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Szanowni Państwo!
Za nami połowa roku i pora już
pokusić się o pewne podsumowania
i wnioski.
Przede wszystkim chcielibyśmy podzielić się z Czytelnikami satysfakcją
z dobrych wyników naszych działań
w zakresie realizacji programów
współfinansowanych z unijnych
środków. Szeroko zakrojona kampania informacyjna dała wymierne
efekty - jakość wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFS
składanych do WUP znacznie się poprawiła, zwiększyła się też ich
liczba. O wykorzystaniu funduszy z Unii piszemy w artykule "Unijne
pieniądze na rozwój kariery".
Cieszy nas poza tym to, że udało nam się wyjść naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców regionu i już po raz drugi zorganizować
Śląskie Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji. W tym roku
zgromadziły one około trzech tysięcy zwiedzających, którzy oprócz
propozycji zatrudnienia mieli okazję uczestniczyć w ciekawych
warsztatach, m.in. na temat zakładania działalności gospodarczej czy
systemu EURES. O targowej ofercie szeroko piszemy w tekście "Dla
kogo Targi ?".
Gościem tego numeru jest Piotr Wojaczek, kierujący największą
i najlepszą specjalną strefą ekonomiczną w kraju. Ten rok zapowiada
się dla katowickiej SSE rekordowo, a bliższe informacje na ten temat w wywiadzie "Strefa nadziei". Warto też zwrócić uwagę na zmiany
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które
tworzą nowe możliwości dla poszukujących pracy i wybierających
swoją zawodową drogę, o tym także można przeczytać w tym numerze.
O pracy za granicą piszemy niemal w każdym wydaniu Biuletynu
Informacyjnego, ale też zainteresowanie pracą w Europie jest coraz
większe. Stąd nasza pomoc dla zainteresowanych zatrudnieniem
w krajach Unii, czyli informacje o kraju, jego przepisach i procedurach,
jakich trzeba dopełnić, by pracować bezpiecznie i legalnie.
W niniejszym numerze prawie wszystko o Wielkiej Brytanii, w której
praca cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
Zdajemy sobie sprawę, że zmiany i możliwości rozwoju, jakie otwarły
się na rynku pracy dopiero nabierają tempa. Pierwsze efekty widoczne
są już teraz,ale trzeba jeszcze włożyć wiele wysiłku i energii, by w pełni
skorzystać z szansy, jaka stoi przed nami.. Wspólnie musimy się o to
postarać.
Przemysław Koperski
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach

KALENDARIUM

Kalendarium
KWIECIEŃ
Otwarcie kolejnych Gminnych Centrów Informacji w województwie
śląskim- w Pyskowicach, Zawierciu i Ogrodzieńcu.
11 kwietnia - Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił konkursy na
dofinansowanie realizacji projektów ze środków EFS dla działań
1.2 i 1.3 w ramach priorytetu "Aktywna polityka rynku pracy oraz
integracji zawodowej i społecznej" SPO RZL.
27 kwietnia - Łagodzenie skutków bezrobocia i wymiana doświadczeń w podejmowanych w tym celu działaniach były tematem
spotkania zorganizowanego w Warszawie przez Rzecznika Praw
Obywatelskich Andrzeja Zolla. Udział w konferencji wziął Dyrektor
WUP Przemysław Koperski

(fot. 1)

27-28 kwietnia Drugie Beskidzkie Forum Pracy organizowane
przez Biuro Karier Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku
- Białej. Wzięli w nim udział pracownicy filii WUP w Bielsku.

MAJ
18-20 maja - WUP zorganizował cykl szkoleń dla pracowników
i wolontariuszy GCI pod hasłem "Informacja i poradnictwo
zawodowe-wprowadzenie do problematyki".
19 maja - W Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyła się konferencja
prasowa poświęcona czwartej edycji konkursu na tworzenie
i rozwój GCI oraz rozwój ABK
(fot.1)

(fot. 2)
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23 maja - Dyrektor WUP Przemysław Koperski wziął udział w konferencji "Doświadczenia publicznych służb zatrudnienia w pierwszym roku wdrażania EFS" zorganizowanej przez Ministerstwo
Gospodarki i Pracy w Warszawie.
23 maja - Odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu
Społecznego. Wicedyrektor WUP ds. Pośrednictwa Pracy i
Doradz-twa Zawodowego Mieczysław Płaneta przedstawił
sytuację na śląskim rynku pracy i możliwości, jakie płyną z faktu
współfinan-sowania zmian na nim przy pomocy środków z EFS.
30 maja - W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prezentująca projekt "Praca dla dwojga", realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Jednym z współpartnerów
projektu jest WUP.
(fot. 2)

(fot. 3)
3

CZERWIEC
7 czerwca - W Konsulacie Generalnym Republiki Austrii
w Krakowie podpisano list intencyjny o współpracy instytucji rynku
pracy reprezentujących region Górnej Austrii i województwo
śląskie. WUP był jednym z sygnatariuszy dokumentu.
8 czerwca - W gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła
się II edycja Śląskich Targów Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji.
(fot. 3)

(fot.44)

21 czerwca - Sytuacja na śląskim rynku pracy była jednym z tematów obrad Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.
(fot. 4)
28 czerwca - W WUP odbyła się konferencja prasowa z udziałem
przedstawicieli GCI i ABK, które otrzymały środki w czwartej edycji
konkursu o granty na rozwój i tworzenie Gminnych Centrów Informacji i rozwój Akademickich Biur Karier.
29 czerwca - Konferencję inaugurującą Projekt Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL- "Pierwsza szychta zorganizowała w Katowicach
Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości.
(fot. 5)
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Strefa nadziei
Rozmowa z Piotrem Wojaczkiem, prezesem Zarządu
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

- Jaką - w grupie 14 specjalnych
stref ekonomicznych w Polsce jest katowicka?
- Jesteśmy największą strefą
w Polsce: ponad 1100 hektarów,
a w najbliższym czasie może nawet
o 60 ha więcej. Czekamy na decyzję rządu w tej sprawie. Strefa
posiada 4 podstrefy: południowa to
Żory z Jastrzębiem, a także Bielsko,
wschodnia - Sosnowiec, Dąbrowa
Górnicza, a także Częstochowa
i Sławków, a lada moment Siemianowice, zachodnia to Gliwice z Zabrzem i podstrefa Tychy, najmniejsza, 120 ha i w zasadzie już
całkowicie zapełniona. Po 9 latach
rozciągamy się od Częstochowy
poprzez Siewierz do Bielska- Białej,
aż po przygraniczną gminę Godów,
obejmujemy niemal cały region.
Możemy wiec skutecznie wdrażać
w życie zasadę równoważenia
wpływu strefy na region, co jest
naszą ambicją.
- KSSE istnieje już 9 lat. Jakie
były początki?
- Misją spółki jest wspomaganie
procesu restrukturyzacji gospodarki Śląska. Specjalna strefa
ekonomiczna powstawała tam,
gdzie były największe skupiska
restrukturyzujących się hut i kopalń.
Już samo to stwarzało pewne kłopoty. Na ciasnym i gęsto zalu-
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dnionym Śląsku potrzebne były
wielkie obszary gruntu pod budowę
fabryk, z pełną infrastrukturą,
dogodnymi dojazdami, dobrą
komunikacją z większością
regionu. Dziś myślę, że dobrze
"wstrzelaliśmy się" obszarowo z naszymi podstrefami. Jednak KSSE
poza tym, że jest największą strefą
i najlepszą - mówię o tym nieskromnie, bo walczymy by tak było - była
kiedyś najbiedniejszą. W 1996 roku
nasz kapitał wynosił 970 tysięcy zł,
wkrótce z powodu braku przychodów było już zero. Pozostałe strefy
w większości dostały grunty po
kilkaset hektarów, w cenie 5 zł za
hektar, które sprzedawały znacznie
drożej i dzięki temu miały fundusze
na uzbrojenie terenu. My nie
dostaliśmy ani hektara i niecały
milion złotych na początek. Dziś
aktywa spółki to ponad 23 mln
złotych, a roczny budżet jest
kilkanaście razy większy niż kapitał
założycielski. Ale musieliśmy na te
pieniądze zapracować.
- Jednak były w tym czasie trudne
okresy i to nie tyle z terenami, ile
z ludźmi….
- Stąd kolejne działanie, rola, jaką
przyjęliśmy na siebie - rola
edukacyjna. To była taka praca
organiczna, praca u podstaw z samorządami gmin. W latach 1996-97
w wielu samorządach było dość niechętne nastawienie do obcych
inwestorów. Radni decydowali
o tym, czy dać pieniądze na uzbrojenie terenu lub ulgi dla inwestora
(w formie zwolnienia z podatków
lokalnych) czy zbudować chodnik,
za który zaskarbią sobie wdzięczność mieszkańców - wyborców
i ich głosy. Wybór był dość oczywi-

sty. Zapomniano, że żeby coś
wyjąć, to trzeba najpierw włożyć.
Ale kilka gmin świetnie się
wkomponowało w ten trend…
- Jakie gminy?
- Gliwice i Tychy, na samym początku, teraz aktywne są Dąbrowa
Górnicza, Sosnowiec, Żory.
Zwłaszcza Gliwice wyłożyły dziesiątki milionów złotych, żeby od
Agencji Własności Rolnej Skarbu
Państwa wyrwać 300 ha gruntu
i stworzyć tam prawdziwy park
przemysłowy. Wspomagaliśmy
gminę w tym dziele. Próbowaliśmy
też innych sposobów, by aktywizować gminy. W tym uświadamianiu, namawianiu, że budowanie strefy się opłaca często stosujemy metodę pomocy - dźwigni finansowej, współfinansowania np. drogi
dojazdowej czy kanalizacji. Kiedyś
ciężko było przekonać radnych, że
powstająca w gminie fabryka
zatrudni przede wszystkim ich
mieszkańców, że jest to w ich
interesie. Dziś jest inaczej.
Przyjeżdżamy do gminy, mówimy
co trzeba zrobić, ile my dokładamy
i jakie będą tego efekty w ciągu 4 lat.
- A jakie efekty ma spółka?
- Po 9 latach mamy ponad 100
inwestorów którzy wyłożyli prawie 7
miliardów złotych nakładów inwestycyjnych, wciąż wzrastających,
i stworzyli blisko 19 tysięcy miejsc
pracy w całej strefie. Według
doświadczeń zagranicznych tych,
u których takie strefy funkcjonowały
i funkcjonują, jedno miejsce pracy
w strefie kreuje przynajmniej 3 poza
nią. Więc jeśli dziś ktoś powie, co to
jest 19 tysięcy, gdy z górnictwa
odeszło grubo ponad 100 tysięcy, to
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odpowiem, że mnożąc te 19 przez
trzy mamy znaczną część miejsc
pracy przywróconych. To nie spadło
z nieba…
-Skąd pochodzą te miliardy
nakładów?
- Głównie od inwestorów zagranicznych, ich udziały sięgają 70
procent. Nakładowo najwięcej mają
Amerykanie, ale to ze względu na
specyfikę branży, w jaką inwestują,
czyli motoryzacji. To droga dziedzina. Duża jest grupa inwestorów
włoskich. Oni budują raczej małe
zakłady, zatrudniające od 300 do
400 osób. Ilościowo jest ich
w strefie najwięcej. Trochę jesteśmy zawiedzeni niemieckim udziałem w KSSE. Mają tu tylko 4 proc.
nakładów, a myśleliśmy, że Niemcy
z natury związków historycznych,
mentalnych czy wreszcie rodzinnych, będą na Śląsku budować.
A ponieważ tak nie jest przypuściliśmy na nich atak. Pierwszy się
nie udał, bo był to czas recesji u nich
i generalnie w europejskiej gospodarce. Przyszedł czas na drugi atak
jesienią ubiegłego roku, kiedy to
rozpoczęliśmy cykl seminariów inwestycyjnych i spotkań z lokalnymi
samorządami gospodarczymi. Odwiedziliśmy Kolonię, Stuttgart,
Monachium i Dortmund. No i na
spotkania zaczęli przychodzić
klienci, a po nich zaczęły się telefony do nas. Potem inne strefy
zaczęły kopiować nasz pomysł,
zachęcając do inwestowania na ich
obszarze. Żeby strefy w Polsce
sobie nawzajem nie przeszkadzały
musieliśmy się porozumieć na
stworzonym właśnie w takim celu
forum. Osiem lat temu powołaliśmy
Konferencję Specjalnych Stref
Ekonomicznych, której mam
przyjemność od początku przewodniczyć. Tam staramy się wypracowywać zasady współpracy, by
unikać sporów, które stawiałyby nas
w złym świetle w oczach potencjalnego inwestora interesującego się
ofertami kilku stref w Polsce.

