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Szanowni Państwo,
zapraszam do lektury
świąteczno-noworocznego
wydania Biuletynu Informacyjnego Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Katowicach. Koniec 2006 roku
zaowocował
zmianami
we władzach samorządu
województwa śląskiego.
Obecnie
nadzór
nad
funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy
sprawuje Wicemarszałek
Województwa Śląskiego
Sławomir Kowalski. Marszałek Kowalski jest
gościem obecnego wydania Biuletynu. W jego ocenie
bezrobocie na Śląsku to wciąż istotny problem, choć
od ponad dwóch lat obserwujemy pozytywne zjawisko
zmniejszania się udziału osób bezrobotnych na rynku
pracy. Dlatego WUP ma do odegrania bardzo istotną
rolę – z jednej strony realizację zadań aktywizujących
osoby bezrobotne, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo
pracy, ale też pomoc w zachowaniu istniejących miejsc
pracy. Wojewódzki Urząd Pracy jest też dysponentem
środków unijnych przeznaczonych na wsparcie rynku
pracy. Nowe władze samorządu wojewódzkiego chcą,
aby Śląsk stał się „lokomotywą” gospodarczą kraju.
Rozwój naszego województwa oznacza również poprawę
sytuacji na rynku pracy.
Wsparciu osób, które znajdują się na rynku pracy – i to
zarówno osób mających zatrudnienie jak i bezrobotnych
– służy Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W
nowym okresie programowania na lata 2007-2013 do
województwa śląskiego trafi ponad 500 mln euro na
realizację zadań z zakresu podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, zdobycia nowych kwalifikacji czy też
wsparcie osób chcących odejść z rolnictwa. To zresztą
jedynie niektóre z zadań, jakie będą realizowane w
ramach PO Kapitał Ludzki.
WUP chciałby zaktywizować również współpracujące z
nim jednostki mające służyć osobom czynnym zawodowo
albo też mającym w najbliższym czasie wejść na rynek
pracy. Stąd konkursy organizowane przez nasz Urząd
dla Gminnych Centrów Informacji oraz Akademickich
Biur Karier.
Minęły niewiele ponad dwa lata od czasu przystąpienia
naszego kraju do Unii Europejskiej. Z nami w UE
znalazły się również kraje graniczące z województwem
śląskim – Czechy oraz Słowacja. Sąsiedztwo oraz otwarte
granice sprawiają, że coraz więcej osób, szczególnie z
tych regionów przygranicznych, przemierzają granicę
w poszukiwaniu pracy. W tym wydaniu więcej na temat
możliwości podjęcia pracy w Czechach i na Słowacji,
czy założenia w tych krajach własnej działalności
gospodarczej.
W tym numerze Biuletynu polecam Państwu wywiad z
Przewodniczącym Konwentu Dyrektorów Powiatowych
Urzędów Pracy, Panem Andrzejem Perlińskim.
Szanowni Państwo, kończy się kolejny rok naszej
wspólnej pracy. Cieszę się, że był to rok pełen
sukcesów, których wyznacznikiem jest wzrost poziomu
zatrudnienia na Śląsku. W nadchodzącym 2007 roku
życzę wszystkim dalszych sukcesów zawodowych, a
także wszelkiej pomyślności, zadowolenia i szczęścia w
życiu osobistym.
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Katowicach
Przemysław Koperski
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Wydarzyło się

Konferencja Rozwój Zasobów Ludzkich
8 października w sali Parnassos Biblioteki Śląskiej
odbyła się zorganizowana przez Wojewódzki Urząd
Pracy w Katowicach konferencja “Rozwój zasobów
ludzkich - dotychczasowe doświadczenia i nowe
perspektywy Europejskiego Funduszu Społecznego”.
Wzięli w niej udział przedstawiciele jednostek
samorządu terytorialnego, powiatowych urzędów
pracy oraz realizatorzy projektów. Obecny był członek
Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz,
który podsumowując okres 2004-2006, ocenił wysoko
działania realizowane w obszarze rynku pracy.
Potwierdzeniem tej oceny było wystąpienie dyrektora
Wojewódzkiego
Urzędu
Pracy
Przemysława
Koperskiego. W prezentacji na temat realizacji
projektów z działania 1.2 “Perspektywy dla młodzieży”
i 1.3 “Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego
bezrobocia” Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich, dla których WUP był
instytucją wdrażającą, poinformował o wynikach tego
okresu: 135 realizowanych wniosków w obu działaniach,
w których wsparcie już otrzymało ponad 41 tysięcy
osób. Podkreślił, że taka pomoc była możliwa dzięki
zaangażowaniu i zabiegom powiatowych urzędów
pracy.(Fot. 1)
Współpraca Śląsk-Asturia
9 listopada br. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Katowicach odbyło się spotkanie z delegacją
z regionu Asturii (Hiszpania), którą reprezentowali
przedstawiciele Izby Handlowej z Oviedo oraz instytucji
szkoleniowej Fundacion Metal z Gijon. Śląsk i Asturia
to zaprzyjaźnione regiony, które łączy porozumienie
o współpracy na rzecz stałego rozwoju i wzmacniania
obustronnych kontaktów na korzyść społeczności obu
regionów. Tematem spotkania było podsumowanie
wspólnego projektu związanego z mobilnością
zawodową pracowników ze Śląska, realizowanego
w partnerstwie z Izbą Handlową w Oviedo w ramach
inicjatywy Komisji Europejskiej “2006-Europejski
Rok Mobilności Pracowników” oraz dyskusja
o możliwościach współpracy w ramach kolejnych
inicjatyw europejskich. Hiszpanie zainteresowani byli
pozyskaniem pracowników z terenu woj. śląskiego
do pracy w sektorze metalurgicznym w Asturii. Temat
współpracy w ramach dalszych projektów partnerskich
kontynuowany będzie na początku przyszłego roku
podczas kolejnej wizyty przedstawicieli regionu Asturii
na Śląsku.(Fot. 2)
Rekordowy spadek bezrobocia w październiku
Październik był kolejnym miesiącem, w którym poprawiła
się sytuacja na śląskim rynku pracy. W końcu miesiąca
sprawozdawczego na Śląsku zarejestrowanych
było 236,0 tys. bezrobotnych. W stosunku do
września br. stan bezrobocia obniżył się o blisko
8,3 tys. osób. Tak wysoka tendencja spadkowa ma
charakter rekordowy i nie była odnotowana w żadnym
z wcześniejszych analogicznych czasowo okresów
sprawozdawczych. Od początku 2006 roku liczba
bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych
urzędach pracy w województwie śląskim obniżyła
się już o 45,2 tys. Stopa bezrobocia dla naszego
województwa wyniosła 13,1 %, podczas gdy krajowa
została odnotowana na poziomie 14,9%. (Fot. 3)

Konferencja Rozwój zasobów ludzkich w Bibliotece
Śląskiej

Fot.1

Delegacja z Oviedo wraz z pracownikami WUP Katowice

Fot.2

Fot.3
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ROZMOWA

Z WICEMARSZA£KIEM
WOJEWÓDZTWA
ŒL¥SKIEGO

S£AWOMIREM

KOWALSKIM
Wicemarszałek Województwa Śląskiego
Sławomir Kowalski

Za jedno z najważniejszych zadań w tej kadencji
nowo
wybrany
Zarząd
Województwa uznaje walkę
o należne miejsce i rangę
województwa
śląskiego
w kraju. „Jesteśmy dla Polski
szansą, a nie ciężarem”
– mówił w inauguracyjnym
wystąpieniu
w
imieniu
Zarządu marszałek Janusz
Moszyński.
Jak
należy
rozumieć te słowa?
Niezbędna
jest
przede
wszystkim zmiana wizerunku
województwa,
tego
jak
jesteśmy postrzegani w Polsce
i
poza
granicami,
a nade wszystko, jak sami
siebie
widzimy.
Pokutuje
bowiem po dzień dzisiejszy
– powstałe jeszcze w okresie
propagandy sukcesu lat 70.
4

– przekonanie, że my żyjemy
na korzyść pozostałej części
kraju. Jest to nieprawdą!
Śląsk jest właśnie szansą,
czy też – jak to inni określają
– „lokomotywą” gospodarczą
Polski. Tymczasem np. często
słyszymy, że jesteśmy pustynią
kulturalną, a co gorsza – bywa,
że tak mówią o swoim regionie
jego mieszkańcy. Tymczasem
jesteśmy drugim w kraju
ośrodkiem pod względem liczby
teatrów i obiektów kulturalnych
oraz jednym z największych
w Polsce centrów naukowych
i akademickich. Już po raz
drugi
zajęliśmy
pierwsze
miejsce w kraju w rankingu
atrakcyjności inwestycyjnej,
przygotowanym przez Instytut
Badań
nad
Gospodarką
Rynkową. Ten prawdziwy
obraz
regionu
będziemy

przekazywać
i
utrwalać
w kraju i poza granicami,
a
także
upowszechniać
w świadomości mieszkańców
naszego regionu.
Kolejnym zadaniem, które stawia sobie Zarząd
Województwa jest dokończenie integracji regionu.
Jak Pana zdaniem można
zlikwidować wciąż zauważalne różnice wynikające
z byłego podziału administracyjnego?
Minęło osiem lat od powstania województwa śląskiego, a ciągle jeszcze
odżywają
resentymenty,
które czasem przeradzają
się w żale adresowane
do nowo powołanego Zarządu
Województwa,
że
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np. w jego składzie nie ma
reprezentantów wszystkich
subregionów województwa.
Dopomina się tego także prasa
lokalna. To nieporozumienie!
My odpowiadamy za harmonijny
rozwój
całego
województwa
śląskiego
i nie będzie „wyrywania”
pieniędzy w zależności od
tego, skąd któryś z członków
Zarządu przyjeżdża do pracy.
W integracji regionu w jeden
organizm – co jest niezbędne
dla rozwoju województwa
– pomocna będzie budowa
autostrady A1, która powinna
stać się jego pionowym
kręgosłupem,
łączącym
subregion
częstochowski,
aglomerację
katowicką
i Podbeskidzie. Liczymy,
że ta autostrada, a także
już istniejąca A4 „obrosną”
inwestycjami, które stworzą
nowe miejsca pracy. Także
znaczące pieniądze z Unii
Europejskiej, przypadające
na okres programowania

