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Szanowni Czytelnicy!
Wkroczyliśmy w 2005 rok, rok
nowych nadziei i wyzwań. Przed
nami wiele zadań, które docelowo
powinny przynieść poprawę na
śląskim rynku pracy, zatrudnienie
dla coraz większej liczby
mieszkańców regionu, a dla wielu
pracujących- możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych.
W dużej mierze pomogą w tym środki pomocowe z Unii
Europejskiej. Na ich znaczenie dla rozwoju całego regionu
zwraca uwagę w tym numerze Biuletynu Marszałek Województwa
Śląskiego Michał Czarski, z kolei przewodniczący Wojewódzkiej
Rady Zatrudnienia Jacek Kwiatkowski podkreśla konieczność
wypracowania sprawnych mechanizmów ich sprawiedliwego
rozdziału.
Wojewódzki Urząd Pracy rozpoczął przyjmowanie i ocenę projektów konkursowych, które mogą liczyć na dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szerzej na temat
konkursu przeczytacie Państwo w artykule "Pierwsze wnioski
przyjęte".
W numerze tym piszemy również o tworzeniu kolejnych Gminnych
Centrów Informacji oraz o nowatorskiej akcji poradnictwa zawodowego w domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Mamy też dla Państwa porady, jak nie dać się oszukać
fałszywym pośrednikom pracy za granicą. Z nowości na uwagę
zasługują zmiany w ustawie o służbie zastępczej oraz informacja
o nowej wspólnotowej inicjatywie wymierzonej przeciwko
dyskryminacji na rynku pracy, czyli programie EQUAL.
Cieszy mnie fakt, że nasz Biuletyn spotyka się z coraz większym
Państwa zainteresowaniem. W następnych numerach postaramy
się pokazać kolejne inicjatywy i działania zmierzające do poprawy sytuacji na śląskim rynku pracy.
Z poważaniem
Przemysław Koperski
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy

KALENDARIUM

Kalendarium
PAŹDZIERNIK
4 października - Przedstawiciele WUP uczestniczyli w spotkaniu
z gośćmi z Nord-Pas de Calais w Hutniczej Izbie PrzemysłowoHandlowej w Katowicach.
4-5 października - W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w ramach
programu EURES odbył się nabór chętnych do pracy w domach
opieki społecznej na terenie Wielkiej Brytanii.
8-9 października - W Katowicach zorganizowano polskoaustriacką konferencję naukową "Współpraca regionalna Górna
Austria-Górny Śląsk: wyzwania w kształtowaniu aktywnej polityki
rynku pracy
w ramach wykonania europejskiej strategii
zatrudnienia".

(fot. 1)

22 października -W WUP odbyła się konferencja prasowa
poświęcona omówieniu zasad konkursów na składanie projektów w
ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego.
25 października - Przedstawiciele WUP wzięli udział w konferencji
inaugurującej II edycję Przystanku Praca- " Śląski rynek pracymożliwości i perspektywy".
27 października - Inauguracja wspólnego przedsięwzięcia WUP
i OHP mającego na celu wsparcie młodych ludzi wchodzących na
rynek pracy. W placówce opiekuńczo-wychowawczej w BielskuBiałej odbyło się pierwsze z cyklu spotkań z wychowankami
domów dziecka i młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

(fot. 2)
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LISTOPAD
W listopadzie przedstawiciele WUP uczestniczyli w spotkaniach
z nauczycielami i pedagogami w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Katowicach. Były one poświęcone sztuce nauczania przedmiotu
"przedsiębiorczość".
8-10 listopada - Katowice, Bielsko , Częstochowa - w tych
miastach WUP zorganizował cykl konferencji informacyjnych
w związku z ogłoszeniem konkursów na dofinansowanie realizacji
projektów ze środków EFS .(fot. 1)
19 listopada - WUP ogłosił konkursy otwarte na dofinansowanie
realizacji projektów ze środków EFS w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

(fot. 3)
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25 listopada - W Wojewódzkim Urzędzie Pracy zorganizowano
warsztaty w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych do
działań 2,1 , 2,3 , 2,4 ZPORR .(fot. 2)
GRUDZIEŃ
1 grudnia - Przedstawiciele WUP wzięli udział w Beskidzkim
Forum Pracy w Akademii Techniczno-Humanistycznej w BielskuBiałej.
6 grudnia - Odbyło się inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej
Rady Zatrudnienia podczas którego 21 członków tego gremium
odebrało akty nominacyjne z rąk
marszałka województwa
śląskiego Michała Czarskiego. (fot. 3)

(fot.44)

7 grudnia - Pułk specjalny komandosów z Lublińca był
współorganizatorem konferencji prasowej w WUP na temat naboru
kandydatów do służby w charakterze żołnierzy zawodowych.
(fot. 4)
9 grudnia - W Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyło się losowanie
studentów, którzy w czasie najbliższych wakacji pojadą do pracy
sezonowej do Niemiec. (fot. 5)
10 grudnia - W siedzibie WUP zorganizowano spotkanie
inaugurujące działalność Partnerstwa pod nazwą " Pierwsza
szychta".
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(fot. 5)
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Szanse i wyzwania
Rozmowa z Marszałkiem Województwa Śląskiego Michałem Czarskim

Pożegnaliśmy kolejny rok i tradycyjnie staramy się go podsumować.
Panie Marszałku jaki był 2004 rok
dla województwa śląskiego?
Dla województwa był to rok przełomowy, bowiem wstąpienie Polski do
Unii Europejskiej stawia zarówno
nasz kraj jak i region w obliczu
bezprecedensowych wyzwań i pionierskich przedsięwzięć.
Nikt wcześniej nie dysponował ani
takimi możliwościami, ani też
funduszami, dzięki którym od 1 maja
2004 możemy rozwijać i przekształcać gospodarkę naszego
województwa, odrabiając zaległości
wobec innych europejskich
regionów. Dążymy do tego poprzez
restrukturyzację przemysłu, wzrost
innowacyjności przedsiębiorstw
oraz podnoszenie poziomu
wykształcenia i doskonalenie
kwalifikacji zawodowych mieszkańców naszego regionu.
Od maja 2004 realizujemy Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego finansowany
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Do Urzędu Marszałkowskiego zgłoszono dotąd 763
projekty, a Zarząd Województwa
Śląskiego po rozstrzygnięciu 21
konkursów przyznał beneficjentom
kwotę ponad 757,3 mln zł dotacji na
wsparcie realizacji 241 projektów.
Środki te pochodzą z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach ZPORR przewiduje się
rozbudowę i modernizację infra-
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struktury drogowej oraz finansowe
wsparcie dla inwestycji z zakresu
ochrony środowiska, regionalnej
infrastruktury badawczoedukacyjnej, zachowania i odbudowy dziedzictwa kulturowego oraz
infrastruktury służącej idei
społeczeństwa informacyjnego.
Znaczące wsparcie uzyskają też
nakłady na doskonalenie kwalifikacji
i rozwój zawodowy mieszkańców
województwa, promocję przedsiębiorczości oraz regionalną strategię
innowacji.
W latach 2004 2006 na realizację
programów strukturalnych otrzymamy z UE ok. 280 mln euro. Jeśli
dodamy do tego wkład własny
województwa, uzyskamy możliwość
zainwestowania w regionie łącznej
kwoty ok. 450 mln euro.
Jednocześnie szacujemy, iż na
wdrożenie realizowanych przez rząd
sektorowych programów operacyjnych region śląski może otrzymać
ok. 1,2 mld euro.
Dla samorządu województwa
miniony rok był również okresem
wdrażania
rządowo-samorządowego programu łagodzenia
skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla
kamiennego. Jego realizacja przyczyni się do rozbudowy infrastruktury sprzyjającej rozwojowi
przedsiębiorczości, tworzeniu
nowych miejsc pracy oraz
rewitalizacji terenów zdegradowanych.
Środki na finansowanie rozwoju
i modernizacji lokalnej infrastruktury
przyznano 62 gminom i powiatom.
Kwota dofinansowania inwestycji
w wysokości 95, 4 mln zł umożliwia
podjęcie realizacji 96 samorządowych projektów.
W ramach drugiego komponentu
tego programu, dystrybucję środków
dla małych i średnich przedsiębiorstw powierzyliśmy Funduszowi
Górnośląskiemu S.A., który podpisał
już 179 umów o udzieleniu
preferencyjnych pożyczek umarzalnych na łączną kwotę 21 mln zł.

Dzięki temu w regionie powstanie
1060 nowych miejsc pracy.
Przed nami jednak nowe zadania.
Jakie plany ma na ten rok
samorząd województwa
śląskiego, jakie najważniejsze
przedsięwzięcia mogą liczyć na
realizację ?
Jestem przekonany, że rok 2005
zamknie się dla regionu bardzo
korzystnym bilansem.
Gospodarka naszego regionu nabiera dynamiki, poprawia się jej
konkurencyjność, coraz bardziej
interesują się nami zagraniczni
inwestorzy.
Samorząd województwa określa
zakres swoich działań oraz
możliwości w odniesieniu do wysokości uchwalonego przez Sejmik
budżetu. Na rok 2005 po stronie
dochodów województwa zapisano
ogółem 785.204.906 zł.
W porównaniu
z rokiem 2004,
dochody województwa wzrosną
o ok. 20%. Przewidywane wydatki to
kwota 781.734.306 zł.
Warto przy tym podkreślić, że aż
40% owych wydatków przeznaczymy na inwestycje, w tym m.in. 400
mln zł na rozbudowę oraz modernizację sieci dróg wojewódzkich,
Drogową Trasę Średnicową oraz na
kolejowe przewozy regionalne.
W roku 2005 zostaną ogłoszone
nowe konkursy dotyczące wszystkich działań określonych w ZPORR.
Do wykorzystania w latach 20052006 pozostaje jeszcze ponad 700
mln złotych. Taka kwota powinna
zmobilizować przyszłych beneficjentów do przygotowania dobrych
projektów. Zarząd województwa
będzie także wdrażał trzy działania
z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 20042006".
Bieżący rok będzie przebiegał pod
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znakiem przygotowań do nowego
okresu programowania funduszy
strukturalnych na lata 2007- 2013.
Polska może w tym czasie otrzymać
ponad 50 mld euro, toteż dla
regionów będzie to ogromne
wyzwanie.
Już teraz, aby dostosować się do
nowego modelu programowania,
pracujemy nad aktualizacją założeń
strategii rozwoju województwa. Jest
to konieczne z uwagi na potrzebę
uwzględnienia nie tylko spójności
gospodarczej i społecznej lecz
także spójności terytorialnej, idei
zrównoważonego rozwoju oraz
założeń Strategii Lizbońskiej
dokumentu określającego kierunki
rozwoju gospodarki opartej na
wiedzy.
W ramach II transzy dotacji, na
kontynuację programu łagodzenia
skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego
nasze województwo otrzyma 20 mln
euro. Z tej kwoty 14 mln euro będzie
przeznaczone na dofinansowanie
samorządowych projektów
w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury lokalnej,
natomiast 6 mln na preferencyjne
pożyczki dla małych i średnich
przedsiębiorstw.
W roku 2005 trwać będą przygotowania do budowy nowej siedziby
Muzeum Śląskiego. Na koniec
pierwszego kwartału planowane jest
rozpisanie konkursu architektonicznego.
Rozpocznie się także wdrażanie,
uchwalonej przez Sejmik 20 grudnia
2004 Strategii Rozwoju Turystyki
w Województwie Śląskim.
Z rozwojem tej branży wiążemy
wielkie nadzieje na zmianę wizerunku i gospodarczej struktury
naszego województwa. Dochody
z turystyki zasilają budżety gmin
i będą sprzyjać tworzeniu nowych
miejsc pracy.
W maju znaleźliśmy się w Unii
Europejskiej, daje to naszemu
regionowi wiele szans, stawia też
nowe wyzwania.
Czy Pana zdaniem będziemy
umieli w pełni wykorzystać
pomoc, którą oferuje nam UE ?
Czy samorządy dostrzegają
możliwości otwierające się wraz
z funduszami europejskimi?