- Podobno ten rok zapowiada się
rekordowo…
- Za dobry uznajemy taki rok, gdy
uda nam się pozyskać 10-12
klientów. Przekładając to na
konkrety oznacza to około 300-500
mln zł nakładów i około 1000 miejsc
pracy. Tymczasem do końca
czerwca tego roku pozyskamy 11
bądź 12 klientów, którzy wyłożą od
800 milionów do 1 miliarda zł i stworzą 1200 miejsc pracy. To wynik za
pół roku. Zakładam, że drugie
półrocze będzie trochę gorsze, ale
i tak zamknie się liczbą 20 klientów,
półtora miliarda zł nakładów i 15002000 miejsc pracy. Są to miejsca,
które pojawią się na rynku już
w przyszłym roku, cykl inwestycyjny
w strefie trwa bowiem od 8 do 16
miesięcy.
- Specjalne strefy ekonomiczne
miały być strefami nadziei: na
pozyskanie kapitału niezbędnego do inwestowania, na
ożywienie gospodarcze, na
zaktywizowanie lokalnych samorządów, lokalnego biznesu, na
rozwój. W zamian oferowano
inwestorom ulgi, ekonomiczne
prerogatywy. Czy ten układ
zadziałał?
- Razem z firmami przychodzi do
nas nie tylko kapitał. Przychodzi
filozofia, mentalność, kultura
przemysłowa charakterystyczna
dla źródła kapitału. To jest rozwój,
ożywienie. Co do ulg to od 1 stycznia 2001 roku stosujemy takie,
jakie obowiązują w innych krajach
Unii. Wcześniej były większe. Na
przykład zwolnienie na 10 lat od
płacenia podatku dochodowego
inwestującej firmy, bez względu na
jej nakłady inwestycyjne. Ale żeby
od czegoś zacząć (skoro nas nie
stać na lepsze instrumenty pomocowe) trzeba było zastosować tego
rodzaju pomoc publiczną. Od 40 lat
funkcjonuje ona w Europie i na
świecie. UE stosuje zachęty głównie grantem, dotacją czyli cashem.
Ta pomoc jest tam skodyfikowana
i dysponuje różnorodnymi narzę-

dziami: od gotówki poprzez poręczenia majątkowe, zwolnienia podatkowe, preferencyjne kredyty,
poręczenia bankowe czy umorzenia. My jesteśmy biedni, wiec
stosujemy ulgę, która jest tak
naprawdę protezą pomocy. Otrzymują ją bowiem ci, którym się udało,
którzy osiągnęli sukces. Bo pomoc
otrzymuje się pod pewnymi warunkami i trzeba je bezwzględnie
spełnić, by ją otrzymać. Na przykład
warunkiem jest niezwolnienie ani
jednego pracownika przed upływem 5 lat. A co, jeśli te lata, będą dla
firmy niekorzystne? Inni przedsiębiorcy wtedy zwalniają, a nasz
właściciel musi ich zatrudniać
i opłacać. Tak więc ta pomoc publiczna jest swoistą premią za sukces.
Nasi politycy - liberałowie byli
bardzo przeciwni stosowaniu takich
ulg, bowiem jest to sprzeczne z zasadami wolnej konkurencji: nie
wygrywa lepszy, wspomaga się
słabszego i.t.d. Mieliśmy okazję
przekonywać do tej idei samego
premiera Leszka Balcerowicza,
który odwiedził kiedyś KSSE.
Osobiście dzisiaj dla takich
przedsięwziąć jak nasze wolę
określenie park przemysłowy.
Specjalna strefa kojarzy się części
społeczeństwa (oczywiście tej,
która akurat w niej nie pracuje)
jakoś pejoratywnie: specjalna czyli
jakaś odmienna, którą trzeba wspomóc, podeprzeć. A tak przecież nie
jest.
- Jaka jest opinia zachodnich
inwestorów o polskich pracownikach?
- Gdy w latach 1996-98 mówiliśmy
naszym potencjalnym klientom, że
jednym z powodów, dla których
powinni zainwestować na Śląsku
jest, poza świetną (no powiedzmy
przyzwoitą) infrastrukturą i komunikacją, także bardzo wysoka kultura
przemysłowa regionu i jego mieszkańców, to mówiliśmy może
trochę na wyrost. Ale pierwsze
sygnały zwrotne od naszych
inwestorów, jakie zaczęły docierać,
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potwierdziły że nikogo nie oszukaliśmy. Nasi pracownicy posiadają
wysoką kulturę przemysłową. Nie
trzeba ich, jak np. w regionach
rolniczych, odciągać od pługa i tłumaczyć, co to jest młotek. Ślązak
jest obeznany z technologią.
Japończycy, którzy od 20 lat szkolą
u siebie grupy pracowników z krajów, gdzie budują swoje fabryki,
najwyższą ocenę wystawili grupie
polskiej. Rośnie tendencja do
zatrudniania na stanowisku średniego i wyższego managementu
Polaków, którzy zastępują na tych
stanowiskach menedżerów zagranicznych. Polscy inżynierowie są
kreatywni, mają pomysły, poprawiają, udoskonalają, pracują
nowocześnie przy pomocy najnowszych, wyrafinowanych programów komputerowych. Powtarzam
tylko opinie innych, np. prezesa
firmy "Avio Polska", która projektuje
na rzecz lotnictwa. Moim zdaniem
zaś Polacy mają pewną cechę,
która okiełznana i dobrze pokierowana może być dla inwestorów
wielkim atutem. Polacy po prostu są
nauczeni improwizować. Robili to
za okupacji i za komuny. A to
przecież rodzaj kreatywności,
wychodzenia z sytuacji przy użyciu
dostępnych instrumentów. I coraz
częściej się zdarza, że polski
brygadzista z włoskiej czy niemieckiej fabryki, przysłowiowy pan
Jurek, jedzie do Czech czy Niemiec, bo mają tam awarię maszyny
i on, praktyk, lepiej potrafi zlokalizować błąd i rzecz ustabilizować
nim zrobią to przez 3 tygodnie
i zgodnie z procedurami miejscowi
inżynierowie.
- Myślałam dotychczas, że taka
improwizacja najmniej dotyczy
Ślązaków…
Ślązacy się nieco wymieszali przez
te lata, doskonale adaptują się do
warunków, np. stali się mobilni, nie
skarżą się, gdy muszą dojeżdżać
do pracy po 30 kilometrów i więcej,
a określenia jakie o nich słyszymy
rozciągają się od "dobry" do
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"zachwycający"… My po prostu
mamy w sobie to "chcenie", ten
entuzjazm, jaki był w osadnikach
amerykańskich, którzy otrzymawszy ziemię i narzędzia po
prostu zawojowywali świat.
- Jak widzi Pan przyszłość stref,
czy to forma czasowa, przejściowa? Czy jest potrzeba i szansa,
by przedłużyć ich żywot?
Przyszłość SSE jest zagwarantowana traktatowo do 2017 roku.
Natomiast ja, osobiście (to oczywiście deklaracja), od 2006 roku
rozpocznę krucjatę o przedłużenie
działalności tych stref. Nie dla tych,
którzy są, ale dla tych, którzy
przyjdą, by mieli perspektywę
pomocy dłuższą niż tylko do 2017
roku. Myślę, że strefy będą
funkcjonować zmieniając tylko swój
obraz. Będziemy je budować
bardziej świadomie, będziemy
bardziej wybredni przy wyborze
inwestora. Dziś po prostu przyjmujemy prawie wszystkich, których
uda się nam pozyskać. Mam
nadzieję, że idą takie czasy, gdy
będziemy mogli trochę powybrzydzać, podyskutować o jakości
i technologiach, jakie ze sobą wnoszą, wspierać tylko tych repre-

zentujących już nie tylko światowy
poziom, lecz najwyższy. Marzy nam
się budowanie gospodarki klastrowej (od angielskiego cluster
czyli grono, wiązka - przyp. ES)
parków przemysłowych czy całych
subregionów, gdzie firmy zbliżone
geograficznie jednocześnie konkurują ze sobą i z powodzeniem
kooperują, są dla siebie nawzajem
dostawcami surowców, podwykonawcami części czy podzespołów.
Wspaniale gdyby wokół zagranicznego lidera powstawały firmy
polskie, dające miejsca pracy u nas,
nie w Czechach czy Niemczech,
które produkując części czy elementy jakiegoś produktu zyskiwałyby dostęp do technologii oraz
do rynków zbytu. Chcielibyśmy
świadomie budować w tych dyscyplinach, które są najbardziej korzystne dla śląskiej gospodarki.
- Takiej przyszłości życzymy
największej polskiej… nie, nie:
największemu polskiemu parkowi przemysłowemu. Dziękuję
za rozmowę.
Ewa Siwczak
Biuro ds. Informacji

Centrum "Lidl", Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

TARGI PRACY

DLA KOGO TARGI ?
Tłumy zwiedzających, ciekawe oferty pracy, warsztaty i wykłady
na II Śląskich Targach Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji
Około dwóch tysięcy ofert pracy,
kilkunastu pracodawców, instytucje wspierające małe i średnie
przedsiębiorstwa , firmy szkoleniowe, w tym Akademickie Biura
Karier z uczelni wyższych regionu, poza tym warsztaty i spotkania informacyjne, porady
prawne, a w końcu ponad trzy
tysiące zwiedzających - tak wyg l ą d a ł y I I Ś l ą s k i e Ta r g i
Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji zorganizowane 8 czerwca
przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach. Targi odbyły się
w gmachu Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego i cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem.
Przyszli na nie nie tylko bezrobotni szukający pracy w kraju ale
także osoby, które chcą popracować za granicą, założyć własną firmę czy po prostu przygotować się do podjęcia zatrudnienia.
Przypomnijmy, że Wojewódzki
Urząd Pracy pierwsze Targi

Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji zorganizował we wrześniu
ubiegłego roku. Ponieważ odwiedziły je rzesze mieszkańców
regionu postanowiliśmy kontynuować tę formę pomocy osobom szukającym swojego miejsca na rynku pracy. Ceremonii
otwarcia targów dokonał marszałek województwa śląskiego
Michał Czarski, który objął imprezę swoim honorowym patronatem oraz dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Przemysław
Koperski. Obecny był wojewoda
śląski Lechosław Jarzębski,
a także konsul generalna Republiki Austrii w Krakowie Hermine
Poppeler wraz z prezydentem
Izby Pracowniczej Górnej Austrii
Johannem Kalliauerem. Goście
zagraniczni wzięli udział w konferencji prasowej, podczas
której mówili o współpracy w
dziedzinie rynku pracy między
regionami Śląska i Górnej
Austrii.