2007 – 2013, służyć będą
wyrównywaniu
istniejących
jeszcze różnic w rozwoju
subregionów
województwa.
Nie zaprzestaniemy przy tym
kultywowania
wynikającej
z
historii
różnorodności
kulturowej
regionu.
Województwo śląskie jest bowiem
regionem bogatym kulturowo,
a
jednocześnie
obszarem
otwartym
na
społeczną
i kulturową odmienność.
Jak samorząd województwa
zamierza ułożyć sobie stosunki z samorządami?
Na
bliską
współpracę
z samorządami innych szczebli
liczymy
przede
wszystkim
w
wykorzystaniu
środków
unijnych, tak, abyśmy mogli
stać się w tej dziedzinie
krajowym liderem. Z tym wiąże
się konieczność przyciągnięcia
do
województwa
nowych
inwestycji. Musimy wspólnie
zabiegać, żeby te największe,

najbardziej wartościowe inwestycje nie były lokowane
gdzie indziej, choćby dlatego, że dysponujemy niepodważalnymi
atutami.
Wspomniałem już, że jesteśmy
na
pierwszym
miejscu
w
rankingu
atrakcyjności
inwestycyjnej przygotowanym
przez Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową, ale
także warto pamiętać, że
Katowicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna od lat oceniana
jest najwyżej w kraju. Jesteśmy
przygotowani do pozyskiwania
inwestorów i powinniśmy to
robić wspólnie. Będziemy
także wspierać inicjatywę 17
miast śląskich o utworzeniu
Górnośląskiego Związku Miast.
Jesteśmy bowiem przekonani,
że Śląskowi będzie o wiele
łatwiej np. zdobywać unijne
pieniądze i zabiegać o nowych
inwestorów, niż miałyby to robić
pojedynczo każda z gmin.
Ta

kadencja

samorządu

Konferencja podsumowująca TRIREG. Od lewej: Martine Filleul - Wiceprzewodniczaca Rady
Regionalnej Nord-Pas de Calais, Michael Breuer - Minister ds. Federalnych i Europejskich
Północnej Nadrenii-Westfalii, Sławomir Kowalski - Wicemarszałek Województwa Śląskiego
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przypada na okres, kiedy
do naszego kraju trafią
olbrzymie środki unijne.
Jakie działania podejmie
Urząd w celu jak najlepszego
wykorzystania
tych
pieniędzy?
Podstawowa zmiana wynika
z faktu, że w programach
wdrażanych
regionalnie
od 2007 roku, zarówno
wybór projektów, jak i podpisywanie umów, wypłata
środków i kontrola realizacji
projektów, będą prowadzone
w ramach jednego urzędu
marszałkowskiego.Odpowiedzialność spoczywać będzie
na Zarządzie Województwa,
pełniącym funkcję instytucji
zarządzającej Regionalnym
Programem
Operacyjnym.
Dzięki
temu
unikniemy
powtórnego
sprawdzania
wniosków przez administrację
wojewody. Niestety, w tym
kontekście, niepokój budzą
regulacje wprowadzone niedawno uchwaloną Ustawą
„O zasadach prowadzenia
polityki rozwoju”, zgodnie
z którą wojewoda ma m.in.
prawo wetowania praktycznie
wszystkich decyzji zarządu
województwa. W praktyce
oznacza to możliwość skutecznego opóźniania, czy
wręcz całkowitego blokowania
realizacji projektów. Kolejną
innowacją jest wprowadzanie
etapu preselekcji, co bezpośrednio nie doprowadzi do
skrócenia procesu wyboru
projektów,
ale
powinno
oszczędzić czas i zmniejszyć
koszty
ponoszone
przez
składających wnioski, które
ostatecznie nie otrzymują
dofinansowania. Ograniczeniu
kosztów służyć będą również
uproszczenia
samej
dokumentacji.
Urząd Marszałkowski jest
w trakcie przygotowania do
obsługi 1,57 mld euro w ramach
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Regionalnego Programu Operacyjnego. Dysponujemy doświadczonym zespołem ludzi,
którzy już udowodnili, że są
zdolni realizować zadania
związane
z
wdrażaniem
programów zarówno europejskich jak i krajowych.
Przeprowadzane są zmiany
organizacyjne, powstają nowe
komórki,
sprawdzony
trzon, co pozwala sądzić, że
przy wykorzystaniu obecnych
doświadczeń wdrażanie RPO
będzie przebiegało sprawniej,
niż obecnie ZPORR-u.
Jedną z podległych Panu
instytucji
jest
Wojewódzki
Urząd
Pracy.
Bezrobocie
to
wciąż
jeden z najważniejszych
problemów
społecznych
w regionie. Jak Pańskim
zdaniem WUP w Katowicach
wypełnia swoje zadania,
porównując jego działania
w skali kraju?
Zgadzam się ze zdaniem,
że bezrobocie na Śląsku to
wciąż istotny problem. Warto

jednak zaznaczyć, że już od
ponad dwóch lat obserwujemy
pozytywne zjawisko zmniejszania się udziału osób
bezrobotnych
na
rynku
pracy. W październiku stopa
bezrobocia w województwie
śląskim
sięgała
zaledwie
13,1% czyli o ponad 2%
mniej od średniej krajowej.
W ten sukces ma także wkład
Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach.
WUP to przede wszystkim
instytucja, bez której nie byłoby
możliwe wdrożenie projektów
w
ramach
Sektorowego
Programu
Operacyjnego
Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Przypominam, że jednym
z celów tego programu
jest
łagodzenie
skutków
bezrobocia. Tylko do czerwca
tego roku udało się zrealizować
w tym obszarze 135 projektów,
które objęły swoim działaniem
ponad 41 tyś. osób. Ponadto
Urząd ten realizuje szereg
zadań aktywizujących osoby
bezrobotne, wymienię chociażby kilka tych najbardziej

Pierwsza sesja Sejmiku Województwa Śląskiego III kadencji
- z lewej Wicemarszałek Sławomir Kowalski
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istotnych, jak: poradnictwo
zawodowe,
pośrednictwo
pracy – w tym również
międzynarodowe,
pomoc
w zakładaniu własnej działalności gospodarczej, organizacja lokalnych programów
mających na celu tworzenie
nowych miejsc pracy czy
też współpraca z wieloma
instytucjami
właściwymi
w sprawach oświaty w zakresie
szkolenia
bezrobotnych.
Musimy pamiętać, że WUP
pomaga też w zachowaniu
istniejących miejsc pracy. Służy
temu wprowadzony z wielkim
powodzeniem Zintegrowany
Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego,
z
którego
skorzystało już prawie 40 tyś.
osób uczestniczących w 108
projektach.

PROGRAM
OPERACYJNY
KAPITA£ LUDZKI

Głównym celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.
Realizacja Programu ma umożliwić pełne wykorzystanie
potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i
potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników,
podniesienie
poziomu
wykształcenia
społeczeństwa,
zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz
wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.
Całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
Polsce na lata 2007 – 2013 (9,7 mld euro) zostanie przeznaczona
na PO Kapitał Ludzki.

Ale nie należy patrzeć
tylko na to, co do tej pory
zostało zrobione. Obecnie
w Wojewódzkim Urzędzie
Pracy trwają przygotowania do
wdrożenia nowego programu
Kapitał Ludzki, finansowanego
z pieniędzy unijnych. To
pionierskie
działanie
ma
przygotowywać mieszkańców
regionu do zmieniających się
warunków na rynku pracy.
Będzie to możliwe poprzez
stworzenie większego dostępu
do zatrudnienia, wspieranie
aktywności zawodowej oraz
pomoc w ciągłym podnoszeniu
kwalifikacji dla osób w ośrodkach przemysłowych i wiejskich. Wierzę, że dzięki
wspólnemu zaangażowaniu
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, instytucji zajmujących
się problemami rynku pracy
oraz beneficjentów realizacja
programu zakończy się pełnym
sukcesem.
Dziękuję za rozmowę.
Piotr Strzelecki
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W
ramach
Programu
wsparciem zostaną objęte
następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja
społeczna, rozwój potencjału
adaptacyjnego pracowników
i przedsiębiorstw, a także
zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na
terenach wiejskich, budową
sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich
szczebli
oraz
promocją
zdrowia pracowników.
Program Operacyjny Kapitał
Ludzki składa się z 11
Priorytetów
realizowanych
równolegle
na
poziomie
centralnym i regionalnym.
Priorytety realizowane centralnie to:
I. Zatrudnienie i integracja
społeczna
II Rozwój zasobów ludzkich
i potencjału adaptacyjnego
przedsiębiorstw
III Wysoka jakość systemu
oświaty
IV Szkolnictwo wyższe i
nauka
V Dobre rządzenie
VI Profilaktyka, promocja i po-

prawa stanu zdrowia ludności
w wieku produkcyjnym
Z kolei na szczeblu regionalnym realizowane są Priorytety:
VII Rynek pracy otwarty dla
wszystkich oraz promocja
integracji społecznej
VIII
Regionalne
kadry
gospodarki
IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach
X Partnerstwo na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich.
Specyficzny charakter ma
Priorytet XI - PomocTechniczna,
przeznaczony na wsparcie
techniczne i organizacyjne
instytucji zaangażowanych w
zarządzanie i wdrażanie PO KL.
Będzie on wdrażany zarówno
na poziomie centralnym, jak i
regionalnym.
60 proc. alokowanych środków
zostanie
przeznaczonych
na wsparcie dla regionów, a
pozostałe 40 proc. środków
będzie wdrażane sektorowo
przez odpowiednie resorty.
Istotną zmianą jest fakt, że w

Udział priorytetów w ogólnym planie finansowym Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
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nowym okresie programowania
beneficjantami będą mogły być
wszystkie legalnie działające
podmioty.
Dotychczas
lista instytucji, które mogły
aplikować była zamknięta.
W
ramach
komponentu
regionalnego środki zostaną
przeznaczone na wsparcie
dla osób i grup społecznych,
natomiast
w
ramach
komponentu
centralnego
środki zostaną przeznaczone
przede wszystkim na wsparcie
dla struktur i systemów.
Celem Priorytetu VII „Rynek
pracy otwarty dla wszystkich
oraz
promocja
integracji
społecznej” jest podniesienie
poziomu
aktywności
i
mobilności zawodowej oraz
zdolności do zatrudnienia
osób
bezrobotnych
i
poszukujących pracy (zarówno
zarejestrowanych
jak
i nie zarejestrowanych w
powiatowych urzędach pracy),
a także osób odchodzących
z rolnictwa i zamierzających
podjąć pracę w zawodach
pozarolniczych.
Z
kolei
Priorytet VIII „Regionalne
kadry gospodarki” stawia na
zwiększenie konkurencyjności
przedsiębiorstw, podnoszenie
i dostosowywanie kwalifikacji
osób pracujących do potrzeb
regionalnej
gospodarki.
Wyrównywanie szans edukacyjnych, a także budowa
potencjału innowacyjnego i
rozwojowego szkół to cele
Priorytetu IX. X Priorytet
ma
pobudzić
aktywność
mieszkańców
obszarów
wiejskich,
zachęcić
ich
do
tworzenia
lokalnych
inicjatyw
ukierunkowanych
na przedsiębiorczość, zatrudnienie, integrację społeczną i
kształcenie.
Oprac. Piotr Strzelecki

KONKURS

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przygotowuje
konkursy dla Gminnych Centrów Informacji oraz
Akademickich Biur Karier. Głównym celem obu
projektów jest aktywizacja GCI i ABK.
Założeniem
konkursu
jest
aktywizacja zawodowa małych
społeczności lokalnych (lub grup
w ich obrębie) w województwie
śląskim,
ze
szczególnym
uwzględnieniem młodzieży.
Innowacyjny charakter konkursu
to nowe, niekonwencjonalne
pomysły i rozwiązania, na które
można liczyć w gminnych centrach
informacji. Zwłaszcza w małych
gminach, w ośrodkach wiejskich,
lecz również w miastach, gdzie
spada liczba klientów GCI,
należy
wzmocnić
działania
upowszechniające
możliwie
wszechstronną wiedzę i informację
(z uwzględnieniem zagadnień
dotyczących zatrudnienia, szkoleń, warsztatów) dostępną w
zasobach internetowych, ale też
na lokalnym i regionalnym rynku
pracy, w konkretnym środowisku
pracobiorców i pracodawców
oraz instytucji pośredniczących
i pomagających w zdobyciu
pracy. Istotnym dla organizacji i
przebiegu konkursu elementem
będzie współpraca gminnych
centrów informacji z powiatowymi
urzędami pracy, które dysponują