Należy pamiętać, że głównymi
beneficjentami unijnych funduszy
strukturalnych oraz środków
z Funduszu Spójności są samorządy, a zwłaszcza gminy. Samorządowcy wiedzą, iż pozyskiwanie
i wykorzystywanie unijnych
pieniędzy szybko materializuje się w
postaci ożywienia gospodarki,
poprawy sytuacji na lokalnym rynku
pracy oraz podnoszenia jakości
życia lokalnych społeczności.
Rozwój lokalny przekłada się na
rozwój całego województwa.
Istotną korzyścią i obiecującą
konsekwencją naszej akcesji do UE
jest również wymóg zaangażowania
całego potencjału, który tkwi w firmach, instytucjach, organizacjach
społecznych oraz mieszkańcach
regionu.
O przygotowaniu województwa
śląskiego do wykorzystania funduszy strukturalnych z programu
regionalnego świadczy fakt, iż w rozstrzygniętych dotąd konkursach
zgłoszono projekty na kwotę ponad
2 mld zł, co stanowi 180%
dostępnych środków. Skuteczność
w absorpcji przyznanych środków
można będzie określić dopiero po
ocenie zrealizowanych projektów.
Panie Marszałku, jakimi kryteriami kierować się będzie
samorząd województwa
przy
podziale funduszy na projekty
związane z poprawą sytuacji na
rynku pracy? Kto ma szansę by
najwięcej skorzystać z unijnej
pomocy: młodzież , długotrwale
bezrobotni, kobiety czy ludzie po
pięćdziesiątce?
Szanse mają wszyscy, którzy pomocy potrzebują. Wojewódzki Urząd
Pracy w Katowicach dysponuje
środkami Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach dwóch
programów: Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich i Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego.
Pierwszy z tych programów dotyczy
osób bezrobotnych, pozostających
bez pracy krócej niż 2 lata i ma
wspierać wszystkie osoby, bez
względu na wiek poprzez subsydiowanie zatrudnienia, staży,
szkoleń i doradztwa. W ramach tego
programu na dotacje mogą liczyć
osoby podejmujące własną działal-

ność gospodarczą. Wspierany też
może być wolontariat, poradnictwo
zawodowe oraz pośrednictwo pracy.
W bieżącym roku WUP przeznaczy
na ten cel 52,5 mln zł.
Drugi program skierowany jest do
osób pracujących, uczniów, studentów, doradców rolniczych a także
rolników i domowników, którzy chcą
podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe. Projekty składane
w ramach tego programu dotyczą
głównie kursów kwalifikacyjnych
i szkoleń, a także badań regionalnego rynku pracy.
W tym roku WUP przeznaczy na ten
cel około 63 mln zł.
Jak Pan ocenia
działalność
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w kontekście wykorzystywania
środków unijnych na rozwój
zasobów ludzkich ?
Uważam, że Wojewódzki Urząd
Pracy jest właściwie przygotowany
do wykonywania zadań związanych
z wdrażaniem Europejskiego
Funduszu Społecznego, a moją
opinię już wkrótce zweryfikują efekty
działań realizowanych przez WUP
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego oraz programu sektorowego.
Od listopada 2003 roku funkcjonuje
specjalnie do tego celu powołana
komórka: Wydział Obsługi Europejskiego Funduszu Społecznego.
Właśnie zakończył się bardzo ważny
etap wdrażania EFS w naszym
regionie. Rozstrzygnięte zostały
konkursy na dofinansowanie
realizacji projektów Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego. W WUP powołano
Komisję Oceny Projektów, która
dokonała merytorycznej oceny
złożonych wniosków aplikacyjnych.
Do dofinansowania zakwalifikowano
13 projektów o łącznej wartości 10,5
mln zł. Równocześnie pracuje
Komisja Oceny Projektów w ramach
działań 1.2 i 1.3 Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich. W najbliższym
czasie komisja oceni 11 wniosków.
Pozytywnie ocenione wnioski będą
mogły być realizowane
bezzwłocznie po podpisaniu
stosownych umów.
Rozmawiała Marta Malik
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Na nas się nie kończy
Rozmowa z Jackiem Kwiatkowskim, przewodniczącym Wojewódzkiej
Rady Zatrudnienia, prezesem Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach

Od 6 grudnia 2004r.
Wojewódzka Rada Zatrudnienia
działa w nowym składzie. Co
w sposobie jej funkcjonowania
i kompetencjach jest nowe
i według Pana korzystne?

Rada została powołana w oparciu
o nową ustawę o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, która spowodowała wygaśnięcie mandatu poprzednich rad
zatrudnienia. A gremia te działają
w Polsce od 1991 roku i wraz ze
zmianami ustawy ewoluują
zarówno pod względem składu
osobowego, jak i kompetencji.
Pierwotnie były usytuowane
w strukturach wojewodów, nieco
później przyporządkowano je
marszałkom i marszałek z urzędu
przewodniczył radzie. Obecnie
jest to ciało społeczne, a przewodniczący wybierany jest
spośród członków. Myślę, że to
jedna z tych pozytywnych zmian.
Drugą jest poszerzenie składu
osobowego rady. WRZ to 21 osób,
reprezentujących rozmaite zawody i instytucje.
Jak takie szerokie spektrum
społeczno-zawodowe przekłada się na metody i efekty
pracy? Wszak związkowiec
myśli inaczej niż pracodawca ,
naukowiec nie mówi jednym
głosem z np. pracownikiem
fundacji.
Czy nie wpływa to negatywnie
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na proces uzgadniania stanowiska czy podejmowania
decyzji przez radę?
To szerokie spektrum dałoby się
nieco skategoryzować.
Pierwszą grupę stanowią przedstawiciele pracowników - członkowie związków zawodowych
reprezentowanych w komisjach
trójstronnych. Drugą przedstawiciele pracodawców, w tym także
pracodawców w środowisku
wiejskim. Dalej jest przedstawiciel
wojewody, reprezentanci powiatowych rad zatrudnienia i to, co jest
nowe: przedstawiciele instytucji
rynku pracy, w tym organizacji
pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, które statutowo zajmują
się problematyką rynku pracy.
W tej grupie jest właśnie Zakład
Doskonalenia Zawodowego największa w kraju instytucja zajmująca się pośrednictwem, poradnictwem i szkoleniem zawodowym.
Także środowisko naukowe ma
swego reprezentanta. Jest nim
moja zastępczyni, prof. dr hab.
Lucyna Frąckiewicz, z Komitetu
Nauk o Pracy i Polityce Społecznej
PAN.
To grono niezwykle zróżnicowane, i moje doświadczenie
podpowiada mi, że takie różne
racje, odmienne punkty widzenia,
przeciwstawne zdania i inne
doświadczenia są elementem
wzbogacającym, który pozwoli
nam nie zgubić żadnego z ważnych aspektów problematyki,

którą będziemy się zajmować.
Co do decyzji - rada nie ma
kompetencji decyzyjnych, pełni
funkcje opinio- i wnioskodawcze.
Mamy opiniować i inspirować
przedsięwzięcia zmierzające do
poprawy sytuacji na rynku pracy.
Jakie zadania stawia sobie rada
na najbliższe miesiące?
Najistotniejsze jest dla nas
obecnie wypracowanie strategii
funkcjonowania regionalnego
rynku pracy, którą przygotowuje
Wojewódzki Urząd Pracy, a którą
my - nim trafi do Sejmiku
Samorządowego - zaopiniujemy.
Z tym ściśle wiąże się drugie
działanie: zaopiniowanie kierun-

GOŚĆ BIULETYNU
ków i zasad podziału środków
finansowych. Wejście w struktury
unijne znacznie powiększyło
środki przeznaczone na
zwalczanie patologii, jaką na
rynku pracy jest bezrobocie,
promocję zatrudnienia, aktywizację pewnych grup zawodowych, likwidację różnych form
dyskryminacji na rynku pracy,
promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Unia z tą problematyką zetknęła
się wcześniej. Obecnie bezrobocie jest tam o połowę niższe niż
u nas. Zatem zastosowane przez
nich instrumenty zadziałały. Jest
więc nadzieja, że zadziałają
i u nas, zwłaszcza, że mamy więcej pieniędzy na ten cel.
Ile mamy?
W roku 2005 w województwie
śląskim na ten cel przeznaczonych zostanie 175 mln zł. To
dużo, ale oczywiście nie dostatecznie, jak na potrzeby. Dlatego
ważne jest, by wypracować takie
mechanizmy podziału, żeby nie
przeoczyć jakiejś ważnej grupy
lub ważnego celu, a jednocześnie
by zagwarantować w miarę równomierny dostęp do tych funduszy. Wiele przedsięwzięć jednak
będzie nosić charakter konkursowy. Obecnie trwa proces
wypracowania algorytmu podziału środków między struktury
powiatowe. Jest wiele kryteriów,
które należy uwzględnić w budowaniu takiego algorytmu.
Wracając zaś do pytania o najważniejsze działania na dziś to
wspomnę jeszcze o jednym. Nie
ulega kwestii, że będziemy
musieli jako rada podjąć pracę
nad samokształceniem oraz
wypracować roczny plan pracy.

