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Szanowni Państwo!
To już siódmy egzemplarz naszego
biuletynu. Satysfakcją napawa nas fakt,
że nasze wydawnictwo na trwałe
zaistniało w świadomości tych, dla
których sytuacja na śląskim rynku pracy
jest ważna życiowo lub zawodowo.
Jak zwykle i w tym numerze pragniemy
podzielić się z Państwem informacjami
o tym, co nowego dzieje się w obszarze
zatrudnienia oraz jakie nowe inicjatywy
podejmuje Wojewódzki Urząd Pracy.
Tradycyjnie też mamy porcję informacji
o pracy za granicą. Tym razem
o zakładaniu rzemieślniczej działalności gospodarczej i warunkach oraz
procedurach zatrudnienia w Niemczech, kraju do którego, jak dotychczas,
wyjechało do pracy najwięcej naszych rodaków. I choć wiele piszemy
o wyjazdach do pracy w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy Irlandii to Niemcy
pozostają niekwestionowanym liderem wśród państw, gdzie Polacy poszukują
zarobku.
Gościem tego numeru Biuletynu jest Małgorzata Ochęduszko-Ludwik
przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Sejmiku
Samorządowego, pełnomocnik wojewody śląskiego ds. rozwiązywania
problemów narkomanii oraz spraw zapobiegania AIDS. Oba te zjawiska
często wiążą się czy wynikają z bezrobocia , a co za tym idzie z ubóstwa
i wykluczenia społecznego, z braku tolerancji wobec ludzkich słabości.
Przeczytamy o tym w rozmowie " Przeciw wykluczeniu".
O programach Pierwsza Praca i Pierwszy Biznes, skierowanych do młodzieży,
wspierających ich wejście na rynek pracy i rozpoczęcie zawodowej kariery
piszemy w artykule "Młodzi na start". O innej formie pomocy zawodowej piszą
autorzy tekstu "Liderki Klubów Pracy". Chodzi tu o wyposażenie w wiedzę,
umiejętności i motywacje potrzebne do efektywnego poszukiwania pracy
poprzez szkolenia i warsztaty.
Przypominamy też o tym, że trwa nabór projektów na konkursy otwarte
w ramach działań 2.3 i 2.4 ZPORR, czyli propozycje reorientacji zawodowej
dla osób odchodzących z rolnictwa i zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi. O dotychczasowych wynikach konkursu piszemy w artykule
"Trwa nabór".
Czy można badać rynek pracy przez Internet? Spróbowano tego w częstochowskiej filii WUP. Okazuje się, że jest to metoda niezwykle efektywna.
Niestety nie dla wszystkich dostępna. O ankietach w artykule "Badania
ankietowe".
W ramach dalszego przekazywania w kompetencje administracji samorządowej zadań, które ze względu na właściwość przynależą lokalnej władzy,
do urzędu marszałkowskiego wracają służby kontroli legalności zatrudnienia.
O ich dotychczasowej działalności w rozmowie z zastępcą kierownika
oddziału kontroli legalności zatrudnienia Tomaszem Rozińskim.
Zachęcamy do lektury i ponawiamy prośbę o propozycje tematyczne: jakie
problemy państwa interesują, o czym chcielibyście porozmawiać na łamach
naszego Biuletynu?
W miarę możności postaramy się spełnić Wasze oczekiwania.
Przemysław Koperski
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach

KALENDARIUM

Kalendarium
LIPIEC
Ministerstwo Gospodarki i Pracy zainicjowało Program Pierwszy
Biznes. Na jego realizację w całym kraju przeznaczono 40 milionów
złotych.
12 lipca - Doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej WUP pomagają osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym. Warsztaty aktywnego poszukiwania
pracy zorganizowali wśród podopiecznych schroniska dla
bezdomnych Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta w Gliwicach.
Warsztaty powtórzono 26 lipca.

(fot. 1)

15 lipca - W Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu spotkali się
dyrektorzy i pracownicy przygranicznych urzędów pracy Polski
południowej i Słowacji, które będą realizować wspólny projekt w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A. Celem tego projektu
jest m.in. wsparcie istniejącego systemu współpracy w zakresie
promocji zatrudnienia i wymiany informacji o transgranicznym
rynku pracy.

SIERPIEŃ
10 sierpnia - Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego pod
przewodnictwem wojewody śląskiego Lechosława Jarzębskiego
debatowała nad trudną sytuacją firmy Elektromontaż nr 2
(w upadłości) w Katowicach. - fot.1
11 sierpnia - Aktualna sytuacja w zakresie realizowanego w Bytomiu programu pilotażowego "Instrumenty rynku pracy metodą tworzenia nowych miejsc pracy, w szczególności dla osób zwalnianych
w wyniku restrukturyzacji górnictwa" była tematem spotkania w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. - fot.2

(fot. 2)
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18 sierpnia - Pracodawcy z Hiszpanii przeprowadzili w Wojewódzkim Urzędzie Pracy rozmowy kwalifikacyjne chętnych do pracy przy zbiorze winogron.

