi miastami w kraju i Europie, a nie z innymi gminami
województwa śląskiego. Dlatego im
silniejszy będzie ten związek miast,
tym więcej korzyści dla województwa. Ta logika przekłada się również
na inicjatywę powołania Aglomeracji
Rybnickiej. Duże miasta, dysponujące
znacznymi budżetami, już teraz mają
większą łatwość generowania projektów inwestycyjnych. Aglomeracja Śląska czy Rybnicka będą natomiast miały
większe szanse w staraniu się o środki
na duże projekty z programów zarządzanych na poziomie krajowym. To
może mieć jedynie pozytywny, a nie
negatywny wpływ na pozostałe obszary województwa.
Jakie są główne strategiczne
cele na rok 2007?
- W tym roku, jak i w następnych,
absolutnym priorytetem będzie pełne wykorzystanie funduszy unijnych.
Do podziału jest m.in. ponad 1,6 mld
euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz blisko 700 mln
euro z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. RPO przeszedł całą procedurę po stronie polskiej, w marcu br.
przekazany został do Brukseli, gdzie
został przyjęty formalnie i skierowany
do konsultacji sektorowych. Oznacza
to, że już jesienią mogą być ogłoszone
pierwsze konkursy na realizację projektów. Do priorytetów należy zmiana
wizerunku regionu, tego, jak jesteśmy
postrzegani w Polsce i poza granicami. Jako pierwsi w kraju podjęliśmy
się zadania stworzenia profesjonalnej strategii promocji turystycznej
i gospodarczej Województwa. Dotąd
w Polsce działania takie podejmowane
były wyłącznie przez najbardziej dynamicznie rozwijające się miasta, takie jak Gdańsk czy Poznań. Jednym ze
strategicznych celów jest także tworzenie nowych miejsc pracy i wspieranie
działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników. Firmy inwestujące
w regionie coraz częściej szukają bowiem fachowców i są gotowe wysoko
ich wynagradzać. Ta tendencja oznacza, że cywilizacyjnie region staje się
coraz cenniejszym partnerem dla kraju
i państw Unii Europejskiej.
Oprac. Piotr Strzelecki, Daniel
Dziewit
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także wyjeżdża za chlebem (lekarze, pielęgniarki). Marszałkowi
podlegają największe placówki
medyczne na Śląsku. Czy zarząd
ma już gotowy program naprawy tej sytuacji i zatrzymania fachowców na Śląsku?
- Zarząd Województwa nie ma instrumentów umożliwiających ograniczenie emigracji zarobkowej lekarzy, bowiem ich zarobki określa Ministerstwo
Zdrowia. Natomiast kształcenie lekarzy podlega akademiom medycznym.
Mamy nadzieję, że kadra zarządzająca
szpitalami Samorządu Województwa
nie tylko rozumie powagę problemu,
ale także stworzy mechanizmy pozafinansowe motywacji dla personelu medycznego. Mam tutaj na myśli
sprawniejsze zarządzanie zarówno
szpitalem, jak i zasobami ludzkimi
oraz wsparcie w rozwoju swoich doświadczeń. Wielu obiecujących lekarzy emigruje bowiem ze względu na
bariery w awansie zawodowym.
Przed nami kolejny okres programowania 2007-2013 i środki
finansowe, które trafią na Śląsk.
Jakie działania podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego,
by jak najlepiej te pieniądze wykorzystać?
- Mówiąc o skutecznym wykorzystaniu funduszy unijnych, jakie napłyną do Województwa w latach
2007- 2013, musimy pamiętać, że nie
powinny one służyć do rozwiązywania
bieżących problemów w skali lokalnej czy całego regionu. Ich skutki powinny być długofalowe i odczuwalne
przez każdego mieszkańca. Służyć
powinny także dalszemu rozwojowi.
W ubiegłym roku zakończono prace
nad Regionalnym Programem Operacyjnym, podstawowym dokumentem
określającym wykorzystanie funduszy
strukturalnych zgodnie z zasadami polityki regionalnej prowadzonej według
standardów europejskich. Podstawową regułą w działaniach dotyczących
podziału środków unijnych jest zasada przejrzystości. Każde działanie jest
bowiem konsultowane, aby osiągnąć
porozumienie co do sposobów podziału i wykorzystania funduszy strukturalnych. Od wielu miesięcy pracujemy nad wytycznymi do procedury
pozakonkursowej oraz podręcznika
wdrażania w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego 2007-2013.
Odbywają się spotkania z samorządami w ramach subregionów, podczas
których będą omawiane zasady konkursów na pozyskanie środków unijnych. Pozwoli to beneficjentom przy-
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Śląski rynek pracy
Podczas VII sesji Sejmiku Województwa Śląskiego wicemarszałek Sławomir
Kowalski przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie polityki rynku
pracy w minionym roku „Śląski Rynek Pracy w 2006 roku”. Z danych przedstawionych w sprawozdaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy wynika, że od grudnia
2005 roku do grudnia roku następnego, bezrobocie w województwie śląskim
spadło aż o 51, 5 tysiąca osób. Jak podkreślił wicemarszałek Sławomir Kowalski, ta tendencja cieszy szczególnie dlatego, że spadek odnotowano także
pośród osób długotrwale bezrobotnych.

sesja sejmiku województwa śląskiego

Wicemarszałek Województwa Śląskiego
Sławomir Kowalski
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Spośród długotrwale bezrobotnych aż
34 tysiące osób znalazło nowe miejsca
pracy, wśród nich znalazło się 3 700
niewykwalifikowanych bezrobotnych,
406 osób powyżej 50 roku życia, 16
700 osób 25-letnich i młodszych. Zatrudnienie znalazło 706 osób samotnie
wychowujących dzieci i 289 niepełnosprawnych. W sprawozdaniu ujęto
również prognozy, które w dużej mierze opierają się na rozwoju lokalnego
rynku pracy, ale również skali emigracji zarobkowej. Marszałek podkreślił,
że Śląsk stoi przed ogromnymi wyzwaniami, już teraz brakuje budowlańców, rzemieślników i dobrze przygotowanych kadr z wykształceniem
zawodowym. - Potrzebne są odgórne
zmiany systemowe, aby tę sytuację
zmienić - mówił wicemarszałek Sławomir Kowalski. Podczas otwartej
dyskusji radny Wojciech Zamorski
pytał: -W jaki sposób są tworzone statystyki dotyczące poziomu bezrobocia
i na ile zjawisko migracji zarobkowej
wpływa na ich niedoszacowanie? Na
ile ta migracja jest do powstrzymania?
Radny Piotr Van der Coghen zwrócił
uwagę na zmniejszenie środków przekazanych przez rząd na finansowanie
wojskowej służby zastępczej. - Przecież wielu z tych, którzy odbywali tę
służbę, pomagało ludziom starszym,
chorym i potrzebującym. W tej służbie jest zawarty głęboki aspekt wychowawczy, a teraz z tego się rezygnuje - zwracał uwagę radny Piotr Van
der Coghen. Z kolei radnego Adama
Zdziebło interesował stopień wyko-

rzystania środków z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Radny Wacław Kania zwrócił uwagę na konieczność współpracy publicznych służb
zatrudnienia z samorządami w zakresie kształcenia młodych ludzi pod
kątem zapotrzebowania rynku pracy.
Szczególnie wiele do zrobienia jest
w zakresie szkolnictwa zawodowego.
Radny Marek Migas dodał, że ważne
jest także śledzenie losu absolwentów, aby uzyskać wiedzę, czy proces
edukowania jest dobrze prowadzony.
Ponadto zwrócił uwagę na problemy
osób po 50 roku życia, które trafiają do rejestrów urzędów pracy i mają
olbrzymie trudności ze znalezieniem
pracodawcy. Radny Jan Borzymowski
pozytywnie wypowiedział się na temat
działalności urzędów pracy, natomiast
zwrócił uwagę na konieczność zmian
systemowych w instytucjach rynku
pracy, tak aby pomoc dla osób bezrobotnych docierała skuteczniej.
Na wszystkie pytania odpowiedział
dyrektor WUP Przemysław Koperski.
- Bardzo się cieszę z tej dyskusji . Myślę, że te liczne pytania należy bardzo
pozytywnie odczytać. Radni interesują
się tym, czy śląscy przedsiębiorcy są
w stanie zaoferować młodym ludziom
atrakcyjne zatrudnienie, w jaki sposób
przeciwdziałać migracji zarobkowej
do krajów „starej” Unii Europejskiej,
jak pomagać tym, którym najtrudniej
jest znaleźć pracę. Przecież problem
wygaszania służby zastępczej nie dotyczy tylko samych odbywających tę
służbę, ale i tych, którym ci ludzie pomagają. Interweniujemy w Ministerstwie w tej sprawie i staramy się bardzo intensywnie pozyskać dodatkowe
środki na ten cel. Dla osób powyżej
50 roku życia realizowane są rządowe
programy wspomagające ich powrót
do aktywności zawodowej, ale nie ule-

ga wątpliwości, że tej grupie bezrobotnych najtrudniej odnaleźć się na rynku pracy i wymaga ona szczególnego
wsparcia. Wszystkie poruszone przez
radnych kwestie są niezmiernie istotne, a ożywiona dyskusja wskazuje, że
samorządowcy priorytetowo traktują,
oprócz realizacji „twardych inwestycji”, takich jak budowa dróg, mostów,
czy hal sportowych, także inwestycje
w rozwój zasobów ludzkich. To bardzo cieszy, ponieważ w najbliższych
latach dzięki środkom z Europejskiego
Funduszu Społecznego nadal będzie
możliwość, w zasadzie bezpłatnego,
zdobywania przez mieszkańców naszego województwa nowych umiejętności zawodowych, dostosowanych
do aktualnych potrzeb rynkowych.
Aktywne wsparcie samorządu województwa w procesie wdrażania tego
funduszu jest konieczne, bo pomimo
poprawiającej się sytuacji na rynku
pracy, w naszym regionie wciąż jest
ponad dwieście tysięcy bezrobotnych,
a z drugiej strony pracodawcy nadal
nie mogą znaleźć odpowiednio wykwalifikowanych osób na kilkanaście
tysięcy wolnych miejsc pracy – powiedział Przemysław Koperski.
Marszałek Sławomir Kowalski stwierdził, że wielkim ożywieniem dla śląskiego rynku pracy mogą stać się
przygotowania do Mistrzostw Europy
w piłce nożnej w 2012 roku – Szanowni Państwo, mam wielką nadzieję, że ten fakt pomoże nam zatrzymać
migrację zarobkową. Przecież będzie
potrzebna rozbudowa infrastruktury, powstaną drogi, stadiony i hotele
oraz zaplecze restauracyjne, oczywiście pod warunkiem, że uda nam się
dołączyć do miast organizujących te
Mistrzostwa – skomentował Sławomir
Kowalski.
Daniel Dziewit

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
JEST OK
Sztandarowymi produktami Biura
Promowania Przedsiębiorczości są
grupowe spotkania informacyjno doradcze „Jak rozpocząć własną działalność gospodarczą” oraz „Biznes plan
– krok po kroku”. – Są one skierowane
głównie do osób bezrobotnych, którym
chcemy pomóc w urzeczywistnieniu
ich zamierzeń związanych z podjęciem
działalności gospodarczej, czyli „wzięciem sprawy we własne ręce”. Wielu
słuchaczy mamy także wśród tych,
którzy choć mają zatrudnienie, myślą
o założeniu własnej firmy – tłumaczy
Anna Kalisz z Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Katowicach. W trakcie takich
spotkań omawiane są problemy, jakie
napotyka na swojej drodze potencjalny przedsiębiorca. – Chociażby kwestia wyboru opodatkowania. Mało kto
zdaje sobie sprawę, że jest kilka możliwości rozliczania się z fiskusem. Przy
zakładaniu firmy trzeba podjąć decyzję
w tej kwestii, a ta zależy chociażby od
określenia przychodów, kosztów prowadzenia działalności – wyjaśnia Magdalena Miszczak z Biura Promowania
Przedsiębiorczości. Do tego dochodzą
także kwestie ubezpieczeń społecznych. Mało kto wie, że przy zakładaniu
po raz pierwszy działalności gospodarczej przez dwa lata można skorzystać
z obniżonej stawki ubezpieczeń przekazywanych na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tymczasem ta
wiedza może mieć istotne znaczenie
o podjęciu działalności gospodarczej,
bowiem zapewnia na starcie przez
pierwsze 24 miesiące znaczne obniżenie kosztów prowadzenia firmy. – My
przedstawiamy różne możliwości, jakie
mają do wyboru zakładający działalność gospodarczą. Nie narzucamy jednak żadnych rozwiązań. Każdy z początkujących przedsiębiorców musi
sam wykonać analizę swojej sytuacji
i na tej podstawie wybrać najlepsze dla
siebie rozwiązania – dodaje Miszczak.
W trakcie takiego szkolenia zaintere-

sowani poznają krok po kroku, jakie
instytucje i w jakiej kolejności muszą
odwiedzić, aby zarejestrować firmę.
Pracownicy Biura Promowania Przedsiębiorczości pokazują, jak prawidłowo wypełniać dokumenty potrzebne
w poszczególnych instytucjach. – Później i tak wiele z osób, które decydują
się na własną działalność gospodarczą
przychodzi do nas z prośbą o pomoc.
Szczególnie trudno jest im przebrnąć
przez stos dokumentów koniecznych
do wypełnienia przy rejestracji firmy
– mówi Anna Kalisz.
Osoby bezrobotne chcące założyć własny biznes mogą liczyć na bezzwrotne
dotacje z powiatowych urzędów pracy
w wysokości pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Aby jednak liczyć
na tego rodzaju wsparcie, muszą przedstawić m.in. plan działania związany
z podjęciem działalności. – Dlatego
znakomitym uzupełnieniem warsztatów „Jak rozpocząć własną działalność
gospodarczą” jest wykład „Biznes plan
– krok po kroku” – uważa Anna Kalisz.
W trakcie takiego spotkania omawiane
są składowe biznes planu. Uczestnicy szkolenia na podstawie informacji
uzyskanych na spotkaniu, w oparciu
o materiały uzyskane podczas wykładu, mogą samodzielnie stworzyć
plan działania firmy, który może być
potem zweryfikowany pod względem
merytorycznym i technicznym przez
pracowników BPP w trakcie spotkań
indywidualnych – Oczywiście różne
instytucje wymagają często planów
przedsięwzięć opartych o określone
szablony, to jednak nie jest przeszkodą, gdyż pracownicy BPP pomagają
w dostosowaniu napisanego planu do
określonych wymogów. My staramy
się głównie przygotować uczestników
spotkań do napisania takiego planu
własnej działalności gospodarczej,
jaki potem jest wymagany w powiatowych urzędach pracy przy ubieganiu
się o dotację na uruchomienie firmy