Będziemy też chcieli, już nieco
później, przyjrzeć się baczniej
projektom w obszarze funduszy
europejskich i ich realizacji, by
móc w porę skorygować błędne
mechanizmy. Na swoje spotkania,
odbywające się przynajmniej raz
na kwartał, będziemy zapraszać
przedstawicieli bezrobotnych,
powiatowych urzędów pracy, by
nie tracić z pola widzenia spraw
najważniejszych.
A które z tych spraw WRZ
może rozwiązać, załatwić?
Rozwiązać? Żadne. Nie mamy
instrumentów ani kompetencji. Ale
reprezentując różne środowiska,
liczne pola aktywności społecznej,
wieloletnie doświadczenie zawodowe, możemy wskazywać
kierunki działania, podpowiadać w
co się warto angażować i gdzie
środki finansowe będą najlepiej
spożytkowane. Cel jest jeden
i niezmienny: 3 mln osób w Polsce, a ok. 300 tysięcy na Śląsku
pozostaje bez pracy i trzeba to
zmienić. Myślę, że są przesłanki,
by tak się stało.
Jedną z nich jest rozwój gospodarczy i to szczególnie w obszarach ważnych dla Śląska: dobra
koniunktura w przemyśle stalowym i górnictwie już wywołała
weryfikację planów zamykania
kopalń i oddziałów. Huty zgłaszają
zapotrzebowanie na pracowników.
W jednym jeszcze pozostajemy
w tyle: zgodność zaspokajania
zgłaszanych przez przedsiębiorców potrzeb z kwalifikacjami osób
poszukujących pracy. Tu są
rozbieżności, a nie wszystkich
zawodów można nauczyć się
podczas krótkich, intensywnych
kursów. Myślę także, że pozy-

tywnie zadziała mechanizm
niższych podatków dla przedsiębiorców.
Jak Pan ocenia miniony rok na
rynku pracy?
To był dobry rok. Poza dwoma
pierwszymi miesiącami bezrobocie stale malało. W listopadzie
2004 roku było o trzydzieści parę
tysięcy mniej bezrobotnych niż
w tym samym miesiącu rok
wcześniej. Dostęp do funduszy
strukturalnych oraz większe
doświadczenia w zakresie ich
absorbcji , co ułatwia powstawanie
nowych miejsc pracy, a także
możliwości zatrudnienia za granicą, choćby w ramach systemu
EURES - to szanse jakie pojawiły
się w związku z wejściem do UE.
Mam nadzieję, że emigracja
zarobkowa nie jest na stałe, że ci
ludzie wrócą nabywszy umiejętności zawodowych i językowych.
Co Pan, jako nowo wybrany
przewodniczący, chciałby zmienić w działalności rady?
Jestem przeciwnikiem rewolucji
w tego rodzaju działaniach.
Wierzę w zbiorową mądrość
gremium, jakiemu mam zaszczyt
przewodniczyć. Nie należy też
przeceniać możliwości rady, ona
nie zrewolucjonizuje rynku pracy,
ma tylko wesprzeć wysiłki
instytucji na tym obszarze
działających. Od nas się nie
zaczy-na i na nas się nie kończy.
Dziękuję za rozmowę.
29.12.2004r.
Ewa Siwczak
Biuro ds. Informacji
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Dostęp dla każdego
Rok 2004 jest kolejnym, w którym Ministerstwo Gospodarki i Pracy
ogłosiło konkurs o granty na utworzenie Gminnych Centrów Informacji.
Była to już III edycja inicjatywy organizowanej w ramach programu "Pierwsza Praca".
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, z racji tego, że wypełnia
założenia wynikające z realizacji
programu "Pierwsza Praca",
również wziął udział w tej edycji
konkursu (podobnie jak i w poprzednich), po raz drugi jako instytucja
realizująca konkurs i oceniająca
złożone wnioski.
Główna idea Gminnych Centrów
Informacji polega na tworzeniu
możliwości na rzecz lokalnych
społeczności w dostępie i korzystaniu z szerokiej gamy usług
teleinformatycznych. Gminne
Centra Informacji są wyspecjalizowanymi placówkami, które w dalszej kolejności mogą rozwijać się
jako pracownie multimedialne,
wyposażone w stanowiska komputerowe w istniejących gminnych
domach kultury, szkołach, czy
innych miejscach skupiających

społeczności lokalne.
Pomoc w tworzeniu tego typu
placówek skierowana była przede
wszystkim do małych, oddalonych
od centrów życia społecznogospodarczego gmin.
W województwie śląskim z dwudziestu jeden gmin, które otrzymały
grant na Gminne Centrum Informacji, placówki uruchomiono już
w siedemnastu. Pozostałe rozpoczną swą działalność do końca
marca 2005 roku. Przedstawiciele
Wojewódzkiego Urzędu Pracy mieli
przyjemność uczestniczyć w inauguracji wszystkich Gminnych Centrów Informacji otwartych do tej pory
na terenie województwa śląskiego.
Jednym z pierwszych oddanych do
użytku w nowym 2005 roku było GCI
uruchomione w siedzibie Zarządu
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
"Solidarności" przy ul. Floriana

w Katowicach. NSZZ Solidarność
jako jedyny związek wystąpiła
o grant na utworzenie GCI by pomóc
w ten sposób katowickim bezrobotnym i poszukującym wiedzy o
ryn-ku pracy.
Wszelkie wymogi Ministerstwa
Gospodarki i Pracy dotyczące III
edycji konkursu zostały spełnione
zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym we
wszystkich przypadkach. Z tego
wynika, że cele tegorocznej edycji,
czyli wyrównanie dysproporcji
w dostępie do nowych technologii
i zapewnienia mieszkańcom mniejszych miejscowości i terenów
wiejskich dostępu do pełnej gamy
usług teleinformatycznych, zostaną
osiągnięte. Dzięki Gminnym Centrom Informacji zostanie rozpowszechniona wiedza dotycząca
zagadnień rynku pracy, szkoleń,
podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Udostępnione będą informacje o ofertach
pracy, możliwościach podjęcia
działań o charakterze wolontariackim, zawodach, szkołach i instytucjach szkolących, a także
wiadomości z zakresu prawa pracy,
praw i obowiązków bezrobotnego
oraz adresy urzędów pracy.
Nowo powstałe Gminne Centra
Informacji będą działały na rzecz
społeczności lokalnych i współpracowały z nimi wspierając ludzi
bezrobotnych, młodzież i każdego,
kto wyrazi chęć skorzystania z usług
GCI.

Katarzyna Juraszek
Wydział Programów Rynku Pracy
Tadeusz Handerek - wójt gminy Łodygowice, Przemysław Koperski - dyrektor WUP
i Jarosław Niemczyk - kierownik Filii WUP w Bielsku-Białej
podczas otwarcia GCI w Łodygowicach
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Z pomocą w domach dziecka
W polskich rozwiązaniach legislacyjnych dotyczących rynku pracy
oraz w działaniach praktycznych, młodzież wyodrębniana jest jako osobna
kategoria osób, traktowana ze zwiększoną uwagą zarówno przez publiczne
służby zatrudnienia, jak też inne instytucje, w tym też pozarządowe,
które wyspecjalizowały się w aktywizacji zawodowej osób młodych.

Tegoroczny “Raport o Rozwoju
Społecznym w Polsce - W trosce
o pracę" przygotowany przez
Program Narodów Zjednoczonych
ds. Rozwoju w Polsce (UNDP) oraz
Centrum Analiz SpołecznoEkonomicznych potwierdza, że
najtrudniej jest znaleźć pracę
młodym osobom do 24 roku życia
oraz osobom starszym i niepełnosprawnym.
Aktualna sytuacja na rynku pracy,
znacząca stopa bezrobocia oraz
duża dynamika zmian w strukturze
gospodarki utrudnia adaptację
społeczno-zawodową młodzieży
oraz powoduje szereg negatywnych
konsekwencji w sferze funkcjonowania psychospołecznego.
Dodatkowe wsparcie potrzebne jest
zwłaszcza ludziom młodym, będącym w szczególnie trudnej sytuacji
życiowej, którym brakuje praktycznych umiejętności w poruszaniu
się po rynku pracy, jak i praktyki
zawodowej, której najczęściej oczekują potencjalni pracodawcy. Taką
grupę stanowią wychowankowie
Domów Dziecka i Młodzieżowych
Ośrodków Wychowawczych. Obciążeni bagażem przykrych doświadczeń mają często trudniejszy start
w dorosłe życie, niełatwo jest im
znaleźć odpowiednią pracę oraz
nawiązać kontakty zawodowe.
Stanowią tym samym grupę ryzyka
narażoną na wykluczenie społeczne.
Mając na uwadze znaczenie problemu zapobiegania marginalizacji
młodzieży wchodzącej na rynek pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Kato-

wicach oraz Śląska Wojewódzka
Komenda Ochotniczych Hufców
Pracy zaplanowały wspólne przedsięwzięcie służące wsparciu młodych osób w planowaniu drogi
edukacyjnej i zawodowej.
W oparciu o zasoby nowo powstałych Mobilnych Centrów Informacji
OHP dysponujących odpowiednim
wyposażeniem dydaktycznym i bogatym zapleczem merytorycznym,
profesjonalna kadra doradców
zawodowych z Centrów Informacji
Planowania Kariery Zawodowej
WUP oraz Mobilnych Centrów
Informacji OHP prowadzi spotkania
z zakresu orientacji zawodowej. Aby
zwiększyć dostępność usługi
odbywają się one w siedzibie
zainteresowanej placówki, w godzinach popołudniowych.
Podstawowym celem spotkań jest
dostarczenie młodzieży niezbędnej
i praktycznie przydatnej wiedzy oraz
umiejętności z zakresu planowania
kariery zawodowej, a także udzielenie wsparcia w radzeniu sobie
z pojawiającymi się problemami.
Cele szczegółowe zakładają:
h skłonienie uczestników do
autorefleksji oraz świadomego
planowania własnej przyszłości.
h dokonanie bilansu zainteresowań, umiejętności, predyspozycji i oczekiwań zawodowych
h uświadomienie możliwości działania i odpowiedzialności za
swoje życie
h stworzenie motywacji do aktywnego działania
h uświadomienie szans i zagrożeń

związanych z współczesnym
rynkiem pracy
h rozwijanie umiejętności związanych z poszukiwaniem informacji oraz podejmowaniem
decyzji zawodowych
W trakcie spotkań doradcy zawodowi przybliżają młodym ludziom
problematykę związaną z wejściem
i funkcjonowaniem na współczesnym rynku pracy, obejmującą
następujące bloki tematyczne:
h samoocena predyspozycji i oczekiwań zawodowych,
h informacja o rynku pracy regionalnym oraz unijnym,
h informacja na temat sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
h prezentacja metod i technik
docierania do informacji o miejscach pracy,
h przygotowanie do udziału w rozmowie bądź sesji kwalifikacyjnej,
h zasady: jak utrzymać zatrudnienie,
h zasady założenia i prowadzenia
własnej firmy mikro
h informacja o instytucjach świadczących usługi z zakresu pośrednictwa pracy oraz poradnictwa
zawodowego i doradztwa przedsiębiorczości.
Inicjatywa spotkała się z bardzo
pozytywnym odbiorem ze strony zarówno wychowawców Domów Dziecka i Ośrodków Młodzieżowo-Wychowawczych, jak i samych wychowanków. Do Wojewódzkiego Urzędu
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Pracy w Katowicach napłynęło wiele
pism od placówek wyrażających
zainteresowanie organizacją wizyt
doradczych. Wstępny harmonogram spotkań zaplanowano
w okresie od 15.11 do 30.06.2005.
Dla zainteresowanych instytucji
przygotowany zostanie również
specjalny program wakacyjny. Do
tej pory przeprowadzono dwa
spotkania: w Placówce OpiekuńczoWychowawczo- Socjalizacyjno- Interwencyjnej “Dom Dziecka" w Bielsku- Białej oraz w Ośrodku Pomocy
Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej. Pod koniec 2004 roku
odbyły się dwie kolejne wizyty
w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej, gdzie
mają one charakter cykliczny oraz
w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Dąbrowie Górniczej.
Już na podstawie dotychczasowych
doświadczeń można powiedzieć, że
pomysł połączenia ofert Centrum
Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej WUP oraz Mobilnego
Centrum Informacji Zawodowej
OHP to krok w dobrym kierunku.
Adresaci przedsięwzięcia to z reguły
osoby z niską samooceną, nie
mogące liczyć na wsparcie rodziny
i otoczenia oraz posiadające liczne
deficyty utrudniające funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym.
Podjęta współpraca pozwala na
objęcie kompleksowymi usługami
tej grupy odbiorców, a tym samym
na zwiększenie efektywności podejmowanych działań na rzecz wyrównywania szans w dostępie do
informacji zawodowej młodzieży
województwa śląskiego.