Konsul generalna Republiki Austrii
w Krakowie Hermine Poppeler
podczas otwarcia targów

które odwiedziły gmach urzędu
pytało o konkretne oferty pracy,
a tych najwięcej było dla kierowców, hydraulików , murarzy,
frezerów, kucharzy, barmanów
i przedstawicieli handlowych.
Pracodawcy reprezentowani byli
m.in. przez: Zakłady Mechaniczne Wiromed w Mikołowie,
Carrefour, Gliwickie Przedsiębiorstwo Robót Górniczych,
Zakłady Mechaniczne Bumar
Łabędy, Alstom Konstal S.A. ,
kilka agencji pośrednictwa
pracy, m.in. Worker, Grafton
International, Manpower Polska
oraz 22 powiatowe urzędy pracy.
Młodzi ludzie skupili się przy
stoiskach Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Policji i I Pułku Specjalnego w Lublińcu. O pracę
w wojsku pytali zarówno mężczyźni jak i kobiety, które mogły
na miejscu zdobyć szczegółowe

Dyrektor Przemysław Koperski otwiera targi

7

TARGI PRACY

Trzy poziomy gmachu Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego wypełniły się
zwiedzającymi

informacje o zasadach naboru.
Wojskowi na Targach poszukiwali chętnych do pracy w korpusie szeregowych z uprawnieniami kierowcy oraz plutonowych do korpusu osobowego.
Wiele propozycji pracy, głównie
za granicą czekało na osoby
z wyższym wykształceniem, były
więc propozycje zatrudnienia dla
lekarzy, informatyków czy
rehabilitantów. Zwiedzający
stoiska z ofertami pracy mogli na
miejscu wypełnić odpowiednie
formularze i składać dokumenty
aplikacyjne. Mogli też od razu
porozmawiać z pracodawcami
i zorientować się jakie są ich
wymagania.
Jak wielokrotnie podkreślaliśmy
Targi to nie tylko propozycje
pracy, ale i szeroka oferta dla
małych i średnich przedsiębiorców. Około 20 instytucji
wspierających biznes, m.in.
agencje rozwoju regionalnego,
instytucje finansowe, centra
przedsiębiorczości prezentowało możliwości pomocy dla
małych i średnich przedsiębiorców. Swoją ofertę prezentowały
m.in. Górnośląska Agencja
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Rozwoju Regionalnego S.A.,
Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.,
Izba Rzemieślnicza oraz Małej
i Średniej Przedsiębiorczości,
Regionalna Izba Gospodarcza,
Państwowa Inspekcja Pracy,
Fundusz Mikro, Śląska Fundacja
Wspierania Przedsiębiorczości.
Przedsiębiorcy, którzy odwiedzili
Targi mogli zapoznać się z procedurami, jakie trzeba przejść,
by pozyskać fundusze unijne na
rozwój firmy. Chętnie uczestniczyli w warsztatach na temat
zasad aplikacji w ramach działań
programów ZPORR i SPO WKP,
które prowadzili przedstawiciele
Regionalnej Izby Gospodarczej
i Górnośląskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego.
Zainteresowani mogli wziąć
udział w licznych warsztatach
m.in. dotyczących poszukiwania
pracy za granicą, przygotowania
dokumentów aplikacyjnych albo
próbować określić swoje predyspozycje zawodowe za pomocą
testów J. Hollanda. Poświęcono
temu osobne spotkanie prowadzone przez przedstawicieli
Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej. Spośród
prezentujących się na Targach

instytucji szkoleniowych na
wyróżnienie zasługuje stoisko
Zakładu Doskonalenia Zawodowego, gdzie fryzjerki po
kursach prezentowały swoje
umiejętności w zakresie strzyżenia i czesania. Ogromnym
zainteresowaniem natomiast
cieszyły się warsztaty prowadzone przez pracowników Biura
Promocji Zatrudnienia WUP.
Były one poświęcone zasadom
funkcjonowania systemu
EURES- międzynarodowej sieci
wymiany ofert pracy.
Cieszy nas to, że Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji na
trwałe wpisują się w kalendarz
najważniejszych przedsięwzięć
mających na celu poprawę
sytuacji na regionalnym rynku
pracy. Satysfakcję przynosi to,
że otrzymujemy coraz więcej
sygnałów od osób, które dzięki
kontaktom z pracodawcami na
Targach znalazły zatrudnienie.
Jest to dla nas znak, że tego typu
imprezy są potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców
województwa śląskiego.
Marta Malik
Biuro ds.Informacji

Najbardziej oblegane było stanowisko WUP w Katowicach

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Unijne pieniądze
na rozwój kariery
Organizowane przez Wydział Obsługi
Europejskiego Funduszu Społecznego na przełomie kwietnia i maja
warsztaty w zakresie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych
przyniosły wymierny efekt. Jakość
wniosków o dofinansowanie realizacji
projektów ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego składanych
do Woje-wódzkiego Urzędu Pracy
znacznie się poprawiła. Ich liczba
natomiast jest znacznie większa niż
w porównywalnym okresie roku ubiegłego.
Komisja Oceny Projektów zakończyła na początku lipca pierwsze
posiedzenie. Rozpatrywano łącznie
14 wniosków. Każdy projekt został
oceniony przez dwóch losowo wybranych członków Komisji, którzy brali
pod uwagę przede wszystkim charakter i zakres proponowanego
wsparcia, dobór grupy uczestników,
strukturę zarządzania projektem oraz
planowane wydatki.
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił w dniu 19 kwietnia 2005 r.
konkurs na dofinansowanie realizacji
projektów w zakresie podnoszenia
kwalifikacji zawodowych mieszkańców regionu. Instytucje składające
wnioski mogą liczyć na ich stuprocentowe dofinansowanie ze środków
publicznych w 75 % przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, a w 25 %
z krajowych środków budżetowych.
Konkurs dotyczył 3 działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego:
- 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 za-

kresie 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 restrukturyzacyjnymi - 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.
Konkurs jest otwarty: oznacza to, że
wnioski można składać w trybie
ciągłym (aż do momentu wyczerpania
się dostępnych środków), na bieżąco
następuje ich weryfikacja formalna,
natomiast Komisja Oceny Projektów
rozpoczyna swoje posiedzenie dziesiątego dnia roboczego każdego miesiąca.
Na pierwszym posiedzeniu Komisja
zarekomendowała do wsparcia 7 projektów na wnioskowaną przez Beneficjentów kwotę dofinansowania w łącznej wysokości 5 606 406 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.
Następujące projekty mogą uzyskać
dofinansowanie:
- "Twoja wiedza twoim sukcesem" kompleksowe szkolenia dla 180 osób
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych;
- "Przyj@zny komputer" - szkolenia

dla 300 osób bez wykształcenia informatycznego, obejmujące podstawowe i zaawansowane wykorzystanie
narzędzi informatycznych z 10 obszarów tematycznych;
- "Wykorzystaj swoją szansę - podnoszenie kwalifikacji zawodowych
osób pracujących poprzez naukę języka angielskiego i niemieckiego"
szkolenia z zakresu języka angielskiego i niemieckiego dla 435 osób pracujących;
- "Techniki informacyjno komunikacyjne w nowoczesnych metodach
sprzedaży" - szkolenia dla 120 pracowników z zakresu wykorzystania technik informacyjno - komunikacyjnych
w branży handlowej;
- "Przyszłość w finansach" - projekt
zakłada przeszkolenie grupy 2022
osób z zakresu najnowszych przepisów finansowo księgowych z uwzględnieniem prawa gospodarczego, rachunkowości i Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości, uzupełnionych o zasady wykorzystania narzędzi informatycznych w tym zakresie;
- "Podnieś swoje kwalifikacje poznając fundusze unijne" - wielomodułowe
szkolenia z zakresu funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla 450 osób
pracujących;
- "Regionalna platforma zdalnej nauki
technologii informacyjnych i komunikacyjnych, języka angielskiego oraz
przedsiębiorczości" - projekt adresowany jest do grupy 800 rolników, domowników i innych osób zatrudnionych w rolnictwie, chcących podjąć
działalność w sferze pozarolniczej.
Nauka nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
przedsiębiorczości i języka angielskiego odbywać się będzie zdalnie za
pomocą sieci internetowej (przekaz
danych, głosu i obrazu) oraz w sposób
tradycyjny.
Kolejne posiedzenie Komisji rozpoczęło się 14 lipca.
Jakub Zawadzki
Punkt Informacyjny EFS

9

PROGRAMY RYNKU PRACY

Poznając kulturę
uczysz się zawodu
Program "Leonardo da Vinci"
11 lutego 2005 roku Wojewódzki
Urząd Pracy w Katowicach złożył
3 projekty na realizację staży i wymiany doświadczeń do Krajowej
Agencji Programu (KAP) "Leonardo
da Vinci" w Warszawie. Ideę
projektów stanowiła teza, by na
realizacji tych działań opisanych we
wnioskach konkursowych skorzystały zarówno osoby bezrobotne
oraz pracownicy zagrożeni
zwolnieniem z pracy, jak również
pracownicy WUP w Katowicach,
którym bliskie jest zdobywanie
coraz to nowych doświadczeń zawodowych oraz poszerzanie
wiedzy.
Dziś wiadomo już, że do realizacji
zostały zakwalifikowane dwa
projekty. Pierwszy przewiduje
udział osób bezrobotnych z sektora
rolniczego i ogrodniczego w 3-miesięcznym stażu w Austrii. Drugi
projekt dotyczy 7-dniowej wymiany
doświadczeń dla pracowników
służb zatrudnienia WUP w Katowicach w hiszpańskim regionie
Asturia. Szczegółowej prezentacji
obydwu projektów konkursowych
poświęcona została dalsza część
artykułu. W tym miejscu warto
poświęcić kilka słów samemu
Programowi "Leonardo da Vinci"
dla jakich celów został stworzony
i kto może z niego korzystać.
Czym jest Program "Leonardo da
Vinci"?
Program "Leonardo da Vinci" został
stworzony przez Komisję Europejską w 1994 roku w celu wdrażania
polityki Wspólnoty Europejskiej
w zakresie kształcenia i szkolenia
zawodowego poprzez promowanie
"Europy wiedzy" oraz wspieranie
polityki kształcenia ustawicznego.
Obecnie trwa druga faza programu
przewidziana na lata 2000-2006.
Polska przystąpiła do programu na
mocy decyzji Rady Stowarzyszeniowej w roku 1998.
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Głównym założeniem programu
jest propagowanie działań, które
koncentrują się na poprawie jakości
systemów kształcenia i szkolenia
zawodowego oraz dostosowaniu
systemu edukacji do potrzeb rynku
pracy. Program stwarza ramy dla
współpracy międzynarodowej w zakresie podnoszenia jakości, stymulowania innowacyjności oraz promowania wymiaru europejskiego
w systemach kształcenia i szkolenia zawodowego.
W ramach "Leonardo da Vinci"
instytucja czy organizacja szuka
zagranicznych partnerów, którzy
będą zainteresowani podjęciem
współpracy, a następnie zgłasza
swój pomysł na konkurs projektów.
Jeśli projekt zostanie zatwierdzony
otrzyma dotację. Projekty oceniają
eksperci krajowi i unijni. Wysokość
dotacji dla wykonawców projektów
uzależniona jest od typu projektu
i warunków kontraktu zawartego z
Krajową Agencją Programu lub
Komisją Europejską.
W obecnej edycji program koncentruje się przede wszystkim na
osiąganiu trzech celów:
- doskonalenia systemów
wstępnego kształcenia i szkolenia
zawodowego na każdym
poziomie, umożliwiających dostosowanie i przekwalifikowanie
zgodnie z wymogami rynku pracy;
- poprawy jakości i dostępności
ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego umożliwiających zdobywanie umiejętności
oraz kwalifikacji przez całe życie;
- promowania i poszerzania
wpływu kształcenia zawodowego
na procesy innowacyjne wzmacniające rozwój konkurencyjności
i kształtujące przedsiębiorczość
w celu zwiększenia szans zatrudnienia.
Program obejmuje dwa rodzaje
działań: organizowanie projektów
wymian i staży oraz realizację