WRZESIEŃ
4 września - Dyrektor WUP Przemysław Koperski objął funkcję
przewodniczącego Konwentu Dyrektorów WUP. W trakcie posiedzenia Konwentu w Kęszycy Leśnej (woj. lubuskie) zainaugurował
półroczną kadencję.
8 września - Przyjęcie sprawozdania z realizacji Regionalnego
Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za I półrocze było jednym
z najważniejszych punktów kolejnego posiedzenia Wojewódzkiej
Rady Zatrudnienia.- fot.3

(fot. 3)
3

9 września - Około 100 mężczyzn z województwa śląskiego wyjechało do pracy przy zbiorze winogron w Albacete w Hiszpanii. - fot.4
13 września - W Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyła się konferencja prasowa poświęcona Programowi Pierwszy Biznes. Do
udziału w niej zaproszono dyrektora PUP w Chorzowie Jerzego
Kędziorę oraz młodych ludzi, którzy z programu już skorzystali.
22 - 23 września - Kilkadziesiąt osób chętnych do pracy w domach
opieki społecznej na terenie Wielkiej Brytanii odwiedziło Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, by wziąć udział w naborze
zorganizowanym przez brytyjskich pracodawców. - fot.5

(fot.44)

23 września - W Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyło się spotkanie poświęcone Programowi Phare 2003 - INICJATYWA III "Łagodzenie skutków restrukturyzacji sektora hutniczego". O założeniach programu mówili przedstawiciele Górnośląskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego.
29 września - W Wojewódzkim Urzędzie Pracy podpisany został
list intencyjny dotyczący współpracy między WUP reprezentowanym przez dyrektora Przemysława Koperskiego i Krajowym
Urzędem Pracy w Grazu - reprezentowanym przez dyrektora
Karl-Heinza Snobe.
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Przeciw wykluczeniu
Rozmowa z Małgorzatą Ochęduszko-Ludwik - pełnomocniczką wojewody śląskiego
do rozwiązywania problemów narkomanii oraz spraw zapobiegania AIDS,
przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Sejmiku Samorządowego

- Pani działalność zawodowa
związana jest w dużej części
z osobami, które potrzebują
pomocy i wsparcia, z tymi, którzy z różnych względów są
wykluczeni przez społeczeństwo. To nie tylko narkomani
i chorzy na AIDS ale także biedni
i bezrobotni. Jak można im
pomóc, jakie widzi Pani dla nich
szanse na wyjście z sytuacji,
w jakiej się znaleźli?
- Wykluczenie, to skutek bezdomności, ubóstwa, choroby, bezrobocia. Długotrwale bezrobotni to
generalnie taka grupa ludzi, która
należy do najszerszych w kontekście wykluczenia. Są to wszystkie
te osoby, które w pewien sposób
utraciły więź z resztą świata, ze
społeczeństwem, ze swoim najbliższym otoczeniem. Ich wykluczenie ma swoje konsekwencje.
Często właśnie ci ludzie sięgają po
narkotyki, wchodzą w konflikt
z prawem, są niezaradni życiowo
i niewydolni wychowawczo. Z grupy bezrobotnych robi nam się więc
ogromna rzesza ludzi potrzebujących różnych form pomocy.
Szczególnie jest to poważny problem tu, na Śląsku.
W wyniku likwidacji wielu zakładów pracy i restrukturyzacji przemysłu wiele osób straciło miejsca
pracy. Pocieszający jest fakt, że
bezrobocie w województwie śląskim ma tendencję malejącą, choć
to powolny proces, Jesteśmy po-
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niżej średniej krajowej. Nie zmienia to jednak faktu, że duża część
bezrobotnych nie odnalazła się
w nowej rzeczywistości, nie wie
skąd uzyskać pomoc. Moją rolą
w tej sytuacji są wszystkie działania które powodują kompleksowe
wsparcie nie tylko finansowe, ale
i moralne, psychiczne, wsparcie ze
strony samorządów, organizacji
pozarządowych. Trzeba było zebrać te środowiska, przedstawić
diagnozę, określić najważniejsze
zadania, skoordynować je w całym
regionie. Aby taka pomoc była
realna, potrzebna jest również
akceptacja i zrozumienie otoczenia dla sytuacji wykluczonych, zrozumienie tego, że człowiek wykluczony, w tym bezrobotny, potrzebuje wsparcia zewnętrznego. Z racji swojej funkcji koncentrowałam
się na środowiskach osób zagrożonych narkomanią i HIV/AIDS. To
takie grupy, co do których akceptacja i zrozumienie społeczeństwa nie jest duże. Bo statystyczny
narkoman, chory na AIDS i w dodatku bezrobotny to osoba z góry
odrzucona przez środowisko. Ale
zarówno uzależnienie, jak i AIDS,
to też choroby. Mało o nich wiemy,
są "wstydliwe", "nie wypada" o nich
rozmawiać. To stereotypy, z którymi trzeba walczyć. Potrzeba było
więc wiedzy, zrozumienia i dużo
dobrej woli, żeby zmienić stosunek
do tych osób, zmienić postawę
wobec tych zjawisk. Aby im po
prostu pomóc, nie odrzucać. Stąd
coroczne akcje na rzecz tolerancji
czyli zrozumienia i akceptacji tego,
że ktoś może być trochę inny niż
my.
- A czy nie jest tak, że wiele osób
przyzwyczaiło się do pomocnej
ręki państwa, bezrobotnym
łatwiej stać po zasiłek niż szukać
pracy, wielu z nich cechuje
bierność?
-Wśród ogromnej rzeszy bezro-