Opracowały:
Jolanta Buchta
Monika Łyżwińska
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Praca zamiast wojska
Od 1 stycznia 2004 r. obowiązuje ustawa
z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej
ogłoszona w (Dz.U.z 2003 r., nr 223, poz.2217).
Dzięki niej młodzi mężczyźni,
których postawa religijna lub zasady
moralne uniemożliwiają odbycie
służby wojskowej, mogą spełnić
swój obowiązek wobec kraju
pracując w instytucjach użyteczności publicznej.
Są to: państwowe lub samorządowe
jednostki organizacyjne publiczne
zakłady opieki zdrowotnej oraz
organizacje pożytku publicznego.
Tak więc, poborowi mogą pomagać
osobom niepełnosprawnych lub
chorym, pracować w charakterze
sanitariuszy lub salowych w szpitalach, wykonywać prace porządkowe. Służba zastępcza trwa dłużej
niż służba wojskowa, ale dla wielu
osób jest atrakcyjna i dlatego się na
nią decydują.
Nowa ustawa określa sposób
przyznawania tej służby. Skoro
poborowi w swoich wnioskach
o służbę zastępczą używają argumentów z dziedziny etyki i religii, to
o przeznaczeniu do służby decyduje
komisja wojewódzka złożona ze
specjalistów. W jej składzie znajdują
się fachowcy z dziedziny etyki i religii.
Religioznawca rozstrzyga czy
doktryna religijna zawiera podstawę
wyłączającą możliwość odbycia
służby wojskowej i jest doktryną,
która uprawnia komisję do przyznania poborowemu prawa do takiej
służby. Etyk ocenia normy moralne
poborowego, które pozostają
w sprzeczności z obowiązkami
żołnierza odbywającego służbę
wojskową.
Mężczyznom, którzy nie chcą
uniknąć obowiązku wobec państwa,
tylko zrealizować go w sposób zgodny z własnym sumieniem, ustawa
o służbie zastępczej daje takie
możliwości.

Zadania określone u ustawie realizuje
dyrektor Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Katowicach działający w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego, na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa.
Najważniejsze zmiany
I. Po raz pierwszy utworzono na
szczeblu Marszałka Województwa
i Ministra Gospodarki i Pracy,
komisje właściwe w sprawach
orzekania o przeznaczeniu do
służby zastępczej.
Komisje te mają zapewnić profesjonalne rozpatrywanie wniosków
poborowych o przeznaczenie do służby zastępczej. W dniu 8 marca 2004 r.
Marszałek Województwa Śląskiego
powołał Komisję Wojewódzką do
Spraw Służby Zastępczej w Katowicach.
W jej skład wchodzi pięć osób, tj.
przewodniczący i czterech członków.
W komisji orzekają osoby z wykształceniem wyższym i praktyką w kierowaniu zespołami ludzkimi, przy czym
dwie posiadają wiedzę w zakresie
religioznawstwa i etyki. Komisja
rozpatruje wniosek w obecności
poborowego w terminie i miejscu
określonym przez przewodniczącego
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komisji. Do tej pory zostało złożonych 439 wniosków, w tym 342
umotywowanych zasadami moralnymi, a 29 przekonaniami religijnymi
oraz 68 zarówno moralnymi jak
i religijnymi. Komisja wojewódzka
zebrała się na 64 posiedzeniach
i rozpatrzyła 419 wniosków. Komisja
wydała 204 orzeczenia o przeznaczeniu do służby zastępczej, przy
czym 149 z nich dotyczyło motywów moralnych, 21 religijnych oraz
34 moralnych i religijnych.
Wniosek o przeznaczenie do służby
zastępczej powinien zawierać:
- oświadczenie o wyznawanych
przekonaniach religijnych,
- wskazanie w wyznawanej doktrynie religijnej podstawy
wyłączającej możliwość odbywania służby wojskowej oraz
wykazanie rzeczywistych związków z wyznawaną doktryną
religijną lub wskazanie wyznawanych zasad moralnych, które
pozostają w sprzeczności z obowiązkami żołnierza odbywającego służbę wojskową.
Poborowy, który złożył wniosek
o przeznaczenie do służby zastępczej, do czasu ostatecznego
rozstrzygnięcia, nie może być powołany do służby wojskowej.
II. Skrócono wymiar służby
zastępczej do 18 miesięcy, a dla
absolwentów szkół wyższych do
6 miesięcy.
III. Zmieniono krąg podmiotów
uprawnionych do odbywania
służby zastępczej.
Wyeliminowane zostały wszystkie
podmioty prowadzące działalność
komercyjną, a upoważniono do
odbywania służby państwowe
i samorządowe jednostki organizacyjne, publiczne zakłady opieki
zdrowotnej oraz organizacje pożytku publicznego.
Podmioty te muszą działać na rzecz:
- ochrony środowiska,

-

ochrony przeciwpożarowej,
ochrony zdrowia,
pomocy społecznej,
opieki nad osobami niepełnosprawnymi albo bezdomnymi
oraz
administracji publicznej
i wymiaru sprawiedliwości.

IV. W p r o w a d z o n o o d m i e n n y
sposób finansowania świadczeń
pieniężnych otrzymywanych
przez poborowych odbywających
służbę zastępczą.
Poborowemu odbywającemu służbę
zastępczą przysługuje z tytułu
pełnienia tej służby świadczenie
pieniężne w kwocie 640 zł miesięcznie.
Od świadczenia wypłaconego
poborowemu nie są pobierane
zaliczki na podatek dochodowy.
Z kwoty 640 zł. podmiot odprowadza
obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne na zasadach
jakie funkcjonują w systemie
powszechnym.
Podmiot może ubiegać się o zwrot
wypłaconych świadczeń pieniężnych. W tym celu składa dokumenty i otrzymuje refinansowanie
wypłaconych środków finansowych.
V. Wprowadzono nowe instytucje
prawne odraczania odbycia
służby zastępczej i zwalniania
poborowych ze służby przed jej
odbyciem, w drodze decyzji
administracyjnych.
Odroczenie odbycia służby zastępczej, następuje w drodze decyzji
administracyjnej, wydanej na
wniosek poborowego, ze względu
na:
1) wybór na posła na czas pełnienia mandatu,
2) kandydowanie do Sejmu na czas
trwania kampanii wyborczej,
3) konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem

rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który :
a) nie ukończył 16 roku życia,
b) został uznany za stale niezdolnego do pracy w gospodarstwie
rolnym na podstawie ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (Dz.U. z 1998
r., nr 7, poz. 25, z późn. zm.),
c) został uznany za całkowicie
niezdolnego do pracy oraz samodzielnej egzystencji na podstawie
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych ( Dz.U. z
1998 r, nr 162, poz. 1118, z późn.
zm.),
d) został zaliczony do znacznego
stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r,
nr 776, z póź. zm.),
e) ukończył 75 rok życia,
- jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego
lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania
opieki, albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia
sądu na czas sprawowania tej opieki,
4) pobieranie nauki w szkole
wyższej, jeżeli jest on studentem,
albo pobieranie nauki w zakładzie
kształcenia nauczycieli
na czas
pobierania tej nauki, nie dłużej niż do
końca roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym poborowy
kończy 27 rok życia,
5) pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej, a do dnia 31 sierpnia
2008 r. także w szkole ponadpodstawowej na czas pobierania tej
nauki, nie dłużej jednak niż do końca
roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy
23 rok życia. Odroczenia odbycia
służby zastępczej można udzielić ze
względu na ważne sprawy osobiste
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lub rodzinne poborowego, w szczególności związane z zaistnieniem
trudnej sytuacji osobistej lub rodzinnej, które nie stanowią podstawy do
udzielenia poborowemu odroczenia
z tytułu sprawowania bezpośredniej
opieki nad członkiem rodziny albo
z powodu konieczności załatwienia
spraw związanych z prowadzeniem
przedsiębiorstwa, gospodarstwa
rolnego lub innej działalności
gospodarczej. Odroczenia nie
udziela się, jeżeli spowodowałoby to
nie odbycie służby zastępczej.
Poborowego zwalnia się ze służby
zastępczej przed jej odbyciem
w razie:
1) uznania go przez wojskową
komisję lekarską za trwale albo
czasowo niezdolnego do służby
wojskowej,
2) konieczności sprawowania
przez niego bezpośredniej opieki
nad członkiem rodziny.
Od decyzji wydanych w sprawie
odraczania odbycia służby zastępczej i zwalniania poborowych ze
służby przed jej odbyciem,
przysługuje poborowemu odwołanie
do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego.