Fot. WUP

ZAKTYWIZOWAĆ
GCI ORAZ ABK
Spotkanie z przedstawicielami GCI
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

środkami z Funduszu Pracy,
co może ułatwić organizowanie
szkoleń i innych form wsparcia
przez podmioty biorące udział w
konkursie.
Te wszystkie działania winne
być opisane i upowszechnione,
dlatego
też
przedmiotem
konkursu jest opracowanie przez
gminne centra informacji folderu
informacyjnopromocyjnego.
Projekt wydawniczy powinien
prezentować aktualną działalność,
osiągnięcia
i
zamierzenia
gminnego centrum informacji
oraz jednocześnie służyć jak
najlepszemu jego wypromowaniu.
Konkurs jest skierowany do
wszystkich gminnych centrów
informacji województwa śląskiego.
Nagrodą w konkursie będzie
wydanie najlepszego projektu
w formie kolorowego folderu
informacyjno-promocyjnego,
Koszty tego wydawnictwa pokryje
Wojewódzki Urząd Pracy w
Katowicach (ze środków Funduszu
Pracy).
Pełną informację na temat zasad
konkursu oraz jego harmonogram
będzie można znaleźć na stronie

internetowej WUP w Katowicach
– www.wup-katowice.pl
Aktywizacja to także cel drugiego
z planowanych konkursów. – W
przypadku Akademickich Biur
Karier przez 4 lata z rzędu były
ogłaszane konkursy na szczeblu
ministerialnym. Teraz chcemy
przejąć tę inicjatywę, bo w ten
sposób ABK mają możliwość
rozwoju – wyjaśnia Gabriela
Woźnica-Bańka,
kierownik
Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego. Zadaniem
Akademickich Biur Karier będzie
przygotowanie
podręcznika
planowania kariery zawodowej
dla absolwenta szkoły wyższej.
–
Dajemy
ABK
zupełną
dowolność w stworzeniu takiego
podręcznika. Przede wszystkim
pracownicy tych biur powinni
oprzeć się na doświadczeniach
studentów swoich uczelni – dodaje
Woźnica-Bańka. W nagrodę trzy
najlepsze ABK otrzymają – na
zasadzie wypożyczenia – kioski
multimedialne.
Piotr Strzelecki

Zaprojektuj folder i wypromuj swoje GCI
Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs dla Gminnych Centrów Informacji Województwa Śląskiego
na najlepszy projekt folderu informacyjno-promocyjnego
Projekt wydawniczy powinien prezentować aktualną działalność, osiągnięcia i zamierzenia Gminnego Centrum
Informacji oraz jednocześnie służyć jak najlepszemu wypromowaniu GCI. Konkurs jest skierowany do wszystkich
Gminnych Centrów Informacji Województwa Śląskiego.
Nagrodą w konkursie będzie wydanie najlepszego projektu w formie 16 stronicowego (wraz z okładką) w
formacie A4, kolorowego folderu informacyjno-promocyjnego. Koszty tego wydawnictwa pokryje Wojewódzki Urząd
Pracy w Katowicach (ze środków Funduszu Pracy).
Projekt folderu z dopiskiem „KONKURS dla GCI” należy dostarczyć do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Katowicach do 16 lutego 2007 roku. Ocena złożonych projektów przez komisję oceniającą WUP nastąpi do 9 marca 2007
roku. Ogłoszenie wyników nastąpi 16 marca 2007 roku. Szczegółowe ustalenia co do zasad konkursu zawiera regulamin
konkursu dostępny na stronie internetowej WUP : www.wup-katowice.pl.
Gotowy projekt folderu należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (adres:
40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a) w terminie do 16 lutego 2007 roku.
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PRACA
PO
S¥SIEDZKU

Fot. Piotr Bieniecki.

INTERREG III A

Rafał Rojek i Olga Glustikova.

Wymiana doświadczeń i popularyzacja rynku pracy - to cele polsko-słowackiego
projektu „Współpraca transgraniczna urzędów pracy Polski i Słowacji w celu
promocji zatrudnienia, przedsiębiorczości i rozwoju instytucji rynku pracy w regionie
Beskidów”. Ten projekt realizowany jest w ramach programu Interreg III A, w którym
uczestniczą polskie i słowackie Urzędy Pracy. Jednym z elementów przedsięwzięcia
jest wymiana urzędników z obu krajów, pierwsi już wyjechali do pracy.
Olga Glustikova z Urzędu
Pracy w Namestovie przez dwa
tygodnie obserwowała pracę
swoich kolegów w Polsce.
Zaznacza, że mimo trudności
językowych, w tym czasie
bardzo dobrze zapoznała się z
metodami pracy w bielskiej filii
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
i Powiatowym Urzędzie Pracy
w Żywcu. Jej zdaniem, system
pracy
polskich
urzędów
zajmujących
się
pomocą
bezrobotnym prawie nie różni
się od działalności słowackich
instytucji promujących zatrudnienie. To jest właśnie jeden
z
najważniejszych
celów
programu.
Pracownicy
z
„wymiany” obserwują różnice
między
systemami
pracy
urzędów z obu krajów.
10

Każdy kraj ma bowiem
własny system opieki nad
osobami bezrobotnymi, ale
generalne zasady rejestracji
bezrobotnych są podobne.
- Bezrobotni zarówno w Polsce
jaki i na Słowacji mają podobne
problemy z poszukiwaniem
pracy, często barierą jest brak
znajomości języka obcego.
Pracodawcy
natomiast
nie mogą znaleźć osób o
właściwych kompetencjach.
Ale są też różnice, w Polsce
pracodawcy mają zgodnie
z ustawą
o promocji
zatrudnienia i instytucjach
rynku
pracy
obowiązek
zgłaszania do urzędów pracy
każdego wolnego miejsca
pracy, natomiast na Słowacji
nie muszą tego robić. W

konsekwencji
pracownikom
urzędów zajmujących się
pomocą
bezrobotnym
w
poszukiwaniu pracy trudno
jest
zdobyć
informacje
o wolnych etatach. Inną
słabością słowackich urzędów
pracy jest to, że komunikacja
z pracodawcami poprzez
Internet jest jeszcze mało
rozpowszechniona,
więc
pracownik
odpowiedzialny
za szukanie miejsc pracy
wyrusza w teren i pyta o
wolne miejsca pracy - mówi
Glustikova. Podobnie jak w
Polsce, ogromne trudności
ze znalezieniem pracy mają
osoby starsze i posiadające
jedynie wykształcenie podstawowe. - Często brak pracy
jest świadomym wyborem.
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Kto chce znaleźć pracę
- znajdzie – dodaje Olga
Glustikova.
Jej
zdaniem,
słowackie urzędy pracy są
bardziej wymagające wobec
poszukujących zatrudnienia.
Każdy
bezrobotny
musi
meldować się w urzędzie co
dwa tygodnie, dokumentując
co robił w ciągu tego czasu,
musi udowodnić, że aktywnie
szukał pracy, poprzez np.
zbieranie ogłoszeń o pracy
czy informacje o przebytych
rozmowach kwalifikacyjnych , a
taki przymus może niektórych
bezrobotnych
mobilizować,
choć dla innych to udręka. W takim przypadku słowacki
system, być może bardziej
motywuje bezrobotnych do
szukania pracy – przyznaje
Rafał Rojek, z bielskiej filii
WUP, koordynator projektu
Interreg III A ze strony
śląskiego
Wojewódzkiego
Urzędu Pracy. Ale dodaje, że
Słowacja ze swoimi 5,4 mln
mieszkańców może lepiej
ogarnąć problem bezrobocia,
bo o wiele mniejsza w
porównaniu do Polski jest tam
liczba osób poszukujących

pracy. - Wymiana pracowników
słowackich
i
polskich
urzędów pracy ma przede
wszystkim pomagać osobom
poszukującym zatrudnienia w
regionie transgranicznym. W
Unii Europejskiej to efektywny
i szybki sposób wymiany
informacji dotyczących nie
tylko rynku pracy, ale i funduszy
unijnych. Pracownicy urzędów
pracy mogą też poznać się
nawzajem, nauczyć nowych
metod pracy, aby w końcu
tę wiedzę móc przekazywać
naszym
klientom,
czyli
poszukującym pracy. - mówi
Rafał
Rojek.
Wymiana
stażowa pracowników polskich
i słowackich urzędów pracy to
nie jedyne działania w ramach
unijnego programu Interreg III
A Polska- Republika Słowacka.
Wojewódzki Urząd Pracy, w
porozumieniu z powiatowymi
urzędami pracy w BielskuBiałej, Cieszynie i Żywcu,
wspólnie zamierzają stworzyć
analizę
transgranicznego
rynku pracy. - Chcemy poznać
strukturę zatrudnienia w strefie
nadgranicznej, jakie zawody
są nadwyżkowe, a na które
stanowiska
brakuje
pracowników. Poprzez
wyniki
tej
analizy
poznamy, w jaki sposób
rozkłada się rynek
pracy w tej strefie oraz
stworzymy prognozy
dotyczące
rozwoju
poszczególnych gałęzi
przemysłu w regionie
transgranicznym.
Dowiemy się, w jakich
zawodach
warto
kształcić młodzież, w
jakim kierunku podążać
ze szkoleniami dla
osób
bezrobotnych.
Chcemy
również
Zuzana Lièkova z Urzędu Pracy
poznać
oczekiwania
w Èadcy przez tydzień obserwowała
pracodawcówmówi
pracę urzędników bielskiej filii WUP .

Rafał Rojek. Analiza obejmie
zarówno strefę nadgraniczną
strony polskiej, jak i słowackiej.
Twórcy projektu chcą dotrzeć z
ankietami do przedsiębiorców,
osób, które poszukują pracy,
oraz do absolwentów szkół
średnich i wyższych, by
wiedzieć, czego
oczekują
od rynku pracy. Takich analiz
urzędy nie były w stanie
wcześniej zrobić ze względu na
brak pieniędzy. Przygotowanie
tego dokumentu wymaga
czasu,
ale
ostatecznie
musi być gotowy na koniec
sierpnia 2007 roku. To jeden z
podstawowych celów projektu
Interreg III A.
Oprócz wymiany stażowej
i utworzenia analizy transgranicznego rynku pracy,
WUP planuje też wydanie
dwujęzycznego informatora o
rynku pracy Polski i Słowacji. Coraz więcej naszych rodaków
wyjeżdża na Słowację do
pracy, a my możemy pomóc
im
oferując
niezbędne
informacje dotyczące tamtejszego rynku pracy. Są
pewne nisze w tamtejszej
gospodarce, które Polacy
potrafią
zagospodarować,
widzą możliwość prowadzenia
współpracy ze Słowakami.
Następni chętni obserwują z
uwagą ich sukcesy i są gotowi
przenieść się na tamten rynek
- zapewnia Rafał Rojek.
Informator będzie zawierał
przepisy dotyczące tego, jak
bezrobotny Słowak może
zarejestrować się w Polsce i
odwrotnie - jak Polak może
szukać pracy na Słowacji.
Wszyscy chętni znajdą tam
też wiadomości dotyczące
wymogów przy rejestracji
działalności gospodarczej na
Słowacji.
Magda Sojka
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PARTNERSTWO
DLA RYNKU
PRACY
Rozmowa z Andrzejem Perlińskim,
dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy
w Częstochowie, przewodniczącym
śląskiego Konwentu Dyrektorów PUP,
członkiem prezydium ogólnopolskiego
Forum Dyrektorów.
Stoi Pan na czele Konwentu
Dyrektorów
Powiatowych
Urzędów Pracy w województwie
śląskim. Jakie jest umocowanie
Konwentu
w
strukturze
instytucjonalnego zwalczania
bezrobocia?
Konwent Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy powstał
z inicjatywy ich założycieli
i był odpowiedzią na potrzebę
integracji i współdziałania przy
realizacji zadań przez instytucje
rynku pracy.
Jest to struktura autonomiczna,
nie mająca ambicji politycznych.
Nasze
miejsce
jest
przy
samorządzie.
Konwent powstał stosunkowo
niedawno, nieco ponad dwa lata
temu, jako jeden z pierwszych
w kraju. Od półtora roku
podobne konwenty są we
wszystkich regionach, stąd też
zaistniała potrzeba powołania
struktury
ogólnokrajowej
Forum Dyrektorów przy Związku
Powiatów Polskich, która działa
poza zapisami „Ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy”.
Jednak dotychczasowa działalność
Konwentu,
mimo
stosunkowo krótkiej historii,
pokazuje chyba, że jest to ciało
bardzo przydatne?
12