botnych jest taka grupa - są to tzw.
długotrwale bezrobotni. Dla nich
najtrudniej znaleźć zarówno oferty
pracy jak i oferty jakiejkolwiek pomocy. Ale oprócz nich jest też grono
osób, które każdy rodzaj pomocy
przyjmią z przysłowiowym pocałowaniem ręki. Moje wysiłki koncentruję m.in. na tym, żeby aktywizować, pobudzać do działania takie
osoby, pomóc uwierzyć, że nie ma
sytuacji bez wyjścia. Ogromną
pracę do wykonania mają tu organizacje pozarządowe. Współpracuję z nimi od 3 lat próbując mobilizować ich przedstawicieli i zachęcać do pozyskiwania środków
pomocnych w aktywizacji osób wykluczonych, w znajdowaniu pracy,
domu. Chodzi o różne formy
wsparcia, pomoc psychologiczną,
prawną ale także oczywiście
finansową. Muszę tu podkreślić, że
organizacje pozarządowe są
wspaniałym partnerem, wiele
z nich właśnie po to powstaje żeby
pomagać innym. Znacząco pod
tym względem odciążają urzędników czyli jednostki samorządu
terytorialnego. Jest to też swoista
forma aktywności obywatelskiej.
Wiele osób bezrobotnych udało się
zaangażować na rzecz pomagania
innym, uczą się jak zdobywać na to
fundusze i czerpią satysfakcję ze
służenia innym.
- Czy pani zdaniem łatwiej jest
dotrzeć do potrzebujących właśnie przedstawicielom organizacji pozarządowych niż
urzędnikom?
- Oczywiście że tak, bo organizacje pozarządowe są bliżej zwykłego człowieka, wiedzą jaka konkretna pomoc jest mu potrzebna.
Dla przykładu - w województwie
śląskim jest tylko 14 organizacji pozarządowych, które zajmują się
szeroko pojętymi uzależnieniami.
Powstały one dzięki inicjatywie
ludzi, którzy byli "po tamtej stronie"
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czyli byłych narkomanów, alkoholików, dzięki tym, którzy z nałogu
wyszli, którzy wiedzą jak w tym
względzie pomóc innym. Wiedzą
jakimi formami dotrzeć do potrzebujących. Organizacje pozarządowe powinny pomagać, współdziałać z jednostkami samorządu
terytorialnego w wielu obszarach,
gdzie to wsparcie jest koniecznemówimy tu o niepełnosprawności,
uzależnieniach, niewydolności
wychowawczej, biedzie, bezrobociu.
Niestety martwi mnie to, że nie
wszystkie jednostki samorządowe
widzą potrzebę takiej współpracy,
często wydaje im się, że mają monopol na wiedzę, uważają,że pomoc w rozwiązywaniu problemów
potrzebujących nie jest ich
obowiązkiem, bo prawo daje tylko
możliwość, ale nie nakazuje. To
moim zdaniem podstawowy błąd.
Urzędnicy powinni dawać odpowiednie narzędzia organizacjom
pozarządowym, uaktywnić te
oddolne inicjatywy. To według
mnie jedna z najważniejszych
spraw do załatwienia wymagająca
zmiany mentalności i sposobu podejścia do rozwiązywania problemów.
- Płyną do nas pieniądze z Unii
Europejskiej, czy organizacje
pozarządowe wykazują dostateczną aktywność w pozyskiwaniu funduszy, czy ci
najbiedniejsi mają szansę by
z tej pomocy skorzystać?
- Początki były jak zwykle trudne.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych musieli zrozumieć,
że aby zdobyć unijne pieniądze
trzeba się o to postarać, że nie są
to dotacje, że zmienia się forma
pomocy, że trzeba się tego po
prostu nauczyć. Musieli przestawić się na inne tory myślenia.
Aby było im łatwiej - organizowano
dla nich kursy, szkolenia, uczono
wypełniać wnioski i pisać projekty.
Wszystko po to, by znaleźć drogi
dojścia do źródeł finansowych.
Duża grupa organizacji pozarządowych się tego nauczyła. Najtrudniejszą sytuację mają te organizacje pozarządowe, w których
trzon statutowych organów sta-

nowią ludzie starsi, dla których
barierą są komputery, internet i nowoczesna technologia. Myślę jednak, że szansę na pozyskiwanie
unijnych funduszy mają wszyscy.
Pod warunkiem jednak, że nad
pomocą dla potrzebujących, bezrobotnych wspólnie "pochylą się"
organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego,
podmioty zewnętrzne i środowiska
opiniotwórcze. Muszą tworzyć
jeden front i uczyć wszystkich jak
korzystać z unijnych funduszy, bo
im większe źródła finansowania
tym większe prawdopodobieństwo
pomocy tej ogromnej rzeszy ludzi
wykluczonych - bezrobotnych,
biednych, bezdomnych.
W skali naszego województwa tę
rolę spełnia wspaniale Wojewódzki
Urząd Pracy. Z Europejskiego
Funduszu Społecznego skorzystało przecież mnóstwo podmiotów.
To duże pieniądze. Z budżetu województwa śląskiego przeznaczono również sporo, by przez cały
rok trwały konkursy ofert "nacelowane" na różne formy pomocy
dla bezrobotnych. Do tego dochodzą jeszcze inne ścieżki unijne.
- Będąc przewodniczącą sejmikowej Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia oraz
jednocześnie pełnomocniczką
wojewody do rozwiązywania
problemów narkomanii i zapobiegania AIDS widzi Pani ten
problem szczególnie wyraźnie.
Czy mogłaby Pani powiedzieć,
co udało się zrobić w ciągu
ostatnich lat dla tych najbardziej potrzebujących, a może
nawet pokusić się o pewne
podsumowania?
- To prawda. Łącząc te funkcje
mam więcej informacji z regionu
i widzę te problemy w wielu kontekstach, oczami wielu środowisk.
Taka sytuacja sprzyja skuteczniejszej pracy, choć jest
jeszcze wiele do zrobienia. A co się
udało? Udało się zwiększyć stan
wiedzy i świadomości społeczeństwa dla osób wykluczonych.
Udało się zebrać wszystkich
chętnych partnerów do wspólnych
działań. Ci ludzie już się znają,
przepływ informacji jest więc