– wyjaśnia Magdalena Miszczak. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
wydał także „Informator dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych
działalnością gospodarczą” będący
kompendium wiedzy przekazywanej
w trakcie spotkań i warsztatów organizowanych przez Biuro Promowania
Przedsiębiorczości.
Biuro aktywnie promuje zasady przedsiębiorczości także wśród młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół
wyższych. Bardzo dobrze widać to na
przykładzie Piekar Śląskich. Corocznie
Powiatowy Urząd Pracy przy udziale
Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości i Zasadniczej
Szkoły Zawodowej organizuje w tym
mieście Dni Przedsiębiorczości. Biuro
Promowania Przedsiębiorczości jest
zapraszane do prowadzenia tam zajęć.
– Uczestniczą w nich głównie uczniowie ostatnich klas Zasadniczej Szkoły
Zawodowej. Absolwenci tej szkoły są
dosłownie „prowadzeni za rękę” przez
gąszcz przepisów obowiązujących przy
zakładaniu własnej działalności gospodarczej – wyjaśnia Krystyna Wyciślok, dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Piekarach Śląskich. Tamtejszy
Urząd Pracy jest niezwykle zadowolony ze współpracy z Biurem Promowania Przedsiębiorczości. – Absolwenci
Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą
starać się chociażby o dotację na uruchomienie własnej firmy. Uczestnicy
spotkań z BPP potrafią napisać odpowiedni biznes plan wymagany przy
ubieganiu się o taką pomoc. Dla nas
rozmowa z przeszkoloną wcześniej
osobą jest dużym ułatwieniem – dodaje Krystyna Wyciślok. – W taki sposób
przyznaliśmy tylko w ubiegłym roku
dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla ponad 50 osób
– dodaje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich.
(daraf)

biuro promowania przedsiębiorczości

Kawał dobrej roboty wykonuje Biuro Promowania Przedsiębiorczości Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Biuro pomaga stawiać pierwsze kroki przy zakładaniu działalności gospodarczej. Z jego usług mogą
skorzystać nie tylko bezrobotni, ale wszyscy zainteresowani założeniem
własnej firmy. Poza tym BPP wiele czasu poświęca na promocję przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.
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SUPER GCI

GCI

Gminne Centrum Informacji z Gierałtowic najlepsze w województwie
śląskim. W ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy gierałtowickie Centrum
wygrało dwa konkursy na najlepszą tego rodzaju placówkę w naszym
regionie. Jednak nie plebiscyty są wskaźnikiem pracy wykonywanej
w tamtejszym GCI. – Od momentu powstania, tj. września 2003 roku,
za naszym pośrednictwem pracę znalazło 200 osób. W gminie mamy
zaledwie 350 bezrobotnych – podkreśla z dumą Mateusz Papkala, kierownik Referatu Organizacyjnego, Kadr i Spraw Obywatelskich Urzędu
Gminy Gierałtowice.
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Co oznacza, że jesteście najlepsi?
Po raz drugi zostaliśmy uznani za najlepsze Gminne Centrum Informacji
w konkursach organizowanych przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. W ubiegłym roku byliśmy oceniani głównie pod kątem prowadzonej
działalności. Teraz zwyciężyliśmy
w konkursie na najlepszy folder promujący działalność Centrum. W nagrodę nasz projekt zostanie wydrukowany.
Czym różni się gierałtowickie
Centrum od innych w naszym
regionie?
Trudno samemu to oceniać, ale kiedy
przed rokiem odbieraliśmy nagrodę za
wygraną w konkursie, szef Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu podkreślił, że jesteśmy przykładem realizacji założeń, jakie przyświecały, kiedy
tworzono takie placówki.
Staramy się być instytucją pomocną
tak bezrobotnym, jak i tym, którzy
pracę mają, ale z różnych względów myślą o jej zmianie. Zeszliśmy
z udzielaniem porad tym osobom do

poziomu gminy, miejscowości. Czy to bezrobotny, czy
też osoba szukająca innego
zajęcia - nie muszą z każdą
sprawą jeździć do Gliwic, do
tamtejszego PUP. Podstawowe kwestie, jak chociażby
sprawdzenie CV, listu motywacyjnego – czy są napisane zgodnie z wymaganiami
oferenta, kserowanie dokumentów - to przecież można
załatwić u nas. Komuś może
się to wydawać błahostką, ale
dzięki temu, że ludzie mogą
liczyć na naszą pomoc, nie
muszą wydawać pieniędzy
na dojazdy. A przecież wielu z tych ludzi to osoby niezamożne. Udzielamy także porad
osobom chcącym założyć działalność
gospodarczą. W ubiegłym roku trójka
młodych mieszkańców naszej gminy
skorzystała z dotacji na uruchomienie
własnej firmy. My pomogliśmy im
przebrnąć przez wszelkie sprawy proceduralne.
Centrum posiada certyfikat przyjaznego niepełnosprawnym. Nasi pracownicy wzięli udział w szkoleniach, gdzie
nauczyli się, jak im pomagać. Nasza
siedziba nie ma barier architektonicznych.
Staramy się aktywnie współpracować
nie tylko z bezrobotnymi, ale i przedsiębiorcami. Efektem tego jest organizacja już trzecich Małych Targów Pracy. Nie słyszałem, żeby którekolwiek
GCI w naszym województwie podjęło
podobną inicjatywę. Targi organizujemy zawsze w drugą niedzielę września, przy okazji gminnych dożynek.
Organizujecie również sporo
szkoleń.
Od trzech lat realizujemy trójstronny
program pilotażowy we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

w Gliwicach oraz firmą Inwestor 2000
z Gliwic. W ramach tego projektu organizujemy kursy - brukarski oraz docieplania budynków. Staramy się przy
tej okazji zostawić po sobie ślad. I tak
po kursie brukarskim w gminie pozostało 3,5 km chodnika ułożonego przez
uczestników szkolenia. W ramach
kursu docieplania budynków wyremontowalismy tzw. „Agronomówkę”
w Chudowie oraz kompleks przedszkole-OSP w Paniówkach. Teraz
przymierzamy się do zorganizowania
kursu dekarskiego, bo jest takie zapotrzebowanie w gminie.
Nasze GCI organizuje również kursy,
szkolenia, warsztaty z nowych form
zatrudnienia, jak chociażby telepraca,
kreator dobrego stylu, opiekunka społeczna, kurs komputerowy połączony
z obsługą kas fiskalnych.
O wszystkich aspektach waszej
działalności można będzie przeczytać w tym nagrodzonym folderze?
Tak, choć oczywiście ze względu na
objętość musieliśmy jedynie zasygnalizować, czym się zajmujemy w naszym Centrum. Nasz folder został
przygotowany w wersji dwujęzycznej, polsko-angielskiej. Całość została
wzbogacona o zdjęcia z naszych prac,
z tyłu jest też mapka dojazdowa do naszego GCI.
Czy te wyróżnienia to wasz największy sukces?
Wyróżnienia na pewno cieszą, zwłaszcza że działamy tak naprawdę od niedawna, bo od września 2003 roku.
Dla mnie jednak najważniejszym wyznacznikiem naszej pracy jest fakt, że
w tym czasie pomogliśmy znaleźć pracę 200 osobom. Zważywszy, że w naszej gminie bez pracy pozostaje 350
osób, to dużo.
Dziękuję za rozmowę.
Piotr Strzelecki

Powiat będziński
BĘDZIN - Będzińskie Centrum Informacji
ul. 11. Listopada 20, 42-500 Będzin,
tel.: 032 267 70 41 do 47, wew.253,
e-mail: bci@um.bedzin.pl
CZELADŹ - Gminne Centrum Informacji
ul. XXXV-lecia 6, 41-250 Czeladź,
tel.: 032 265 97 56, fax: 269 61 19,
SŁAWKÓW - Gminne Centrum Informacji
ul. Sikorskiego 4, 41-260 Sławków,
tel./fax: 032 260 99 42,
e-mail: gci@slawkow.pl,
www.slawkow.infocentrum.com.pl
SIEWIERZ - Gminne Centrum Informacji
ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz,
tel.: 032 674 42 55 i 674 12 60 wew. 106.
e-mail: gci@siewierz.pl,
www.gci.siewierz.pl
WOJKOWICE - Gminne Centrum Informacji
ul. Jaworznik 6, 42-580 Wojkowice.
tel./fax: 032 769 64 82,
e-mail: gci@wojkowice.um.gov.pl ,
www.wojkowice.um.gov.pl
Powiat bielski
BIELSKO-BIAŁA - Gminne Centrum Informacji
ul. Kosynierów 20, 43-300 Bielsko Biała,
tel./fax: 033 812 22 13,
e-mail: bielsko.gci@wp.pl,
www.patrz.info/gcibielsko
BIELSKO-BIAŁA - Stowarzyszenie “POLSKA-ŚWIAT”, Gminne Centrum Informacji
ul. Legionów 30, 43-300 Bielsko-Biała,
tel./fax: 033 811 76 58 i 822 07 28,
www.polska-swiat.org.pl
JAWORZE - Ośrodek Promocji Gminy,
Gminne Centrum Informacji
ul. Zdrojowa 186, 43-385 Jaworze,
tel.: 033 817 32 37, fax: 817 30 79,
e-mail: gci@jaworze.pl, www.gci.jaworze.pl
SZCZYRK - Centrum Informacji Turystycznej,
ul. Myśliwska 34, 43-370 Szczyrk,
tel.: 033 815 83 88 i 829 50 30,
e-mail: it@szczyrk.pl, www.szczyrk.pl
WILAMOWICE - Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury,
ul. Staszica 2, 43-330 Wilamowice.
tel.: 033 845 74 10, fax: 845 92 17,
e-mail: gci@wilam.pl, www.gci.wilam.pl
WILKOWICE - Gminne Centrum Informacji
ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice,
tel.: 033 499 00 77, wew. 200, fax: 499 00 77,
wew. 202 do 204,
e-mail: gci_wilkowice@op.pl,
www.wilkowice.pl
Powiat bieruńsko-lędziński
BIERUŃ - Gminne Centrum Informacji
ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń,
tel.: 032 324 25 55, fax: 324 25 54,
e-mail: gci_bierun@gazeta.pl,
www.gci.bierun.pl
BOJSZOWY - Gminne Gimnazjum im. Roku
Jubileuszowego w Bojszowach
ul. Św. Jana 33a, 43-220 Bojszowy,
tel.: (032) 328 95 59,
e-mail:gci@bojszowy.pl, www.gci.bojszowy.pl
Powiat bytomski
BYTOM - Gminne Centrum Informacji
ul. Powstańców Śląskich 6, 41-902 Bytom,
tel.: 032 282 52 54 i 281 43 37,
e-mail: bytom@zdz.katowice.pl
Powiat chorzowski
CHORZÓW - Chorzowskie Stowarzyszenie
Pomocy “Serce”