Dyrektor PUP w Częstochowie Andrzej Perliński

Nie
wypada
się
chwalić,
ale
dysponujemy
takim
doświadczeniem,
że
warto
wykorzystywać
nas
w roli doradców. W wielu
przypadkach mamy też do
czynienia z przepisami, czy
rozporządzeniami
napisanymi
tak, że pojawiają się trudności
w ich interpretacji. I po to wszyscy
się zbieramy, aby tworzyć
wykładnię jednakową dla całego
województwa. Bo inaczej jest, gdy
przepisy odczytuje jeden dyrektor,
a inaczej, gdy uzgodnienia robi
się wspólnie, po zastanowieniu
i dyskusji.
Takie sytuacje pojawiają się
często i należy na nie reagować
na bieżąco. Właśnie dzisiaj
dzwoniła do mnie Dyrektor
PUP z Katowic, że jest problem
z ZUS-em. Zakład wskazał błędy
w „Płatniku” i zakreśla ich termin
poprawienia do końca roku.
W takich sytuacjach wiemy już, jak
postępować, będziemy musieli się
szybko spotkać i podjąć działania
w celu wypracowania stanowiska
i rozwiązania problemu.
Co różni Konwent od Wojewódzkiego Urzędu Pracy?
Zależności nie ma żadnej, urzędy
powiatowe są całkowicie odrębne
w stosunku do Wojewódzkiego
Urzędu Pracy. Każdy PUP podlega

bezpośrednio albo pod starostę,
albo pod prezydenta, a więc jest
jednostką samorządową. Określa
się nas jednak jako administrację
zespoloną, co oznacza, że część
wykonywanych przez nas zadań
jest z zakresu administracji
rządowej a część samorządu
powiatu.
Z WUP współpracujemy przy
programach współfinansowanych
ze środków unijnych, czy też przy
podziale pieniędzy na różne
formy aktywizacji bezrobotnych.
Działając jako administracja
zespolona w niektórych wypadkach korzystamy wspólnie
z
tego
samego
kanału
przekazywania pieniędzy na linii
ministerstwo - województwo samorząd powiatowy.
Bardziej można to określić
mianem partnerstwa. Pieniądze
przekazywane
na
zadania
realizowane
przez
nas
z MPiPS nie wchodzą nawet
do budżetów miejskich. W tych
zadaniach jesteśmy partnerami
i z ministerstwem, i z WUP.
Niektóre działania przypisane
są tylko staroście i wykonujemy
je samodzielnie - w wydaniu
powiatowym, czy miejskim.
Kto wchodzi w skład Konwentu?
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W Konwencie zasiada 31
dyrektorów wszystkich powiatowych
urzędów
pracy
województwa śląskiego. Wiadomo, że są sprawy, które lepiej
rozwiązywać na szczeblu regionu.
To ważne, aby osiągnąć jedność
i solidarność na poziomie całego
województwa. Dlatego też nasze
działania idą w tym kierunku, aby
wszędzie obowiązywały takie
same rozwiązania.
Przede
wszystkim
chodzi
o problemy, z jakimi codziennie
boryka się każdy PUP. Dzięki
Konwentowi możemy proponować
zmiany w przepisach prawnych
i ich nowelizacji. Bierzemy udział
w przygotowaniu materiałów dla
parlamentarzystów. Odbywa się
to w ten sposób, że opracowania
ze
wspólnego
posiedzenia
trafiają do każdego dyrektora
Powiatowego
Urzędu
Pracy
do zaopiniowania i naniesienia
ewentualnych uwag. Po analizie
w konwentach wojewódzkich
uzyskuje się dokument roboczy,
gotowy do dyskusji na forum
krajowym.
Tak było ostatnio na ogólnopolskim
Forum
Dyrektorów.
Opiniowaliśmy
nowelizację
naszej
ustawy.
Chcieliśmy,
aby weszła ona w życie
jeszcze w tym roku. Z tego
jednak co wiem, ministerstwo
przygotowuje zmiany, ale one
zaczną obowiązywać dopiero od
przyszłego roku.
To chyba dosyć nietypowa
sytuacja? Lokalne struktury
administracji
zazwyczaj
nie uczestniczą w procesie
legislacyjnym, nie przygotowują
dla
ustawodawcy
swoich
opinii, czy uwag. Warto szerzej
rozpowszechnić ten obyczaj,
bo to właśnie szczebel lokalny
ma kontakt z obywatelem.
To prawda, powiatowe urzędy
pracy to najniższy szczebel
administracji i rzeczywiście nasze
decyzje dotyczą bezpośrednio
ludzi. Niestety, patrząc na tę
problematykę z samej góry,
niejednokrotnie nie dostrzega
się
tych
problemów
przy

tworzeniu prawa. Właśnie taka
jest nasza rola, pokazywać, jak
powinno wyglądać rozwiązanie
problemu, aby parlamentarzyści
się nie pomylili przy uchwalaniu
przepisów prawa.
Jak Pan ocenia współpracę
Konwentu z Wojewódzkim
Urzędem Pracy?
Współpraca
bardzo
dobrze
się układa, określiłbym ją jako
ścisłą. Mimo braku formalnego
powiązania, sytuacja wręcz
wymusza na nas taką współpracę.
Skoro
razem
działamy
w województwie śląskim, to
musimy skoordynować nasze
działania. WUP odpowiada za
politykę rynku pracy na poziomie
całego regionu, ale powiatowe
urzędy
współodpowiadają
w ramach swoich mniejszych
obszarów. Zależności organizacyjnej
ze
strukturą
wojewódzką nie ma, jednak
istnieje zależność merytoryczna,
czy techniczna przy realizacji
naszych działań i pozyskiwaniu
pieniędzy.
Po tych dwóch i pół roku
działalności, co Pan uważa
za największy sukces Konwentu?
Sukcesem jest już to, że został
powołany i działa. Powstała
reprezentacja do rozmów, także
z WUP-em, ustalamy kryteria
podziału
pieniędzy.
Udało
się uzyskać w tak licznym
gronie
wzajemne
zaufanie,
uwidocznione np. wtedy, gdy
reprezentacja
powiatowych
urzędów negocjuje w imieniu
pozostałych i uzyskuje ogólną
akceptację. Oczywiście Konwent
działa pod kontrolą, w sposób
przejrzysty, nikogo się nie
oszukuje i nikt nie zyskuje
czegoś kosztem innych. Powstał
dobry układ, istnieje między nami
partnerstwo.
Dzięki Konwentowi dyrektorzy
mają dodatkowe narzędzie,
w każdej chwili mogą się zwrócić
do innych osób z podobnymi
problemami
zawodowymi,
dzwonimy jeden do drugiego,
dyskutujemy i wspólnie ustalamy

stanowisko, możemy je przekazać
wyżej. To przykład z ostatnich
tygodni, że przy nowelizacji naszej
ustawy wiemy, że ktoś czuwa nad
jej odpowiednim kształtem, że
nasze opinie zostaną na wyższym
szczeblu przedłożone.
Czy któraś z ustaw właśnie w ten
sposób była opracowana?
Już przy „Ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy” nasz Konwent włączył się
w prace, opiniowaliśmy ją dla
ministerstwa. Myślę, że właśnie
dzięki temu uniknięto wielu
błędów, które poprawiliśmy na
etapie zwykłej dyskusji. Teraz
przedstawiamy do nowelizacji
punkty, mówiące o szkoleniach
i innych wewnętrznych sprawach
instytucjonalnej obsługi rynku
pracy, na pewno usprawnią one
system funkcjonowania urzędów.
Zresztą nie samych tylko urzędów,
także naszych samorządów.
Ostatnio
wynikła
sprawa
likwidacji w 2007 r. 7% odpisu
obowiązującego
w
sytuacji,
gdy pracownicy przechodzą
z zatrudnienia w ramach robót
publicznych na etaty. Do tej pory
samorządy miały z tego tytułu
7% dotację od limitu środków
Funduszu Pracy na dany rok. Ta
możliwość kończy się w przyszłym
roku.
Zwróciliśmy na to uwagę i teraz
negocjujemy
z
dyrektorami
departamentów. Oni z kolei
przedłożyli problem w komisji
sejmowej, gdzie został przychylnie przyjęty. W przypadku
Częstochowy to może oznaczać
nawet milion złotych. To całkiem
spora kwota. Jest różnica, mieć
milion, czy też go nie mieć.
Widać więc, że te nasze działania
wspierają samorządy, bo sami to
dobrze czujemy. Sami walczymy
o pieniądze na etaty dla naszych
pracowników
i
poprawiamy
przy tym standard usług dla
bezrobotnych.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Michał Sohlich
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EFS