projektów tematycznych (projekty
pilotażowe, językowe, międzynarodowe sieci instytucji oraz
badania i analizy). Projekty wymian
i staży przeznaczone są przede
wszystkim dla ludzi młodych (uczniów, studentów, absolwentów,
pracowników, osób bezrobotnych)
oraz osób związanych z kształceniem zawodowym (nauczycieli,
szkoleniowców, doradców zawodowych). Celem projektów tematycznych jest opracowanie produktów
szkoleniowych, programów nauczania, materiałów dydaktycznych,
metodyk, stworzenie sieci współpracy czy przeprowadzenie badań
w zakresie kształcenia i szkolenia
zawodowego.
Dotychczasowy udział WUP
w Programie "Leonardo da Vinci"
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach nie po raz pierwszy bierze
udział w Programie "Leonardo da
Vinci". W roku 2004 pomyślnie
zakończony został projekt staży pn.
"Profesjonalne doświadczenie
zawodowe jako klucz do przyszłej
kariery szansa dla absolwentów
i młodych pracowników". Projekt
dotyczył zorganizowania dwumiesięcznego stażu dla absolwentów
i młodych pracowników (automatycy, informatycy, elektronicy) w nowoczesnych przedsiębiorstwach na
terenie Unii Europejskiej. Wybór
instytucji padł na "Vitalis-Gut
Wehlitz" z Lipska, która miała bogate doświadczenie w przeprowadzaniu praktyk w ramach
programów "Leonardo da Vinci"
oraz "Socrates" i "Młodzież".
Beneficjenci odbywali staż w następujących działach: elektrotechnika,
technika cyfrowa, systemy i techniki
sterowania, systemy regulacji,
techniki produkcji i montażu oraz
robotyka. Zakres zadań w trakcie
stażu obejmował: programowanie,
szkicowanie programów i algo-
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rytmów, ustawianie parametrów
narzędzi/instrumentów poszczególnych maszyn, kontrola/monitoring przebiegu danego procesu
(np. produkcyjnego), modyfikowanie programów/procesów. W czasie
praktyk stażyści byli cały czas pod
opieką partnera niemieckiego.
Nowe projekty
Tegoroczna edycja Programu była
bardzo udana dla Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Katowicach. Na
trzy złożone wnioski dwa uzyskały
rekomendację Krajowej Agencji
Programu "Leonardo da Vinci" i dotację. Jeden z nich dotyczy stażu
dla bezrobotnych z sektora
rolniczego i ogrodniczego w Austrii,
drugi przewiduje wymianę doświadczeń zawodowych dla pracowników
WUP w Regionie Asturia w Hiszpanii. Poniżej prezentujemy krótką
tematykę obydwu projektów.
Projekt "Hiszpańskie ścieżki
wiedzy o rynku pracy" ma na celu
wzbogacenie kompetencji zawodowych pracowników Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Katowicach poprzez spojrzenie z innej perspektywy na problemy rynku pracy
w jednym z krajów Unii Europejskiej. Do programu wyselekcjonowana zostanie grupa, która na
wymianie doświadczeń najbardziej
zyska. Będą wśród nich doradcy
zawodowi, pracownicy szkoleniowi,
osoby zajmujące się organizacją
szkoleń dla naszej instytucji,
specjaliści ds. programów rynku
pracy zajmujący się tworzeniem

projektów wykorzystujących szkolenia i doradztwo zawodowe.
Projekt będzie tworzony we współpracy z Asturian Federation of Town
Halls and Municipalities w Gijon.
Przedstawiciel Federacji, Brendan
Doyle, zobowiązał się do zorganizowania pobytu dla grupy 10
pracowników WUP w tamtejszych
organizacjach rynku pracy zajmujących się pośrednictwem pracy,
projektami, szkoleniami, doradztwem zawodowym.
Program wymiany doświadczeń
przewiduje zorganizowanie cyklu
wizyt szkoleniowo - doradczych
w Dyrektoriacie Generalnym ds.
Promocji Zatrudnienia i w Dyrektoriacie Generalnym ds. Doskonalenia Zawodowego. Każda z tych
instytucji posiada wydziały, które
przygotują dla beneficjentów interesujące ich informacje i odpowiedzą na każde zadane pytanie.
Wiążemy z tym projektem szczególne nadzieje, ponieważ zależy
nam na ciągłym doskonaleniu
naszej kadry i jej umiejętności zawodowych, tak aby mogła świadczyć usługi naprawdę wysokiej
jakości w zakresie dostępności do
ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego.
Program wymian rozpocznie się
najprawdopodobniej na początku
września 2005 roku i będzie
kosztował 11820 euro, które w całości będą pokrywane z budżetu
Programu "Leonardo da Vinci".
Drugi projekt "Budujemy wspólną
Europę" będzie realizowany
wespół z partnerem austriackim firmą szkoleniową Bit Schu-

lungscenter GmbH, mającym swoją
siedzibę w kilku miastach Austrii,
m.in. w Grazu, Wiedniu i Linzu.
Będzie to 3-miesięczny staż dla 20osobowej grupy beneficjentów
u wyżej wspomnianego partnera.
Zajęcia praktyczne odbywać się
będą w wytypowanych instytucjach
na podstawie kwalifikacji i zainteresowań kierunkowych poszczególnych uczestników stażu. Beneficjenci będą mieli kontakt z nowoczesnym sprzętem, technologiami
i profesjonalną organizacją pracy.
Poprawią swoje umiejętności
językowe i co najważniejsze zdobędą bogate doświadczenie zawodowe poparte praktyką.
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, analizując sytuację ludzi
młodych na rynku pracy, chciałby
zorganizować dla nich staże, tak
aby po ich odbyciu, młodzi pracownicy uzyskali dodatkowy argument
w trudnych rozmowach kwalifikacyjnych przed komisjami rekrutacyjnymi. Ze względu na partnera
firmę Bit Schulungscenter GmbH
staż przewidziany jest dla osób,
które ukończyły szkoły średnie
o profilu ogrodniczym i rolniczym.
W założeniach przyjmujemy, że
beneficjenci, po przygotowaniu kulturowym i pedagogicznym, powinni
wyjechać na staż w marcu 2006
roku. Miejscem odbywania stażu
będzie Graz, ale firma przewiduje
też szkolenia w innych miastach,
np. Liezen, Klagenfurt, gdzie swoje
siedziby mają partnerzy. Koszt
projektu wyniesie prawie 40 tys.
euro.
Mamy głęboką nadzieję, że organizowane przez WUP w Katowicach projekty wymiany doświadczeń i staży przyniosą oczekiwane
korzyści w postaci wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych.
Są już informacje o nowej edycji
Programu "Leonardo da Vinci" na
lata 2007-2013, która ma być
zaprezentowana w nowej formule,
atrakcyjniejszej niż dotychczas.
Paweł Durleta
Wydział Programów Rynku
Pracy
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Polak w Wielkiej Brytanii
Chcesz pracować na Wyspach? Oto nasz przewodnik po tamtejszym rynku pracy,
obowiązujących tam przepisach i procedurach oraz możliwościach pomocy
w przypadku kłopotów...

Ogólna sytuacja po 1 maja 2004
Polskie członkostwo w Unii
Europejskiej ma już ponad rok.
Jednakże fakt otwarcia się nowych
możliwości dla polskich obywateli na
unijnym rynku pracy nie spowodował
zmian w głównych kierunkach
migracji, która nadal koncentruje się
na pracy sezonowej (rolnictwo,
budownictwo, gastronomia) podejmowanej w takich krajach jak
Niemcy, Hiszpania czy Włochy.
Polacy wciąż najchętniej wyjeżdżają
do tych właśnie państw. Dodatkowo,
dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród osób młodych poszukujących pracy wakacyjnej i sezonowej,
cieszy się brytyjski rynek pracy.
Skala migracji zarobkowej Polaków
do "starych" państw członkowskich
UE, które zniosły obowiązek pozwoleń na podjęcie zatrudnienia dla
obywateli nowych krajów Unii, wbrew
przewidywaniom okazała się umiarkowana. Warto jednak podkreślić, iż
według raportu Home Office (Biuro
ds. Wewnętrznych w Wielkiej Brytanii) z maja 2005r. 56% wszystkich
zarejestrowanych w Systemie Rejestracji Pracowników od 1 maja ubiegłego roku to Polacy (ok. 90 tys.
osób). Najwięcej osób podjęło zatrudnienie w Wielkiej Brytanii w czerwcu
i lipcu 2004. Popularność wyjazdów
do Wielkiej Brytanii odzwierciedla
m.in. ogromne zainteresowanie warsztatami poświęconymi brytyjskiemu
rynkowi pracy, które prowadzi Biuro
Promocji Zatrudnienia w ramach
EURES.
Wielka Brytania jest krajem chętnie
wybieranym zarówno przez osoby
świetnie znające język angielski,
posiadające poszukiwany na tamtejszym rynku zawód lub kwalifikacje,
jak również przez te nie władające
tym językiem oraz osoby bez do-
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świadczenia zawodowego. Nie ulega
jednak wątpliwości, że właśnie tym
pierwszym łatwiej znaleźć dobrą,
pewną posadę za atrakcyjniejsze
wynagrodzenie. Takie osoby zdecydowanie lepiej radzą sobie na tamtejszym rynku pracy, a załatwienie
wszystkich niezbędnych formalności
wymaganych do zalegalizowania
zatrudnienia w Wielkiej Brytanii nie
nastręcza im większych trudności.
Także w sytuacji, w której pracodawca nie dotrzymuje warunków
umowy bądź łamie prawa pracownicze, osoby znające język w stopniu komunikatywnym znacznie
chętniej zwracają się o pomoc do
tamtejszych władz, obywatelskich
biur doradczych czy sądów pracy.
Nie jest zaskoczeniem, że najpopularniejszymi branżami wybieranymi nie tylko przez polskich obywateli ubiegających się o pracę w Zjednoczonym Królestwie są gastronomia i hotelarstwo, rolnictwo, praca
przy produkcji, w opiece oraz usługach publicznych (kierowcy ciężarówek i autobusów) a także w administracji i biznesie. Ponad 1/5 zarejestrowanych w Home Office po 1 maja
2004 podjęła zatrudnienie w Londynie i okolicach. Niezwykle popularna okazała się również południowa
Anglia. Zdecydowana większość, bo
ok. 96% osób, podjęła zatrudnienie
na pełny etat, przy czym jedynie 2 %
z nich, jak podają statystyki, posiada
na utrzymaniu dzieci przebywające
na terenie Zjednoczonego Królestwa.
Można by zatem sądzić, iż do Wielkiej
Brytanii jeździmy nie z zamiarem
stałego osiedlenia się lecz są to
wyjazdy krótkotrwałe, mające na celu
jedynie doraźną poprawę naszej
sytuacji finansowej. Nie ulega także
wątpliwości, iż pracę w Wielkiej Brytanii najchętniej podejmują ludzie
młodzi - ok. 82 % osób zarejestro-

wanych jako pracownicy było w wieku
między 18 a 34 rokiem życia.
Rząd brytyjski bardzo pozytywnie
ocenia zjawisko zwiększonego napływu obywateli nowych państw
członkowskich, jakie zaobserwowano od 1 maja 2004 roku na brytyjskim rynku pracy - "świeżo upieczeni" obywatele Unii nie tylko przyczyniają się do "zapełniania" luk na
tamtejszym rynku pracy, szczególnie
w usługach, co ma niezwykle pozytywny wpływ na wzrost i rozwój
gospodarczy Wielkiej Brytanii, ale
przy tym nader rzadko korzystają
z brytyjskiej opieki socjalnej i wnioskują o różnego rodzaju zasiłki (na
dom, dzieci, dla osób bezrobotnych).
Niedobory wykwalifikowanych pracowników są szczególnie zauważalne
w północno-wschodnich regionach
Anglii, gdzie już od 25 lat obserwuje
się ujemny przyrost naturalny, a wielu
młodych wykształconych Brytyjczyków "ucieka" do większych miast
środkowej i południowej Anglii. Ma to
bardzo niekorzystny wpływ na gospodarkę tamtych regionów - alarmuje
dyrektor Izby Handlowej PółnocnoWschodniej Anglii w obszernym
artykule prasowym opublikowanym
w czasopiśmie "The Journal" (wyd.
z 1 czerwca br.) na temat naglącej
potrzeby zatrudniania wykwalifikowanych pracowników "z zewnątrz".