ul. Dworcowa 3/3, 41-500 Chorzów,
tel.: 032 348 01 94, fax: 346 12 38,
e-mail: gci_cirp@poczta.fm;
chspserce@poczta.fm;
www.centrum-chorzow.prv.pl
Powiat cieszyński
BRENNA - Gminne Centrum Informacji
ul. Wyzwolenia 69, 43-438 Brenna,
tel.: 033 858 69 71,
e-mail: gci.brenna@op.pl ,
www.brenna.infocentrum.com.pl
CIESZYN - Gminne Centrum Informacji
ul. Błogocka 30, 43-400 Cieszyn,
tel.: 033 858 27 24, fax: 851 44 30,
e-mail: gcipocztaq@op.pl,
www.patrz.info/gcibielsko
DĘBOWIEC - Gminne Centrum Informacji
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec,
tel./fax: 033 857 79 41,
e-mail: gci@debowiec.cieszyn.pl,
GOLESZÓW - Gminne Centrum Informacji
ul. Cieszyńska 29, 43-440 Goleszów,
tel./fax: 033 479 99 28,
e-mail: gci_goleszow@interia.pl,
www.gci.goleszow.go.pl
HAŻLACH - Gminne Centrum Informacji
ul. Główna 57, 43-419 Hażlach,
tel.: 033 852 23 63, fax: 852 23 76,
e-mail: hazlach@ug.pl
ISTEBNA - Gminne Centrum Informacji
Istebna 68, 43-470 Istebna,
tel.: 033 855 62 08, fax: 855 61 58,
e-mail: gci_istebna@wp.pl;
promocja@ug.istebna.pl;
www.ug.istebna.pl/gci
SKOCZÓW - Gminne Centrum Informacji
Rynek 2, 43-430 Skoczów,
tel./fax; 033 479 99 62,
e-mail: gciskoczow@ox.pl,
www.gciskoczow.ox.pl
USTROŃ Polana - Gminne Centrum Informacji
ul. Polańska 95, 43-450 Ustroń-Polana, przy Parafii Dobrego Pasterza.
tel.: 033 854 51 11, fax: 854 36 80,
e-mail: biuro@gci.ox.pl, www.gci.ox.pl
ZEBRZYDOWICE - GCI przy Gminnym
Ośrodku Kultury
ul. Ks. Janusza 21, 43-410 Zebrzydowice,
tel.: 033 469 33 34,
e-mail: gci@gok.zebrzydowice.pl,
www.gci.zebrzydowice.pl
Powiat częstochowski
BLACHOWNIA - Gminne Centrum Informacji
ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia,
tel.: 034 327 04 09, fax: 327 04 61,
e-mail: gciblachownia@wp.pl,
CZĘSTOCHOWA - Gminne Centrum Informacji
ul. Nowowiejskiego 26, 42-217 Częstochowa,
tel.: 034 360 56 88 i 360 57 47,
e-mail: gci@gci.czestochowa.pl,
www.gci.czestochowa.pl
DĄBROWA ZIELONA - Gminne Centrum
Informacji
Plac Kościuszki 30, 42-265 Dąbrowa Zielona,
tel.: 034 355 50 05,
JANÓW - Gminne Centrum Informacji przy
Gminnej Bibliotece Publicznej
ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów,
tel.: 034 366 16 09 i 327 80 48, wew. 27;
fax: 327 80 81,
e-mail: gci@janow.pl, www.janow.pl/gci
KAMIENICA POLSKA - GCI przy Gminnym Ośrodku Kultury
ul. Konopnickiej 135,

42-260 Kamienica Polska,
tel./fax: 034 327 32 12,
KONOPISKA - Gminne Centrum Informacji
w Kopalni
ul. Klonowa 1, 42-274 Konopiska,
tel./fax: 034 329 93 69,
e-mail: gci@konopiska.pl,
www.gci.konopiska.pl
LELÓW - Gminne Centrum Informacji
ul. Szczekocińska 31, 42-235 Lelów,
tel./fax: 034 355 00 47,
PRZYRÓW - Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów,
tel.: (034) 355 40 51,
fax: (034) 355 41 20 wew. 21,
e-mail: gbpprzyrow@xl.wp.pl,
Powiat dąbrowski
DĄBROWA GÓRNICZA - FRAP
ul. Sienkiewicza 14, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
tel.: 032 262 50 79, wew. 36, fax: 262 25 05,
e-mail: gci@rapz.com.pl,
www.gci.dabrowa-gornicza.pl
Powiat gliwicki
GLIWICE - GCI
ul. Zwycięstwa 36, 44-151 Gliwice,
tel.: (032) 231 48 79, 332 44 41,
e-mail: gci@sfwp.gliwice.pl,
gci@goin.gliwice.pl,
www.gci.gliwice.pl
GIERAŁTOWICE z siedzibą w Przyszowicach - Gminne Centrum Informacji
ul. Miarki 1, 44-178 Przyszowice,
tel.: (032) 301 15 39, fax: (032) 301 15 40,
e-mail: gci@gieraltowice.pl
KNURÓW - GCI przy Fundacjii na Rzecz
Rozwoju Miasta Knurowa
ul. Dworcowa 38 A, 44-190 Knurów,
tel.: 023 235 96 70, fax: 032 235 19 50,
e-mail: gci@fundacja.knurow.pl,
www.fundacja.knurow.pl/gci
NIEBOROWICE
ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice,
tel.: (032) 232-73-90,
e-mail: ksorp@wp.pl
PRZYSZOWICE - GCI w Gierałtowicach
ul Karola Miarki 1, 44-178 Przyszowice,
tel.: (032) 301 15 39, fax: (032) 30115 40,
e-mail: mateuszp@posta.pl
PYSKOWICE
ul. Powstańców Śl. 7, 44-120 Pyskowice,
tel.: (032) 233 31 59,
e-mail: gci-pyskowice@02pl,
www.zdz.katowice.pl/gci.html
RUDZINIEC - Gminne Centrum Informacji
ul. Gliwicka 32, 44-160 Rudziniec,
tel./fax: 032 230 39 59,
e-mail: gci@rudziniec.pl; www.gci.rudziniec.pl
Powiat jastrzębski
JASTRZĘBIE - GCI
ul. 1 Maja 47, 44-335 Jastrzębie Zdrój,
tel./fax: 032 471 56 65,
e-mail: gci@um.jastrzebie.pl,
www.jastrzebie.pl/go/gospodarka/gci
Powiat katowicki
KATOWICE - GCI przy NSZZ Solidarność
ul. Św. Floriana 7, 40-286 Katowice,
tel./fax: 032 253 87 62,
e-mail: gci@gci.katowice.pl,
www.gci.katowice.pl
KATOWICE - GCI przy Miejskim Domu
Kultury
ul. Hallera 28, 40-321 Katowice,
tel./fax: 032 255 14 19,
www.gci-szopienice.katowice.pl
Powiat kłobucki
KRZEPICE - Gminne Centrum Informacji
ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice,
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tel./fax: 034 317 51 72 wew. 60
e-mail: gci@krzepice.pl,
www.gci.krzepice.pl
Powiat lubliniecki
BORONÓW - GCI
ul. Dolna 2, 42-283 Boronów,
tel. 034 353 95 51, fax: 366 98 14 lub 15,
e-mail: szymonz@boronow.pl,
www.boronow.pl/gci
KOCHANOWICE - Jawornica
Gminne Centrum Informacji z/s w Jawornicy
ul. Szkolna 3 (budynek szkoły), 42-700 Lubliniec
tel. 034 3531378, fax: 034 353 32 15,
e-mail: gci@kochanowice.pl,
www.gci.kochanowice.pl
LUBLINIEC -Urząd Miasta Lubliniec GCI
ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec,
tel.: 034 353 01 00 wew. 103, 145,
fax: 034 353 17 90
e-mail: gci@lubliniec.pl, www.lubliniec.pl
Powiat mikołowski
ORNONTOWICE - Urząd Gminy Ornontowice
ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice,
tel./fax: 032 336 13 50,
Powiat mysłowicki
MYSŁOWICE - GCI
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice,
tel.: 032 222 60 51,
e-mail: info.ue@mysłowice.pl,
Powiat myszkowski
KOZIEGŁOWY - Miejsko-Gminny Ośrodek
Promocji i Kultury
ul. Żarecka 28, 42-350 Koziegłowy,
tel./fax: 034 314 12 61,
e-mail: gci.kozieglowy@neostrada.pl
MYSZKÓW - Urząd Miasta Myszków
ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków,
tel.: 034 313 26 82 wew. 145,
e-mail: gci@um.myszkow.pl,
www.myszkow.gci.ires.pl
NIEGOWA - Urząd Gminy Niegowa
ul. Wojska Polskiego 2, 42-320 Niegowa,
tel./fax: 034 315 12 01,
e-mail: gciniegowa@wp.pl
PORAJ
ul. Górnicza 21, 42-360 Poraj,
tel.: 034 314 48 23, fax: 034 314 48 52,
e-mail: gci.poraj@op.pl, www.poraj.ug.pl/gci/
ŻARKI - GCI Żarki
ul. Kościuszki 15/17,
e-mail: gci_zarki@interia.pl
Powiat pszczyński
PAWŁOWICE - Urząd Gminy Pawłowice
ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice,
tel.: 032 475 63 47, fax: 032 47 56 301
e-mail: gci@pawlowice.pl,
www.gci.pawlowice.pl
SUSZEC - GCI
ul. Ogrodowa 22a, 43-267 Suszec,
tel./fax.: 032 448 82 69,
e-mail: gci@suszec.pl, www.suszec.pl
Powiat raciborski
PIETROWICE WIELKIE - Urząd Gminy
ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,
e-mail: gci@pietrowicewielkie.pl ,
www.pietrowicewielkie.pl/gci
RACIBÓRZ - Miejskie Centrum Informacji
ul. Długa 2, 47-400 Racibórz,
tel.: 032 415 72 39, fax: 032 414 94 57,
e-mail: mci.rac@poczta.onet.pl,
e-mail: mci@um.raciborz.pl,
www.mci.raciborz.pl
RUDNIK - Urząd Gminy Rudnik
ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik,
tel.: 032 410 64 18, fax: 032 410 63 67
Powiat rudzki
RUDA Śląska
ul. Ballestremów 16, 41-700 Ruda Śląska,

tel./fax: 032 771 46 20, 032 771 46 23,
e-mail: mci@rudaslaska.pl,
www.mci.rudaslaska.pl
Powiat rybnicki
CZERWIONKA-LESZCZYNY
al. św. Barbary 6, pok. nr 6
44-230 Czerwionka-Leszczyny,
tel.: 032 429 59 87, 431 32 30
www.czerwionka-leszczyny.com.pl/gminne_
centrum_informacji.html
GASZOWICE - GCI
ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice,
tel.: 430 55 67, 430 55 93 fax: 430 55 87,
e-mail: gcigaszowice@wp.pl,
www.gcigaszowice.webpark.pl
RYBNIK - GCI
ul. Jankowicka 3, 44-200 Rybnik,
tel.: 032 422 60 95, wew. 225,
fax: 032 426 00 36, wew. 252,
e-mail: karygci@praca.gov.pl
Powiat siemianowicki
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE - Miejskie Centrum Informacji
ul. Wyzwolenia 17, 41-103 Siemianowice Śląskie (w budynku Powiatowego Urzędu Pracy),
tel.: 032 765 35 88, tel./fax: 032 765 35 89,
e-mail: mci@mci.siemianowice.pl,
www.mci.siemianowice.pl
Powiat sosnowiecki
SOSNOWIEC - Gminne Centrum Informacji
ul. Starzyńskiego 50, 41-215 Sosnowiec,
tel./fax: 032 360 69 37,
e-mail: gci-sosnowiec@o2.pl
Powiat świętochłowicki
ŚWIĘTOCHŁOWICE - lokal w Lipinach
Świętochłowickie Towarzystwo Samopomocy
Plac Słowiański 2, 41-605 Świętochłowice,
tel.: 032 245 44 90,
e-mail: ewadyr@vip.interia.pl, www.gci.for.pl
Powiat tarnogórski
KALETY - GCI
ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety,
tel./fax: 034 352 76 38,
e-mail: gci@kalety.pl, www.gci.kalety.pl
RADZIONKÓW
Ul. Męczenników Oświęcimia 42,
41-922 Radzionków,
tel.: 032 289 89 10, fax: 032 289 89 10
www.gci.radzionkow.pl
ZBROSŁAWICE Kamieniec - Gminne Centrum Informacji
ul. Tarnogórska 4a, 42-674 Zbrosławice,
tel./fax: 032 333 87 40,
e-mail: gci@zbroslawice.pl ,
www.zbroslawice.infocentrum.pl
Powiat wodzisławski
MARKLOWICE - GCI
ul. Wyzwolenia 154, 44-321 Marklowice,
tel.: 032 453 15 50, 453 15 51 fax: 453 15 52
e-mail: gci@marklowice.pl,
www.gci.marklowice.pl
MSZANA - Gminne Centrum Informacji
ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana,
tel./fax: 032 475 97 54,
e-mail: promocja@mszana.ug.gov.pl,
gci@mszana.ug.gov.pl ,
www.mszana.infocentrum.com.pl
RADLIN - GCI
ul. Rynera 15/2, 44-310 Radlin,
tel.: 032 459 02 41,
e-mail: gciradlin@wp.pl, www.gci.radlin.pl
Powiat zabrzański
ZABRZE - Zabrzańskie Centrum Informacji
o Rynku Pracy
ul. 3 maja 95, 41-800 Zabrze,
tel.: 032 271 33 15 wew. 30,
e-mail: zciorp@ckp.zabrze.pl,
www.ckp.zabrze.pl
Powiat zawierciański