ŒL¥SKIE
KOBIETY
BIZNESU
Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich i Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach organizują ciekawe i pożyteczne szkolenia dla pań. Niewykluczone,
że projekt „Śląskie kobiety biznesu”, który już teraz cieszy się ogromnym
zainteresowaniem kobiet będzie realizowany w całym kraju. Kto może w nim
uczestniczyć, co można uzyskać i jakie są założenia tego projektu?
- Projekt jest skierowany do
kobiet zarejestrowanych jako
bezrobotne w Urzędzie Pracy w
Siemianowicach Śląskich, które
zainteresowane są podjęciem
działalności
gospodarczej.
Sporo osób nie posiada odpowiedniej wiedzy dotyczącej
procedur
rejestracyjnych,
aspektów
podatkowych
czy
innych kwestii niezbędnych przy
zakładaniu firmy - mówi Iwona
Piątkowska - kierownik Referatu
Programów Rynku Pracy w
Siemianowicach Śląskich. Sam
projekt podzielono na kilka
etapów. Po okresie rekrutacji,
gdzie panie są sprawdzane
pod kątem predyspozycji do
prowadzenia
działalności
gospodarczej,
wyłaniana
jest grupa – każdorazowo
8 pań, która uczestniczy w
kompleksowo przygotowanych
szkoleniach. Każde szkolenie
trwa dwa tygodnie i jest
prowadzone przez specjalistów
ds.
przedsiębiorczości
z
Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
W sumie przez takie szkolenia
przejdzie aż 40 pań. – Mamy
faktycznie mnóstwo zgłoszeń
i już dziś widzimy, że jest
zapotrzebowanie
na
takie
projekty. Uczestniczki zapoznają
się z wszystkimi zagadnieniami
14

związanymi
z otwieraniem
działalności, z rozliczaniem się, z
wypełnianiem formularzy. Będzie
także prowadzony na poziomie
podstawowym kurs programu
„Płatnik”, panie poznają program
księgowy, zagadnienia związane z
BHP czy z prawem pracy - dodaje
Iwona
Piątkowska.
Powstaje
pytanie, skąd pomysł i środki na
ten projekt? - Od dawna myśleliśmy
nad naszym własnym projektem,
który
niejako
zmobilizowałby
osoby bezrobotne do rozpoczęcia
działalności
gospodarczej.
Chcieliśmy
wspomóc
osoby
bezrobotne
poprzez
szersze
wsparcie. Do tej pory jako Biuro
Promowania
Przedsiębiorczości
prowadzimy spotkania grupowe,
czy też indywidualne z osobami
zainteresowanymi
działalnością
gospodarczą. Ale te szkolenia
ze względu na dużą liczbę osób
nie mają dłuższej formuły. Zatem
opracowaliśmy projekt, gdzie grupą
docelową są osoby bezrobotne, w
tym przypadku panie. Rozeznaliśmy
się w kwestiach dotyczących EFS i
okazało się, że takim programem,
z którego możemy skorzystać
jest działanie 1.6 SPO RZL.
Napisaliśmy wniosek, na który
otrzymaliśmy środki – mówi Bogdan
Wołowczyk,
kierownik
Biura
Promowania
Przedsiębiorczości

w WUP w Katowicach. Bogdan
Wołowczyk dodaje, że to właśnie
kobiety mają większe trudności
z otwarciem własnego biznesu,
bo to na nich w większym
stopniu ciąży prowadzenie domu
i wychowywanie dzieci. - Na
Śląsku jest niepisaną tradycją, że
to właśnie na kobietach spoczywa
większość tych obowiązków–
tłumaczy Bogdan Wołowczyk. Do
pierwszej rekrutacji zgłosiło się
kilkanaście pań, które po przejściu
weryfikacji otrzymały szansę
uczestnictwa w tym projekcie.
Zainteresowanie szkoleniami jest
wielkie i powstaje pytanie, jakie
pomysły mają panie na otwarcie
własnego biznesu? - Pomysły na
biznes są bardzo różne, część
z nich wynika z wcześniejszych
doświadczeń
zawodowych.
Zgłosiła się np. pani, która
wcześniej pracowała u kogoś
jako pracownik, a ponieważ szef
zrezygnował z tej działalności,
to teraz ona chce nadal ją
prowadzić. Ta pani pracowała
w sklepie odzieżowym, który
właściciel zamknął. Następna z
kandydatek chce otworzyć na
swoim osiedlu sklepik „Wszystko
za 4 złote”, bo na jej osiedlu
takiego sklepu nie ma. Zgłoszone
do projektu panie chcą przede
wszystkim zająć się działalnością

EFS
usługową – mówi Agata Tabaka,
koordynator projektu „Śląskie
kobiety biznesu”. Jej zdaniem,
te panie, które zgłaszają swoje
pomysły, mają duże szanse na
osiągnięcie sukcesu – Jedna z
pań chce produkować artykuły
ozdobne i na początek będzie
je wykonywać własnoręcznie. W
przyszłości chce je sprzedawać
poprzez sklep internetowy i szukać
zbytu za granicą, bo wiadomo,
że Internet takie możliwości
stwarza. Kolejna z pań chce
świadczyć usługi księgowe, ma
ukończone odpowiednie kursy i
nic nie stoi na przeszkodzie, aby
spróbowała
wykorzystać
swoje
dotychczasowe
doświadczenie - dodaje
Agata Tabaka. Szkolenia
rozpoczęły się w grudniu
i potrwają dwa tygodnie.
Jedno szkolenie trwa 6
godzin dziennie. Każda z
pań otrzyma odpowiednie
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, gdzie
będzie
wymieniona
tematyka, w jakiej została
przeszkolona. - Szkolenia
prowadzą
pracownicy
Biura Promowania Przedsiębiorczości (48 godzin
), natomiast 12 godzin
poprowadzą
osoby-specjaliści z prawa pracy i z
BHP. Jeżeli chodzi o samo
szkolenie, to poruszamy
aspekty podatkowe, przepisy
związane z ZUS i uczymy, jak
napisać biznesplan. Poza tym
omawiamy kwestie finansowania
działalności
gospodarczej
i
obsługę komputera w biznesie
– informuje Bogdan Wołowczyk.
Koordynator
projektu
Agata
Tabaka uspokaja. – Jeśli zdarzy
się tak, że podczas szkolenia,
któraś z pań zrezygnuje, to na jej
miejsce zostanie przyjęta kolejna
osoba. Mamy więcej chętnych, niż
miejsc, więc myślę, że wszystkie
uczestniczki
będą
chciały
ukończyć szkolenie, bo jest ono
związane z dotacjami, które będzie
można uzyskać- dodaje Agata
Tabaka. O jakie dotacje chodzi?
- Po takim szkoleniu panie mają
prawo do ubiegania się o dotacje
na rozpoczęcie
działalności
gospodarczej.
W
programie

przewidziano 20 dotacji, czyli
dla połowy uczestniczek - dla
tych, które najlepiej sporządzą
wnioski wraz z biznesplanami.
Pozostałe panie, jeżeli będą
zainteresowane, mogą starać
się o dotację z innych środków.
Można otrzymać 12 tysięcy
złotych bezzwrotnej dotacji informuje Iwona Piątkowska.
Zdaniem Iwony Piątkowskiej
pierwsze dwie panie będą mogły
jeszcze w 2006 roku otrzymać
pieniądze, bo jeszcze w tym roku
chcą założyć własną firmę. –
Panie muszą się z tych pieniędzy
rozliczyć
bardzo
dokładnie

biznesplanem? – Nie ma obaw,
bo szkolenie jest po to, aby takie
wnioski i biznesplany konstruować.
Pomożemy paniom w napisaniu
tych dokumentów. One tego
będą się uczyć – dodaje Iwona
Piątkowska. Jest jeszcze jedna
korzyść dla pań, które zechcą
uczestniczyć w projekcie „Śląskie
kobiety biznesu”. Każda z osób,
która zakończy szkolenie może
liczyć na pomoc specjalistów
ds. przedsiębiorczości, którzy
w przypadku pojawienia się
problemów w prowadzeniu firmy
będą służyli radą i fachową
pomocą. – Będą to bezpłatne

Uczestniczki pierwszych szkoleń w ramach projektu
,,Śląskie kobiety biznesu”

wykazem
faktur.
Pieniądze
mogą być przeznaczone na
wszystkie maszyny, urządzenia,
wyposażenie
potrzebne
do
stworzenia jakiegoś punktu, ale
też częściowo na środki obrotowe,
jeśli to będzie działalność
handlowa. Dotacja nie może
być przeznaczona na opłaty,
na samochód i remonty. Wkład
własny nie jest bezpośrednio
wymagany, natomiast wymusza
go charakter dotacji – bo jeśli nie
może ona być przeznaczona na
opłaty, to panie muszą mieć te
pieniądze ”na start”, aby przez
ten pierwszy miesiąc lub dwa
móc się utrzymać – informuje
Bogdan Wołowczyk. Czy jednak
uczestniczki
szkoleń
same
sobie poradzą z wnioskami i

konsultacje – informuje Bogdan
Wołowczyk.
Jego
zdaniem
uczestniczki
projektu
mają
szansę zrealizowania własnych
pomysłów na biznes i spróbowania
siły w roli przedsiębiorcy. Oczywiście nie każda osoba ma
predyspozycje do prowadzenia
działalności
gospodarczej,
natomiast
jeśli
rozważa
podjęcie samozatrudnienia - to
tutaj ma szansę dokładnie się
tego nauczyć – mówi Bogdan
Wołowczyk. Na zakończenie
dodajmy, że na odbycie szkolenia
jest sporo czasu, bo zapisy
w siemianowickim PUP-ie są
przyjmowane do września 2007
roku.
Oprac. Daniel Dziewit, Piotr
Strzelecki
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CZECHY I S£OWACJA
Czechy i Słowacja
to kraje od strony północnej sąsiadujące z Polską.
Jako
dwa
samodzielne kraje
uznawane są od
1 stycznia 1993
roku.
Wcześniej
wspólnie tworzyły
Czechosłowację.
Republika Czeska
graniczy od zachodu
z Niemcami, od
południa z Austrią,
Praga - jedno z najpiękniejszych miast w Europie.
od wschodu ze
Słowacją
i
od
północy z Polską. Słowacja za sąsiadów ma Węgry, Czechy, Austrię, Ukrainę i Polskę.
Zarówno Czechy jak i Słowacja otworzyły rynek pracy dla obcokrajowców w maju
2004 (od kiedy stały się państwami członkowskimi Unii Europejskiej). Chociaż
zarobki w Czechach i na Słowacji są o wiele niższe, niż w krajach zachodnich Unii
Europejskiej, oferty pracy w tych dwóch państwach są dla Polaków coraz bardziej
atrakcyjne, zwłaszcza ze względu na sąsiedztwo, niskie koszty utrzymania oraz
językową łatwość porozumienia.
Czechy zamieszkuje 10,3
milionów obywateli. Z ostatniego
spisu powszechnego wynika,
że do czeskiej narodowości
poczuwa się 90% obywateli
a największymi mniejszościami
są: Słowacy, Niemcy, Polacy,
Cyganie i Węgrzy. Stolicą kraju
jest Praga – uważana przez
wielu za jedno z najpiękniejszych
miast europejskich. Inne większe
miasta to Brno, Ostrawa, Pilzno,
Ołomuniec czy Liberec. Czechy
są republiką, na czele której stoi
prezydent, a władzę sprawuje
dwuizbowy parlament. Państwo
podzielone jest na czternaście
regionów: kraj Hl. m. Praha,
Středočeský kraj, Jihočeský kraj,
Plzeňský kraj, Karlovarský kraj,
Ústecký kraj, Liberecký kraj,
Královéhradecký kraj, Pardubický
kraj, kraj Vysočina, Jihomoravský
kraj, Zlínský kraj, Olomoucký
kraj,
Moravskoslezský
kraj.
Według wyników ostatniego
spisu ludności 59% Czechów jest
bez wyznania, a spośród około
32% osób ogólnie wierzących
83% to katolicy. Sporo przyznaje
się także do ateizmu. Językiem
oficjalnym jest język czeski.
Waluta obowiązująca w kraju to
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korona (Kč), która dzieli się na 100
halerzy. Słowację zamieszkuje
5,379 miliona mieszkańców.
Słowacy stanowią 85,7% populacji
kraju, Węgrzy 10%, Romowie
1,7%. Stolicą Słowacji jest
Bratysława. Największe miasta
w kraju to Košice, Prešov, Nitra,
Žilina, Banská Bystrica. Władza
ustawodawcza w kraju należy
do Rady Narodowej, a władzę
wykonawczą pełni Prezydent
Republiki Słowackiej oraz Rząd
RS. Administracyjnie kraj dzieli się
na osiem województw (krajów):
Bratislavský kraj, Trnavský kraj,
Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj,
Žilinský kraj, Banskobystrický
kraj, Prešovský kraj, Košický
kraj. W ramach wymienionych
województw istnieje 79 powiatów.
Prawie 69% Słowaków wyznaje
religię rzymskokatolicką. Językiem
urzędowym jest język słowacki,
lecz ze względu na sporą liczbę
mniejszości węgierskiej, często
można spotkać także język
węgierski. Walutą obowiązującą
na Słowacji jest korona słowacka
(Šk), która dzieli się na 100
halerzy.
JAK DOJECHAÆ?
Ze względu na bezpośrednie