Urszula Klimaszewska
Zespół ds. Służby Zastępczej
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W związku z ogromnym zainteresowaniem wyjazdami za granicę,
szczególnie do prac sezonowych,
a także na skutek niewiedzy i niedoświadczenia osób starających się
o pracę w krajach Unii, część rynku
opanowali nielegalni pośrednicy.
Niemal jawnie werbują do pracy "na
czarno" lub po pobraniu czasem
bardzo wygórowanej opłaty za
"załatwienie" pracy w ogóle jej nie
oferują, bądź oferują miejsca pracy
w nieistniejących firmach.
"Sprzedawanie" pracy jest niestety
zjawiskiem znanym i praktykowanym od dawna.
Dostęp czy okres przejściowy?
Corocznie pracę za granicą, korzystając z pomocy agencji pośrednictwa pracy, podejmuje ponad 41
tys. osób. Po 1 maja 2004 roku
zjawisko migracji zarobkowej uległo
znacznemu nasileniu, głównie dzięki
temu, iż kilka krajów "starej" Unii:
Wielka Brytania (Anglia, Walia,
Szkocja), Irlandia Północna,
Republika Irlandii oraz Szwecja,
umożliwiło dostęp do swoich rynków
pracy, co oznacza, że nie są tam
wymagane żadne zezwolenia na
pracę; w innych krajach procedury te
zostały nieco ułatwione. Również
nowe kraje członkowskie Unii,
z wyjątkiem Malty, dają możliwość
podjęcia pracy bez uzyskania
wcześniejszego pozwolenia.
Jednakże takie państwa, jak Austria,
Niemcy czy Szwajcaria nadal
deklarują utrzymanie 7-letniego najdłuższego - okresu przejścio-

wego, dlatego też prywatne
pośrednictwo w wyjazdach
zarobkowych do tych właśnie krajów
powinno być traktowane przez osoby
poszukujące pracy ze szczególną
ostrożnością.
Dla kogo zezwolenie?
Procedury uzyskiwania zezwoleń na
pracę w Austrii i Niemczech są dosyć
żmudne, a cała odpowiedzialność
załatwienia takiego zezwolenia
spoczywa na pracodawcy. Tak więc
agencje pośredniczące, wbrew temu
o czym zapewniają, nie mają
najmniejszego wpływu na to, czy
dana osoba wyjedzie do pracy czy
nie. Przy okazji należy pamiętać
o tym, że wszelkie koszty, w przypadku braku zezwolenia, jakie
poniosła osoba poszukująca pracy,
powinny jej zostać bezwzględnie
zwrócone. Ponadto, trzeba wiedzieć,
iż kraje, które wprowadziły
ograniczenia w dostępie do swojego
rynku pracy "nie życzą" sobie,
a wręcz nie dopuszczają, pośrednictwa pracy świadczonego przez
prywatne agencje pracy na terenie
Polski - jest to możliwe jedynie
w ramach umów dwustronnych
między krajami, w których realizację
włączają się Wojewódzkie Urzędy
Pracy. Dlatego wszelkie pośrednictwo tego typu należy traktować
z dużą dozą podejrzliwości, chyba że
dotyczy to pewnej wąskiej grupy
osób, których nie dotyczą okresy
przejściowe, ale w tym wypadku
najlepiej zasięgnąć porady pracownika urzędu pracy.

EuropejskiPRACA
Fundusz
ZASpołeczny
GRANICĄ
Żadnych kosztów!

Zabezpiecz się!

Legalnie - z certyfikatem

Warto wiedzieć, iż działalność
agencji zatrudnienia reguluje
Ustawa z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr
99, poz. 1001). Zgodnie z polskim
prawem, za pośrednictwo pracy
płacą tylko pracodawcy, którzy
poszukują pracowników. Ustawa
określa, iż agencja zatrudnienia nie
może pobierać kwot innych niż
z tytułu faktycznie poniesionych
kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą od
osób, dla których poszukuje
zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej lub którym udziela
pomocy w wyborze odpowiedniego
zawodu i miejsca zatrudnienia (art.
19 ust. 7 oraz art. 85 ust. 2 pkt 7.).
Kosztami "faktycznie poniesionymi" mogą być koszty podróży
do kraju pracodawcy, załatwienia
wizy lub badań lekarskich. Niedopuszczalne jest natomiast pobieranie opłat za znalezienie pracodawcy, wszelkiego rodzaju "opłat
wpisowych", "administracyjnych",
"manipulacyjnych", "za wpisanie
do bazy danych osób poszukujących pracy" czy pobieranie
jakichkolwiek kaucji. Agencja może
oferować płatne usługi, np. dodatkowe szkolenie. Jednak nie może
uzależniać znalezienia pracy od
skorzystania z innych, płatnych,
usług. Agencje pośrednictwa pracy
organizują siłę roboczą dla przedsiębiorstw, z którymi zawierają
kontrakty. Agencja rekrutuje pracowników, a także może zapewnić
zakwaterowanie i transport.
Pracownicy pracują jednak na
rzecz przedsiębiorstwa i podlegają
jego kierownictwu - to pracodawca
decyduje o stawkach wynagrodzenia oraz o pracy jaka ma być
wykonana. Agencja pośrednicząca
nie ma prawa potrącać żadnej
kwoty z wypłaty pracownika.

Pracownik może, a nawet powinien
dla własnego bezpieczeństwa podpisać z pośrednikiem umowę
cywilno-prawną, w której zostaną
zawarte następujące informacje:

Od lutego 2003 r. wszyscy pośrednicy są zobowiązani wpisać się do
rejestru agencji zatrudnienia. To
nowy przepis, dlatego legalnie
działające agencje mogą legitymować się jeszcze starszą wersją
dokumentu uprawniającego do
prowadzenia pośrednictwa pracy tj.
upoważnienia uzyskanego od
Prezesa Krajowego Urzędu Pracy.
Zwrócić jednak należy uwagę na
okres ważności, na które zostało
wydane upoważnienie, bo może się
okazać, że upoważnienie jest
nieważne. To, czy pośrednik ma
zgodę na prowadzenie pośrednictwa pracy, można sprawdzić na
stronie internetowej adres:
www.praca.gov.pl

- nazwa zagranicznego pracodawcy,
- okres zatrudnienia,
- rodzaj i warunki pracy oraz
wynagrodzenie,
- zasady ubezpieczenia od
następstw nieszczęśliwych
wypadków, ewentualnie ubezpieczenia emerytalnego i chorób,
- obowiązki i uprawnienia pracownika oraz pośrednika,
- zakres odpowiedzialności cywilnej stron, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeśli okaże się, że
na miejscu nie ma obiecanej
pracy, to pośrednik powinien
oddać swojemu klientowi
wszystkie poniesione wydatki,
- formalności związane z uzyskaniem zezwolenia na pracę,
- wykaz wszystkich pobranych
opłat od pracownika (tylko
faktycznie poniesionych!).

Należy jednak wspomnieć, iż działania niektórych firm pośredniczących w zakresie migracji zarobkowej nie są usługami pośrednictwa
pracy w rozumieniu ustawy, dlatego
też nie wymagają wpisu do rejestru
agencji pośrednictwa pracy. Nie
obowiązuje je również przepis
o bezpłatnym pośrednictwie pracy.
W myśl art. 36, ust. 2 pkt pośrednictwem pracy nie jest "kierowanie za
granicę do zatrudnienia polega-
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jącego na czasowym przyjęciu do
rodziny w zamian za określone
świadczenia w celu doskonalenia
umiejętności językowych lub
zawodowych na okres do 2 lat".
W związku z tym takie firmy, jak
agencje au pair nie potrzebują
zezwolenia, gdyż nie oferują pracy
mającej na celu tylko i wyłącznie
zarobkowanie.
Warto podkreślić, iż dokonanie
wpisu do rejestru agencji zatrudnienia potwierdza się wydaniem
certyfikatu. Osoba zgłaszająca się
do agencji ma prawo zażądać okazania takiego dokumentu potwierdzającego wiarygodność firmy
pośredniczącej. Jeżeli firma nie
posiada certyfikatu lub nie chce go
okazać, zachodzi duże prawdopodobieństwo, że działa nielegalnie, a korzystanie z jej usług
może okazać się bardzo kosztowne, a nawet ryzykowne. Należy
zwrócić również uwagę na fakt, iż
agencja zatrudnienia, która nie
przestrzega zasad określonych
w ustawie, może zostać wykreślona z rejestru. Wszelkie skargi
dotyczące agencji, którym został
przyznany certyfikat, należy kierować do wydziału ds. kontroli legalności zatrudnienia przy Urzędach
Wojewódzkich właściwych ze
względu na siedzibę agencji.
Informacje zapobiegawcze
W celu zapobiegania negatywnym
zjawiskom, jakie nasiliły się
w ostatnim czasie, Ministerstwo
Gospodarki i Pracy przy współpracy Wojewódzkich Urzędów
Pracy oraz innych organizacji ds.
migracji prowadzą kampanie informacyjne, które mają za zadanie
przekazać osobom poszukującym
pracy informacje na temat praw
pracowniczych za granicą oraz
promować legalne pośrednictwo
pracy w kraju i za granicą. Publikowane są również broszury i ksią-
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żeczki informacyjne, które udostępniane są w urzędach pracy. Osoby
poszukujące pracy zachęcane są
również do korzystania z usług
legalnego pośrednictwa pracy za
granicą, przede wszystkim z usług
publicznych urzędów pracy. Zjawiska negatywne zauważalne są
również w krajach, do których
polscy obywatele przyjeżdżają
w celu samodzielnego poszukiwania pracy. Praktyka pobierania
opłat za pośrednictwo pracy jest
również nielegalna np. w Wielkiej
Brytanii.
Z raportu opublikowanego 5 listopada br. przez związki zawodowe
w Wielkiej Brytanii wynika, iż
nadużycia wobec obywateli nowych państw członkowskich są powszechne nie tylko wśród prywatnych agencji pośrednictwa pracy,
które pobierają opłaty za znalezienie miejsca pracy oraz potrącają
pewien procent wynagrodzenia, ale
także wśród samych pracodawców
(zaniżone stawki godzinowe, brak
wypłaty za nadgodziny, niedopuszczalna ilość godzin pracy
w ciągu tygodnia, złe warunki zakwaterowania). Brytyjskie związki
zawodowe podkreślają potrzebę
przygotowania szeroko dostępnej
i bardziej przejrzystej informacji dla
pracowników z Europy wschodniej
na temat brytyjskich podatków,
dostępu do świadczeń socjalnych
oraz praw pracowniczych w ich
ojczystych językach. Już teraz
osoby rejestrujące się w brytyjskim
Home Office otrzymują opracowane przez angielskie związki
zawodowe broszury informacyjne.
Kto pomoże?
O skali problemów, jakie napotykają Polacy poszukujący pracy za
granicą na własną rękę świadczy
fakt, iż ponad 61 % pracowników
z krajów Europy wschodniej, którzy
poszukiwali pomocy w związkach

zawodowych w Anglii po 1 maja br.
było obywatelami Polski.
Wobec licznych pytań zgłaszanych
przez osoby odwiedzające urząd
pracy należy zwrócić uwagę na fakt,
iż polskie Ministerstwo Gospodarki
i Pracy, ze względu na obszar działania, nie ma możliwości sprawdzenia czy agencja pośrednictwa
pracy działająca za granicą robi to
legalnie i czy posiada do tego
uprawnienia nadawane przez tamtejsze władze. W razie wątpliwości
należałoby skontaktować się w tej
sprawie z odpowiednim urzędem
pracy za granicą.
Na życzenie Wojewódzki Urząd
Pracy udostępni dane teleadresowe właściwego urzędu pracy
za granicą.