ŁAZY - Urząd Miasta i Gminy Łazy
ul. Jesionowa 1, 42-450 Łazy,
tel.: 032 671 99 03,
e-mail: gcilazy@autograf.pl
OGRODZIENIEC - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Plac Wolności 24, 42-440 Ogrodzieniec,
tel./fax: 032 673 74 59,
e-mail: gci@ogrodzieniec.pl,
www.gci.ogrodzieniec.pl
ZAWIERCIE - Gminne Centrum Informacji
ul. Powstańców Śląskich 6, 42-400 Zawiercie,
tel.: 032 67 12 604
e-mail: gci.zawiercie@interia.pl
Powiat żywiecki
GILOWICE - Gminne Centrum Informacji
Siedlakówka 37, 34-322 Gilowice,
tel./fax: 033 865 39 30,
e-mail: gci@gilowice.pl,
www.eurocentrum.gilowice.pl
JELEŚNIA
ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia,
tel.: 033 863 60 57, fax: 033 863 67 97
KOSZARAWA Urząd Gminy w Koszarawie
34-332 Koszarawa
tel.: 033 863 94 07, fax: 033 844 76 60
e-mail: gci@infofirma.pl,
www.patrz.info/gcikoszarawa
LIPOWA - Gminne Centrum Informacji
Lipowa 654, 34-324 Lipowa,
tel./fax: 033 867 06 63,
e-mail: gcilipowa@tenit.com.pl,
www.gci.ug-lipowa.com.pl
ŁĘKAWICA - GCI
ul. Żywiecka 23, 34-321 Łękawica,
tel./fax: 033 862 22 06
e-mail: gci@lekawica.com.pl
ŁODYGOWICE - “Zamek” w Łodygowicach - GCI
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice,
tel.: 033 863 14 69, fax: 863 14 90,
e-mail: gci@lodygowice.pl,
www.gci.lodygowice.pl
MILÓWKA - Gminne Centrum Informacji
w Milówce
ul. Jagiellońska 4, 34-360 Milówka,
tel.: 033 8637 189 wew. 30,
fax: 033 8637 190 wew. 30,
e-mail: gci@milowka.pl
RAJCZA
ul. Górska 1, 34-370 Rajcza,
tel./fax: 033 864 41 07,
e-mail: gokrajcza@rajcza.com.pl
ŚLEMIEŃ - Gminny Ośrodek Kultury “Jemioła”
34-323 Ślemień
tel/fax: 033 865 43 53
e-mail: gci.slemien@gazeta.pl,
www.gcislemien.prv.pl
ŚWINNA
Gminne Centrum Informacji “Centrum” Gimnazjum
Świnna 368, 34-331 Świnna,
tel./fax: 033 863 80 29,
e-mail: gciswinna@gazeta.pl,
www.gci.swinna.pl
UJSOŁY - GCI
ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły,
tel./fax: 033 864 70 36
e-mail: gci@ujsoly.com.pl,
www.ujsoly.com.pl/GCI
WĘGIERSKA GÓRKA - Gminne Centrum
Informacji
ul. Wyszyńskiego, 34-350 Węgierska Górka,
tel./fax: 033 864 07 75,
e-mail: gci-cisiec@neostrada.pl
www.gci.wegierska-gorka.pl
ŻYWIEC - ul. Zamkowa (Stary Zamek)
34-300 Żywiec
tel./fax: 033 861 19 69
e-mail: unia@zywiec.pl, www.gci.zywiec.pl

Warto
pracować
w Polsce

Konferencja w Katowicach zgromadziła tłumy zainteresowanych.

robkowych wyjechało 1, 12 miliona ludzi. Prasa podaje informacje, że polskich emigrantów
jest od 2 do 4 milionów. Jeremi
Mordasewicz z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan zwrócił uwagę
na to, że wciąż nie docenia się
w Polsce znaczenia tak wielkiej skali wyjazdów z powodów
ekonomicznych. - Przecież emigracja zarobkowa oznacza utratę
przez Polskę części zasobów.
Największym naszym zasobem
Wicemarszałek Województwa Śląskiego Sławomir
Kowalski.
są bowiem ludzie, stosunkowo
nieźle wykształceni i relatywnie mło„Warto pracować w Polsce” - to cykl
dzi. Niestety odnoszę wrażenie, że my
konferencji, których organizatorem
tego potencjału nie wykorzystujemy
jest Polskie Towarzystwo Wspierania
– uważa Mordasewicz. Poza tym przez
Przedsiębiorczości. - Zmiany, jakie zaodpływ za granicę wykwalifikowachodzą na polskim rynku pracy, są nienych kadr pogarsza się jakość pracy.
pokojące. Polacy masowo wyjeżdżają
Rezultatem emigracji zarobkowej jest
za granicę w celach zarobkowych,
konieczność podwyżek płac w polpracodawcy mają problem z pozyskaskich firmach. - Pracodawcy polscy
niem odpowiednich pracowników, ale
oczekują pomocy od państwa, choćby
wciąż wiele osób pozostaje bez pracy.
w zakresie ograniczenia wydatków soDlatego potrzebna jest wielośrodowicjalnych oraz zmniejszenia pozapłacoskowa dyskusja o tym problemie. Zawych kosztów pracy – twierdzi Jerzy
prosiliśmy do udziału w konferencjach
Mordasewicz. Wiceprzewodniczący
samorządy, urzędy pracy, przedstawiRegionu Śląsko-Dąbrowskiego Solicieli władz centralnych, związki zadarności, Władysław Molęcki również
wodowe, pracodawców oraz uczelnie.
uznaje, że wyjazdy zarobkowe na taką
Mamy nadzieję, że dzięki tym dysskalę są problemem. - Emigracja zakusjom uda się wypracować wspólny
robkowa stanowi też zagrożenie dla
front działania, który wpłynie na ponaszego systemu emerytalnego. Z druprawę sytuacji na polskim rynku pracy
giej strony jednak zjawisko to edukuje
- mówi prezes PTWP Wojciech Kuśteraz pracodawców, którzy wcześniej
pik. Katowicka konferencja zgromajakoś nie zauważali pewnych zagrożeń
dziła bardzo wielu zainteresowanych.
i problemów - mówił Molęcki. WiceWśród instytucji biorących udział
marszałek Województwa Śląskiego
w dyskusji był Wojewódzki Urząd
Sławomir Kowalski mówił o zadaPracy w Katowicach. Według danych
niach, jakie stoją przed samorządem
organizacji pozarządowej ECAC (Euw obliczu obecnych problemów.
ropean Citizen Action Service) od
- Emigracja zarobkowa to nie tylko
momentu przystąpienia Polski do Unii
problem naszego regionu, to problem
Europejskiej na zachód w celach za-

całego kraju. Masowa emigracja młodych, wykształconych Polaków może
sprawić, że nie wykorzystamy tej szansy, jaką są dla Polski unijne dotacje na
lata 2007 - 2013. Są to ogromne środki,
ale możemy je stracić właśnie poprzez
to, że tracimy tak ważny potencjał
ludzki - mówił marszałek Kowalski.
- Musimy się też poważnie zastanowić
nad naszym systemem edukacji. Potrzebne są szybsze zmiany i dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb
rynku pracy - dodał. Według danych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który
prowadzi statystykę zawodów deficytowych, w drugim kwartale 2006 roku
na śląskim rynku pracy najbardziej poszukiwani byli fachowcy w zawodach:
operatorzy maszyn, robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje
metalowe, pracownicy budowlani,
spawacze, kierowcy samochodów ciężarowych i autobusów. - Pozytywnym
zjawiskiem jest to, że pracodawcy
zgłaszają do śląskich urzędów pracy
coraz więcej ofert pracy. Dzięki temu
wiemy, jacy pracownicy są najbardziej
potrzebni. Urzędy pracy powinny
współpracować z instytucjami szkoleniowymi, co pozwoli na dostosowanie
umiejętności i kwalifikacji osób poszukujących pracy do zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców
- mówił Bogdan Wołowczyk z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. - Mamy nadzieję, że projekt
„Warto pracować w Polsce” skłoni
środowiska odpowiedzialne za rynek
pracy do szerszej dyskusji społecznej,
a w konsekwencji do podjęcia odpowiednich działań w celu naprawienia
sytuacji, bo taki jest naprawdę cel tych
konferencji - podsumował Wojciech
Kuśpik, prezes PTWP.
Justyna Gałka

konferencja

Masowa emigracja zarobkowa Polaków, niskie płace, wysokie koszty pracy, brak wykwalifikowanych pracowników - to
tylko niektóre z problemów, jakie pojawiają się na polskim rynku pracy. Jak temu przeciwdziałać? Jak przekonać młodych
Polaków, że w Polsce warto pracować? W jakim kierunku powinna pójść polska edukacja, żeby nie brakowało wykwalifikowanych pracowników? Na te i wiele innych tematów rozmawiali uczestnicy konferencji „Warto pracować w Polsce”.
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Uczestnicy wyjazdu do Walii.

Wizyta
w Walii

leonardo da Vinci

Od 25 marca do 1 kwietnia 2007 roku przedstawiciele urzędów pracy ze Śląska uczestniczyli w wizycie studyjnej, mającej
na celu wymianę doświadczeń, organizowanej w ramach projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
„Doświadczenia walijskie remedium na problemy bezrobocia na Śląsku”, będącego częścią Programu Leonardo da
Vinci. Partnerem ze strony przyjmującej było Walijskie Zgromadzenie Narodowe. Uczestnikami wymiany byli dyrektorzy
i wicedyrektorzy 10 śląskich powiatowych urzędów pracy oraz 5-osobowa reprezentacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach. Celem spotkań było zapoznanie się z zachodzącymi zmianami w Walii i przeniesienie pozytywnych
wzorców na nasz teren.
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Wybór Walii na tę wizytę okazał się
bardzo trafny, ponieważ do złudzenia
przypomina ona Górny Śląsk. Można
tam znaleźć prawdziwą gospodarczą
mieszankę: od południa – przemysł
ciężki, od północy – rolnictwo i agroturystykę. Walia dużym nakładem
środków i sił wprowadzała kampanie
promujące rozwój usług turystycznych
wśród osób odchodzących z przemysłu ciężkiego (w głównej mierze restrukturyzowanego, czyli górniczego,
hutniczego i stoczniowego). W ślad
za kampaniami szły też akcje szkoleniowe, doradcze oraz wsparcie finansowe. Polska delegacja spotkała się
m. in. z Dyrektor ds. Strategii i Analiz z Działu Przedsiębiorczości, Innowacji i Sieci Tematycznych Tracey
Burke, która zaprezentowała historię
Walijskiego Zgromadzenia Narodowego oraz jego zadania. Przedstawiła
również przegląd walijskiej gospodarki, kluczowe dokumenty strategiczne,
mechanizmy wspierające aktywność
ludzi do pracy, a także najważniejsze
organizacje, które realizują takie programy. Drugie spotkanie poprowadził
Andrew Davies – Minister ds. Przedsiębiorczości, Innowacji i Sieci Tematycznych. Pan Minister skupił się
w swojej wypowiedzi przede wszystkim na podobieństwach Walii i Śląska jako terenów poprzemysłowych,
potrzebujących wielu inwestycji, ale
także jako obszarów wiejskich, gdzie
rolnictwo było w odwrocie, natomiast
teraz po wielu działaniach aktywizujących rolników zmierza ku lepszemu.
Również ważną kwestią jest rozwój
turystyki, który wspomaga rolnictwo
przede wszystkim poprzez agrotury-

stykę oraz farmy organiczne. Andrew
Davies podkreślił także wagę środków
pozyskanych z funduszy europejskich,
dzięki którym można było współfinansować wiele projektów, w takich dziedzinach jak gospodarka czy edukacja. Omawiano też kwestie związane
z pozyskiwaniem funduszy unijnych.
Przedstawiciel Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości David Pritchard
zaprezentował główne zadania „Business Eye”, są to doradztwo (bezpośrednie, telefoniczne i przez stronę
internetową www.businesseye.org.uk)
oraz szkolenia. Usługi te prowadzone
są zarówno dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą,
dla małych i średnich przedsiębiorców, a także dla dużych firm. Jednym
z wielu omawianych projektów był
projekt „Genesis” dla samotnych matek z dziećmi, które chciałyby spróbować własnych sił w biznesie. Jednak
Pan Pritchard najbardziej podkreślał,
że kierunkiem, w którym podąża „Business Eye”, jest odejście od dotowania
przedsiębiorców i osób rozpoczynających własną działalność, a szkolenie
ich zmierza w kierunku inwestowania
ich kapitału w rynek, głównie dzięki
umiejętności poruszania się po rynku
kredytów. Podczas spotkania z Jonathanem Jonesem Dyrektorem ds. Turystyki w Walijskim Zgromadzeniu
Narodowym przedstawiona została
najważniejsza teza, że rozwój Walii to
rozwój turystyki, a to można osiągnąć
tylko poprzez partnerstwo różnych
instytucji, rozpoczynając od Ministerstwa, przez Departamenty Walijskiego
Zgromadzenia Narodowego, centra
szkoleniowe, aż po sektor prywatny,

który w turystyce jest przecież bardzo
ważny. Do tej pory turyści do Walii
przyjeżdżali głównie z Anglii, Stanów
Zjednoczonych, Niemiec, Francji czy
Belgii, teraz należy poszerzyć promocję Walii również na pozostałe rynki
Europy. Polska delegacja odwiedziła
także Ośrodek Doradztwa Zawodowego, którego głównym działaniem jest
oferowanie bezpłatnego, bezstronnego poradnictwa zawodowego i pomoc
osobom poszukującym pracy. Klientami Ośrodka są: młodzież, dorośli,
rodzice, nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych i policealnych, instytucje
szkoleniowe, pracodawcy, instytucje
specjalistyczne oraz sektorowe izby
zawodowe. Jednym z projektów, jaki
tam przedstawiono, jest „Youth Gateway” przeznaczony dla młodzieży
w wieku 16-19 lat, która wymaga dodatkowego wsparcia, aby znaleźć miejsce i utrzymać się w szkole, na kursie
zawodowym lub w zakładzie pracy.
Polska delegacja uczestniczyła także
w spotkaniu z Gary Davisem – Dyrektorem ds. Współpracy z Zagranicą
i Kontaktów Europejskich Walijskiego
Zgromadzenia Narodowego, podczas
którego rozmawiano o współpracy
pomiędzy Walią a Śląskiem. Dyrektor
Davis poinformował o spodziewanej
wizycie Janusza Moszyńskiego – Marszałka Województwa Śląskiego w Walii. Ponadto Mirosław Ruszkiewicz
– Wicedyrektor WUP ds. Rynku Pracy
zaproponował, aby podczas kolejnej
edycji konkursu w programie Leonardo da Vinci, Walijskie Zgromadzenie
Narodowe napisało projekt i przedstawiciele tej instytucji odwiedzili Śląsk.
Oprac. Katarzyna Juraszek, red.