lepszy. To ważne. Oni już wiedzą co
robić i jak robić. Wiedzą, gdzie
starać się o pieniądze. Udało się
zmobilizować samorządy, organizacje pozarządowe, bo zwiększyła się ich mobilność, więcej
jest wniosków i projektów podmiotów ubiegających się o unijne
dotacje. Ta wiedza cały czas rośnie
Bardzo pomaga mi w tym wspaniała współpraca z Wojewódzkim
Urzędem Pracy, z Regionalnym
Ośrodkiem Polityki Społecznej. To
przecież najważniejsze podmioty w
naszym regionie, którym los
bezrobotnych jest bliski. Inicjatywy
podejmowane przez te podmioty
natychmiast znajdują odzew w terenie. W sejmikowej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej zarówno
radni, jak i WUP mają wspólne
priorytety. I choć Sejmik jest zróżnicowany politycznie to do rzadkości
w skali kraju należy nasz śląski
przykład bezkonfliktowej, merytorycznej pracy i spójności poglądów.
Lada moment uchwalona będzie
Wojewódzka Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych,
którą Komisja zaopiniowała pozytywnie, a w której bezrobocie stanowi bezwzględny priorytet, ten
sam priorytet zawarty jest w Strategii Województwa Śląskiego,
w której wymienione są zadania,
skutkujące nowymi miejscami
pracy. Na bieżąco Komisja monitoruje stan bezrobocia, inicjatytwy podejmowane przez Powiatowe Urzędy Pracy.
Na koniec podkreślę, że w mojej
codziennej pracy pomaga mi
umiejętność dotarcia do ludzi.
Prócz wiedzy, znajomości środowisk, ich potrzeb - trzeba wiedzieć jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom tych najbardziej potrzebujących. Jeśli ktoś lubi ludzi wiele rzeczy staje się możliwe.
Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała:
Marta Malik
Biuro ds. Informacji
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PRACA ZA GRANICĄ

Polak w Niemczech
Chcesz pracować w Niemczech ? Oto nasz przewodnik po tamtejszym rynku pracy,
obowiązujących tam przepisach i procedurach oraz możliwościach pomocy
w przypadku kłopotów…
Polacy coraz częściej chcą
podejmować pracę za granicą.
Jest to związane nie tylko z wysokim poziomem bezrobocia w naszym kraju, ale także z chęcią
zdobycia nowych doświadczeń
u zagranicznego pracodawcy czy
też nauką języka obcego.
Poszukiwaniu pracy sprzyja okres
wakacyjny. W tym czasie wiele
osób chciałoby podjąć pracę
dorywczą lub czasową, która
pomogłaby im podreperować
rodzinny budżet. Również studenci i uczniowie szukają zajęcia,
które mogłoby przynieść im jakieś
dochody pozwalające na sfinansowanie nauki przez następny
semestr lub rok.
Najbardziej popularnymi krajami
wyjazdów zarobkowych dla
Polaków są Wielka Brytania oraz
Irlandia, ponieważ obydwa te kraje
otworzyły dla nas swoje rynki
pracy. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się także praca
w Niemczech, mimo konieczności
ubiegania się o zezwolenie na
pracę w tym kraju.
Po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej polscy obywatele
mogą pracować w Republice
Federalnej Niemiec na podstawie
umowy międzyrządowej o wzajemnym zatrudnieniu obywateli
w celu podwyższenia kwalifikacji
zawodowych, staży zawodowych
oraz zatrudnienia sezonowego.
Realizacją tego rodzaju umów
zajmuje się Wydział Migracji
Zarobkowej wchodzący w skład
Departamentu Rynku Pracy
Ministerstwa Gospodarki i Pracy,
który to współpracuje z publicznymi instytucjami pośrednictwa
pracy w Niemczech, skąd otrzymuje oferty pracy przekazywane
następnie do wojewódzkich
urzędów pracy.
Poza Niemcami Polska zawarła
umowy międzyrządowe ze
Szwajcarią, Francją, Luksemburgiem, Hiszpanią oraz wyspą

6

Jersey. Warto wspomnieć, że
wszystkie te państwa należą do
tzw. "starej piętnastki" Unii Europejskiej i obowiązują w nich procedury ubiegania się o pozwolenie na
pracę.
W Niemczech bez żadnych ograniczeń najwcześniej będzie można
pracować od 2011 roku, ponieważ
Niemcy zadeklarowały zastosowanie najdłuższego okresu przejściowego czyli 2 + 3 + 2, łącznie 7
lat. Nowe państwa członkowskie,
w tym Polska, będą mogły korzystać z pełnej swobody dopiero po
upływie okresów przejściowych,
jednak odkąd jesteśmy w Unii
Europejskiej mamy pierwszeństwo
w dostępie do niemieckiego rynku
pracy przed obywatelami państw
nie będących jej członkiem.
Gdzie szukać pracy?
Jeśli już przebywamy w Niemczech możemy zarejestrować się
w agencji (Agentur für Arbeit) lub
skorzystać z systemu informacyjnego SIS w celu samodzielnego
poszukiwania pracy. Odpowiedniej
oferty możemy szukać na portalu
internetowym niemieckich urzędów pracy
http://www.arbeitsagentur.de.
lub w lokalnej, czy też regionalnej
prasie. Wybrane gazety mają
portale internetowe, gdzie osoba
poszukująca pracy może on-line,
czyli w każdej chwili wprowadzić
swoje dane i szukać wolnych
miejsc pracy, np. BZ Berlin:
http://bz.berlin1.de/fehler/fehler.p
hp?ref=anz404 lub Frankfurter
Allgemeine Zeitung
http://www.faz.net/s/RubFAEFD2
AB4A4F4BEABFF401D6E092AD
24/Tpl~Estm~Sressort.html.
Innym sposobem jest zamieszczanie ogłoszeń o poszukiwaniu
pracy w prasie, na tablicach
ogłoszeń lub poprzez kontakty
z innymi osobami. Zdarza się, że
ogłoszenia są wywieszane na tablicy w konkretnych firmach.