Emilia Peśla
Biuro Promocji Zatrudnienia

EQUAL

Przełamać dyskryminację
Problem nierówności w dostępie do pracy
na naszym rodzimym gruncie tkwi od momentu
transformacji ustrojowej, kiedy zmieniło się zapotrzebowanie na siłę roboczą.

Drastycznie redukowano zatrudnienie w firmach państwowych,
które od teraz musiały generować
zyski, aby ich utrzymanie miało
jakikolwiek sens. Tworzące się
w coraz większej ilości firmy
prywatne stawiały na ludzi wykształconych i przede wszystkim
młodych. Osoby mocno zakorzenione w tzw. "starym systemie"
miały poważne kłopoty z odnalezieniem się w nowej rzeczywistości. Wskaźnik bezrobocia
mocno poszybował do góry, by
osiągnąć poziom 19,1% (dane
MGiP, sierpień 2004).
Generalnie dzisiejsza sytuacja nie
uległa poprawie. Mocno zaostrzyły
się kryteria zatrudniania pracowników. Z racji tego, że poziom
wykształcenia w naszym kraju
podniósł się dosyć istotnie nie jest
to już wiodącą kartą przetargową
przy rekrutacji. Podobnie jest
z umiejętnościami obsługi komputera i prowadzenia samochodu
osobowego. Obecnie stawia się
przede wszystkim na doświadczenie zawodowe, znajomość
języków obcych, dyspozycyjność
i kreatywność. Również przedział
wiekowy wydaje się dosyć istotny.
Według danych statystycznych
(GUS 2003) najwyższy odsetek
aktywnych zawodowo występuje
wśród mężczyzn w wieku 25-39 lat
oraz wśród kobiet w wieku 35-44
lata. Problemem pozostaje aktywność zawodowa skrajnych grupy:
do 25 roku życia i powyżej 45 lat.
Co z nimi zrobić? Jak im
zagwarantować powszechny
dostęp do pracy? Brakuje cieka-

wych rozwiązań.
Może jednak się pojawią!
Z pomocą przychodzi Unia Europejska, która od wielu, wielu lat
zmaga się z niwelowaniem
wszelkich barier w dostępności do
rynku pracy. Z myślą o osobach,
którym wyimaginowane przeszkody pracodawców, uniemożliwiają swobodne poruszanie
się po rynku pracy, powstał
EQUAL.
Co to jest EQUAL?
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
jest częścią strategii Unii Europejskiej mającej na celu tworzenie
nowych i lepszych miejsc pracy
oraz zapewnienia, by nikogo nie
pozbawiono do nich dostępu. Jako
Inicjatywa Wspólnotowa finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego, EQUAL jest
platformą umożliwiającą poszukiwanie i uczenie się nowych sposobów osiągania celów polityki
Europejskiej Strategii Zatrudnienia i Procesu Integracji Społecznej. EQUAL różni się od
programów głównego nurtu Europejskiego Funduszu Społecznego
tym, że jest to laboratorium
służące wypracowywaniu nowych
sposobów zwalczania dyskryminacji i nierówności na rynku
pracy. EQUAL dostarcza przykłady
dobrej praktyki w zakresie
nowatorskich podejść, kładąc
nacisk na aktywną współpracę
między Państwami Członkowskimi, zapewniając tym samym
stosowanie oraz upowszechnianie

na terenie Unii Europejskiej najbardziej pozytywnych rozwiązań.
Program ten odnosi się bezpośrednio do takich dokumentów, jak
Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia 2000-2006, Wspólna
Ocena Założeń Polskiej Polityki
Zatrudnienia oraz Wspólne Memorandum w sprawie Integracji
Społecznej. Opierając się na wyzwaniach sformułowanych w tych
dokumentach Inicjatywa EQUAL
ma za zadanie wesprzeć realizację
polityki zatrudnienia i polityki społecznej poprzez wypracowanie
i upowszechnienie innowayjnych
metod i narzędzi oddziaływania.
Współpraca Partnerstw na forum
Unii Europejskiej w ramach ponadnarodowych sieci współpracy
będzie miała wpływ na rozwój
Europejskiej Strategii Zatrudnienia.
Zakres tematyczny
Inicjatywa EQUAL obejmuje swoim
zakresem dziewięć obszarów
tematycznych. Osiem z tych tematów jest zdefiniowanych w kontekście priorytetów Europejskiej Strategii Zatrudnienia (ESZ). Dziewiąty
temat obejmuje specyficzne potrzeby osób ubiegających się o status uchodźcy. Ogólnie celem podejścia tematycznego jest poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania problemów wspólnych dla
różnych rodzajów dyskryminacji
i nierówności zamiast skupiania się
na poszczególnych grupach
społecznych. W Polsce, po
szeregu analiz i w oparciu o odpo-
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wiednie strategie w zakresie
polityki zatrudnienia i polityki społecznej ustalono następujące
tematy, w ramach których będą
realizowane projekty:
1/A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy dla tych,
którzy mają problemy z integracją
i ponowną integracją na tym rynku,
celem promowania rynku pracy
otwartego dla wszystkich.
2/D Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego
sektora), a w szczególności usług
na rzecz społeczności lokalnych
oraz poprawa jakości miejsc
pracy.

1. Zasada partnerstwa
Partnerstwo w ramach Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL realizowane będzie poprzez Partnerstwa
na rzecz Rozwoju, które łączyć
będą przedstawicieli różnych grup
interesu jednoczących swoje
zasoby w realizacji uzgodnionej
wspólnie strategii zwalczania
nierówności i dyskryminacji na
rynku pracy. Celem partnerstwa
jest znalezienie rozwiązania
problemu poprzez wielostronne
i innowacyjne podejście z wykorzystaniem różnorodnych doświadczeń wszystkich partnerów.
2. Zasada empowerment

3/F Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw
i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz
wykorzystania technologii informatycznych i innych nowych
technologii.
4/G Godzenie życia rodzinnego
i zawodowego oraz ponowna integracja mężczyzn i kobiet, którzy
opuścili rynek pracy, poprzez
wdrażanie bardziej elastycznych
i efektywnych form organizacji
pracy oraz usług towarzyszących.
5/I Pomoc w społecznej i zawodowej integracji osób ubiegających się o status uchodźcy.
Należy wspomnieć, że EQUAL
rządzi się pewnymi prawami, które
należy bezwzględnie respektować, jeżeli chce się ubiegać
o środki finansowe na pokrycie
własnych pomysłów. Oprócz
wspomnianego przed chwilą
zakresu tematycznego niezbędne
jest stosowanie następujących
zasad:
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Oznacza udział grup napotykających na problemy w integracji
zawodowej i społecznej w działaniach i decyzjach podejmowanych
w ramach partnerstwa. Jest ona
stosowana w celu podniesienia
rzeczywistej zdolność tych grup do
wpływania na sprawy, które ich
dotyczą i zwiększenia w ten sposób efektywności projektów.
3. Współpraca ponadnarodowa
Przyczynia się do powstania
znaczącej wartości dodanej dla
partnerów, którzy pracują nad
rozwiązaniem takich samych lub
podobnych problemów. Może być
również źródłem innowacyjności.
Każde partnerstwo krajowe musi
mieć przynajmniej jednego partnera z innego kraju członkowskiego.
4. Zasada innowacyjności
Partnerstwa na rzecz Rozwoju
powinny wykazać w jaki sposób

realizować będą zasadę innowacyjności oraz w jaki sposób wypracują dobre praktyki, które mogą
zostać zastosowane na szerszą
skalę. Dodatkowo innowacyjność
Partnerstw na rzecz Rozwoju rozpatrywana będzie również w kontekście istniejących już metod
w danych obszarach tematycznych, celów funduszy strukturalnych oraz polityki krajowej.
Innowacyjność stanowić będzie
jedno z kryteriów wyboru Partnerstw na rzecz Rozwoju do wdrażania. Przy stosowaniu zasady
innowacyjności należy pamiętać
o doświadczeniach pop-rzednich
inicjatyw wspólnotowych (ADAPT
i EMPLOYMENT) i rozróżniać trzy
rodzaje innowacyjności:
h ukierunkowana na proces:
rozwój nowych oraz udoskonalenie już istniejących metod,
narzędzi i nowego podejścia,
h ukierunkowana na cel: formułowanie nowych celów, identyfikacja nowych podejść i otwarcie nowych dróg do zatrudnienia,
h ukierunkowana na kontekst:
rozwój systemu odpowiadającego na potrzeby i problemy
rynku pracy w ramach politycznych i instytucjonalnych struktur.
Nie należy jednak ograniczać się
do przedstawionych powyżej obszarów.
5. Zasada mainstreamingu
EQUAL, zapewniając struktury
i narzędzia mainstreamingu, wnosi
istotny wkład w efektywne tworzenie polityki poprzez sprawdzanie w praktyce skuteczności
stosowanych rozwiązań, oraz zapewnianie, by wszyscy zainte-

EQUAL
resowani mogli korzystać z tej
wiedzy. Rezultaty EQUAL muszą
stać się częścią systematycznego
podejścia do innych polityk i programów, które są realizowane na
poziomie lokalnym, regionalnym,
krajowym i europejskim.

TEMAT

LICZBA
PROJEKTÓW

A
D
F
G
I

7
1
1
3
0
12

RAZEM

Nasz udział
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach od początku ogłoszenia
przez Ministerstwo Gospodarki i
Pra-cy o możliwościach składania
wniosków do Działania 1 Inicjatywy EQUAL (od 7 czerwca 2004r.)
mocno zaangażował się w inicjowanie, wspieranie, inspirowanie
projektów (i projektodawców) mających pokonać trudne bariery
dyskryminacji w dostępie do rynku
pracy. Na przestrzeni blisko 3 miesięcy WUP uczestniczył w kilkunastu spotkaniach, przeprowadził kilkadziesiąt rozmów z zainteresowanymi złożeniem wniosku,
wśród nich znaleźli się: Akademia
Ekonomiczna w Katowicach, Górnośląska Agencja Przekształceń
Przedsiębiorstw SA w Katowicach,
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, NSZZ
Solidarność Region ŚląskoDąbrowski, Izba Rzemieślnicza,
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego, Agencje Rozwoju Lokalnego z Sosnowca i Rudy Śląskiej,
fundacje z Gliwic i Jastrzębiej Góry
oraz wiele innych równie ważnych
instytucji. Spotkania te koncentrowały się w głównej mierze na
prezentacji pomysłów zwalczających przeszkody na rynku pracy,
dopracowywano je pod względem
zgodności z wybranymi tematami
EQUAL, określano rolę poszczególnych partnerów w projekcie,
ustalano budżet do Działania 1. Na
podstawie tych cykliczny spotkań