Jak szukać?
Wyjeżdżać do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu pracy warto, pod warunkiem że zna się przynajmniej
podstawy języka angielskiego oraz
ma w ręku poszukiwany zawód.
W takim razie jak znaleźć dla siebie
odpowiednie zatrudnienie? Sposobów jest wiele - osoby wyjeżdża-
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jące "w ciemno" pierwsze kroki powinny skierować do biur publicznych
służb zatrudnienia, tzw. jobcentre
office czyli po prostu odpowiedników
naszych urzędów pracy. Jobcentre
posiadają oferty pracy dostępne
dla wszystkich obywateli Unii.
Oferty można znaleźć również na
stronach internetowych brytyjskich służb zatrudnienia oraz pod
międzynarodowym numerem
telefonu Jobseeker Direct
(+44 (0) 845 6060 234).
Brytyjskie urzędy pracy oprócz usług
międzynarodowego pośrednictwa
pracy (EURES) umożliwiają spotkanie z doradcą zawodowym, który
służy radą na temat poszukiwania
pracy, pomoże w pisaniu CV lub
wypełnieniu aplikacji o pracę.
Jobcentre świadczą również specjalistyczne usługi dla osób niepełnosprawnych, samotnych matek czy
młodzieży poszukującej pracy.
Polacy, którzy przed wyjazdem nabyli
prawo do polskiego zasiłku mogą na
podstawie formularza E 303 uzyskanego w Polsce ubiegać się o 3-miesięczny transfer świadczeń dla bezrobotnych na czas poszukiwania pracy. Należy również pamiętać o zabraniu formularza E 111 (Narodowy
Fundusz Zdrowia), który przez
pierwszy miesiąc poszukiwania
pracy uprawia nas do korzystania
z bezpłatnej opieki zdrowotnej na terenie Wielkiej Brytanii (usługi dentystyczne i okulistyczne są dodatkowo płatne) w ramach państwowej służby zdrowia (National Health
Service). Służby zatrudnienia w Wielkiej Brytanii są częścią Wydziału ds.
Pracy i Zasiłków (Department for
Work and Pensions), natomiast
w Irlandii Północnej podlegają pod
Wydział ds. Edukacji i Kształcenia
(Department for Education and
Learning). Poszukiwanie pracy można również rozpocząć od odwiedzenia kilku prywatnych agencji
pośrednictwa pracy, co jest bardzo
popularnym sposobem na znalezienie zatrudnienia w Wielkiej Brytanii.
Największe, licencjonowane agencje
zrzeszone są w organizacji REC
(Recruitment & Empoyment Confederation). Wybierając agencję
stowarzyszoną w REC mamy

pewność, że nie zostaniemy oszukani. Należy pamiętać o tym, że usługi
pośrednictwa pracy, podobnie jak
w Polsce, są tutaj bezpłatne,
niezależnie od tego czy świadczy je
urząd czy pośrednik prywatny,
dlatego też osoba poszukująca pracy
nie ponosi żadnych kosztów z tytułu
korzystania z bazy ofert niepublicznej
agencji zatrudnienia. Pokaźnym
źródłem informacji o ofertach pracy
jest także angielska prasa (krajowa
i lokalna): kolumny poświęcone pracy
prowadzą The Guardian, The
Independent, The Daily Telegraph,
The Times oraz wiele innych. Tutaj
jednak należy wykazać się większą
dozą ostrożności, gdyż tak jak w Polsce, ogłoszenia o pracy nie są w żaden sposób sprawdzane, a redakcje
czasopism nie ponoszą za nie żadnej
odpowiedzialności. W końcu dużą
popularnością cieszą się portale
internetowe dla poszukujących
pracy, gdzie pracodawcy jak również
agencje pośrednictwa pracy zamieszczają swoje ogłoszenia. Jest to
stale aktualizowane i łatwo dostępne
źródło informacji. Jednymi z największych portali tego typu są:
www.monster.co.uk
www.topjobs.co.uk
www.fish4jobs.co.uk.
Warto również odwiedzać strony domowe dużych, znanych nam firm.
Istnieje szansa, że właśnie natrafimy
na ogłoszenie o wolnych stanowiskach pracy (zwykle w sekcji

Careers, / Free vacancies / Job
opportunities itp.)

Nasze prawa
Gdy znaleźliśmy już odpowiednie
zatrudnienie musimy pamiętać o tym,
że w Wielkiej Brytanii nie ma wymogu
spisywania umowy o pracę. Jednakże, w ciągu 2 miesięcy od zatrudnienia pracodawca powinien przekazać
pracownikowi dokument zawierający
takie informacje jak: nazwa/
nazwisko pracodawcy i nazwisko
pracownika, data rozpoczęcia i czas
trwania zatrudnienia, okres wypowiedzenia, wynagrodzenie i sposób
płatności, nazwa i opis stanowiska,
informacja o ewentualnych układach
zbiorowych regulujących warunki
pracy na danym stanowisku. Należy
wiedzieć, iż pracownicy wykonujący
pracę w niepełnym wymiarze godzin
mają prawo do takiej samej stawki
godzinowej, do urlopu wypoczynkowego lub macierzyńskiego/
ojcowskiego (proporcjonalnie), prawo do szkoleń itp. Prawa pracownicze w Wielkiej Brytanii są takie
same jak w pozostałych krajach Unii
Europejskiej i powinny być bezwzględnie przestrzegane przez pracodawców. Cechą szczególną prawa
wspólnotowego jest jego pierwszeństwo przed prawem krajowym.
Oznacza to, że pracownicy mogą, dochodząc swoich praw, powoływać się
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na przepisy Unii. W Unii pracownicy
korzystają z płatnego urlopu corocznego w wymiarze co najmniej 4
tygodni; ten minimalny wymiar urlopu
corocznego nie może być zastąpiony
żadnym innym świadczeniem w zamian, za wyjątkiem przypadku rozwiązania stosunku pracy. Przeciętny
wymiar tygodniowego czasu pracy,
obejmujący także pracę w godzinach
nadliczbowych, nie może przekraczać 48 godzin. Pełny etat w Zjednoczonym Królestwie wynosi 37,5 godz.
tygodniowo. Każdy pracownik korzysta z nieprzerwanego wypoczynku
dziennego w wymiarze co najmniej
11 godzin na dobę. Trzeba nadmienić, iż brytyjskie prawo pracy nie
określa stawek wynagrodzenia za
godziny nadliczbowe, a także ilości
godzin nadliczbowych jakie pracownik może podjąć w danym tygodniu
(w wymiarze 17 tygodni średnia nie
może przekroczyć 48 godzin). Jest to
kwestia, którą pozostaje "do dogadania" pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. Osoba podejmująca pracę
w czasie roku szkolnego (student,
uczeń w szkole angielskiej) może podjąć pracę w wymiarze do 20 godzin
tygodniowo. Minimalne wynagrodzenie regulowane przez prawo krajowe to 4.85 Ł / godz. brutto dla wykwalifikowanych pracowników powyżej 22 roku życia (inna stawka obowiązuje w przypadku odbywania
stażu). Rząd brytyjski zapowiada
podniesienie stawki minimalnej do
5.05 Ł / godz. w październiku 2005.
Jeśli wynagrodzenie nie przewyższa płacy minimalnej (NMW) pracodawca ani agencja pracy tymczasowej (występująca w roli pracodawcy) nie może potrącić z wypłaty więcej niż Ł 26.25 na tydzień
(Ł 3.75 na dzień) np. na zakwaterowanie.

Aby praca była legalna - niezbędne
formalności
Gdy wynegocjujemy już warunki pracy oraz otrzymamy umowę o pracę
bądź ofertę zatrudnienia należy
wpisać się do specjalnego rejestru
tzw. Programu Rejestracji Pracowników (Workers Registration
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Scheme) w Urzędzie Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii (Home
Office) do 30 dni od podjęcia pracy
(jednorazowa opłata 50 GBP).
Pracownik otrzymuje kartę i zaświadczenie o rejestracji (kopię otrzymuje
pracodawca). W przypadku zmiany
miejsca pracy, należy złożyć wniosek
o zaświadczenie dla nowego pracodawcy (można pracować równocześnie w więcej niż jednym miejscu
pracy).
Przyjeżdżając do Wielkiej Brytanii po
raz pierwszy należy zgłosić się do
najbliższego urzędu podatkowego
(Inland Revenue) w celu określenia
naszych zobowiązań podatkowych
w tym kraju. Jeśli w danym roku
podatkowym nie podejmowaliśmy
jeszcze pracy pracodawca poprosi
o wypełnienie formularza P46.
Otrzymamy wtedy tzw. kod podatkowy (tax code), według którego
określi wysokość podatku. Standardowo podatek w Wielkiej Brytanii
wynosi 22 % dla osób zarabiających
między 6 576 Ł a 35 115 Ł rocznie.
Osoby podejmujące pracę w Wielkiej
Brytanii zostają automatycznie objęte
systemem ubezpieczeń społecznych. Po otrzymaniu propozycji
zatrudnienia pracownik powinien
wyrobić sobie numer ubezpieczenia
społecznego (National Insurance
Number) - najpierw czasowy (temporary), a po 6-8 tygodniach stały (permanent). Osoby płacące podatek
dochodowy i składki NIC (National
Insurance Contributions) mogą ubiegać się o zasiłek macierzyński lub
chorobowy, jeśli nie mogą pracować
przez 4 lub więcej kolejnych dni,
a także wnioskować o przyznanie
zasiłku dla bezrobotnych po ustaniu
zatrudnienia i spełnieniu dodatkowych warunków. Aby otrzymać
numer NIN należy zgłosić się do
najbliższego jobcentre, aby umówić
się na rozmowę lub do lokalnego
oddziału Department for Work and
Pensions.
Jako pracownicy mamy również
prawo korzystać z bezpłatnych usług
medycznych. W tym celu należy
zarejestrować się w lokalnej poradni
Państwowej Służby Zdrowia
(National Health Service - NHS).
Usługi medyczne są bezpłatne, ale

pobierana jest opłata za leki na
receptę, usługi dentystyczne, badania okulistyczne i okulary.
Podobnie jak w Polsce, pracownik
ma prawo otrzymywać tzw. "payment
slip" czyli odcinek z wypłaty, na
którym znajdą się informacje o wynagrodzeniu (brutto i netto) oraz wysokości i rodzaju potrąceń (podatki,
składki na ubezpieczenie społeczne,
emerytalne itp.).

Po zakończeniu zatrudnienia
Po zakończeniu zatrudnienia otrzym u j e m y t z w. f o r m u l a r z P 4 5
("świadectwo pracy"), na którym
będą widniały nasze zarobki,
wysokość odprowadzonego podatku
oraz kod podatkowy. Przy podjęciu
kolejnego zatrudnienia w Wielkiej
Brytanii część formularza oddajemy
nowemu pracodawcy. Formularz P45
będzie nam również potrzebny jeśli
zamierzamy ubiegać się o potwierdzenie naszego zatrudnienia w Zjednoczonym Królestwie w celu doliczenia go do naszego okresu zatrudnienia w Polsce, np. aby móc
ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych po powrocie do kraju.
Aby móc korzystać z większości
zasiłków i ulg socjalnych w Wielkiej
Brytanii trzeba posiadać prawo
zamieszkania na terenie Wielkiej
Brytanii (12 miesięcy nieprzerwa-

PRACA ZA GRANICĄ
w Wielkiej Brytanii w jęz. polskim:
www.polishemb-trade.co.uk/pl/
Urząd Podatkowy:
www.inlandrevenue.gov.uk
Wydział ds. zabezpieczeń społecznych: www.dwp.gov.uk
Home Office (Rejestracja Pracowników) - www.homeoffice.gov.uk
Urzędy Pracy w Wielkiej Brytanii:
www.jobcentreplus.gov.uk
EURES: www.europa.eu.int/eures
(oferty pracy oraz warunki życia i pracy w krajach UE i EOG)
nego zatrudnienia). Jeżeli chcemy,
aby prawa do swobodnego przemieszczania się w Wielkiej Brytanii
nabyli również członkowie naszej
rodziny, warto po okresie 12 miesięcy
nieprzerwanego zatrudnienia wystąpić o zezwolenie na pobyt. Po 12 miesiącach zatrudnienia mamy również
prawo dochodzić swoich praw z tytułu
nieprawnego zwolnienia z pracy oraz
domagać się podania przyczyny
zwolnienia na piśmie. 12-miesięczny
okres zatrudnienia nie jest jednakże
wymagany w przypadku zerwania
przez pracodawcę umowy bez
wymaganego okresu wypowiedzenia
lub złamania jakiegokolwiek innego
punktu umowy.
Dochodząc swoich praw
W przypadku naruszenia naszych
praw przez pracodawcę możemy,
w większości przypadków już od
momentu podjęcia zatrudnienia,
dochodzić ich na drodze sądowej.
Istnieje jednak szereg instytucji, które
mogą pomóc w zażegnaniu konfliktu
z pracodawcą na drodze ugodowej
bez zaangażowania wymiaru sprawiedliwości. W większości miast
działają Obywatelskie Biura Doradcze (Citizens Advice Bureau), które
oferują poufne i bezpłatne doradztwo
na temat naszych praw pracowniczych. Możemy również zwrócić się
do organizacji ACAS (Advisory,
Conciliation and Arbitration Service),
która z pomocą prawnika rozwiązuje

sytuacje problemowe, jakie powstają
między pracownikiem, a pracodawcą
zanim sprawa trafi do sądu. Ostatecznie możemy złożyć skargę do sądu
pracy (Employment Tribunal). Będąc
członkiem związków zawodowych
dobrze jest zwrócić się o pomoc
w reprezentowaniu naszych interesów przez sądem. Warto podkreślić,
iż naszych praw pracowniczych możemy dochodzić jeszcze do 3 miesięcy po fakcie złamania prawa przez
naszego pracodawcę. W przypadku
naruszenia umowy przez agencję
pośrednictwa pracy zrzeszoną
w REC (zob. Jak szukać?) należy jak
najszybciej zgłosić ten fakt do biura
organizacji lub do Inspektoratu ds.
Agencji Zatrudnienia (Employment
Agency Standards Inspectorate).
Istnieje również szereg instytucji, które reprezentują interesy wybranych
grup społecznych: osób niepełnosprawnych, mniejszości etnicznych
i narodowych, mniejszości seksualnych.