Jednym z ważniejszych źródeł
ofert pracy jest EURES Europejski Portal Mobilności Zawodowej. Pracodawcy z krajów
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska oraz
Islandia, Norwegia i Liechtenstein)
i Szwajcarii, którzy chcą zatrudnić
cudzoziemców zamieszczają
swoje oferty za pośrednictwem
doradców EURES w urzędach
pracy w tym systemie. Oferty
znajdujące się na stronie EURES
(www.europa.eu.int/eures) przechodzą weryfikację zgodnie z procedurami obowiązującymi w danym kraju, co gwarantuje ich duży
stopień bezpieczeństwa. Pracy
w EURES - można szukać samodzielnie, bądź z pomocą doradcy
EURES w wojewódzkim urzędzie
pracy lub asystenta EURES w wojewódzkim i powiatowym urzędzie
pracy.
Jeżeli dopiero planujemy wyjazd,
możemy szukać pracy za pośrednictwem urzędów pracy w Polsce,
gdzie przekazywane są oferty
pozyskane przez Ministerstwo
Gospodarki i Pracy od publicznych
służb zatrudnienia w Niemczech
lub poprzez agencje. Pamiętać
jednak trzeba, żeby korzystać
wyłącznie z usług agencji posiadających stosowny certyfikat.
Lista agencji uprawnionych do
pośrednictwa znajduje się na
stronie: www.praca.gov.pl .
Duże szanse na znalezienie pracy
daje także udział w międzynarodowych giełdach i targach
pracy, gdzie kandydat ma możliwość osobiście porozmawiać
z pracodawcą lub osobą, która go
reprezentuje.
Jakich formalności należy dopełnić, aby legalnie pracować
w Niemczech?
Przebywając w Niemczech dłużej
niż miesiąc powinniśmy zgłosić się
w urzędzie ds. cudzoziemców
(Ausländerbehörde).
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W tym samym urzędzie musimy
uzyskać pozwolenie na pobyt dla
obywateli UE, jeżeli zamierzamy
przedłużyć swój pobyt na okres
powyżej trzech miesięcy.
Jeżeli znaleźliśmy w Niemczech
pracodawcę, który chce nas
zatrudnić musimy udać się do
Federalnej Agencji Zatrudnienia w
okręgu, w którym znajduje się
siedziba naszego potencjalnego
pracodawcy
po wniosek na
udzielnie pozwolenia na pracę.
Planując podjęcie pracy w Niemczech pamiętajmy, że z uwagi na
panujące tam trudne warunki na
rynku pracy, uzyskanie pozwolenia na pracę jest bardzo trudne,
chyba że posiadamy naprawdę
wysokie i rzadkie kwalifikacje lub
zostaniemy oddelegowani do
pracy w Niemczech przez firmę.
W Niemczech najbardziej poszukiwani są specjaliści z zakresu
zaawansowanych technologii,
pielęgniarki, rehabilitanci, piekarze, cukiernicy i kucharze.
Jedną z korzyści legalnej pracy
w krajach "starej piętnastki" jest
otrzymanie, na wniosek, nieograniczonego dostępu do otwartego
rynku pracy, co daje możliwość
poszukiwania pracy we wszystkich krajach Unii bez konieczności uzyskania pozwolenia.
Warunkiem jest pobyt i przepracowanie na podstawie zezwolenia
na pracę 12 miesięcy bez przerwy.
Powyższa zasada nie dotyczy
jednak praktykantów i au-pair.

kalendarzowym. Wyjątek stanowią pomocnicy w objazdowych
imprezach rozrywkowych, którzy
mogą podjąć pracę w Niemczech
nawet na okres do 9 miesięcy. O tę
formę zatrudnienia można ubiegać
się wyłącznie za pośrednictwem
Centralnego Urzędu Pośrednictwa
Pracy w Bonn współpracującym
z wojewódzkimi urzędami pracy
w Polsce, które mają do dyspozycji zarówno imienne umowy
o pracę (w oparciu o zapotrzebowanie niemieckiego pracodawcy na konkretna osobę), jak
i o wiele rzadziej oferty anonimowe
(do których dobiera się kandydatów).
Pracując sezonowo można zarobić około 6 euro brutto za
godzinę. Pamiętać trzeba, aby
zaraz po przyjeździe przedłożyć
w niemieckim urzędzie pracy uzyskane od pracodawcy przyrzeczenie zatrudnienia, gdyż nie
dopełniając tego obowiązku
narażamy się na grzywnę do 5000
euro.
Na podstawie umowy bilateralnej,
zawartej przez nasz kraj z Republiką Federalną Niemiec istnieje
możliwość ubiegania się o pracę
w charakterze pracownika-gościa,
którą można wykonywać przez rok
z możliwością przedłużenia o kolejnych sześć miesięcy.
Taka praca ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 35