i omawianych na nich założeniach
programowych Wojewódzki Urząd
Pracy zdecydował się zaangażować w dwanaście, jego
zdaniem, najlepszych projektów,
które (w przypadku kwalifikacji do
dalszych działań) chciałby wspierać swoim doświadczeniem na
polu walki z bezrobociem, a także
bogatą wiedzą poszczególnych
wydziałów merytorycznych (np.
Obserwatorium Rynku Pracy, Biuro Promowania Przedsiębiorczości).
Z obserwacji poczynionych przez
WUP wynika, że najchętniej
projektodawcy realizowali swoje
zamierzenia w ramach Tematu A.
Jest to trend ogólnopolski. Również w regionie śląskim dominowała ta pierwsza grupa tematyczna.
W tabeli powyżej prezentujemy
liczbę projektów w poszczególnych tematach (z udziałem
WUP-u).
I co dalej?
Proces przyjmowania wniosków
zakończył się 31 sierpnia 2004
roku. Wnioski należało składać do
Instytucji Zarządzającej Programem Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL, którą jest Fundacja
"Fundusz Współpracy" z siedzibą
w Warszawie, pełniąca jednocześnie rolę Krajowej Struktury
Wsparcia. Po kilku miesiącach
nerwowego wyczekiwania na
rezultaty Komitet Monitorujący

ogłosił wyniki. Stało się to 16 listopada 2004 r. Na ogłoszonej liście
znalazły się 3 projekty, w których
udział zadeklarował Wojewódzki
Urząd Pracy. Są to wnioski zgłoszone przez:
h Izbę Rzemieślniczą oraz Małej
i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach (projekt w Temacie A, pt. "Pierwsza Szychta".
Regionalne Partnerstwo na
rzecz aktywizacji osób dyskryminowanych na rynku pracy);
h Fundację "Pomocna Dłoń"
z Jastrzębia Zdroju (Temat D,
"FENIX");
h Śląską Fundację Wspierania
Przedsiębiorczości w Gliwicach
(Temat G, "Praca dla dwojga").
Łączna wartość powyższych projektów przekracza 25 mln złotych. To
naprawdę duże pieniądze, które
umiejętnie wykorzystane przyniosą
pożytek nie tylko grupom, do których są adresowane (bezrobotnym, osobom chcącym założyć
własną działalność handlową lub
też chcącym się przekwalifikować),
ale również całemu województwu
śląskiemu silnie umacniając wizerunek regionu skutecznie zmagającego się z problemami wynikającymi z bezrobocia.
Nadchodzi okres wytężonej pracy
w ramach Partnerstw. Do końca
maja 2005 roku grupy robocze
wchodzące w skład Partnerstw powinny wypracować najlepsze metody realizacji wyznaczonych sobie
celów, które następnie będą
wprowadzane w życie. Pozostaje
czekać na owoce tej pracy.

Paweł Durleta
Wydział Programów Rynku
Pracy
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Pierwsze wnioski przeszły
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił 25 października 2004 r.
nabór wniosków o dofinansowanie projektów do trzech działań współfinansowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Urząd odpowiedzialny jest za
wdrażanie w Województwie
Śląskim następujących działań:
- Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami
regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego
w regionie oferowana pomoc to
między innymi: szkolenia i usługi
doradcze dla pracujących osób
dorosłych zgłaszających z własnej
inicjatywy chęć podwyższania
kwalifikacji zawodowych, szkolenia podwyższające kwalifikacje
zawodowe doradców rolniczych,
szkolenia i usługi doradcze dla
rolników i domowników w zakresie
podejmowania dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa,
praktyki zawodowe dla uczniów
i studentów, a także badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy;

- Działanie 2.3 Reorientacja
zawodowa osób odchodzących
z rolnictwa - adresowane jest do
rolników i domowników oraz innych osób zatrudnionych w rolnictwie, które chcą podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej;
rodzaje projektów to: doradztwo
zawodowe, pośrednictwo pracy i
szkolenia mające na celu zmianę
zawodu
- Działanie 2.4
Reorientacja
zawodowa osób zagrożonych
procesami restrukturyzacyjnym
i skierowane do osób zagrożonych
utratą pracy, w tym pracowników
przemysłów i sektorów podlegających procesowi restrukturyzacji;
rodzaje projektów to: doradztwo
zawodowe, pośrednictwo pracy
i szkolenia mające na celu zmianę
zawodu.
W odpowiedzi na konkurs, do dnia

Członek Zarządu woj. śląskiego - Marian Jarosz, Dyrektor WUP - Przemysław Koperski
i Wicedyrektor WUP ds. Rynku Pracy - Mirosław Ruszkiewicz w czasie konferencji prasowej
dotyczącej pierwszych wniosków EFS.
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2 grudnia spłynęło 48 wniosków na
łączną kwotę ok. 34,5 mln zł.
Wymogi rejestracyjne, tj. dwie wersje elektroniczna i papierowa,
zgodność obu wersji oraz wypełnienie wszystkich obligatoryjnych
pól, spełniło 36 wniosków. Wnioski
poprawne pod względem wymogów rejestracyjnych zostały następnie przekazane do weryfikacji
formalnej, gdzie sprawdzono ich
zgodność z dokumentami programowymi. Te, które nie budziły zastrzeżeń co do treści formy, zostały
przekazane do oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów. Ostatecznie pod względem
merytorycznym oceniono 19 projektów, z czego siedemnaście w ramach Działania 2.1 oraz po jednym
w ramach działań 2.3 i 2.4.
Każdy projekt został oceniony
przez dwóch członków komisji,
którzy brali pod uwagę przede
wszystkim charakter i zakres proponowanego wsparcia, dobór
grupy uczestników, strukturę zarządzania projektem oraz planowane wydatki.
W rezultacie prac Komisja przedstawiła listę rankingową 13 projektów rekomendowanych do uzyskania współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego:
- 11 projektów do działania 2.1
Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości
kształcenia ustawicznego w regionie o łącznej wnioskowanej
kwocie dofinansowania ok. 6 mi-
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lionów złotych
- 1 projekt do działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa; wnioskowana kwota dofinansowania
to ok. 4 miliony złotych;
- 1 projekt do działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób
zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi; wnioskowana przez beneficjenta
kwota dofinansowania: około
350 tysięcy złotych.
Proponowane kwoty dofinansowania nie są kwotami ostatecznymi, przyznana wysokość
dotacji może ulec zmianie. W niektórych przypadkach będą prowadzone negocjacje co do wysokości
przyznanych środków.
Wnioski, które w ogólnej ocenie
uzyskały mniej niż 60 punktów, lub
mniej niż 40% maksymalnej liczby
punktów przypisanej poszczególnym częściom wniosku, nie
zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Wnioski te, pomimo
iż spełniły wymogi formalne, zawierały wiele błędów merytorycznych. Podstawowym błędem
był brak spójności pomiędzy poszczególnymi częściami wniosku
zawierały one sprzeczne ze sobą
informacje. Drugą podstawową
przyczyną odrzucenia wniosków
na etapie oceny merytorycznej
były znacznie zawyżone koszty,
nie mające żadnego uzasadnienia
w częściach opisowych wniosków.
Wnioski o dofinansowanie projektów, które zostały odrzucone na
którymkolwiek z etapów weryfikacji, mogą zostać ponownie
złożone po naniesieniu odpowiednich poprawek.

Tomasz Wróbel
Wydział Obsługi EFS

Śląski rynek pracy 2004 r.
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia
Liczba bezrobotnych w województwie śląskim według stanu
na 31 grudnia 2004 r. wyniosła
309,7 tys. osób.
W tym samym czasie w całej
Polsce zarejestrowanych było
około 3 mln osób.

liczby zarejestrowanych (w stosunku do listopada 2004 o 3,5 tys.
osób).
Tradycyjnie najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych było
w podregionie centralnym śląskim
(199,4 tys.), należy przy tym dodać,

Zewidencjonowani w powiatowych urzędach pracy regionu
stanowili ponad 10 proc. zbiorowości polskich bezrobotnych.
W ciągu roku śląskie bezrobocie
zmniejszyło się o 15,8 tys. osób.
Analizując obraz bezrobocia
w 2004 roku widzimy rosnące

że jest to poziom nie spotykany
w żadnym innym z 45 polskich
podregionów (w drugim na liście
rankingowej podregionie jeleniogórsko-wałbrzyskim liczba zarejestrowanych jest o ponad 60 tys.
niższa).
Jeżeli chodzi o pozostałe śląskie

tendencje w miesiącach zimowych, związane z sezonowością
zjawiska, przy czym skala wzrostu
była znacznie mniejsza niż w latach ubiegłych. Od marca do
listopada ub. roku notowaliśmy
wyłącznie trendy spadkowe. Grudzień tradycyjnie przyniósł wzrost

podregiony, najlepsza sytuacja wystąpiła w bielskim (34,1 tys. zarejestrowanych bezrobotnych).
W ciągu roku spadek liczby bezrobotnych wystąpił we wszystkich
czterech podregionach województwa, przy czym
biorąc pod
uwagę wartości bezwzględne
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najwyższy był oczywiście w podregionie centralnym śląskim.
Analizując dane dotyczące dynamiki spadku liczby zarejestrowanych stwierdzamy, że w bieżącym roku odbiorcą pozytywnych
zmian okazał się podregion
rybnicko - jastrzębski.
Utrzymywało się stosunkowo duże
zróżnicowanie terytorialne pod
względem liczby zarejestrowanych bezrobotnych. W końcu roku
liczba pozostających bez pracy
w poszczególnych powiatach wahała się od 2,7 tys. osób (powiat
bieruńsko-lędziński) do 19,7 tys.
w Sosnowcu.
Stopa bezrobocia w końcu
listopada 2004 r. wyniosła 16,6%
(kraj 18,7%). W porównaniu do
sytuacji z grudnia 2003 r. wysokość tego wskaźnika była niższa
o 1 procent (XII/2003 województwo 17,6%, kraj 20,0%).
Według stanu na 30.11.2004 r. najwyższa stopa bezrobocia występowała w Świętochłowicach
(27,8%), Siemianowicach Śląskich (27,6%), i Bytomiu (25,9%).
Najniższą stopą bezrobocia
charakteryzowały się Katowice
(7,5%), Bielsko - Biała (10,1%)
oraz powiat ziemski bieruńskolędziński (10,9%).
Jeżeli chodzi o podregiony, to
w końcu listopada ub. roku
najlepsza sytuacja była w bielskim, gdzie stopa bezrobocia
wynosiła 13,3%.
Na drugim miejscu plasował się
rybnicko jastrzębski 16,4%, potem centralny śląski 17,2% i częstochowski 17,8%.
Wybrane dane dotyczące struktury bezrobocia rejestrowanego
Według stanu na koniec grudnia
2004 roku kobiety, w liczbie 171,5
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tys. stanowiły ponad 55 proc.
zarejestrowanych na Śląsku
bezrobotnych (w kraju udział
kobiet jest niższy i wynosi ok. 53
proc.). Najwyższy udział kobiet
w ogólnej liczbie bezrobotnych
zanotowano w podregionie rybnicko - jastrzębskim (61,0%) i centralnym śląskim (56,0%). Najkorzystniejsza sytuacja wystąpiła
w podregionie częstochowskim
(49,0%) oraz bielskim (52,9%).
W ciągu roku bezrobocie kobiet
spadło o 5,2 tys. osób (tzn.
o 2,9%), w tym samym czasie liczba poszukujących pracy mężczyzn
zmniejszyła się o 10,6 tys. osób
(tzn. o 7,1%).
W końcu grudnia 2004 r. prawo do
zasiłku dla bezrobotnych posiadało 35,3 tys. osób, co stanowiło
11,4% ogółu bezrobotnych (w zbiorowości kobiet zasiłek pobierało
zaledwie 9,7 proc. zarejestrowanych, wśród bezrobotnych