sąsiedztwo
zarówno
Czech
jak i Słowacji z Polską, bez
problemu
zdecydować
się
można na podróż samochodem.
Kierowcy podróżujący do Czech
kontrolę graniczną przebyć mogą
na przejściach w Cieszynie
czy w Chałupkach. Wykaz
wszystkich przejść granicznych
znajduje się na stronie http://
www.psm.pl/informacje/granica.
html#2-1-b. Coraz modniejszy
w ostatnich czasach jest także
tzw.
„internetowy
autostop”,
gdzie podróżujący zamieszczają
na
stronach
internetowych
informację o możliwości zabrania
do wybranego miejsca innych
pasażerów,
za
symboliczną
opłatę za paliwo. Jeśli chodzi
o podróż do Czech w grę wchodzi
także komunikacja kolejowa.
Z Katowic dziennie odjeżdża
kilka pociągów do Pragi. Podróż
trwa ok. 7 godzin. Bilet normalny
w jedną stronę kosztuje ok. 154
zł, natomiast w obydwie strony ok.
186 zł (ważny przez 2 miesiące).
W obydwu przypadkach koszt
rezerwacji biletu wynosi 12 zł.
Ekonomicznie
można
także
podróżować czeskimi kolejami
np. z Czeskiego Cieszyna do
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wybranego miejsca w Czechach.
Podróż odbyć można także
samolotem, ale z Katowic nie
ma bezpośredniego połączenia
ze stolicą Czech. Można lecieć
z przesiadką w Warszawie albo
we Frankfurcie. Koszty biletu
zależne są od czasu wykupienia
i
przewoźnika.
Podobnie
jest z podróżą na Słowację.
Właściciele
samochodów
granicę przekroczyć mogą na
przejściach w Korbielowie,
w
Łysej
Polanie,
czy
w Zwardoniu – Myto. Wszystkie
przejścia wymienione są na
stronie
http://www.psm.pl/
informacje/granica.html#2-1-a.
Na trasie Katowice – Bratysława
w ciagu dnia kursuje także
kilka pociągów. Za podróż,
trwającą ok. 7 godzin, zapłacić
trzeba ok. 157 zł w jedną
stronę, natomiast w obydwie
strony 188 zł (bilet ważny dwa
miesiące). W grę wchodzi
również komunikacja lotnicza,
jednak także z katowickiego
lotniska
w
Pyrzowicach
nie
ma
bezpośredniego
połączenia i liczyć się trzeba
z przesiadkami.

WARUNKI LOKALOWE

Sytuacja
mieszkaniowa
w Czechach zależna jest od
miejsca, w którym szukać
będziemy lokum. Im większe
miasto, a co za tym idzie,
większa szansa zatrudnienia,
tym ceny wynajmu mieszkania
są wyższe. Koszty czynszu
w budynkach komunalnych,
należących do lokalnych władz
są zwykle niższe. W takim
wypadku należy kontaktować
się z właściwym urzędem,
który zarządza budynkiem.
Przykładowo
za
wynajem
mieszkania (o standardowej
powierzchni 60m2) w Pradze
(najwyższe koszty) miesięcznie
zapłacić trzeba ok. 12 000 CZK.
Wiele informacji o ofertach
i cenach wynajmu pomieszczeń
w Czechach można znaleźć na
stronie http://cenybytu.idnes.cz.
Dla podróżnych, planujących
krótki pobyt istnieje możliwość
znalezienia
pokoju
na
prywatnych kwaterach. Na wielu
czeskich domostwach natrafić
można na napis: ubytování, bądź
w języku niemieckim: Zimmer
Frei, co oznacza, że gospodarze
dysponują wolnym pokojem
do wynajęcia. Jeżeli pobyt
w Czechach ma trwać ponad
miesiąc, należy w ciągu 30 dni

zgłosić pobyt w jednostce Policji ds.
Cudzoziemców i Pogranicza. Jeśli
chodzi o Słowację, znalezienie
zakwaterowania nie jest trudne,
jednakże ceny mieszkań (jeśli
chodzi o kupno) są dość duże,
zwłaszcza w stolicy i miastach
uniwersyteckich. Oferty wynajmu
można spotkać w lokalnej prasie,
w agencjach pośrednictwa, na
stronach internetowych. Ceny
wynajmu na Słowacji także zależą
od wielkości miast. W Bratysławie
za mieszkanie trzeba zapłacić
około 12 000 koron na miesiąc.
W niektórych miastach, po dodaniu
kosztów energii, koszt może
wzrosnąć nawet dwukrotnie, jednak
nadal pozostanie stosunkowo
niski w porównaniu z opłatami
za mieszkanie w innych krajach
UE. Jeżeli pobyt na Słowacji nie
przekracza 90 dni, nie wymaga on
legalizacji. Pobyt dłuższy niż trzy
miesiące należy zgłosić w wydziale
Policji ds. cudzoziemców w miejscu
zamierzonego pobytu.

WYMAGANE DOKUMENTY

Aby podjąć pracę na terytorium
Czech
nie
jest
wymagane
pozwolenie na pracę, wystarczy
wykazać
się
paszportem

fakt zakończenia zatrudnienia.
Polacy, zamierzający przebywać
w Czechach ponad 90 dni,
zmuszeni są do wystąpienia
o wydanie pozwolenia na
pobyt dla obywatela kraju
członkowskiego UE. Jednakże
posiadanie tego zezwolenia nie
jest niezbędnym warunkiem
do podjęcia pracy. Obywatele
RP mają także możliwość
wystąpienia o szczególny rodzaj
pozwolenia na pobyt tymczasowy
lub stały składając wniosek do
konsulatu lub jednostki Policji
ds. Cudzoziemców. Podobnie
jest na Słowacji, której rząd nie
wprowadził ograniczeń jeśli chodzi
o dostęp do rynku pracy. Stąd
nie wymaga się tu specjalnych
dokumentów dopuszczających
do podjęcia pracy zarobkowej.
Polacy pracować mogą na
dłuższy okres, ustalony pomiędzy
pracodawcą a zatrudnionym.
Także
w
ramach
praktyk
produkcyjnych zatrudnieni mogą
być uczniowie i studenci, jednakże
ten okres nie może przekroczyć
jednego miesiąca. Pobyt do
90 dni nie wymaga legalizacji.
Pobyt dłuższy należy zgłosić
we wspomnianym już wydziale

Spišsky Hrad na Słowacji.
lub
dowodem
osobistym.
Pracodawcy, którzy zatrudniają
cudzoziemców, muszą zgłosić
ten fakt w Urzędzie Pracy, nie
później niż w dniu podjęcia pracy
przez nowoprzyjętego pracownika.
Pracodawca musi zgłosić także

Policji
ds.
cudzoziemców,
wykazując się przy tym ważnym
paszportem
bądź
dowodem
osobistym, a także dokumentem
potwierdzającym zakwaterowanie
bądź zamieszkanie.
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KTO I GDZIE MA SZANSÊ NA
PRACÊ?

W Czechach obcokrajowcy mają
największą
szansę
znaleźć
zatrudnienie
w
kopalniach,
przede wszystkim z cieszących
się dobrą renomą terenów
przygranicznych. Szansa na
zatrudnienie jawi się także
w przemyśle technicznym i motoryzacyjnym (np. w fabrykach
Škody).
Poszukiwani
są
tu
do
pracy
spawacze,
monterzy, kierowcy i lakiernicy.
W Czechach pracę znaleźć
mogą także specjaliści od
marketingu, produkcji, a także
informatycy. Najwięcej ofert
czeka
na
obcokrajowców
w największych miastach np.
w Pradze. Słowacja poszukuje
wśród
obcokrajowców
fachowców
na
kierownicze
stanowiska. Także potrzebni
są pracownicy zajmujący się
handlem
nieruchomościami,
opieką zdrowotną, hotelarstwem
czy usługami finansowymi.
Bratysława i jej okolice oferują
zagranicznym
pracownikom
najszersze
spectrum
ofert
pracy i stosunkowo najwyższe
zarobki. Stopa bezrobocia wynosi
tu zaledwie 4,5 %. Natomiast
najgorzej pod tym względem
jest we wschodniej części
kraju, zwłaszcza w obszarze
koszyckim.

JAK SZUKAÆ PRACY?

W Republice czeskiej znajduje
się 77 urzędów pracy, w których
zatrudnieni
są
urzędnicy
EURES (Europejskie Służby
Zatrudnienia).
W
systemie
EURES znajdują się oferty pracy
oraz cały czas aktualizowane
informacje dotyczące warunków
życia i pracy w każdym z państw
UE. W systemie działa również
sztab specjalnie wyszkolonych
doradców, z którymi skontaktować
się można w urzędach pracy oraz
za pomocą strony internetowej
http://www.europa.eu.int/eures.
To jest jeden ze sposób otrzymania
informacji
i
ewentualnego
ubiegania się o pracę na terenie
Czech. Rekrutacją pracowników
zajmują się także prywatne
agencje.
Warunkiem
ich
istnienia jest posiadanie licencji
Ministerstwa Pracy i Spraw
Społecznych. Wykaz agencji
można znaleźć na stronie http://
www.prace.cz/dir/index.shtml?1_
a565. W Internecie znajduje się
sporo portali, zajmujących się
przekazywaniem informacji na
18

temat zapotrzebowania na rynku
pracy i ogłoszeń od pracodawców
np.
http://www.prace.cz
czy
http://www.jobs.cz.
Informacje
można także znaleźć za pomocą
tradycyjnych ogłoszeń w prasie

profesia.sk, http://www.praca.sk.