i doskonalenie języka. Warunkiem
zgłoszenia swojej kandydatury jest
posiadanie wykształcenia co najmniej zawodowego lub dyplomu
mistrzowskiego, odpowiednio długiego stażu pracy, znajomości
języka i wiek do 35 roku życia. Tak
jak w przypadku zatrudnienia
sezonowego, są dwie formy tego
rodzaju ofert: anonimowa i imienna. Dokumenty aplikacyjne składane są w wojewódzkich urzędach
pracy, gdzie po weryfikacji przekazywane są do Ministerstwa
Gospodarki i Pracy, a stamtąd do
Centralnego Urzędu Pośrednictwa
Pracy w Bonn. Dopiero po przejściu całej procedury kandydatom
wydawane jest zezwolenie na
pracę.
Na dłuższy okres, bo aż do trzech
lat, można podjąć pracę w Niemczech jako pomoc domowa osoby
wymagającej stałej opieki. Warto
wspomnieć, że aby zakwalifikować
się do pracy kandydat musi wykazać się dobrą znajomością języka
niemieckiego, a osoba wymagająca opieki powinna posiadać
stwierdzony stopień inwalidztwa.
Raz w roku, jesienią, organizowane są wyjazdy studentów do
pracy wakacyjnej. Osoby zainteresowane tą forma zatrudnienia
powinny pytać o ofertę w wojewódzkich urzędach pracy, gdzie
w czasie naboru można pobrać
formularz zgłoszeniowy. Oferta

Czy są inne możliwości podjęcia pracy w Niemczech?
Pomimo okresów przejściowych
zatrudnienie w Niemczech jest
możliwe. Pewne ułatwienia w zatrudnieniu dotyczą pracowników
sezonowych, pracowników-gości,
pomocy domowej, wakacyjnej
pracy dla studentów i praktyk
uczniowskich w gastronomii
i hotelarstwie oraz wyjazdów aupair.
O pracę sezonową najłatwiej jest
w rolnictwie, leśnictwie, przetwórstwie owocowym i warzywnym
oraz w tartakach. Zgodnie z przepisami w charakterze pracownika
sezonowego można w Niemczech
pracować do 4 miesięcy w roku
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skierowana jest do studentów
studiów dziennych (z wyjątkiem
słuchaczy ostatniego roku), w wieku od 18 do 30 lat, z dobrą znajomością języka niemieckiego.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów przekazywane są za
pośrednictwem polskiego ministerstwa do Centralnego Urzędu
Pośrednictwa Pracy w Bonn, który
poszukuje pracodawców dla studentów.
Bardzo popularne są wyjazdy do
niemieckich rodzin w charakterze
opiekunki do dziecka au-pair,
ponieważ dają możliwość poznania kultury obcego kraju, a przede
wszystkim nauki języka. Au-pair
pracuje przez okres do 12
miesięcy do 5 godzin dziennie u
rodziny przy opiece nad dzieckiem
oraz wykonuje drobne prace
domowe. Opiekunka ma prawo do
jednego dnia wolnego w tygodniu,
urlopu wypoczynkowego oraz
kieszonkowego. Często rodzina
goszcząca opiekunkę opłaca jej
kurs językowy. Jeśli jesteśmy
zainteresowani pracą opiekunki,
skorzystajmy z usług sprawdzonej
agencji au-pair. Adresy agencji
znajdziemy na stronie:
www.au-pair-agenturen.de .
Gdzie można dochodzić swoich
praw?
Przepisy prawa pracy reguluje
Kodeks Cywilny (Bürgerliches
Gesetzesbuch - BGB), który
stwarza podstawy do zawarcia
umowy o pracę pomiędzy dwoma
partnerami: pracodawcą a pracownikiem. Umowa o pracę na
początku nie musi mieć formy
pisemnej, jednak do miesiąca od
podjęcia pracy powinna być
zawarta na piśmie.
Umowa powinna zawierać warunki pracy i płacy, w tym: okres, na
jaki umowa została zawarta, czas
pracy, stanowisko, zakres czynności, wynagrodzenie, prawo do
urlopu wypoczynkowego oraz
sposób rozwiązania umowy o pracę. W razie nieprzestrzegania
warunków umowy, strony mogą
się na nią powołać. Okres wypowiedzenia jest określony w umowie, jednak osoby ze stażem pracy
powyżej 20 lat mogą skorzystać
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z przedłużenia tego okresu do 7
miesięcy. Umowa może być zawarta na czas określony, najczęściej ma to miejsce w gastronomii, hotelarstwie, pracach sezonowych.
Powinniśmy uważnie zapoznać się
z treścią umowy, którą podpisujemy. Pamiętajmy, że dochodzenie swoich praw za granicą jest
o wiele trudniejsze niż w kraju
ojczystym, choćby ze względów
językowych. W tym celu, w przypadku zaistnienia sporu pomiędzy
nami, a pracodawcą, musimy
zwrócić się do sądu pracy. Każda
osoba potrzebująca informacji lub
pomocy może zgłosić się do
Konsulatu RP.
Jeżeli skorzystaliśmy z ofert anonimowych, dostępnych w wojewódzkich urzędach pracy w Polsce, nasza skarga zostanie przekazana do Wydziału Migracji
Zarobkowej i wyjaśniona wspólnie
z partnerem niemieckim realizującym umowę międzyrządową.
Jeśli zarzuty się potwierdzą,
pracodawca naruszający przepisy
zostanie wykluczony z pośrednictwa. Oczywiście zostaniemy
również poinformowani o możliwości wniesienia sprawy do
niemieckiego sądu pracy.
Koszty utrzymania i dostęp do
świadczeń
Przeciętne wynagrodzenie Niemców waha się w zależności od
kraju związkowego i płci od 11 do
16 euro za godzinę i jest
regulowane przez specjalne
układy taryfowe określające
minimalne stawki wynagrodzenia.
Ty g o d n i o w y c z a s p r a c y w
Niemczech wynosi średnio 39
godzin (4 dni po 8 godzin i 7 godzin
w piątek). Za pracę w
nadgodzinach obowiązują dodatki
w wysokości 25, 50, 75% stawki
podstawowej.
Wyjeżdżając do Niemiec pamiętajmy, że życie w tym kraju jest
drogie i koszty utrzymania mogą
pochłonąć większość zarobków.
Wynajęcie mieszkania kosztuje od
ponad 500 euro w dawnych
landach wschodnich do prawie
700 w zachodnich. Cena nie
zawiera opłat za wodę, prąd