FUNDUSZ PRACY 2007
225 852,9 tys. zł – tyle środków zostało przeznaczonych w tym roku na Fundusz Pracy w województwie śląskim. W tej
kwocie znajduje się również 67 755,9 tys. zł, które pozostaje jako rezerwa w dyspozycji Marszałka Województwa Śląskiego. Z tej puli zostanie sfinansowany m.in. program „Postawmy na przedsiębiorczość”. Tegoroczna wielkość środków na
Fundusz Pracy w województwie śląskim jest wyższa o 65 934 tys. zł – jest to forma nagrody za bardzo dobre wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Województwo śląskie znalazło się na drugim miejscu w kraju (po
województwie mazowieckim) pod względem wykorzystania środków z EFS.

Przed przystąpieniem Polski do Unii
Europejskiej najwięcej środków z Funduszu Pracy było wydatkowanych na
prace interwencyjne. Od momentu sta-

nia się członkiem UE, również w naszym kraju obowiązują bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące pomocy
publicznej dla przedsiębiorców. Za
taką uważane są prace interwencyjne.
Przedsiębiorcy, którzy otrzymują taką
pomoc, muszą utrzymać dane stanowisko pracy przez okres od 2 do 3 lat
w zależności od wielkości firmy. Ze
względu na te uwarunkowania prawne
firmy ostrożniej sięgają po pracowników interwencyjnych. Nie oznacza to
jednak, że środki z Funduszu Pracy
przepadają. Zamiast prac interwencyjnych więcej funduszy przeznaczanych
jest na szkolenia, staże. Z roku na rok
wzrasta też zainteresowanie dotacjami
na tworzenie nowych miejsc pracy,
czy zakładanie własnej działalności
gospodarczej.
W tej chwili osoby bezrobotne mogą
otrzymać około 13 tys. zł na uruchomienie własnego interesu. – Zachętą
jest fakt, że jest to dotacja bezzwrotna. Stąd też rośnie zainteresowanie tą
formą pomocy. Oczywiście jest jeden
istotny warunek – firma musi działać
co najmniej 12 miesięcy, bo inaczej
osoba korzystająca z tej formy pomocy musi zwrócić pieniądze - zaznacza
Grażyna Walasz. - Z dotacji nie można
regulować czynszu czy innych opłat.
Są to środki na inwestycje. W zależności od rodzaju podejmowanej działalności gospodarczej można kupić
komputer, biurko, czy maszynę do planowanej produkcji – dodaje. Bezrobotni chcący wziąć sprawy w swoje ręce
nie zostają wpuszczeni „na głęboką
wodę”. Powiatowe urzędy pracy oferują im udział w szkoleniach, jak założyć i prowadzić własną działalność.
Taka osoba może spotkać się z doradcą przedsiębiorczości z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, gdzie poznaje chociażby tajniki tworzenia biznesplanu,
nabywa wiedzę z zakresu potrzebnej
do uruchomienia firmy dokumenta-

cji, uczy się wypełniania urzędowych
formularzy. – Zainteresowanie tymi
zajęciami jest bardzo duże – przyznaje
przedstawicielka WUP.
Ze staży, które są również finansowane z Funduszu Pracy, mogą korzystać
ludzie młodzi do 25 roku życia lub do
27 – o ile skończyli studia. Staże cieszą
się olbrzymią popularnością zarówno
wśród młodych, jak i pracodawców.
– To, co nas napawa szczególnym
optymizmem, to fakt, że ponad połowa stażystów ma szansę zostać na stałe u pracodawcy – podkreśla Grażyna
Walasz.
67 755,9 tys. zł – tyle środków z Funduszu Pracy stanowi rezerwę Marszałka Województwa Śląskiego. Z tych
pieniędzy w tym roku zostanie sfinansowany m.in. program „Postawmy na
przedsiębiorczość”. Na ten cel zostało
przeznaczonych 22 123,2 tys. zł. Jest
to projekt wspierający przedsiębiorczość w naszym regionie. Osoby zainteresowane utworzeniem własnej
firmy mogą otrzymać dotację w wysokości pięciu średnich krajowych.
Środki takie znajdują się w dyspozycji
powiatowych urzędów pracy. Podobne wsparcie mogą również otrzymać
przedsiębiorcy, którzy chcieliby utworzyć nowe miejsce pracy lub doposażyć firmę. Mogą liczyć na pieniądze
pod warunkiem zatrudnienia osoby
bezrobotnej. W ramach projektu „Postawmy na przedsiębiorczość” planowane jest udzielenie pomocy dla
1600 osób. – Możemy powiedzieć, że
w najbliższym czasie powstanie 1600
nowych miejsc pracy – mówi Grażyna
Walasz. Co niezwykle istotne - z informacji, jakie napływają z powiatowych
urzędów pracy wynika, że zainteresowanie programem jest tak duże, że
właściwie lista chętnych na te środki
jest już praktycznie gotowa.
Piotr Strzelecki

fundusz pracy 2007

Fundusz Pracy jest funduszem celowym, z którego korzystają zarówno
bezrobotni, jak i pracodawcy. Powstaje ze składek przedsiębiorców. Środki
z Funduszu Pracy są przeznaczane na
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. – Chodzi głównie
o wspieranie aktywnych działań, które pozwolą osobom nie posiadającym
zatrudnienia na powrót na rynek pracy
– tłumaczy Grażyna Walasz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Jakie są te aktywne działania?
- Są one szczegółowo przewidziane
w Ustawie o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. Są to m.in.
szkolenia, prace interwencyjne, roboty
publiczne oraz dotacje na uruchomienie własnej działalności gospodarczej
i wsparcie dla przedsiębiorców na
tworzenie nowych miejsc pracy – wymienia Grażyna Walasz. – Z Funduszu
Pracy można zwracać koszty dojazdu
do pracy, dawać stypendia dla kontynuujących naukę oraz szkolących się
– dodaje.
W województwie śląskim w tym roku
w ramach Funduszu Pracy do wykorzystania jest pula 225 852,9 tys. zł.
Na poziomie wojewódzkim środki te
są jedynie dzielone, a następnie trafiają one do powiatowych urzędów pracy,
które zajmują się ich dalszym rozdysponowaniem. – Przy rozdziale środków dla poszczególnych powiatów
brane są pod uwagę określone kryteria, takie jak: sytuacja na rynku pracy,
liczba bezrobotnych, odpływ i napływ
bezrobotnych – wyjaśnia Grażyna Walasz. Powiatowe urzędy pracy ustalają
następnie rozdział środków konsultując się w tej sprawie z powiatowymi
radami zatrudnienia.
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SZWECJA
Szwecja to kraj, który kiedyś był dla Polaków „ziemią obiecaną”. Kojarzony z wolnością i wysokim poziomem życia. Dla
wielu kiedyś nieosiągalny. Dziś to kraj, gdzie można legalnie pracować i mieszkać, bez żadnych przeszkód. Z dniem 1
maja 2004 roku Szwecja wprowadziła przepisy dotyczące swobodnego przepływu pracowników z dziesięciu nowych
państw członkowskich, w tym z Polski. Stosunkowo bliskie położenie i dość wysokie zarobki sprawiają, że jest to kraj
atrakcyjny dla Polaków poszukujących zatrudnienia za granicą.
Informacje ogólne
Szwecja jest monarchią konstytucyjną. Obecnym królem jest Karol XVI
Gustaw, który zasiada na tronie od
1973 roku. Władzę ustawodawczą pełni jednoizbowy parlament (Riksdag),
w którym zasiada 349 posłów. Stolicą
kraju jest Sztokholm (755 tys. mieszkańców). Inne większe szwedzkie
miasta to Göteborg, który jest wielkim
ośrodkiem przemysłowym, poza tym
Malmö, Uppsala, Linköping. Liczba

praca za granicą

Szwecja jest monarchią konstytucyjną.
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szwedzkich obywateli przekracza 9
milionów osób. Językiem urzędowym
jest szwedzki. Szwecja nie należy do
strefy Euro, obowiązującą walutą jest
korona szwedzka - SEK. Większość
Szwedów jest wyznania ewangelicko-augsburskiego. Szwecja to kraj
bardzo zróżnicowany pod względem
klimatu i krajobrazu. Północ to dzika
i nieprzyjazna Norrlandia, z wysoki-

mi górami, pokrytymi przez większą
część roku śniegiem i gęstymi lasami. Ta część kraju jest też bardzo bogata w zasoby mineralne, co czyni ją
niezwykle ważną ekonomicznie dla
Szwecji. Środkowa część kraju to kraina lasów i jezior. Na zachód od stolicy kraju rozciąga się jezioro Mälaren
ze wspaniałymi terenami rekreacyjnymi. Południowo - wschodnia część
kraju to Smalandia znana bardziej jako
Glasriket, czyli Królestwo Szkła. Na
niewielkim obszarze znajduje się tam
kilkanaście hut szkła. Południowa część Szwecji to
Skania. Ten rolniczy region
pełni rolę spichlerza kraju.
Jest to teren nizinny i trochę monotonny krajobrazowo, ale pełen wspaniałych
zamków i historycznych
miejscowości. Do Szwecji
należą też dwie duże wyspy na Morzu Bałtyckim:
Gotlandia i Olandia, które są bardzo popularnymi
miejscami wypoczynku dla
szwedzkich rodzin.
Jak dojechać?
Najpopularniejszym i najprzyjemniejszym sposobem na dotarcie do Szwecji jest podróż promem. Promy kursują
na trasach Gdańsk - Nynäshamn (koło
Sztokholmu), Świnoujście - Ystad
i Gdynia - Karlskrona. Cena za kurs
uzależniona jest od pory roku i dnia

tygodnia. W sezonie bilety są nieco
droższe. Generalnie ceny wahają się za
przejazd w jedną stronę od 335 SEK
(141 PLN) do 495 SEK (208 PLN).
Za przejazd w dwie strony zapłacimy
od 595 SEK (250 PLN) do 880 SEK
(370 PLN). Cena zależy od przewoźnika i trasy, jaką mamy pokonać. Jeżeli ktoś decyduje się na podróż własnym samochodem, również czeka go
przeprawa promem. Dokładne cenniki
i rozkłady kursowania promów można
znaleźć na stronach przewoźników:
www.polferries.pl, www.stenaline.pl,
www.unityline.pl. Można też wybrać
się w podróż samolotem. Jest bezpośrednie połączenie lotnicze z Katowic
do Sztokholmu. Ceny biletów zależą
od przewoźnika i terminu rezerwacji.
Wiadomo, że im wcześniej zarezerwujemy bilet, tym taniej. Tanie linie
lotnicze oferują bilety już od 39 PLN
za przelot w jedną stronę. Średnio jednak za lot zapłacimy około 400 PLN.
Czas lotu z Katowic do Sztokholmu to
1 godzina 40 minut. Istnieje również
możliwość dotarcia do Szwecji autobusem - oczywiście z przeprawą promem. Jednak czas podróży z Katowic
do Sztokholmu to aż 36 godzin. Cena
biletu w jedną stronę to 905 SEK, czyli około 380 PLN.
Życie i utrzymanie
Koszty utrzymania w Szwecji nie są
niestety niskie. Wynajęcie pokoju to
wydatek 2000-3000 SEK. Dwupokojo-

we mieszkanie można wynająć za ok.
5000 koron miesięcznie, czteropokojowe na prowincji za 6000-7000 koron
(najdroższe mieszkania są w centrum
Sztokholmu). Pracownicy sezonowi zatrzymują się często w domkach
campingowych, które można wynająć
już za 30-50 koron za dobę. Ceny żywności są bardzo wysokie. Przykładowo
litr mleka kosztuje około 10 koron, 1
kg wołowiny - około 90 koron, 1 kg
drobiu - około 50 koron, jajka 20 szt
- około 20 koron, chleb - około 15 koron, pudełko płatków kukurydzianych
- 30 koron, 500g masła/margaryny 20 koron, 1 kg sera - 50 koron. Ceny
oczywiście różnią się w zależności od
sklepu. Najtaniej jest w Supermarketach Lidl, znośnie w np. Seven Eleven,
a dość drogo w typowo szwedzkich
sklepach i sklepikach osiedlowych.
Mieszkając w Szwecji wydasz na żywność ok. 1000 koron tygodniowo.
Pobyt
W Szwecji nie ma obowiązku meldunkowego. Obywatele polscy mają
prawo przebywać w Szwecji do 3 miesięcy. Osoby, które zamierzają przebywać w Szwecji dłużej niż 3 miesiące
lub osiedlić się, powinny złożyć wniosek i uzyskać stosowne prawo pobytu
(uppehållstillstånd). O pozwolenie na
pobyt można starać się przed wyjazdem do Szwecji poprzez szwedzką
ambasadę lub po wjeździe na teren

Szwecja poszukuje specjalistów...

letnie oraz dzieci, w imieniu których
pod wnioskiem podpisują się rodzice.
Do wniosku dołącza się ważny paszport oraz dokumenty potwierdzające,
że ubiegająca się o kartę pobytu osoba spełnia wymagania, aby otrzymać
prawo pobytu danej kategorii (np.
ofertę pracy, dokumenty potwierdzające samozatrudnienie). Za złożenie
wniosku i wydanie zgody nie są pobierane opłaty. Decyzje podejmowane
są najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od
złożenia wniosku. W przypadku negatywnej decyzji Urzędu Migracyjnego,
należy opuścić Szwecję. Od decyzji
przysługuje odwołanie do Komisji ds.
Cudzoziemców (Utlänningsnämnden

osobiście udać do miejscowej siedziby
urzędu skarbowego (Skattekontoret)
natychmiast po otrzymaniu pozwolenia na pobyt.
Wymagane dokumenty
Nie ma ograniczeń w dostępie do
rynku pracy. Obywatele polscy mogą
swobodnie poszukiwać pracy w Szwecji bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na pracę. Wniosek o prawo
pobytu można złożyć już po rozpoczęciu pracy. Jeżeli umowa o pracę
jest zawarta na okres powyżej roku,
pozwolenie na pobyt udzielane jest na
5 lat, a przy umowach na okres do 1
roku, na czas wykonywania pracy.