CV, RODZAJE UMÓW O PRACÊ
ORAZ CZAS PRACY

Życiorys
powinien
najlepiej
mieć jedną stronę, skupiać się

Słowackie Tatry.
lokalnej.
Także
Słowacja,
jako członek UE, jest objęty
działalnością systemu EURES.
Pod podanym wyżej adresem
można uzyskać informacje na
temat ofert pracy w Republice
Słowackiej. Osoby poszukujące
pracy mogą także skorzystać
z pomocy Urzędu pracy, spraw
socjalnych i rodziny (Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny).Urząd
ten świadczy usługi na rzecz osób
bezrobotnych,
pracodawców
i poszukujących pracy. Szeroki
wachlarz ofert Urzędu jest
co tydzień uaktualniany a do
tego usługi tam świadczone są
nieodpłatne oraz zapewniona
jest wszelka dyskrecja. Pomocne
okazać się także mogą prywatne
agencje, które jednak muszą
posiadać pozwolenie wydane
przez Urząd pracy, spraw
socjalnych i rodziny. Wykaz
agencji znajduje się na stronach
http://www.profesia.sk/en/list_
personal_agencies_detailed.
php3#6 oraz http://www.upsvar.
sk. Sporo ofert znaleźć można
także w dziennikach, dostępnych
także na stronach http://www.
sme.sk,
http://www.pravda.sk,
http://www.avizo.sk. Pomocnymi
okazać mogą się również portale
internetowe
zamieszczające
ogłoszenia od pracodawców:
http://www.job.sk,
http://www.

na informacjach istotnych dla
pracodawcy. Musi zawierać:
dane osobowe (kontaktowe),
informacje
o
wykształceniu,
doświadczeniu zawodowym (nazwy pracodawców i stanowisk
pracy) oraz wykaz umiejętności.
Życiorys winien być napisany
czytelnie, najlepiej na komputerze.
Zdjęcia, dołączone do dokumentu,
powinny posiadać format zdjęcia
paszportowego.
Czasami pracodawca wymagać
może listu motywacyjnego, który
jest swego rodzaju „przyciągaczem
uwagi”, więc warto, aby posiadał
wykaz
cech
ubiegającego
się o pracę, które w sposób
szczególny mogą okazać się
przydatne na danej posadzie.
Szczegóły dotyczące dokumentu
aplikacyjnego dla czeskiego
pracodawcy znajdują się na
stronie http://www.tiscali.cz/jobs/
jobs_center_041109.793188.
html. a dla słowackiego: http://
www.eures.sk. Umowy o pracę
mogą być podpisane na czas
nieokreślony, na czas określony,
w pełnym wymiarze godzin
oraz w niepełnym. Umowa,
sporządzona na piśmie, powinna
zawierać następujące dane: rodzaj
wykonywanej pracy, miejsce
pracy i dzień przystąpienia do
pracy, ewentualnie wiadomość
o wynagrodzeniu. Pracodawca
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może
poszerzyć
dokument
o
dodatkowe
informacje.
W Czechach oraz na Słowacji
maksymalny czas pracy wynosi
40 godzin tygodniowo. Osoby,
które nie ukończyły 16 roku życia

być zarejestrowana w rejestrze
VAT dla wszystkich towarów
sądowym. Firma musi też być
i usług objętych podatkiem wynosi
zarejestrowana
w
Urzędzie
19%. Szczegółowe informacje
Statystycznym i posiadać numer
dotyczące
zakładania
oraz
statystyczny (IČO) – odpowiednik
prowadzenia przedsiębiorstwa na
polskiego REGON-u. Po rozpoterenie Słowacji znajdują się na
częciu dziastronie http://www.employment.
łalności
firgov.sk.
ma
musi
ubiegać
się
ZAROBKI I PODATKI
o rejestrację
W Czechach stawka minimalnej
w
Urzędzie
płacy wynosi 261 euro. Najmniej
Finansowym,
zarabiają sprzątaczki, kasjerki,
aby otrzymać
panie
w
szatni,
fryzjerzy,
numer idenportierzy.
Zyski
zwiększają
tyfikacji
posię wraz ze stanowiskiem,
datkowej DIČ.
a także w większych miastach.
Po 1 maja
W Czechach obowiązuje czte2004 polskie
roprogowy system podatkowy
podmioty gouwarunkowany rocznym dospodarcze
chodem. Stawki procentowe
mają prawo
plasują się na poziomie 12%,
uczestniczyć
19%, 25% oraz 32% podatku
w przetargach
dochodowego (poniżej 121 200
publicznych
CZK rocznie płaci się - 12 %
na usługi, dopodatku dochodowego, powyżej
stawy i prace
121 200 CZK rocznie - 19 %,
budowlane.
powyżej 218 400 CZK rocznie
Podatek VAT
- 25%, powyżej 331 200 CZK
noszący narocznie - 32%). Na Słowacji płaca
zwę
„DAN
minimalna wynosi 183 euro.
Z PŘIDANÉ
Na najwyższe wynagrodzenie
HODNOTY”
mogą liczyć osoby pracujące
(w
skrócie
w
finansach,
transporcie,
DPH) wynosi
komunikacji oraz telekomunikacji.
19% (stawka
Wyższe wynagrodzenie można
podstawowa)
otrzymać w Bratysławie lub w jej
Piwo to w Czechach nie tylko napój ale i tradycja. i 5% (stawka
okolicy. Obowiązuje jedna stawka
obniżona).
podatkowa – podatek liniowy
Więcej inforwynoszący 19% od wysokości
nie mogą pracować dłużej niż 30
macji dotyczących tej kwestii
rocznego dochodu. Jeśli chodzi
godzin. Limit tygodniowy może
znaleźć można na stronie http://
o obcokrajowców, stosowana jest
ulec pomniejszeniu, jeśli praca
www.mpsv.cz.
Jak informuje
zasada umów międzynarodowych
naraża pracownika na kontakt
Ustawa nr 455/1991
ze specyfikami chemicznymi
Zb. o działalności
bądź rakotwórczymi, a także jeśli
gospodarczej,
zapodejmowana jest w systemie
graniczna
osoba
kilkuzmianowym.
fizyczna może prowadzić
działalność
W£ASNA DZIA£ALNOŒÆ
gospodarczą
także
GOSPODARCZA
na terenie Słowacji.
Przepisy dotyczące prowadzenia
Po spełnieniu podwłasnej działalności gospodarczej
stawowych warunków
przez
cudzoziemców
(wiek powyżej osiemw Republice Czeskiej zawarte
nastego roku życia,
są w § 46 Ustawy o działalności
niekaralność
itp.)
gospodarczej.
Osoba
osoba musi wpisać
fizyczna, aby zapoczątkować
swe przedsiębiorstwo
prowadzenie
działalności
do Rejestru Handlogospodarczej, przedstawić musi:
wego Republiki Słowypisy z Rejestru Karnego
wackiej. Do wniosku
macierzystego kraju, którego
dołączyć musi zaosoba jest obywatelem oraz
świadczenie
bądź
z kraju, w którym przebywała
zezwolenie
wydane
w ciągu ostatnich 3 lat ponad trzy
uprzednio
przez
miesiące, a także czeski wypis
Urząd ds. Działalności
z Krajowego Rejestru Karnego.
Gospodarczej
(tzw.
Firma z zagranicznym kapitałem
Živnostenský
úrad).
działająca w Czechach musi
Stawka
podatkowa
Bratysława - stare miasto.
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o zapobieganiu podwójnemu
opodatkowaniu.
Stosunkowo
niskie zarobki w Czechach i na
Słowacji idą w parze z niedrogimi
kosztami wynajmu mieszkania
i utrzymania.

OPIEKA ZDROWOTNA

Pomoc drogowa:
tel. 123,124,1054
Słowacja:
Policja: tel. 158
Pogotowie ratunkowe: tel. 155
150 – Straż pożarna: tel. 150
Pomoc drogowa: tel. 18124 (ASA
Slovakia),
Informacja o numerach
telefonicznych miejscowych:
tel. 120, 121
Informacja o międzynarodowych
numerach telefonicznych:
tel.0149

Osoby płacące składki na NFZ
i pracujące poza granicami
swojego kraju mogą korzystać
z opieki medycznej w ramach
ubezpieczenia.
Dokumentem
potwierdzającym
ubezpieczenie jest w krajach UE
formularz z serii E-100.
W Czechach ubezpieczenie
zdrowotne jest obowiązkowe.
Po przyjeździe do Czech
należy zwrócić się do
Kasy Chorych, gdzie na
podstawie formularza E111
otrzyma się zaświadczenie
o zarejestrowaniu. Informacje
na stronie http://www.mzcr.cz/
index.php?kategorie=47. Na
Słowacji prawo do świadczeń
zdrowotnych
przysługuje,
kiedy ubezpieczony uzupełni
i
podpisze
formularz
zgłoszeniowy. Aby skorzystać
z bezpłatnych świadczeń
medycznych, obywatel państwa członkowskiego UE
powinien posiadać formularz
E111, który wydała właściwa
instytucja w kraju, w którym
opłacane były składki na
ubezpieczenie
medyczne.
Informacje na ten temat
znajdują się na stronie http://
www.nfz.gov.pl.
Praga - widok na Teatr Narodowy.

e-mail: mrkev@law.muni.cz.

Słowacja:

Ambasada RP
ul. Hummelova 4, 814 91
Bratislava
Tel. (00 421 - 2) 5441 3175
(całodobowe) 5441 3174, 5441
2142 , 5441 3196 5441 2422,
5441 3221
fax. (00 421 - 2) 5441 3184,
e-mail:
bratampl@nextra.sk,
Wydział Konsularny adres:
jw. fax. (00 421 - 2) 5441 3193,
Wydział
Ekonomiczno-

URLOPY

W
Czechach
pracownik
ma prawo do płatnego urlopu
wypoczynkowego,
trwającego
od 4 do 8 tygodni, w zależności
od wykonywanej profesji. Jeśli
pracownik nie przepracował
całego roku, powinien otrzymać 1 dzień wolny za każdy
przepracowany miesiąc. Pracownik ma także prawo do urlopu
chorobowego, po uprzednim
przedstawieniu
odpowiednich
dokumentów.
Podobnie
na
Słowacji urlop trwa 4 tygodnie
w ciągu roku kalendarzowego.

TELEFONY ALARMOWE
I INFORMACYJNE
Czechy:
Straż pożarna: tel. 150
Pogotowie ratunkowe: tel.155
Straż miejska: tel. 156
Policja: tel. 158
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ADRESY POLSKICH PLACÓWEK
DYPLOMATYCZNYCH
Czechy:

Ambasada RP
ul. Valdstejnská 8 11801 Praha 1
tel.
(0-04202)
575-30-388,
(0-04202) 575-30-399/135,
tlx. (66) 121841 POLAC
e-mail: ambrpczechy@mbox.vol.
cz,
Konsulat
Generalny
RP
w Ostrawie
ul. Blahoslavova 4 70100 Ostrawa
tel. (0-042069) 611 80 74/6,
fax. (0-042069) 611 80 73,
tlx. (66) 52584 KGO C
e-mail:
konsulatrp.
ostrava@grendel.cz,
Konsulat RP w Brnie
ul. Kpt. Jarose 25, Brno
tel./fax. (0-04205) 45 21 56/7

Handlowy
ul. Zelená 6, 811 01 Bratislava
Tel. (00 421 - 2) 5443 0335, 5443
2744
fax. (00 421 - 2) 5443 2007 e-mail:
weh@polamb.sk,
strona internetowa: http://www.
polamb.sk,
Konsulat RP Liptovsky Mikulas
Konsul Honorowy: Tadeusz
Frąckowiak (polski, słowacki,
niemiecki) Nam. Osloboditel`ov 1
Tel. 044 - 5528810
Fax. 044 - 5528811
e-mail:
konzul@verex.sk,
konzulat@verex.sk.

Oprac. Marcin Mieszczak
Fot. www.czechtourism.com

OBSERWATORIUM RYNKU PRACY

AKTUALNA SYTUACJA
NA REGIONALNYM
RYNKU PRACY
Tendencje zmian
Ostatnie miesiące przyniosły
utrwalenie pozytywnych tendencji
obserwowanych na wojewódzkim
rynku pracy. Według stanu na
koniec października 2006 r.
w śląskich powiatowych urzędach
pracy zarejestrowanych było
236,0 tys. osób. Od początku
roku liczba bezrobotnych spadła
o 45,2 tys. osób, w odniesieniu
do października 2005 r. redukcja
wyniosła 46,5 tys. osób.