kanych dochodów przeznaczana
jest na wynajem i dodatkowe koszty z nim związane. Z uwagi na
wysokie ceny mieszkań i dużą
mobilność zawodową Niemców,
większość z nich wynajmuje
mieszkania. Planując przeprowadzkę do Niemiec, należy
doliczyć kaucję, która wynosi
równowartość 3 miesięcznych
opłat. O wiele mniej pieniędzy
będziemy musieli przeznaczyć na
robienie zakupów, o ile będziemy
się zaopatrywać w dużych supermarketach. Na bilet miesięczny
wydamy do 60 euro, litr benzyny
kosztuje 1,15 euro a hamburger 2,6
euro.
Pracując legalnie w Niemczech
będziemy ubezpieczeni (ubezpieczenie zdrowotne, na wypadek
konieczności opieki emerytalnorentowe, od następstw nieszczęśliwych wypadków i z tytułu
bezrobocia). Osoby zatrudnione
w Niemczech posiadają kartę
ubezpieczeniową, którą posługują
się przy każdej wizycie u lekarza.
Jeśli jesteśmy ubezpieczeni
w GKV, w razie choroby poniesiemy dodatkowe koszty, np. za
świadczenia lekarskie opłata
wynosi 10 euro kwartalnie,
natomiast przy leczeniu szpitalnym
10 euro dziennie przez maksymalny okres 28 dni.
Gdybyśmy utracili pracę, powinniśmy w urzędzie pracy w Niemczech dowiedzieć się, czy mamy
prawo do zasiłku. Warunkiem jego
uzyskania jest przepracowanie 360
dni kalendarzowych w ciągu
ostatnich trzech lat i zarejestrowanie się w urzędzie pracy jako
osoba bezrobotna. Ponadto przez
cały okres rejestracji będziemy
musieli pozostawać w dyspozycji
tamtejszego urzędu i przeznaczyć
na poszukiwanie pracy co najmniej
15 godzin tygodniowo. Wysokość
ewentualnego zasiłku będzie
zależna od wysokości osiąganych
przez nas dochodów. Zasiłek
będziemy otrzymywać przez 180
dni, jednak w szczególnych
przypadkach okres ten może ulec
przedłużeniu.
Monika Hepner-Pyziak
Biuro Promocji Zatrudnienia
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Zakładam rzemieślniczą działalność
gospodarczą w Niemczech
Kto i na jakich zasadach może podjąć w Niemczech samodzielną działalność gospodarczą,
jakie dokumenty i zezwolenia są do tego niezbędne, jakie środki finansowe musimy na to
przeznaczyć…
Problematyka dotycząca rejestracji rzemieślniczej działalności gospodarczej w Niemczech przewija się często na
spotkaniach grupowych i indywidualnych organizowanych przez
pracowników Biura Promowania
Przedsiębiorczości WUP
w Katowicach. Problem, który
dotyczy głównie możliwości
funkcjonowania firm usługowych
jest ściśle powiązany z nowelą
ustawy o rzemiośle z dn.
01.01.2004 (niem. Handwerksordnung HwO) i obejmuje 41
zawodów, których wykonywanie
uwarunkowane jest posiadaniem
dyplomu mistrzowskiego (załącznik A do w/w ustawy, m.in.
murarz i betoniarz, zdun i wykonawca powietrznej instalacji
grzewczej, cieśla, dekarz,
malarz i lakiernik, piekarz,
stolarz) oraz 54 zawody, gdzie
wymogi są mniejsze (załącznik