... i pracowników służby zdrowia.

Szwecji. W tym celu należy skontaktować się z najbliższym oddziałem
Urzędu Migracyjnego (Migrationsverket – http://www.migrationsverket.se).
Procedura przewiduje składanie osobnych wniosków przez osoby pełno-

– http://www.un.se) w terminie trzech
tygodni od daty otrzymania informacji
o odrzuceniu wniosku. W celu uzyskania karty podatkowej oraz szwedzkiego osobistego numeru identyfikacyjnego (personnummer) należy się

W Szwecji poszukiwani są lekarze,
pielęgniarki, dentyści, opiekunki osób
starszych. Poza tym na pracę mogą
liczyć informatycy, specjaliści od
komunikacji i transportu, biotechnolodzy, a także hydraulicy, posadzkarze,
murarze, malarze, pracownicy sezonowi w rolnictwie i ogrodnictwie oraz
przy zbieraniu runa leśnego. Średnie
miesięczne wynagrodzenie wynosi 20
000 koron (1 korona to 0,42 PLN). Lekarze i dentyści zarobią 25 000-60 000
koron, informatyk 32 000, sprzątaczka
16 000. Zbieracze runa leśnego mogą
dostać od 160 do 800 koron dziennie.
Za kilogram jagód w skupie płaci się
8-10 koron, w ciągu dnia można ich
zebrać 40-100 kg. Kilogram borówek
kosztuje 6 koron, a zrywa się je w takim samym tempie jak jagody. Natomiast kilogram malin bagiennych
kosztuje 55 koron.
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Jednym ze sposobów wyszukiwania możliwości zatrudnienia jest przeszukiwanie bazy
CV EURES. Jest to internetowe miejsce spotkań dla pracodawców i osób poszukujących
pracy. Poszukujący pracy we
wszystkich sektorach zawodowych mogą wprowadzić swoje
CV w wyszukiwarce CV EURES, co udostępnia ich CV
pracodawcom z danego sektora. Z tej usługi internetowej
można skorzystać pod adresem:
http://www.eurescv-search.
com. Istnieją także niepublicz- Do Szwecji najłatwiej dotrzeć promem.
ne agencje pośrednictwa pracy,
zajmujące się głównie ofertami pracy
pracodawców. Osoby już przebywapowinna obejmować list, CV, kopie
na wyższym i średnim szczeblu kiejące w Szwecji mogą znaleźć sezonouzyskanych stopni, dyplomów, certyrowniczym. Część z nich sporządza
wą pracę, taką jak zbieranie owoców,
fikatów, świadectw pracy itp., referenwłasne rejestry, zaś z częścią kontakzwłaszcza w Skåne. Informacja na
cje, próbki pracy (jeśli to możliwe). Po
tują się bezpośrednio potencjalni kantemat tego, jak starać się o pracę wazłożeniu pisemnej aplikacji, kolejnym
dydaci do pracy. Gazety są istotnym
kacyjną, jest dostępna w języku ankrokiem jest rozmowa kwalifikacyjna.
źródłem ogłoszeń na temat ofert pracy.
gielskim u doradców EURES. Oferty
Należy być przygotowanym do odNajwiększą szwedzką poranną gazetą
pracy w Szwecji są także ogłaszane
powiedzi na pytania o wykształcenie,
jest Dagens Nyheter i większość ofert
w Internecie. Baza danych szwedzkich
doświadczenie zawodowe, powody,
pracy jest publikowana właśnie tam.
Służb Zatrudnienia: http://www.ams.
dla których chce się podjąć daną pracę
Svenska Dagbladet i Dagens Industri
se zawiera ogólny przegląd wszystkich
oraz o wiedzę na temat firmy. Częste
są gazetami bardziej biznesowymi.
zarejestrowanych ofert pracy.
są również pytania o cechy charakteOferty pracy publikowane są także
w gazetach lokalnych i regionalnych.
Poszukujący pracy mogą publikować ogłoszenia o poszukiwaniu pracy
w gazetach krajowych lub lokalnych.
Do niedawna tego rodzaju ogłoszenia nie były zbyt popularne w Szwecji i najczęściej stosowane były przez
niezależnych wykonawców. Obecnie
jednak ta metoda jest coraz częściej
wykorzystywana przez osoby poszukujące pracy w Szwecji. Dość powszechne jest też aplikowanie o pracę
bez ogłoszenia. Przed złożeniem aplikacji trzeba zadzwonić do menedżera
ds. zasobów ludzkich w spółce lub innego członka kadry kierowniczej średniego lub wyższego szczebla. Celem
takiej aplikacji jest poinformowanie
firmy o swojej osobie, wykazanie się
inicjatywą oraz zasięgnięcie informacji
o tym, jakich pracowników poszukuje
firma. Innym sposobem poszukiwaPolacy często podejmują pracę sezonową przy zbiorze runa leśnego.
nia pracy jest udział w targach pracy.
ru kandydata, mocne i słabe strony,
Targi pracy są organizowane dosyć
CV, rodzaje umów o pracę, czas
hobby i członkostwo w klubach i orregularnie przez uniwersytety, kolegia
pracy
ganizacjach. Padają również pytania
oraz wyższe szkoły średnie (gymnao sytuację osobistą, np. stan cywilny.
sieskolor). W Szwecji jest szeroko doAplikując o pracę w Szwecji należy
Na koniec rozmowy kwalifikacyjnej
stępna praca sezonowa. Większość tanapisać list motywacyjny własnymi
kandydat może zostać poproszony
kich prac wymaga znajomości języka
słowami, w którym opisuje się siebie,
o zadanie samemu kilku pytań. Warto
szwedzkiego. Osoby nie mówiące po
swoje wykształcenie i doświadczenie
je przygotować wcześniej.
szwedzku mogą jednak znaleźć pracę
zawodowe oraz powody, dla których
Umowa o pracę może mieć formę
w hotelach, przeszukując przewodniki
ubiega się o tę pracę. Do listu można
ustną, pisemną lub nawet milczącą
po hotelach i pisząc do potencjalnych
załączyć swoją fotografię. Aplikacja

(dorozumianą). W sektorze służby
cywilnej pracodawca jest zobowiązany wystawić pisemne potwierdzenie
zatrudnienia. W praktyce, większość
umów o pracę ma formę ustną. Warto
jednak poprosić swojego pracodawcę
o pisemną umowę. Pracodawca musi
poinformować pracownika na piśmie
o warunkach jego zatrudnienia. Należy tego dokonać w ciągu miesiąca od
daty rozpoczęcia zatrudnienia. Standardowy wymiar czasu pracy w Szwecji wynosi 40 godzin tygodniowo. Pracownicy mają prawo do odpoczynku
w ciągu dnia roboczego. Zazwyczaj
jest to zorganizowane tak, iż pracownicy nie pracują więcej niż pięć godzin
z rzędu. Istnieją wyjątki dla niektórych
kategorii pracowników, takich jak pracujący w domu innej osoby, menedżerowie, personel pływający na statkach
morskich oraz personel transportu
drogowego. Wszyscy pracownicy są
uprawnieni do co najmniej 25 dni pełnopłatnego urlopu, tj. pięciu tygodni
wakacji rocznie.
Własna działalność gospodarcza
Obywatele polscy i polskie osoby
prawne posiadają prawo do zakładania
w Szwecji przedsiębiorstw na warunkach równoprawnych z obywatelami
szwedzkimi. Zasada ta obowiązuje od
1994 roku. Rozpoczęcie działalności
gospodarczej w Szwecji jest stosunkowo proste i może być prowadzone
w jednej z poniższych form prawnych:
przedsiębiorca jednoosobowy (Enskild
näringsidkare), spółka prawa cywilnego (Enkelt Bolag), spółka handlowa

Płace minimalne różnią się
pomiędzy
poszczególnymi
sektorami. Są one definiowane
w centralnych układach rynku
pracy, tj. układach pomiędzy
organizacjami pracodawców
a związkami zawodowymi.
W konsekwencji, Szwecja nie
posiada ustawowej płacy minimalnej. Płace nie są automatycznie korygowane według
kosztów utrzymania. Zmiany
kosztów utrzymania są brane
pod uwagę przy negocjowaniu
i zawieraniu układów zbiorowych. W przypadku podjęcia
w Szwecji pracy w okresie
dłuższym niż 6 miesięcy poWypoczynek po pracy zimą...
wstaje obowiązek podatkowy.
Pracodawca potrąca z pensji
zaliczkę na poczet gminnego podatku
(Handelsbolag, w skrócie HB), spółdochodowego (różniącego się w poka komandytowa (Kommanditbolag,
szczególnych gminach, najczęściej
w skrócie KB), spółka z ograniczona poziomie ok. 31%). Od dochodów
ną odpowiedzialnością (Aktiebolag,
przekraczających 291 800 koron roczw skrócie AB), oddział (Filial).
nie (dane za rok podatkowy 2004)
Dla ścisłości należy także wspomnieć
płaci się ponadto 20-procentowy poo dwóch kolejnych formach prowadatek państwowy. Gdy dochód roczny
dzenia działalności gospodarczej,
jakimi są stowarzyszenie gospodarcze (ekonomisk förening) oraz
fundacja (stiftelse). Są to jednak
formy stosunkowo rzadko wykorzystywane i raczej nie stanowią
interesującej alternatywy dla inwestorów zagranicznych. Aby
zarejestrować w Szwecji własną
firmę konieczne jest uzyskanie
numeru statystycznego oraz numeru VAT. W tym celu należy
złożyć w centralnym urzędzie
podatkowym w Sztokholmie następujące dokumenty: formularze
podatkowe tzw. skatte- och avgiftsanmälan, SKV 4620 – dostępne na stronie http://www.skatteverket.se, poświadczoną kopię
paszportu, zaświadczenie z urzędu podatkowego o braku zaległości podatkowych oraz z ZUS
o niezaleganiu z opłatami socjalnymi. Wszystkie polskie doku- ... i latem.
menty powinny być przetłumaczone na język angielski lub szwedzki
przekroczy 441.300 koron, stawka poi poświadczone w konsulacie szwedzdatku państwowego wzrasta do 25%.
kim w Polsce. W przypadku, gdy ma
Opłaty za ubezpieczenie społeczne są
być chroniona nazwa firmy, konieczodliczane od podstawy opodatkowane jest zarejestrowanie jej również
nia. Osoby pracujące w Szwecji przez
w Urzędzie Patentowo Rejestrowym
okres krótszy niż 6 miesięcy, płacą
PRV na formularzu 903, co kosztuje
specjalny podatek dochodowy (sär800 SEK. Więcej informacji można
skild inkomsskatt SINK) w wysokości
znaleźć na stronach http://www.prv.se
25% dochodu i nie są zobowiązane
i http://www.migrtionsverket.se.
składać w Szwecji deklaracji podatko-
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wej. Więcej informacji na temat przepisów i stawek podatkowych znaleźć
można w Internecie na stronie www.
skatteverket.se. W Krajowym Urzędzie Skarbowym (Riksskatteverket)
można także zamówić broszury informacyjne, dzwoniąc pod numer telefonu 0771-567 567 (z zagranicy: +46-27
07 34 98).
Opieka zdrowotna
Od 1 stycznia 2006 r. Europejska Karta
Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
zastąpiła dotychczasowy druk E111
umożliwiający obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w innych
krajach członkowskich. Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. EKUZ uprawnia tylko
do korzystania z podstawowych usług
medycznych, dlatego wyjeżdżającym
za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych,
które w razie konieczności pokryją
koszty leczenia w szerszym zakresie,
jak również koszty opieki medycznej
w prywatnych szpitalach i klinikach.
Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego,
szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia

gólne usługi jest
określana
przez
szwedzkie władze
lokalne.
Osoby
objęte
ubezpieczeniem zapłacą
taką samą kwotę jak obywatele
Szwecji: za wizytę
u specjalisty lub
pomoc w nagłym
wypadku (w zależności od regionu Praca na budowach...
i specjalności lekapogotowie) ma numer 112 i jest bezrza) – od 130 do 300 SEK, za dzień popłatny.
bytu w szpitalu 80–120 SEK (po przekroczeniu kwoty 900 SEK w czasie do
Ambasada Królestwa Szwecji w Pol12 miesięcy – bezpłatnie). Leczenie
sce
dzieci osób ubezpieczonych (do lat
ul. Bagatela 3
20) jest bezpłatne. Za leki obowiązuje
00-585 Warszawa
odpłatność, nie więcej niż 1800 SEK
Telefon: +48 22 640 89 00
w ciągu 12 miesięcy. Obywatele polFax: +48 22 640 89 83
scy mający prawo pobytu w Szwecji
Strona www: http://www.swedish-emsą również uprawnieni do korzystania
bassy.pl
z powszechnego systemu zdrowotneE-mail: ambassaden.warszawa@forego w Szwecji na takich samych waign.ministry.se
runkach jak obywatele szwedzcy, po
Ambasador: JE Tomas Bertelman
uprzednim uzyskaniu pełnego numeru
ewidencyjnego – personnummer (lub
Ambasada Rzeczypospolitej Polnumeru tymczasowego – samordningskiej w Szwecji
snummer, jeżeli jego posiadaczem jest
Karlavägen 35
osoba świadcząca pracę). Składki na
114 32 Stockholm
ubezpieczenie są pobierane w ramach
Telefon: +46-(0)8-50 57 50 00
Fax: +46-(0)8-50 57 50 86
Strona WWW: http://polemb.se
Ambasador: Marek Prawda
Instytut Polski w Sztokholmie
Villagatan 2
114 32 Stockholm
Telefon: +46-8- 50 57 50 50
Fax: +46-8- 50 57 50 69
Strona WWW: http://www.polskainstitutet.se
E-mail: polska.institutet@swipnet.se
Dyrektor: Piotr Cegielski
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(poza EKUZ). Świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych
przypadków. Szczegółowe informacje
o EKUZ zamieszczone są na stronach
internetowych NFZ: www.nfz.gov.
pl. Podróżni udający się do Szwecji
powinni pamiętać, że opieka medyczna dla osób ubezpieczonych nie jest
bezpłatna. Odpłatność za poszcze-

standardowego systemu podatkowego. System ten zapewnia podstawową
opiekę medyczną i leczenie szpitalne
według zryczałtowanych stawek.
Ważne telefony i adresy
Telefon alarmowy w razie nagłych
wypadków ( policja, straż pożarna,

Polski
Ośrodek
Turystyczny
w Sztokholmie
Villagatan 2
114 32 Stockholm
Telefon: +46(0)8 21 60 75
Fax: +46(0)8 21 04 65
Strona WWW: http://www.tourpol.
com
E-mail: info@tourpol.com
Dyrektor: Juliusz Sochan
Oprac. Justyna Gałka
Źródło: www.eures.praca.gov.pl,
www.szwecja.pl
Fot. www.sxc.hu

Wykaz
powiatowych urzędów pracy
w województwie śląskim
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 55
Tel: 033/ 49 65 150
Fax: 033/ 49 65 151
e-mail: kabi@praca.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu
41-902 Bytom, ul. Łagiewnicka 15
Tel: 032 281 33 07
tel/fax 032/ 281 70 19
e-mail: kaby@praca.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie
41-500 Chorzów, ul. Opolska 19
Tel: 032/ 34 97 101
Fax: 032/ 34 97 100
e-mail: kach@praca.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8
tel/fax 033/ 85 14 991
e-mail: kaci@praca.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
42-200 Częstochowa, ul. Szymanowskiego
15
Tel: 034/ 32 44 061
Fax: 034/ 32 43 130
e-mail: kacz@praca.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie
Górniczej
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sobieskiego
12
Tel: 032/ 26 23 739
Fax: 032/ 26 26 951
e-mail: kada@praca.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
44-100 Gliwice, Plac Inwalidów Wojennych
12
Tel: 032/ 23 11 841
Fax: 032/ 23 15 966
e-mail: sekretariat@pup.gliwice.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu
Zdroju
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Pszczyńska 134
Tel: 032/ 47 14 405
Fax: 032/ 47 14 123
e-mail: sekretariat@pupjastrzebie.com
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
43-600 Jaworzno, ul. Północna 9b
Tel : 032/ 61 81 900
Fax: 032/ 61 81 901
e-mail: kajw@praca.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
40-852 Katowice, ul. Pośpiecha 14
Tel: 032 259 95 03

Fax wewn 120
e-mail: kaka@praca.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
42-100 Kłobuck, ul. Długosza 114
Tel: 034/ 31 71 568
Fax: 034/ 31 71 345
e-mail: kakl@praca.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu
42- 700 Lubliniec, Pl. H. Sienkiewicza 8
Tel/fax 034/ 35 62 352
e-mail: kalu@praca.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie
43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 8
Tel: 032/ 22 41 092
Fax: wewn 225
e-mail: kami@praca.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach
41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 4a
Tel/fax 032/ 223 27 21
e-mail: kamy@praca.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie
42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 42
Tel: 034/ 31 35 020
Fax: 034/31 34 699
e-mail: kams@praca.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach
Śląskich
41-400 Piekary Śląskie, ul. Ks. Popiełuszki
14
Tel: 032/ 381 58 91
Fax: 032/ 288 69 73
e-mail: kapi@praca.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
43-200 Pszczyna, ul. Dworcowa 23
Tel: 032/ 21 04 632
Fax: 032/ 21 04 720
e-mail: kaps@praca.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
47-400 Racibórz, ul. Batorego 9
Plac Okrzei 4
Tel/fax: 032/ 41 54 550, 032/ 41 40 498
e-mail: kara@praca.gov.pl

Fax: 032/ 76 52 940
e-mail: kasi@praca.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Rzeźnicza 12
Tel: 032/ 266 13 87
Fax wewn: 420
e-mail: kaso@praca.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice, ul. Plebiscytowa 3/7
Tel: 032/ 24 55 071
Fax wewn :279
e-mail: karu@praca.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 1
Tel/fax 032/ 28 55 038
e-mail: kata.@praca.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Tychach
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59
Tel: 032/ 22 73 615
Fax: 032/ 22 77 611
e-mail: katy@praca.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Michalskiego 12
Tel: 032/ 455 46 78
Fax: 032/ 45 52 390
e-mail: kawo@praca.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu
41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 40a
Tel: 032/ 277 90 00
Fax: 032/ 277 90 49
e-mail: kaza@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej
41-700 Ruda Śląska, ul. Ballestremów 16
Tel: 032/ 77 15 900
Fax wewn: 88
e-mail: karu@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu
42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2
Tel/fax: 032/ 672 11 79, 032/ 672 43 96
e-mail: kazw@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 3
Tel : 032/ 42 26 095
Fax: 032/ 42 23 962
e-mail: kary@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach
44-240 Żory, ul. Osińska 48
Tel: 032/ 43 42 014
Fax: 032/ 43 42 790
e-mail: kazo@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach
41-103 Siemianowice, ul. Wyzwolenia 17
Tel: 032/ 76 52 945

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec, ul. Łączna 28
Tel//fax: 033/ 475 58 80, 033/ 475 58 81
e-mail: kazy@praca.gov.pl

PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie
42-500 Będzin, ul. 1 Maja 2
Tel: 032/ 26 73 003
Fax: 032/ 26 74 444
e-mail: kabe@praca.gov.pl
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Aktualna sytuacja
na regionalnym
rynku pracy

badania rynku pracy

Tendencje zmian
Pierwszy kwartał bieżącego roku
utrwalił pozytywne tendencje notowane na śląskim rynku pracy. Co prawda w styczniu 2007 r., w porównaniu
do grudnia 2006 r., liczba zarejestrowanych bezrobotnych powiększyła
się o 3,7 tys. osób, jednak skalę tego
wzrostu ocenić należy jako niedużą.
W poprzednich latach sprawozdawczych w analogicznym okresie liczba
bezrobotnych rosła średnio o około 10
tys. osób.
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ków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz łagodna zima.
Według stanu na koniec marca 2007 r.
w powiatowych urzędach pracy województwa śląskiego zarejestrowanych
było 221,4 tys. osób. Od początku roku
liczba bezrobotnych spadła o 8,4 tys.
osób, w odniesieniu do marca 2006 r.
liczba pozostających bez zatrudnienia
obniżyła się aż o 66 tys. osób.
Szacujemy, że kolejne miesiące przyniosą dalszą, radykalną redukcję stanu
bezrobocia rejestrowanego.
Analiza
liczby
zaewidencjonoLiczba bezrobotnych zarejestrowanych w wojewanych w ukławództwie śląskim. Stan w końcu miesiąca
dzie podregionów
wykazuje,
że
w końcu marca
br. zdecydowana
większość bezrobotnych (141,5
tys.)
mieszkała
w
podregionie
centralnym.
W
podregionie
Tradycyjnie największa liczba bezrobotnych rekrutowała się z duczęstochowskim
żych ośrodków miejskich: Częstochowy (14,4 tys. bezrobotnych.),
zaewidencjonoBytomia (12,3 tys.), Sosnowca (12,2 tys.), Zabrza (11,5 tys.) i Kawanych było 31,4
towic (10,5 tys.). Najmniej bezrobotnych notowano w powiatach
tys. osób, w rybbieruńsko-lędzińskim (2,0 tys.), rybnickim (2,3 tys.) oraz w mieście
Żory (2,7 tys.).
nicko-jastrzębskim 24,9 tys.
bezrobotnych zaś w bielsko-bialskim
Należy pamiętać, że od momentu
23,6 tys. osób.
powstania województwa śląskiego
Na koniec lutego 2007 r. stopa bezropoczątek roku zawsze przynosił pobocia wyniosła 12,7% i była niższa od
gorszenie sytuacji na rynku pracy.
ogólnopolskiej (kraj – 14,9%). Taka
Polskie i śląskie bezrobocie cechuje
wysokość wskaźnika plasuje nasze
bowiem cykliczność, polegająca na
województwo na czwartym miejscu
wzrastającej liczbie zarejestrowanych
w Polsce, za województwami: maw miesiącach jesienno - zimowych
łopolskim (11,5%), wielkopolskim
(głównie od listopada do lutego) oraz
(11,8%) i mazowieckim (11,9%) .
malejącym natężeniu w miesiącach
Na Śląsku obserwuje się duże zróżniwiosenno – letnich. Wynika to z secowanie natężenia bezrobocia zarówno
zonowości zatrudnienia w niektórych
w układzie powiatów, jak i podregiosekcjach – głównie w budownictwie,
nów. W trzech jednostkach terytorialrolnictwie i turystyce.
nych odnotowano stopę bezrobocia
W lutym i marcu 2007 r. obserwowapowyżej 20%. Były to miasta: Święliśmy spadek bezrobocia, na co bez
tochłowice (21,9%) i Bytom (20,5%)
wątpienia miał wpływ stały wzrost gooraz powiat zawierciański (20,7%).
spodarczy, tworzenie nowych miejsc
Tradycyjnie już, najniższa stopa bezpracy, racjonalne wydatkowanie środ-

robocia wystąpiła w miastach: Katowice (5,4%) i Bielsko-Biała (7,3%)
oraz w powiecie bieruńsko-lędzińskim
(7,9%). Warto podkreślić, że miasto
Katowice należy do obszarów o najniższej wartości wskaźnika w kraju,
a w porównaniu z innymi miastami
zajmuje czwarte miejsce w Polsce za
Warszawą (4,5%), Poznaniem (4,8%)
i Sopotem (5,0%).
W stosunku do okresu sprzed roku
wysokość stopy w regionie spadła o 3
punkty procentowe.
Na silnie zurbanizowanym Śląsku
wśród pozostających w rejestrach
zdecydowanie dominują mieszkańcy miast, którzy w końcu pierwszego
kwartału 2007 r. stanowili ponad 81
proc. bezrobotnych (180,3 tys. osób).
Bezrobocie agrarne dotyka przede
wszystkim mieszkańców subregionu
południowego oraz północnego. I tak
– wśród bezrobotnych zarejestrowanych w podregionie bielsko – bialskim
blisko połowa bezrobotnych (49,3%.)
mieszka na wsi. W podregionie częstochowskim analogiczny wskaźnik
wynosi ok. 38 proc. Dla porównania
– w centralnym śląskim tylko co 11.
bezrobotny mieszka na wsi (9,4%),
zaś w rybnicko – jastrzębskim bezrobotni mieszkańcy terenów wiejskich
stanowią 17,2% ogółu zarejestrowanych w tym podregionie.
W końcu marca br. prawo do zasiłku
dla bezrobotnych posiadało 11,2%
ogółu zaewidencjonowanych (24,8
tys. osób). Procentowy udział bezrobotnych uprawnionych do tego świadczenia ciągle spada, rok wcześniej
(marzec 2006 r.) zasiłek dla bezrobotnych pobierało 11,8% ogółu bezrobotnych (34 tys. osób).
Analizy rynku pracy z uwzględnieniem zmiennej płci niezmiennie potwierdzają tezę o trudnej sytuacji zatrudnieniowej kobiet. W końcu marca
br. na Śląsku zarejestrowanych było
131,2 tys. kobiet, co stanowiło 59,2%
ogółu śląskich bezrobotnych. Sytuacja
podregionów w opisywanym aspekcie