Przewodnik po instytucjach publicznych w Wielkiej Brytanii:
www.direct.gov.uk
Prywatne agencje pracy:
http://rec.bucksnet.co.uk/search/
Obywatelskie Biuro Doradcze - bezpłatne porady nt. prawa pracy:
http://www.adviceguide.org.uk/
Wydział ds. Zatrudnienia i Nauki Północna Irlandia:
http://www.delni.gov.uk/
Związki Zawodowe:
http://www.tuc.org.uk/
Praca w Zjednoczonym Królestwie:
twoje prawa - książeczka związków
zawodowych:
www.worksmart.org.uk
Sąd Pracy:
www.employmenttribunals.gov.uk
Obywatelskie Biuro Doradcze:
www.adviceguide.org.uk

Wyjeżdżasz do Zjednoczonego
Królestwa? Zabierz ze sobą
niezbędne adresy:
Ambasada Brytyjska w Polsce:
www.britishembassy.gov.uk

Biuro Doradcze ds. Pracy:
www.acas.gov.uk
Employment Agency Standards
Inspectorate:
http://www.dti.gov.uk/er/agency.htm

Ambasada Polski w Londynie:
www.polishembassy.org.uk
Poradnik Home Office - Życie i praca

Emilia Peśla
Biuro Promocji Zatrudnienia
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Dla zagrożonych wykluczeniem
społecznym
"Ubóstwo jest tylko jednym z pięciu gigantów na drodze rekonstrukcji…
pozostałe to: Choroba, Ignorancja, Bezdomność i Bezrobocie."
W. H. Bereridge
Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
uczestniczy w realizacji cyklu warsztatów aktywnego poszukiwania
pracy, skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Uczestnikami zajęć są podopieczni
schroniska dla osób bezdomnych,
które działa przy Kole Gliwickiego
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata
Alberta.
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata
Alberta działa od 1981 roku. Jest
pierwszą w Polsce organizacją
pozarządową, która zajęła się pomocą bezdomnym. Do 1989 roku
nosiło nazwę Towarzystwa Pomocy
im. Adama Chmielowskiego. Zrzesza 2800 członków zorganizowanych w 61 kołach. Każde koło stara
się zorganizować schronisko, kuchnię, lub inną formę pomocy ludziom
bezdomnym i ubogim. Towarzystwo
prowadzi 67 placówek w których
przebywa ogółem 3000 osób.
"…każdemu głodnemu dać jeść,
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bezdomnemu miejsce, a nagiemu
odzież.
Jak nie można dużo to mało. …"
Tę zasadę, która obowiązywała
w przytuliskach organizowanych
przez św. Brata Alberta, starają się
stosować również dziś ośrodki
działające w duchu swojego
Patrona.
W celu przeciwdziałania problemowi wykluczenia społecznego,
wykraczającego ponad dostarczanie ubogim zasobów materialnych, 25.11.2004 roku Gliwickie
Koło Towarzystwa utworzyło Klub
Integracji Społecznej (patrz: Ustawa o zatrudnieniu socjalnym).
W siedzibie Klubu odbywają się raz
w miesiącu, dwudniowe spotkania,
w których uczestniczą osoby bezdomne, przebywające w schronisku. Grupa warsztatowa liczy
około 20 uczestników. Cykl warsztatów realizowany jest od
listopada 2004 roku do grudnia
2005 roku i obejmuje 16 warsztatów. Dotychczas odbyło się ich 7, do
końca roku zaplanowano jeszcze 9.
Pierwszy dzień obejmuje warsztat
aktywizacji zawodowej prowadzony
przez doradcę zawodowego
Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej w Katowicach
oraz spotkanie z przedstawicielem
Agencji Pracy Tymczasowej
przedstawiającym oferty pracy.
Drugiego dnia uczestnicy mają
okazję spotkać się z ze specjalistą
ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
a także terapeutą leczenia uzależnień omawiającym wpływ uzależnienia na uzyskanie i wykonywanie pracy.
Uczestnicy zajęć to osoby bardzo
długo pozostające bez pracy,
pozbawione stałego miejsca
zamieszkania, często opuszczone
przez rodzinę. Są tu osoby mające
za sobą pobyt w zakładzie

penitencjarnym, będące w trakcie
odroczenia wyroku sądowego.
Często zdarza się również wśród
nich problem uzależnienia alkoholowego.
Specyfika tej grupy pozwala
stwierdzić, że są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
Definicja wykluczenia społecznego
zakłada, że jest to dynamiczny
proces z różnymi stadiami i fazami,
często spowodowany brakiem
zasobów, prowadzący do sytuacji
wielowymiarowej deprywacji o różnym stopniu natężenia. Wykluczenie społeczne charakteryzuje
się deficytami uczestnictwa w głównym nurcie społeczeństwa i dostępu do zasadniczych systemów
społecznych takich jak: rynek pracy,
zabezpieczenie społeczne, edukacja, opieka medyczna, ponadto
wiąże się ono z pozbawieniem lub
niezrealizowaniem uprawnień
socjalnych. Wykluczenie społeczne
może oznaczać zerwanie więzi
z rodziną i ze społeczeństwem.
Zazwyczaj powoduje utratę poczucia tożsamości i celu w życiu.
Zawiera czynniki utrwalające i błędne koła, które sprawiają, że dominuje w cyklu życia i może być
przekazywany międzypokoleniowo. Proces dziedziczenia
wykluczenia społecznego nosi
nazwę SYNDROMU SOMALIJSKIEGO. Zjawisko to prowadzi do
ubóstwa, przestępczości i wzrostu
demoralizacji.
Przeciwdziałanie problemowi
wykluczenia społecznego oznacza
działania, w tym również o charakterze samopomocowym mające na
celu odbudowywanie i podtrzymywanie u osoby uczestniczącej na
zajęciach Klubu Integracji Społecznej, umiejętności uczestniczenia
w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu
pracy, zamieszkania lub pobytu;
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charakteryzuje się działaniami
mającymi na celu pobudzenie ludzi
do aktywności.
(Ustawa o zatrudnieniu socjalnym)
Warsztaty prowadzone przez
doradcę zawodowego Centrum
Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej, mają na celu wypracowanie wśród uczestników postawy
aktywnego poszukiwania pracy.
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu
pracy polega na przygotowaniu
bezrobotnych i poszukujących
pracy do lepszego radzenia sobie
w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia. W szczególności poprzez:
1) informowanie o wymogach
współczesnego rynku pracy,
2) informowanie o możliwościach
przekwalifikowania,
3) przedstawianie alternatywnych
form zatrudnienia,
4) prowadzenie warsztatów z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.
Program warsztatów obejmuje
zagadnienia dotyczące:
- samooceny predyspozycji
zawodowych
- metod poszukiwania pracy
- rynku pracy
- zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych
- przygotowania i przebiegu
rozmowy kwalifikacyjnej.
Treści programowe zostały zmodyfikowane tak, aby uwzględniać
specyfikę grupy oraz realia rynku
pracy, z którymi przyjdzie im się
zmierzyć podczas poszukiwania
pracy.
Uczestnicy podczas zajęć chętnie
dzielą się swoimi wcześniejszymi,
nierzadko przykrymi doświadczeniami dotyczącymi poszukiwania
pracy. Są otwarci na wszelkie nowe
propozycje i porady mogące poprawić ich aktualną sytuację zawodową a także życiową a zarazem
uchronić przed zupełnym odrzuceniem społecznym. Cieszymy się, że
my, jako doradcy zawodowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy, możemy
choć troszkę im w tym pomagać.
Magdalena Wrzecion
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej

Teoria Hollanda
w planowaniu kariery
zawodowej
Szkolenie dla doradców zawodowych urzędów pracy
województwa śląskiego.
Planowanie kariery zawodowej
jedno z najmodniejszych określeń
ostatnich lat. Słyszymy o nim niemal codziennie w mediach, wśród
znajomych, w domu czy w pracy.
Kojarzy się z postępem, a więc rozwojem w jakiejś dziedzinie. Powinno służyć optymalnemu wykorzystaniu własnych zasobów
w trakcie życia zawodowego i osobistego, czyli znalezieniu złotego
środka między tym, kim jesteśmy,
czego oczekujemy, a tym, co
oferuje rynek pracy. Zatem, żeby
go znaleźć musimy znać siebie
i rynek pracy.
Właśnie poznanie siebie, określenie własnych predyspozycji, cech
osobowych stanowi podstawę
świadomego zarządzania własną
drogą rozwoju zawodowego. Nie
jest to jednak proste. Budowanie
systemu wiedzy o samym sobie
zaczynamy już od najmłodszych
lat. Jest to m.in. zbiór ocen i opinii,
jakie posiadamy na temat własnej
osoby. Samowiedza w bardzo
mocny sposób warunkuje nasze
działanie, nasze wybory. Aby ta
ocena była adekwatna, potrzebujemy często pomocy profesjonalistów. Takimi osobami niewątpliwie są doradcy zawodowi
zatrudnieni w Centrach Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
WUP Katowice (CIiPKZ Bielsko Biała, CIiPKZ Częstochowa,
CIiPKZ Katowice) oraz Powiatowych Urzędach Pracy województwa śląskiego. Są to osoby
legitymujące się odpowiednimi
kwalifikacjami. Posiadają dobre
przygotowanie merytoryczne,
a także znajomość psychologicznych i andragogicznych podstaw kształcenia dorosłych oraz
swoistego procesu dydaktycznego w edukacji dorosłych.