mieszkańców miast spadła o 14,0
tys., w tym samym czasie liczba
bezrobotnych mieszkańców wsi
zmniejszyła się o 1,8 tys. Oznacza
to, że liczba bezrobotnych zamieszkujących miasta zmniejszyła
się o około 5 proc., a liczba bezrobotnych mieszkających na wsi
spadła o 3,1%.
Sytuacja poszczególnych podregionów w opisywanym aspekcie
była zróżnicowana. Biorąc pod
uwagę kryterium procentowego
udziału mieszkańców wsi wśród
ogółu zarejestrowanych zagłębiem
bezrobocia agrarnego pozostawał
podregion bielski oraz częstochowski.
W zbiorowości bezrobotnych
mieszkańców wsi ponad 11 proc.
posiada uprawnienia zasiłkowe.
Utrzymującą się niekorzystną
cechą śląskiego bezrobocia jest
niski poziom wykształcenia zarejestrowanych. Niezmiennie naj-

mężczyzn analogiczny wskaźnik
był zdecydowanie wyższy i przyjmował wartość 13,5%). Procentowy udział bezrobotnych uprawnionych do tego świadczenia
ciągle spada, w grudniu 2003
zasiłek dla bezrobotnych pobierało
12,2% ogółu zarejestrowanych
(39,6 tys. osób). Udział bezrobotnej ludności wiejskiej wśród
zarejestrowanych wynosił w końcu grudnia 17,7 proc. i był zdecydowanie niższy od ogólnopolskiego (kraj ok. 42 proc.).
W ciągu roku liczba bezrobotnych

liczniejszą grupę stanowią osoby
o wykształceniu zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej gimnazjalnego, których udział
w ogólnej liczbie bezrobotnych
w końcu trzeciego kwartału 2004r.
wynosił odpowiednio 33,1%
i 32,5% (kształtował się na poziomie ogólnopolskiego).
Należy jednak podkreślić, że od
początku roku liczba osób o tym
poziomie wykształcenia spadła
odpowiednio o 11,3 tys. i o 6,2 tys.
Zmniejszył się również udział tych
subpopulacji w ogólnej liczbie
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bezrobotnych, odpowiednio o 2,0
i 0,4 punktu procentowego.
Wraz ze spadkiem liczby zarejestrowanych o najniższych kwalifikacjach rosła liczba bezrobotnych legitymujących się wykształceniem średnim i wyższym (odpowiednio o 1,8 tys. i 0,8 tys.).
W opisywanym okresie udział
subpopulacji z wyższym wykształceniem wśród ogółu zarejestrowanych powiększył się o 0,5
punktu procentowego, wśród bezrobotnych ze średnim wykształceniem wzrósł o 1,9%.
Notowane jest przestrzenne
zróżnicowanie struktury wykształcenia zarejestrowanych bezrobotnych. Najlepiej wykształceni są
bezrobotni zarejestrowani w subregionach północnym i południowym. Ponadto bezrobotne
kobiety legitymują się wyższym
stopniem wykształcenia.
Blisko 74 proc. zarejestrowanych
to osoby w tzw. wieku mobilnym
(18-44 lat). Chociaż w 2004 r.
struktura wieku zarejestrowanych
nie ulegała zasadniczym zmianom, widoczne są różnice wyrażone liczbami bezwzględnymi.
Bezrobocie spadało w przedziałach wiekowych do 44 roku.
W pozostałych grupach wiekowych bezrobocie rosło.
Głównym odbiorcą pozytywnych
zmian na rynku pracy okazała się
młodzież w wieku 18 - 24 lat.

W ciągu roku liczebność tej zbiorowości spadła o 10,5 tys. osób
(przypomnijmy, że w tym czasie
liczba bezrobotnych ogółem
zmniejszyła się w województwie
o 15,8 tys. osób). Dynamika spadku liczby bezrobotnej młodzieży
była bardzo wysoka (spadek
o 12,3%, wobec 4,9% średnio
w województwie).
Korzystne zmiany redukcji bezrobocia wśród młodzieży dotyczyły
głównie mężczyzn. W stosunku do

bezrobotnej młodzieży tylko około
9 proc. pobiera to świadczenie.
Na przestrzeni roku trudno mówić o
jakichś rewolucyjnych zmianach
w strukturze bezrobocia według
czasu pozostawania bez zatrudnienia.
Jednym z największych problemów śląskiego rynku pracy
pozostaje kwestia długotrwałego
bezrobocia. Pomimo, że od grudnia 2003 r.
liczba zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy

grudnia 2003 poziom bezrobocia
młodych mężczyzn obniżył się
o 6,8 tys. osób (wśród kobiet w wieku 18-24 lat spadek o 3,7 tys.).
Atutem bezrobotnej młodzieży jest
posiadanie coraz wyższego stopnia wykształcenia oraz relatywnie
krótki czas pozostawania bez
pracy. Wśród bezrobotnych w wieku 18-24 lat co trzeci (32,1%)
pozostaje bez pracy dłużej niż rok
(średnio w regionie wskaźnik
długotrwałego bezrobocia wynosi
ponad 50 proc).
Specyfiką omawianej zbiorowości
jest niski odsetek uprawnionych do
zasiłku dla bezrobotnych. Wśród

spadła o 6,4 tys. (XII/2003 164,3
tys., IX/04 157,9 tys.) to ciągle
chronicznie bezrobotni stanowią
50,8% zarejestrowanych w śląskich urzędach pracy (XII/2003
50,5%). Mimo niekorzystnych tendencji, wskaźnik długotrwałego
bezrobocia notowany w regionie
pozostaje niższy od ogólnopolskiego (kraj 53,3%). Należy
dodać, że statystyka bezrobocia
rejestrowanego dzieli długotrwale
bezrobotnych na dwa przedziały
poszukujący pracy w okresie 12-24
miesięcy (jest to ponad 17 proc.
ogółu zarejestrowanych na Śląsku)
oraz powyżej 24 miesięcy (ok. 33
proc, w końcu września 2004 r. była
to zbiorowość licząca ponad 103
tys. bezrobotnych). Nietrudno
przewidzieć, że w grupie zarejestrowanych powyżej dwóch lat
wysoki będzie wskaźnik tzw.
dobrowolnego bezrobocia (część
osób rejestruje się wyłącznie celem
uzyskania zaświadczenia do
ośrodków pomocy społecznej,
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zdobycia prawa do świadczeń
medycznych itp.).
Oferty pracy
Do urzędów pracy trafia coraz
więcej ofert zatrudnienia. W 2003
roku zgłoszono 69,3 tys. ofert,
w 2004 było ich aż o 21,4 tys. więcej (90,7 tys. ofert). Należy pamię-

tać, że do powiatowych urzędów
pracy zgłaszane jest zaledwie 20
procent propozycji zatrudnienia
dostępnych na rynku pracy. Stąd
też statystyka bezrobocia rejestrowanego nie daje pełnego obrazu
zapotrzebowania na pracowników
w naszym województwie. Analiza
statystyk bezrobocia wykazała, że
na Śląsku w 2004 roku średniomiesięcznie na jedną ofertę
przypadało 41 bezrobotnych (rok
wcześniej - 55 bezrobotnych).

zdawczym zostali zarejestrowani
w powiatowych urzędach pracy.
W 2004 roku w urzędach pracy
województwa śląskiego zarejestrowało się 307,6tys. bezrobotnych.
Zdecydowaną większość
napływa-jących (ok. 70 proc.)

jestrowano 323,4 tys. osób.
W ubiegłym roku z ogółu wyrejestrowanych z ewidencji urzędów
pracy bezrobotnych 43,5% podjęło
pracę (140,8 tys. osób). Wśród podejmujących zatrudnienie 6,4 tys.
osób skierowanych zostało do prac
interwencyjnych, 4,5 tys. do robót
publicznych, 0,5 tys. otrzymało pożyczki na rozpoczęcie własnej
działalności lub na utworzenie dodatkowego miejsca pracy.
W 2004 roku liczba podjęć pracy
była o 12 tys. osób wyższa niż rok
wcześniej. Z tytułu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia
pracy z ewidencji śląskich urzędów
pracy wyłączonych zostało 123,6
tys. osób, tj. 38,2% ogółu odpływu.
W porównaniu z sytuacją w roku
2003 oznacza to wzrost liczby
wyrejestrowań z tego tytułu o 6,9

stanowili rejestrujący się po raz
k
o
l
e
j
n
y
(w okresie od 1990 roku).
Odpływ z bezrobocia - jest to liczba osób, które w okresie sprawozdawczym zostały wyłączone z ewidencji bezrobotnych. W 2004 roku
z ewidencji urzędów pracy wyre-

tys. osób, przy niezmiennym udziale procentowym w ogólnej liczbie
wyłączeń.
W 2004 r. niższa niż rok wcześniej
była liczba osób, które rozpoczęły
szkolenia, staże lub przyuczenie
zawodowe w zakładach pracy o 2,6
tys. Z te-go tytułu w ubiegłym roku

Płynność bezrobocia, podjęcia
pracy
Zmiany w poziomie bezrobocia
stanowią wypadkową działania
dwóch zmiennych: napływu do
bezrobocia i odpływu z bezrobocia.
Napływ do bezrobocia przedstawia liczbę bezrobotnych, którzy
w danym okresie sprawo-
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wyłączono z ewidencji 33,4 tys.
osób, co stanowiło 10,3% ogółu
wyrejestrowanych bezrobotnych.
Począwszy od listopada 2004 r.
dane zawierają dodatkowo liczbę
bezrobotnych wyłączonych z ewidencji z powodu otrzymania jednorazowo środków na podjęcie
działalności gospodarczej oraz
podejmujących zatrudnienie na
stanowiskach refundowanych ze
środków Funduszu Pracy zgodnie z art. 46 ust.1 pkt 1 i 2
ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.

Opracowała Barbara Kubica
Obserwatorium Rynku Pracy

* Począwszy od listopada 2004 r. dane zawierają dodatkowo liczbę bezrobotnych wyłączonych
z ewidencji z powodu otrzymania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz
podejmujących zatrudnienie na stanowiskach refundowanych ze środków Funduszu Pracy - zgodnie
z art. 46 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

23