45,0% bezrobotnych powyżej 50 roku
nych osób niepełnosprawnych.
życia legitymuje się najniższym poSytuacja zatrudnieniowa osób poniżej
ziomem wy25 roku życia opisana jest w dalszej
Podstawowe dane dotyczące bezrobocia śląskich kobiet wg podregionów. k s z t a ł c e n i a
części informacji.
Stan 31 marca 2005 r.
(gimnazjalne
Struktura bezrobocia według
i poniżej).
wykształcenia, wieku i dotychCo trzeci zaczasowego stażu pracy.
rejestrowaPodział bezrobotnych według poziony (32,1%,
mu wykształcenia silnie determinuje
tj. 72,6 tys.
ich sytuację na rynku pracy. Wykształosób) zalicenie jest miarą tzw. ogólnego kapitaczany jest do
łu ludzkiego, tj. wiedzy i umiejętności
grupy bezroużytecznej dla pracodawcy.
botnych bez
Utrzymującą się niekorzystną cechą
l.b. - liczby bezwzględne
kwalifikacji
śląskiego bezrobocia jest niski poBezrobotni w szczególnej sytuzawodowych – zgodnie z zapisami
ziom wykształcenia zarejestrowanych.
acji na rynku pracy
ustawy o promocji zatrudnienia i inNiezmiennie najliczniejszą grupę staArtykuł 49 ustawy o promocji zatrudstytucjach rynku pracy oznacza to beznowią osoby o wykształceniu zasadnienia i instytucjach rynku pracy wylirobotnego nie posiadającego kwalifiniczym zawodowym oraz gimnazjalcza pewne grupy bezrobotnych zwane
kacji do wykonywania jakiegokolwiek
nym i poniżej gimnazjalnego, których
„osobami będącymi w szczególnej
zawodu poświadczonych dyplomem,
udział w ogólnej liczbie bezrobotnych
sytuacji na rynku pracy”, w stosunku
świadectwem, zaświadczeniem instyw końcu pierwszego kwartału 2007
do których prowadzone są intensywtucji szkoleniowej. W ciągu roku liczr. wynosił blisko 65 proc. Bezrobotni
ne działania aktywizujące. Do osób
ba osób bez kwalifikacji zawodowych
z wykształceniem średnim stanowili
w szczególnej sytuacji na rynku pracy
spadła o 14,1 tys.
29,2% bezrobotnych. Najmniej liczzalicza się:
W odniesieniu do sytuacji sprzed roku
na (w końcu I kwartału br. 13,7 tys.
- bezrobotnych do 25 roku życia,
liczba bezrobotnych samotnie wychoosób) była zbiorowość bezrobotnych
- bezrobotnych długotrwale,
wujących co najmniej jedno dziecko
legitymujących się wykształceniem
- bezrobotnych powyżej 50 roku żydo lat siedmiu spadła o 810 osób, do
wyższym.
cia,
poziomu 10,5 tys. osób.
- bezrobotnych bez kwalifikacji zawoW końcu marca 2007 r.
Struktura wykształcenia bezrobotnych. Stan 31.03. 2007 r.
dowych,
wśród samotnych rodziców
- bezrobotnych samotnie wychowuzdecydowanie dominowających co najmniej jedno dziecko do
ły kobiety, które stanowiły
7 roku życia, bezrobotnych niepełnoblisko 94 proc. tej kategosprawnych.
rii bezrobotnych. Wśród
Osoby pozostające w rejestrze powiabezrobotnych
samotnie
towego urzędu pracy łącznie przez
wychowujących co najokres ponad 12 miesięcy w okresie
mniej jedno dziecko do lat
ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okre7, ponad 83 proc. to ososów odbywania stażu i przygotowania
by młode, poniżej 35 roku
zawodowego w miejscu pracy, należą
życia. Zwraca uwagę niski
do grupy bezrobotnych długotrwale.
poziom wykształcenia osób tej kategoW strukturze wieku blisko połowa
W końcu marca 2007 roku w ewidenrii – wykształcenie średnie lub wyższe
zarejestrowanych to osoby młode, do
cjach śląskich powiatowych urzędów
posiada jedynie 23,1 %. Pozostali le34 roku życia – 45,0 %. I chociaż na
pracy pozostawało 142,3 tys. osób
gitymują się wykształceniem zasadniprzestrzeni roku trudno zaobserwodługotrwale bezrobotnych, wśród któczym zawodowym (26,8 %) oraz gimwać diametralne zmiany w strukturze
rych zdecydowaną większość stanonazjalnym lub poniżej (50,2%).
wieku zarejestrowanych, to wyraźnie
wiły kobiety (62,4%). W ciągu roku
W stosunku do sytuacji na koniec
widać, że śląscy bezrobotni starzeją
liczebność tej kategorii spadła o 39,5
pierwszego kwartału 2006 r. roku stan
się. Bezrobocie spada w przedziatys. osób.
bezrobocia niepełnosprawnych obniłach wiekowych do 54 roku życia.
W końcu pierwszego kwartału 2007 r.
żył się o 559 osób. Udział osób nieLiczebność zbiorowości powyżej 55
zarejestrowanych było 46,7 tys. bezropełnosprawnych w liczbie bezrobotlat nieznacznie rośnie. Dokładne dane
botnych powyżej 50 roku życia, w tym
nych ogółem wzrósł o niecały punkt
dotyczące struktury wieku bezrobot22,3 tys. kobiet (47,7%). W odnieprocentowy
sieniu do sytuacji sprzed roku, liczba
(31.03.2006 Bezrobotni zarejestrowani wg wieku. Stan w końcu I kwartału 2006 i 2007 r.
bezrobotnych tej kategorii spadła o 2,9
– 3,4 %,
tys. osób. Udział najstarszych bezro31.03.2007
botnych wśród ogółu zarejestrowar. – 4,1 %).
nych wzrósł z 17,3% w marcu 2006 r.
Na koniec
do 21,1% w marcu 2007 r. Wśród bezmarca 2007
robotnych powyżej 50 lat zdecydowar.
zarejena większość (63,7%) poszukuje zastrowanych
trudnienia nieprzerwanie ponad 2 lata
było 9,1 tys.
– są to tzw. chronicznie bezrobotni. Aż
bezrobot-
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była zróżnicowana, co ilustrują dane
zawarte w tabeli.
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nych, z uwzględnieniem zachodzących zmian, zawarto w zestawieniu.
Bez względu na przyjęty okres porównawczy, największe redukcje liczby
bezrobotnych obserwowane są w najmłodszej grupie wiekowej (poniżej 25
roku życia).
Jak widać z danych przedstawionych
powyżej, w końcu marca br. liczebność
zbiorowości bezrobotnych w wieku
od 18 do 24 lat wyniosła 39,7 tys. osób,
co stanowiło blisko 18 proc. ogółu śląskich bezrobotnych. W odniesieniu do
sytuacji sprzed roku liczebność tej
kategorii zarejestrowanych spadła aż
o 19,9 tys. osób, tj. o 33,5% (przypomnijmy, że w tym samym czasie liczba ogółu bezrobotnych zmniejszyła się
o 66 tys. tj. o 23%). Przyczyny poprawy sytuacji najmłodszych bezrobotnych są złożone, do najważniejszych
zaliczyć należy: rosnącą liczbę tworzonych miejsc pracy, czynniki demograficzne, aktywne działania urzędów
pracy, upowszechnianie szkolnictwa
wyższego (co z jednej strony oznacza przedłużanie okresu nauki, a więc
opóźnia się moment wejścia na rynek
pracy; z drugiej strony młodzież jest
coraz lepiej wykształcona, co ułatwia
podjęcie zatrudnienia).
Analizując sytuację według stanu
na koniec marca br. stwierdzamy,
że w poszczególnych podregionach
udział młodzieży w wieku 18-24 lat
wśród ogółu zarejestrowanych był
zróżnicowany i wahał się od 15,3%
(podregion częstochowski) do 24,1%
(w rybnicko – jastrzębskim).
Jeżeli chodzi o liczby bezwzględne,
to najwięcej młodych bezrobotnych
zarejestrowanych było w centralnym
śląskim (25,0 tys. osób w wieku 18-24
lat). Sytuację podregionów w opisy-
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łu bezrobotnych) najliczniejsza była
stytucjach rynku pracy).
grupa legitymująca się stażem pracy
Punkt ciężkości pomocy publicznej
od 10 do 20 lat –22,4%. Wysoki był
został przeniesiony w obszar rekwaliprocentowy udział osób o krótkim (od
fikacji – rośnie liczba bezrobotnych
1 do 5 lat) stażu
pracy – 21,5%.
Płynność bezrobocia w I kwartale 2006 i 2007 roku
Bezrobotni legitymujący się stażem zatrudnienia do jednego
roku to 19,1%,
zaś osoby o stażu od 5 do 10
lat – 17,3% zarejestrowanych
bezrobotnych
poprzednio pracujących. Najmniej liczne były
populacje o stażu pracy od 20 do 30 lat
rozpoczynających szkolenia i staże.
–16,6% oraz powyżej 30 lat –3,2%.
W pierwszym kwartale br. pracodawW odniesieniu do sytuacji sprzed roku,
cy zgłosili rekordową (jak na miesiące
pierwszy kwartał 2007 r. charakteryzozimowe) liczbę propozycji zatrudniewał się redukcją wielkości „napływu”
nia - 37,3 tys. (rok wcześniej w anaoraz
rosnącą
liczbą wyłączeń
Oferty zgłoszone do śląskich urzędów pracy w 2006
(tzw. odpływ).
i 2007 r. Dane w tys.
Analizując
składniki „odpływu” widzimy wyraźnie,
że w bieżącym
roku
zmniejszyła się liczba
bezrobotnych
kierowanych do
robót publicznych oraz rozpoczynająlogicznym okresie - 26,9 tys. ofert).
cych prace interwencyjne.
Z danych Urzędu Statystycznego
Cieszy fakt rosnącej liczby udzielaw Katowicach wynika, że potencjał
nych dotacji na podjęcie działalności
pracujących w regionie rośnie.
gospodarczej oraz tworzenie stanowisk
Do końca drugiego kwartału są duże
refundowanych ze środków Funduszu
szanse na obniżenie liczby bezrobotPracy (zgodnie z art. 46 ust.1 pkt 1 i 2
nych poniżej psychologicznej granicy
ustawy o promocji zatrudnienia i in200 tys. osób zarejestrowanych. Optymizm wynika z dobrych prognoz makroekonomicznych, a po części – z seBezrobotna młodzież w wieku do 25 roku życia w podregionach
zonowości zjawiska (w tym- migracji
Stan 31.03.2007 r.
do pracy za granicę). Stymulatorem
poprawy są też planowane przyjęcia
do pracy w śląskich kopalniach, rosnący poziom płac (co zwiększa gotowość
do pracy oraz sprzyja koniunkturze
wewnętrznej), wybór Polski na gospodarza EURO – 2012 (rozpoczną się
prace wstępne nad planowaniem przyszłych inwestycji).

wanym aspekcie zilustrowano na wykresie.
Zdecydowana większość zarejestrowanych w śląskich powiatowych urzędach pracy może pochwalić się doświadczeniem zawodowym. W końcu
marca 2007 r. wśród poprzednio pracujących (167,7 tys. osób, tj. 75,7% ogó-

źródło: www.stat.gov.pl.
Napływ do bezrobocia przedstawia liczbę bezrobotnych, którzy w danym okresie sprawozdawczym (np. miesiącu)
zostali zarejestrowani w urzędach pracy. W liczbie tej uwzględniane są osoby rejestrujące się po raz pierwszy bądź
po raz kolejny (licząc od 1990r.). W grupie bezrobotnych nowo rejestrujących się możemy wyróżnić osoby napływające z zatrudnienia stałego, po udziale w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu oraz osoby napływające
do bezrobocia z bierności zawodowej.
3
Odpływ z bezrobocia jest to liczba osób, które w danym okresie sprawozdawczym (np. miesiącu) zostały z różnych
powodów wyłączone z ewidencji bezrobotnych. Odpływ może być związany z podjęciem pracy: stałej lub w ramach
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz z przejściem do bierności zawodowej. Może też być spowodowany
nie potwierdzeniem gotowości do pracy, dobrowolną rezygnacją ze statusu bezrobotnego, podjęciem nauki, ukończeniem wieku produkcyjnego, nabyciem praw emerytalnych i innymi przyczynami. Procesy „napływu” i „odpływu”
wpływają na wielkość poziomu bezrobocia.
1
2

STOPA BEZROBOCIA W POWIATACH
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
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Stan na 28 lutego 2007
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