Ustawa o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy z 20
kwietnia 2004r. określa wymogi
stawiane osobom zatrudnionym na
stanowisku doradcy zawodowego.
Jego kompetencje potwierdzone
mogą być odpowiednim stopniem
licencji zawodowych
doradcy
zawodowego, doradcy zawodowego 1 stopnia oraz doradcy
zawodowego 2 stopnia. Na
uzyskany stopień licencji wpływ
mają: poziom i kierunek wykształcenia, ukończone szkolenia i studia
podyplomowe, doświadczenie
zawodowe w zakresie poradnictwa
zawodowego czy staż pracy.
W swej pracy doradcy zawodowi
wykorzystują różnorodne metody
i techniki pracy z klientem, charakterystyczne zarówno dla indywidualnego, jak i grupowego poradnictwa zawodowego. Doskonalenie warsztatu pracy przez doradcę zawodowego tak pod kątem
merytorycznym, jak i dydaktycznym
stanowi podstawowy warunek
rzetelnego wykonywania zadań
związanych z tym stanowiskiem.
Dostrzegając potrzebę doskonalenia kompetencji doradców zawodowych w zakresie metod i technik
pracy z klientem, w tym pozyskiwania narzędzi pomocnych w diagnozie predyspozycji zawodowych,
w Centrum Metodycznym Poradnictwa Zawodowego WUP Katowice
został opracowany program szkolenia: Teoria Hollanda w planowaniu kariery zawodowej.
Teoria Hollanda - dlaczego?
Holland wyróżnia 6 typów osobowości (typ: realistyczny, badawczy, artystyczny, społeczny,
przedsiębiorczy, konwencjonalny),
do których mogą zostać zaliczeni
ludzie pod względem preferencji
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zawodowych. Każdy człowiek
posiada cechy każdego typu,
jednakże występujące w hierarchicznie malejącym natężeniu.
Na ukształtowanie preferencji
człowieka w określonym kierunku
mają wpływ - według Hollanda uwarunkowania kulturowe i środowiskowe (rodzice, klasa społeczna, kultura i fizyczne otoczenie).
Kierunek rozwoju jednostki wyznaczają preferowane rodzaje czynności, które sprzyjają nabywaniu
określonych kompetencji. Zainteresowania i kompetencje decydują
o indywidualnej tendencji do określonego sposobu myślenia, spostrzegania rzeczywistości i działania w toku całego życia.
Analogicznie do sześciu typów
osobowości, można wyróżnić sześć
rodzajów środowisk pracy. Każde
środowisko przyciąga konkretne
typy osobowości. Ludzie poszukują
takiego środowiska pracy, które
umożliwia im realizację własnych
umiejętności, wyrażanie postaw,
wartości, cech charakteru, preferowanych ról oraz będzie zgodne
z ich postrzeganiem samego siebie. Jeśli poszukiwanie środowiska
nie kończy się powodzeniem,
jednostka odczuwa konflikt, frustrację, ma niskie osiągnięcia i niski
poziom satysfakcji z pracy, jest

słabo zaangażowana w jej wykonywanie. Środowisko pracy, w którym funkcjonuje jednostka wpływa
na jej zachowanie. Rezultatem tego
może być: wybór i zmiana szkoły/
pracy, osiągnięcia zawodowe,
określony poziom kompetencji,
określone działania / zachowania
społeczne, zadowolenie z pracy lub
jego brak.
Powyższe założenia zostały przez
Hollanda uzupełnione o dodatkowe
twierdzenia dotyczące czynników
wpływających na jakość wzajemnych relacji pomiędzy jednostką
i środowiskiem. Wiedza o nich pozwala na wyjaśnienie oraz przewidywanie zachowań człowieka w sytuacji pracy.
Teoretyczne założenia znalazły
swe praktyczne zastosowanie przy
diagnozie zainteresowań zawodowych. W służbach zatrudnienia
wykorzystywane są następujące
narzędzia badawcze:
1. Kwestionariusz Preferencji Zawodowych - KPZ
2. Zestaw do Samobadania - ZdS
3. Autotesty (Na przyjęciu, Zainteresowania i preferencje zawodowe)
Ponadto teoria ta stanowi podstawę
wielu ćwiczeń mających na celu

wskazanie kierunku rozwoju zainteresowań zawodowych klienta.
Dwie pierwsze metody (KPZ, ZdS)
mogą być wykorzystywane jedynie
przez osoby upoważnione do ich
stosowania oraz interpretacji wyników.
Znaczenie tej teorii dla poradnictwa
zawodowego dostrzegła też Anna
Paszkowska - Rogacz. W swej
książce "Psychologiczne podstawy
wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych" zwraca uwagę,
że "możliwość wykorzystania koncepcji Hollanda w doradztwie
zawodowym spotyka się z wysoką
oceną tak badaczy, jak praktyków.
Bardsley w 1984r., opierając się na
obserwacji osób korzystających
z pomocy doradcy, stwierdziła, że
dla większości z nich bardzo istotny
jest fakt, że swoją pracę mogą
scharakteryzować jako profil o sześciu kategoriach. Porównanie profilu osobowości z profilami pracy
umożliwiało im również określenie
obszarów największej zgodności
i niezgodności w zakresie czynności, kompetencji i uzdolnień a tym
samym na wyjaśnienie przyczyn
braku satysfakcji zawodowej.
Korzystanie z teorii Hollanda
nabrało zatem głębokiego sensu
praktycznego".
Oferta szkoleniowa CMPZ WUP
Katowice spotkała się z dużym zainteresowaniem doradców zawodowych CIiPKZ oraz PUP naszego
województwa. Zorganizowano
2 edycje szkolenia. Łącznie wzięło
w nich udział 27 osób.
Celem szkolenia było zaprezentowanie teorii Hollanda, jej
przydatności w określaniu predyspozycji zawodowych oraz przedstawienie narzędzi skonstruowanych w jej oparciu. Wybór tematu
uczestnicy uznali za cenny, zaś
omawiane zagadnienia i wykorzystane autotesty oraz ćwiczenia za
przydatne w codziennej pracy.

Monika Łyżwińska
Centrum Metodyczne
Poradnictwa Zawodowego
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Wsparcie dla pomocy społecznej
Jak praktycznie rozwiązywać problemy zawodowe
klientów ośrodków pomocy społecznej ?
Ponad 50 pracowników socjalnych
zatrudnionych w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej powiatu
bielskiego uczestniczyło w warsztatach pt. "Aktywny na rynku pracy",
zorganizowanych w dniach 13-15
oraz 20-22 czerwca br. przez
pracowników Filii Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Bielsku-Białej.
Warsztaty prowadzone były przez
doświadczonych pracowników Filii
w Bielsku-Białej - psychologa i doradcę zawodowego Barbarę Stanisławską, doradcę przedsiębiorczości Weronikę Paluch oraz
Klaudię Ślezińską - zajmującą się
krajowym i międzynarodowym
pośrednictwem pracy.
Inicjatywa przeprowadzenia
warsztatów narodziła się na
spotkaniu kierowników Gminnych
Ośrodków Pomocy Społecznej,
które odbyło się 27 kwietnia br.
w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Bielsku-Białej.
Uczestniczyli w nim pracownicy Filii
przedstawiając działania w zakresie poradnictwa zawodowego,
pośrednictwa pracy w kraju i za
granicą oraz doradztwa przedsiębiorczości realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.
Przekazane informacje spotkały się
z dużym zainteresowaniem kierowników Ośrodków. Zaproponowali
oni przeprowadzenie cyklu warsztatów przeznaczonych dla pracowników socjalnych, którzy mają
bezpośredni kontakt z klientami. Za
zgodą dyrektora WUP ustalono
termin i tematykę warsztatów.
Najważniejszym celem przeprowadzonych warsztatów było nabycie
przez pracowników socjalnych
wiedzy i praktycznych umiejętności
pozwalających na rozwiązywanie
problemów zawodowych klientów
ośrodków pomocy społecznej oraz
wsparcie ich w procesie efektywnego poszukiwania i podejmowania zatrudnienia. Zdecydowana
większość klientów pomocy społecznej ma problemy ze znale-

zieniem stałej pracy. Długotrwałe
bezrobocie stanowi przyczynę
trudnej sytuacji materialnej rodzin,
obniżenia standardu życia i jest
jednym z powodów zagrożenia
wykluczeniem społecznym. Duża
część podopiecznych pracowników
socjalnych to osoby młode, o niskim
poziomie wykształcenia, "dziedziczące" bezrobocie po swoich rodzicach. Najczęściej nie wiedzą jak
właściwie przygotować własne
dokumenty aplikacyjne (CV, list
motywacyjny), nie posiadają
wiedzy i umiejętności skutecznego
poszukiwania zatrudnienia oraz
poruszania się po rynku pracy.
Niskie kwalifikacje i niska
samoocena stanowią skuteczną
barierę w podejmowaniu zatrudnienia.
Dlatego też pracownicy WUP w porozumieniu z PCPR w BielskuBiałej przygotowali 10 - godzinny
program warsztatów, który został
dostosowany do potrzeb pracowników socjalnych pracujących
w ośrodkach pomocy społecznej.
Warsztaty obejmowały następującą
tematykę:
1.Poradnictwo zawodowe:
- zasady poruszania się po rynku
pracy,
- zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
- autoprezentacja,
- rozmowę kwalifikacyjna z pracodawcą,
- informacja zawodowa,
- założenia poradnictwa zawodowego.
2.Pośrednictwo pracy krajowe
i zagraniczne:
- zasady działania systemu
EURES,
- przygotowanie do poszukiwania
pracy za granicą (w tym metody
poszukiwania pracy oraz sporządzania dokumentów aplikacyjnych, CV europejskie),
- podstawowe informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do

krajów Unii Europejskiej,
- informacje o dostępie do rynków
pracy,
- zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń i zabezpieczeń
społecznych,
- omówienie warunków życia
i pracy w wybranych krajach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- omówienie działania portalu
internetowego oraz znajdujących
się na nim ofert pracy.
3.Przedsiębiorczość:
- rejestracja indywidualnej działalności gospodarczej,
- aspekty podatkowe i ubezpieczeniowe w prowadzeniu
własnej firmy, źródła finansowania działalności gospodarczej.
Pod koniec każdego spotkania
uczestnicy warsztatów brali aktywny udział w panelu dyskusyjnym
dotyczącym wybranych zagadnień.
Analizowali w jaki sposób nabyta
wiedza znajdzie zastosowanie
w ich pracy zawodowej i w jaki
sposób przełoży się na ich podopiecznych.
Ponadto pracownicy Gminnych
Ośrodków Pomocy Społecznej
zapoznali się z funkcjonowaniem
Biura Promocji Zatrudnienia,
Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej oraz Biura
Promowania Przedsiębiorczości.
Kontynuacją warsztatów są indywidualne porady zawodowe, z których
korzystają podopieczni Gminnych
Ośrodków Pomocy Społecznej.
Na mocy podpisanego kontraktu
osobom korzystającym z pomocy
doradców zwracane są koszty
dojazdu do Wojewódzkiego Urzędu
Pracy.

Rafał Rojek
Filia WUP w Bielsku - Białej
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Co nowego w ustawie
Parlament pracuje nad zmianami w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Mają one służyć przede wszystkim
ograniczeniu zatrudnienia w szarej strefie, wprowadzeniu nowej formy
zatrudnienia w postaci prac społecznie użytecznych
i zwiększeniu efektywności działań publicznych służb zatrudnienia.
Ograniczenie zatrudnienia w szarej
strefie ma rozpocząć się od zalegalizowania zatrudnienia osób pracujących w gospodarstwach domowych. Z przeprowadzonych przez
GUS badań wynika bowiem, że przy
pracach domowych faktycznie
zatrudnionych jest ok. 73 tys. osób,
dla których wykonywanie tych prac
jest jedynym źródłem dochodu.
Podstawą prawną wykonywania
pracy zarobkowej w gospodarstwie
domowym przez bezrobotnych
skierowanych z urzędu pracy ma być
tzw. umowa aktywizacyjna, do której
odpowiednie zastosowanie mają
mieć przepisy dotyczące umowy
zlecenia. Zawarcie umowy aktywizacyjnej będzie podlegało zgłoszeniu do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu bezrobotnego. W zamian za legalizację ich
zatrudnienia pracodawcy (osoby
fizyczne) będą mogli odliczyć od
podatku dochodowego wydatki poniesione z tytułu opłaconych składek
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników, wykonujący zaś
pracę będą mogli korzystać z przywilejów związanych z zatrudnieniem,
a wynikających z przepisów prawa.
Nowelizacja wprowadza również
nową formę zatrudnienia - prace
społecznie użyteczne. Zgodnie
z założeniami przez 10 godzin tygodniowo mieliby je wykonywać bezrobotni bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej. W zamian za wykonywaną
pracę mają otrzymywać wynagrodzenie w wysokości co najmniej 6 zł
brutto za godzinę. Bezrobotny, który
odmówi podjęcia takiej pracy utraci
na 90 dni status bezrobotnego, a także prawo do niektórych świadczeń
z pomocy społecznej.
Zwiększenie efektywności działań
publicznych służb zatrudnienia po-
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legać ma m.in. na wzmocnieniu roli
poradnictwa zawodowego oraz zatrudnianiu na podstawie umowy
o pracę tych pracowników urzędów,
którzy obecnie pracują tam na zasadzie wykonywania robót publicznych.
Wprowadzono także regulacje mające na celu dyscyplinowanie rynku
niepublicznego pośrednictwa pracy.
Po zmianach rejestr agencji zatrudnienia będą prowadzili marszałkowie województw, a więc utraci on
charakter rejestru centralnego prowadzonego przez Ministra Gospodarki i Pracy. Rozwiązanie to ma
usprawnić i przyśpieszyć procedury
rejestracyjne. Nowelizacja wprowadza również zmiany w samej procedurze rejestracyjnej. I tak agencja po
zarejestrowaniu otrzyma najpierw
certyfikat wstępny, a dopiero po roku
nienagannej działalności certyfikat
bezterminowy. W przypadku wykreślenia z rejestru, podmiot zobowiązany jest do zwrotu certyfikatu
w terminie miesiąca od otrzymania
decyzji w tej sprawie. Niedokonanie
zwrotu certyfikatu w ustawowym
terminie będzie powodowało zaś
nałożenie na taki podmiot grzywny
w wysokości 2.000 zł.
Inne istotne zmiany w ustawie dotyczą rozszerzenia kręgu uprawnionych do pobierania zasiłku dla
bezrobotnych o byłych pracowników
służb mundurowych oraz możliwości
dofinansowania przez starostę
kosztów studiów podyplomowych dla
osób bezrobotnych (do 75% kosztów). Przewidziano także możliwości zwrotu przez starostę kosztów
wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy dla bezrobotnego
skierowanego z urzędu pracy (do 5krotności przeciętnego wynagrodzenia). Należy jednak pamiętać, iż
okres zatrudnienia bezrobotnego