Niezmiennie notowane jest znaczne przestrzenne zróżnicowanie
bezrobocia. W końcu października
br.
największa
liczba
zaewidencjonowanych
rekrutowała się z miast o dużym
potencjale
demograficznym:
Częstochowy
(14,8
tys.
bezrobotnych), Sosnowca (14,0
tys.), Bytomia (13,1 tys.), Zabrza
(12,2 tys.) i Katowic (11,8 tys.).
Najmniej bezrobotnych notowano
w
powiatach
bieruńskolędzińskim i rybnickim (po 2,6
tys.) oraz lublinieckim (2,8 tys.).
Z
informacji
publikowanych
przez GUS wynika, że na koniec
października
br.
natężenie
zjawiska (mierzone wysokością
stopy bezrobocia) było niższe od
przeciętnego w kraju i wynosiło

13,1%
(Polska - 14,9%).
W stosunku do okresu sprzed
roku w regionie wysokość stopy
bezrobocia spadła o 2,3 punktu
procentowego.
Na silnie zurbanizowanym Śląsku
wśród pozostających w rejestrach
zdecydowanie dominują mieszkańcy miast, którzy w końcu
października 2006 r. stanowili
ponad 82 proc. bezrobotnych.
Bezrobocie
agrarne
dotyka
przede wszystkim mieszkańców
subregionu południowego
oraz
północnego.
I tak – wśród
bezrobotnych zarejestrowanych
w
podregionie
bielsko – bialskim
blisko
połowa
bezrobotnych
(49,1
proc.)
mieszka na wsi.
W
podregionie
częstochowskim
analogiczny
wskaźnik wynosi 37,7 proc. Dla
porównania – w centralnym
śląskim tylko co jedenasty
bezrobotny mieszka na wsi (9,2
proc).
W końcu października br. prawo
do zasiłku dla bezrobotnych
posiadało 10,6 proc. ogółu
zarejestrowanych (25 tys. osób).
Analizy
rynku
pracy
z uwzględnieniem zmiennej płci
niezmiennie potwierdzają tezę
o trudnej sytuacji zatrudnieniowej
kobiet. Aktualnie bez pracy
pozostaje 142,3 tys. kobiet, co
stanowi 60,3 proc. ogółu śląskich
bezrobotnych.
Wśród zarejestrowanych około
5 proc. (ponad 11 tys. osób) to
bezrobotni absolwenci szkół
(osoby pozostające w okresie do

12 miesięcy od dnia ukończenia
nauki szkolnej).
Od dwóch lat statystyka bezrobocia rejestrowanego identyfikuje
osoby będące w szczególnej
sytuacji na rynku pracy. Według
stanu na koniec października
w
grupach
bezrobotnych
w szczególnej sytuacji na rynku
pracy obserwowano następujące
zjawiska i tendencje:
- w kategorii bezrobotnych do 25
roku życia zarejestrowanych było
47,0 tys. osób, tj. o 14,2 tys. mniej
niż w październiku ubiegłego
roku. Ponad 61 proc. tej grupy
bezrobotnych stanowią kobiety;
zbiorowość
długotrwale
bezrobotnych liczyła 150,6 tys.
osób, co stanowiło 63,8 proc.
wszystkich bezrobotnych. Do
tej kategorii kwalifikowane są
osoby poszukujące zatrudnienia
przez co najmniej 12 miesięcy
na przestrzeni ostatnich 24
miesięcy,
- zarejestrowanych było 46,2
tys. osób powyżej 50 roku życia.
W tej kategorii bezrobotnych
przeważają mężczyźni, którzy
stanowią ponad 51 proc. tej
grupy;
- 73,9 tys. osób to bezrobotni bez
kwalifikacji zawodowych, w tym
46,4 tys. kobiet;
- 10,3 tys. bezrobotnych to osoby
samotnie wychowujące dziecko
do 7 roku życia. Zaledwie 5,2 proc.
tej grupy stanowią mężczyźni.
-zarejestrowanych
było
8,9
tys. osób posiadających status
niepełnosprawnych.
Sytuacja powiatów w opisywanym
aspekcie jest zróżnicowana, co
ilustrują dane zawarte w tabeli.
Struktura bezrobocia według
poziomu wykształcenia, wieku
oraz stażu pracy – stan na 30
września 2006 r.
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Struktura wykształcenia śląskich
bezrobotnych ewoluuje, jednak
trudno mówić o znaczących
zmianach. Faktem jest, że
od
kilku
lat
obserwujemy
niewielki, acz systematyczny
wzrost
liczby
bezrobotnych
z wykształceniem wyższym.
Aktualnie stanowią oni ponad
6 proc. ogółu zarejestrowanych
(15,3
tys.
osób).
Wśród
zaewidencjonowanych
nadal
dominują osoby o najniższym
poziomie kwalifikacji (zasadnicze
zawodowe
–
30,9%
oraz
gimnazjalne i poniżej – 32,9%).
Blisko 30 proc. bezrobotnych
posiada wykształcenie średnie,
głównie średnie zawodowe.
Jeżeli chodzi o strukturę wieku, to
blisko połowę (48,6%) stanowią
osoby młode, do 34 roku
życia. Odsetek bezrobotnych
z przedziału wiekowego od 35 do
44 lat przyjmuje wartość 20,2%.
Co czwarty bezrobotny (25,9%)
kwalifikuje się do przedziału
wiekowego od 45 do 54 lat.
W najstarszej grupie wiekowej 55 lat i więcej - lokuje się 5,4%
bezrobotnych.
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Struktura
wieku
śląskich
bezrobotnych
zmienia
się
systematycznie, choć powoli.
Największe różnice notowane
są w krańcowych przedziałach
wiekowych. Proces starzenia się
społeczeństwa oraz restrykcyjne
przepisy dotyczące świadczeń
przedemerytalnych powodują, że
rośnie zbiorowość osób powyżej
55. roku życia.
Najbardziej korzystne tendencje
występują
w
zbiorowości
bezrobotnych do 25 roku życia.
Aktualnie
młodzież
poniżej
25 lat stanowi 20 proc. ogółu
zarejestrowanych. Jak wykazano

wcześniej, w ciągu roku
liczba najmłodszych bezrobotnych spadła o ponad
14 tys. osób.
Atutem bezrobotnej młodzieży jest relatywnie dobre
wykształcenie.
Wśród
bezrobotnych poniżej 25
roku
życia większość
może
pochwalić
się
wykształceniem średnim lub
wyższym. Pewien niepokój
może budzić wysoki odsetek
osób z wykształceniem
średnim ogólnokształcącym
(często są to bezrobotni bez
kwalifikacji
zawodowych,
gdyż nie posiadają świadectw
i dyplomów uprawniających
do wykonywania zawodów),
jednak należy przypuszczać,
że duża część młodzieży
po „ogólniakach” studiuje
zaocznie
(obowiązujące
unormowania legislacyjne
pozwalają w takich przypadkach rejestrować się
w powiatowych urzędach
pracy).
Poprawie sytuacji bezrobotnej młodzieży sprzyjają: wysoki współczynnik
skolaryzacji (blisko połowa
osób do 25 roku życia
studiuje), niski wskaźnik
długoterminowego bezrobocia
oraz
czynniki
demograficzne (na rynek
wchodzą
roczniki
niżu
demograficznego). Zadawalająca
jest
aktywizacja
młodzieży,
coraz więcej osób uczestniczy
w stażach oraz uruchamia własną
działalność gospodarczą. Na
niezmiennym poziomie kształtuje
się liczba rozpoczynających
szkolenia. Negatywnym czynnikiem jest stosunkowo niska
liczba podjęć pracy etatowej,
chociaż i w tym aspekcie sytuacja
ulega poprawie.
Większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów
pracy to osoby, które wcześniej
pracowały zawodowo. W końcu
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września 2006 r. zbiorowość ta
liczyła 179,2 tys. (tj. 73,4 proc.
ogółu zarejestrowanych), wobec
208,5 tys. (72,3 proc.) we wrześniu
2005 r.
Wśród poprzednio pracujących
najliczniejsza jest grupa o stażu
pracy od 10 do 20 lat – 22,5 proc.
Występuje wysoki procentowy

udział osób o krótkim (od 1 do
5 lat) stażu pracy - 21,4 proc.
Bezrobotni
posiadający
staż
pracy do jednego roku to 19,0
proc., zaś osoby o stażu 5 do 10
lat – 17,6 proc. zarejestrowanych
bezrobotnych poprzednio pracujących. Najmniej liczne są
populacje o stażu pracy od 20 do
30 lat –16,6 proc. oraz powyżej 30
lat – 2,9 proc. Wśród bezrobotnych
legitymujących
się najdłuższym
stażem
pracy
widoczna
jest
przewaga mężczyzn.

sprawozdawczym
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
noworejestrujących
się możemy wyróżnić
osoby
napływające
z zatrudnienia stałego, po
udziale w aktywnych formach
przeciwdziałania bezrobociu oraz
osoby napływające do bezrobocia
z bierności zawodowej.
Odpływ z bezrobocia jest to liczba
osób, które w danym okresie
sprawozdawczym zostały

z różnych powodów wyłączone
z ewidencji bezrobotnych. Odpływ
może być związany z podjęciem
pracy: stałej lub w ramach
aktywnych form przeciwdziałania
bezrobociu oraz z przejściem
do
bierności
zawodowej.
Może też być spowodowany
niepotwierdzeniem gotowości do
pracy, dobrowolną rezygnacją ze
statusu bezrobotnego, podjęciem

nauki, ukończeniem wieku
produkcyjnego,
nabyciem
praw emerytalnych i innymi
przyczynami.
Oba procesy mają wpływ na
wielkość poziomu bezrobocia.
Od stycznia do października
br. do bezrobocia napłynęło
251,6 tys. osób co oznacza, że
liczba rejestracji w stosunku do
analogicznego okresu 2005 r.
była niższa o 6,7 tys. osób.
Do urzędów pracy trafiały
przede wszystkim osoby, które
rejestrowały się po raz kolejny
(począwszy od 1990 roku).
Analizując informacje o wielkości
odpływu, stwierdzamy rosnącą
liczbę wyłączeń z ewidencji.
Od początku roku status
bezrobotnego utraciło aż 296,8
tys. osób, tj. o 11,3 tys. więcej
niż w analogicznym okresie
ubiegłego roku.
Bardzo korzystnie ocenić należy wysoką liczbę
wyłączeń z tytułu podjęcia
pracy.
Sukcesywnie
rośnie
liczba
osób
rozpoczynających
szkolenia
oraz
staże.
Po
stagnacji w miesiącach
wakacyjnych
poprawia
się sytuacja w obszarze
samozatrudnienia.
Coraz
więcej
bezrobotnych
uzyskuje
dotacje
na
uruchomienie działalności
gospodarczej.
Rośnie liczba ofert pracy
zgłaszanych do powiatowych
urzędów pracy. Od początku roku
pracodawcy przedstawili 114,7
tys. propozycji zatrudnienia,
w ubiegłym roku odpowiednio
96,8 tys. ofert.

Płynność bezrobocia, podjęcia
pracy,
oferty
pracy
Napływ
do
bezrobocia
przedstawia
liczbę
bezrobotnych, którzy
w danym okresie
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