krótszy niż 3 lata, a w przypadku
małych i średnich przedsiębiorców 2
lata, spowoduje konieczność zwrotu
refundacji wraz z odsetkami. Zgodnie
z przyjętymi zmianami istnieje
również możliwość uzyskania od
starosty środków na rozpoczęcie
prowadzenia działalności gospodarczej (do 5-krotności przeciętnego
wynagrodzenia, a w przypadku
spółdzielni socjalnej 3-krotności
tegoż wynagrodzenia). Prowadzenie
działalności lub uczestnictwo w spółdzielni krótsze niż rok spowoduje
jednak konieczność zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami.
Starosta będzie miał także możliwość
sfinansowania na wniosek bezrobotnego kosztów egzaminów gwarantujących uzyskanie dyplomów,
zaświadczeń lub świadectw konkretnych uprawnień lub tytułów
zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do
wykonywania danego zawodu (do
50% przeciętnego wynagrodzenia).
Przyjęte zmiany wprowadzają także
ograniczenia w przyznawaniu bezrobotnym dodatku aktywizacyjnego.
W przypadku świadczeń przedemerytalnych osoba ubiegająca się
o świadczenie będzie mogła złożyć
w terminie do 3 miesięcy od dnia
wejścia w życie zmian w ustawie
wniosek do powiatowego urzędu
pracy właściwego dla miejsca
zamieszkania o przyznanie prawa do
zasiłku albo świadczenia przedemerytalnego.
Prace nad zmianami w ustawie
trwają.

Adam Zug
Zespół Prawny

Artykuł opracowano dnia 21.06.2005r
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Sytuacja na regionalnym rynku
pracy w pierwszym
półroczu 2005 r.
Liczba zarejestrowanych i stopa
bezrobocia
W końcu czerwca 2005 r. liczba
bezrobotnych zarejestrowanych
w urzędach pracy województwa
śląskiego wyniosła 295,9 tys. osób
i była o 27,3 tys., tj. o 8,5% niższa
niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Spadek liczby bezrobotnych zanotowano we wszystkich podregionach. W ciągu roku największa
redukcja obserwowana była w centralnym śląskim, najmniejsza w częstochowskim. Dynamika spadku
najwyższa była w podregionie rybnicko-jastrzębskim.
Od początku bieżącego roku liczba
bezrobotnych spadła o 13,8 tys.
osób, tj. o 4,5%.
W pierwszym półroczu ubiegłego
roku spadek ten wynosił tylko 2,3
tys. osób czyli był o 11,5 tys. osób
niższy.
Niezmiennie największa liczba bezrobotnych rekrutowała się z dużych
ośrodków miejskich: Sosnowca
(18,4 tys. bezrobotnych), Częstochowy (17,5 tys.), Bytomia (16,4
tys.) i Katowic (14,8 tys.). Najmniej
bezrobotnych notowano w powiatach bieruńsko-lędzińskim (2,7
tys.), rybnickim (3,2 tys.) oraz lublinieckim (3,6 tys.).

Stopa bezrobocia w końcu maja br.
kształtowała się na poziomie 16,2%
i była niższa od średniej krajowej
(Polska 18,3%). W porównaniu do
sytuacji sprzed roku wysokość tego
wskaźnika spadła o 1,4 punktu procentowego; w maju 2004 r. stopa
bezrobocia wynosiła 17,6% ludności aktywnej zawodowo
(kraj19,5%).
Wy b r a n e k a t e g o r i e b e z r o botnych
W końcu czerwca 2005 r.
wśród ogółu zarejestrowanych dominowały osoby poprzednio pracujące - 216,1 tys. osób, tzn. 73,0%
ogółu zarejestrowanych.

W stosunku do sytuacji sprzed roku
liczba bezrobotnych w kategorii
osób poprzednio pracujących spadła o 18,0 tys. osób (7,8%), w kategorii osób dotychczas nie pracujących o 9,4 tys. (10,5%).
W obu tych kategoriach silniejszy

spadek bezrobocia obserwowany
był wśród mężczyzn.
Według stanu na koniec pierwszego półrocza 2005 r., w ewidencji
urzędów pracy zarejestrowanych
było 15,1 tys. osób zwolnionych
z przyczyn dotyczących zakładu
pracy, tj. o 5,6 tys. mniej niż w czerwcu 2004 r., a ich udział w bezrobociu ogółem kształtował się na
poziomie 5,1%.
W odniesieniu do sytuacji z czerwca
2004 r. liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi spadła o 3,4 tys.
(6,1%), do poziomu 52,3 tys.
Bezrobotni mieszkańcy wsi stanowią 17,7 proc. ogółu zarejestrowanych w województwie. W kraju

analogiczny wskaźnik jest wyższy ok. 42 proc. Należy pamiętać, że na
silnie zurbanizowanym Śląsku
problem bezrobocia agrarnego
w większości powiatów (19 powiatach grodzkich) nie występuje.
W powiatach ziemskich notujemy
bardzo duże terytorialne zróżnicowanie co do liczby i wskaźnika
udziału bezrobotnej ludności wiejskiej. Wśród zarejestrowanych
w powiecie mikołowskim mieszkańcy wsi stanowią zaledwie 9,5%
ogółu pozostających bez zatrudnienia. Odwrotna jest sytuacja w powiecie częstochowskim (ok. 84%
bezrobotnych mieszka na wsi)
i żywieckim (ok. 81%).
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Według stanu na koniec czerwca
2005 r. połowę zarejestrowanych
bezrobotnych stanowiły osoby
młode, do 34 roku życia - 49,8%
(rok wcześniej analogiczny udział
był wyższy i wynosił 52,2%). Co
piąty bezrobotny (21,0%) kwalifikował się do przedziału
wiekowego od 35 do 44 lat
(czerwiec 2004 r. odpowiednio
21,7%). Bezrobotni z przedziału 4554 lat stanowili 24,4% zaewidencjonowanych (rok wcześniej 22,7%).
W przedziale wiekowym powyżej
55 lat znalazło się 4,7% bezrobotnych (czerwiec 2004. - 3,5%).
W odniesieniu do stanu z końca
pierwszego półrocza 2004 r.
największe różnice zanotowano
w krańcowych przedziałach wieku.
W zbiorowości bezrobotnej młodzieży w wieku do 24 roku życia zanotowano największą, nie spotykaną w innych grupach wyodrębnioW końcu czerwca 2005 r. kobiety,
w liczbie 166,5 tys., stanowiły
56,3% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do czerwca 2004 r. ich
liczba spadła o 11,1 tys. (tj. 6,2%),
wzrósł natomiast o 1,4 punktu
procentowego udział kobiet w bezrobociu ogółem.
Bezrobocie wśród mężczyzn było
niższe o 16,3 tys. osób (tj. 11,2%).
Jak widać, odbiorcami korzystnych
zmian na śląskim rynku pracy są
przede wszystkim mężczyźni.
W ewidencji urzędów pracy zanotowano niższą niż przed rokiem
liczbę bezrobotnych z prawem do
zasiłku - o 5,5 tys. osób. W końcu
czerwca br. osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych w liczbie
32,6 tys., stanowiły 11,0% ogółu
zarejestrowanych (w analogicznym
miesiącu ubiegłego roku - 11,8%).
W odniesieniu do sytuacji z końca
pierwszego półrocza 2004 r. nie
zmieniła się znacząco struktura
wykształcenia śląskich bezrobotnych.
Niezmienne wśród zaewiden-
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cjonowanych dominują osoby o najniższym poziomie kwalifikacji. Co
trzeci bezrobotny posiada średnie
wykształcenie. Co dwudziesty zarejestrowany (14,9 tys. osób) legitymuje się wyższym wykształceniem.

nych ze względu na wiek, dynamikę
spadku liczby zarejestrowanych
(spadek o 14,4 tys. osób tj. aż
o 17,8%). Znacząco bezrobocie
spadało w przedziałach wiekowych
do 44 roku.

RYNEK PRACY

W zbiorowości bezrobotnych w wieku 45-54 lat zmiany były niewielkie,
w najstarszych grupach wiekowych
bezrobocie rosło.
Na przestrzeni roku trudno mówić
o jakichś rewolucyjnych zmianach
w strukturze bezrobocia według
czasu pozostawania bez zatrudnienia. Różnice udziałów w poszczególnych kategoriach wyodrębnionych ze względu na czas pozo-

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
brakiem gotowości do pracy,
dobrowolną rezygnacją ze statusu
bezrobotnego, podjęciem nauki,

napłynęło 144,9 tys. osób, co oznacza, że liczba rejestracji w stosunku
do analogicznego okresu 2004 roku
była niższa o 3,7 tys. osób. Z ewidencji bezrobotnych wyłączono
158,7 tys. osób (o 7,9 tys. więcej niż
w I półroczu 2004 roku), czyli
odpływ z bezrobocia przewyższał
napływ o 13,8 tys. osób.
W pierwszym półroczu 2005 roku
do głównych przyczyn wyłączeń
należały:
- podjęcie pracy 43,6%,
- niepotwierdzenie gotowości do
pracy 38,7%,
- rozpoczęcie stażu 4,6%,
- rozpoczęcie szkolenia 3,8%.
Oferty pracy
Od początku roku do powiatowych
urzędów pracy działających w województwie śląskim wpłynęło 54,9
tys. ofert pracy. W analogicznym
okresie ubiegłego roku urzędy miały do dyspozycji 44,9 tys. ofert.

Barbara Kubica
Obserwatorium Rynku
Pracy
stawania bez zatrudnienia nie
przekraczały jednego punktu
procentowego. Negatywnie ocenić
należy fakt, że podobnie jak przed
rokiem ponad połowę (50,7%)
stanowią bezrobotni poszukujący
zatrudnienia co najmniej 12 miesięcy.

ukończeniem wieku produkcyjnego, nabyciem praw emerytalnych i innymi przyczynami.
Na przestrzeni pierwszego półrocza 2005 roku do bezrobocia

Płynność bezrobocia
Płynność bezrobocia opisuje
wielkość napływu i odpływu, oba
procesy mają wpływ na poziom
zjawiska. Napływ do bezrobocia
przedstawia liczbę bezrobotnych,
którzy w danym okresie sprawozdawczym (np. miesiącu, półroczu)
zostali zarejestrowani w urzędach
pracy. Odpływ z bezrobocia jest to
liczba osób, które w danym okresie

* Dane zawierają liczbę bezrobotnych wyłączonych z ewidencji z powodu
otrzymania pożyczki / dotacji 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
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