B, m.in. posadzkarz, złotnik,
grawer).
Jak wiadomo osoby prawne i fizyczne z państw członkowskich
Unii Europejskiej mają w Niemczech prawo do podejmowania
samodzielnej działalność gospodarczej, otwarcia przedstawicielstwa lub filii przedsiębiorstwa.
Osoby te, podobnie jak rzemieślnicy niemieccy, podlegają
przed rozpoczęciem działalności
wpisowi w zakresie rzemiosła
właściwego (działalność wskazana w załączniku A do ustawy o
rzemiośle) do rejestru rzemieślników (Handwerksrolle) .
Wpis ten w Izbie Rzemieślniczej
jest możliwy, jeżeli: przedłożony
zostanie niemiecki dyplom mistrzowski (Meisterprüfung) lub
inny porównywalny dokument
złożonego egzaminu (np.
odpowiednio do zawodu dyplom

szkoły wyższej) lub jest się
obywatelem Unii Europejskiej
i posiada zezwolenie na zasadzie
wyjątku (Ausnahmebewilligung)
zgodnie z § 9 ustawy o rzemiośle
(Handwerksordnung)
Zezwolenie to na zasadzie wyjątku, zgodnie z § 9 ustawy o rzemiośle /EWG/EWR rozporządzenie o rzemiośle - dyrektywa
1999/42 Unii Europejskiej/ mogą
otrzymać osoby, które już przed
zgłoszeniem się w izbie rzemieślniczej wykonywały zawód w
kraju ojczystym i spełniają co
najmniej jeden z poniższych
warunków:
a) co najmniej 6 lat nieprzerwanie
prowadziły samodzielną działalność gospodarczą w danym
zawodzie lub pracowały na
stanowisku kierownika zakładu,
b) co najmniej 3 lata nieprzerwanie prowadziły samodzielną
działalność gospodarczą lub
pracowały na stanowisku
kierownika zakładu, po uprzednim ukończeniu m.in. trzyletniego, państwowego lub
uznanego przez państwo
kształcenia zawodowego w tym
zawodzie,
c) co najmniej 3 lata nieprzerwanie prowadziły samodzielną
działalność gospodarczą oraz
pracowały min. 5 lat jako
pracownik zależny,
d) co najmniej 5 lat w trybie ciągłym pracowały na stanowisku
kierowniczym, z tego przez
min. 3 lata zakres obowiązków
obejmował zadania o charakterze technicznym oraz odpowiedzialność za min. jeden oddział/wydział przedsiębiorstwa,
po uprzednim ukończeniu min.
trzyletniego kształcenia zawodowego w tym zawodzie.
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Od ukończenia działalności
wymienionych w a) lub c) nie
może upłynąć więcej niż 10 lat.
Ponadto wyjątkowe zezwolenie
(zgodnie z dyrektywą 1999/42
Unii Europejskiej) może być
uzyskane poprzez przedłożenie
porównywalnych dokumentów
świadczących o posiadanych
kwalifikacjach zawodowych
(w formie dyplomów lub
świadectw). W tym przypadku
osoba może być poddana
egzaminowi kwalifikacyjnemu
lub uzupełniającemu, jeżeli
kwalifikacje wynikające
z przedłożonych dokumentów
w znacznej mierze różnią się od
wymaganych kwalifikacji do
wykonywania danego zawodu.
Drugim, po wymogu posiadania
odpowiednich kwalifikacji, warunkiem podjęcia w Niemczech
samodzielnej działalności gospodarczej jest konieczność posiadania wystarczających środków finansowych. Trzeba mianowicie udowodnić niezależność
od opieki socjalnej przez pierwszy kwartał pobytu i prowadzenia działalności, co wiąże
się z posiadaniem około 1500
euro. Obywatel Polski może
przebywać w Niemczech bez

pozwolenia na pobyt, tylko 3 miesiące. Jeśli przewiduje się, że
okres pobytu będzie dłuższy, od
razu po przyjeździe trzeba się
zgłosić w celach meldunkowych
do urzędu ds. cudzoziemców.
Jednocześnie należy rozpocząć
rejestrację firmy w lokalnym
urzędzie ds. gospodarki, gdyż
zaświadczenie o rozpoczęciu
rejestracji firmy jest wymagane w
wypadku ubiegania się o zalegalizowanie pobytu.
Rejestracji przedsiębiorstwa
dokonuje się w lokalnym urzędzie
ds. gospodarki (Gewerbeamt) lub
w urzędzie porządkowym
(Ordnungsamt) miasta, dzielnicy
lub gminy, na których terenie ma
być prowadzona działalność (np.
w urzędzie dzielnicowym Bezirksamt). Rejestracji należy dokonać jeszcze przed podjęciem
działaności gospodarczej. Koszt
takiej rejestracji wynosi 26 euro w
wypadku osób fizycznych i 31
euro w wypadku osób prawnych.
Rejestracja jest dokonywana po
przedstawieniu wymaganych dokumentów. W wypadku osoby
fizycznej jest to: paszport,
umowa najmu pomieszczeń na
biuro (na żądanie), dowód
otwarcia rachunku bankowego,

karta rzemieślnicza lub specjalne
zezwolenia (w zależności od
profesji).
Urząd potwierdza zgłoszenie
w ciągu 3 dni, wydając tzw.
Gewerbeschein (może jednak
odmówić rejestracji działalności
lub zakazać jej wykonywania).
Urząd automatycznie przekazuje
dalej informacje o rejestracji
działalności do:
* urzędu finansowego lub skarbowego (Finanzamt),
* urzędu inspekcji przemysłowej
(Gewerbeaufsichtsamt),
* izby przemysłowo - handlowej
(Industrie- und Handelskammer, IHK) lub izby rzemieślniczej (Handwerkskammer,
HWK),
* Krajowego Urzędu Statystycznego (Statistisches Landesamt),
* branżowego towarzystwa ubezpieczeniowego (Berufsgenossenschaft),
* urzędu pracy (Arbeitsamt) i kasy
chorych (gesetzliche Krankenkasse) w razie zatrudniania
przez wnioskodawcę pracowników.
Instytucje te z reguły proszą
o przesłanie innych stosownych
informacji lub o wypełnienie
odpowiednich ankiet. Jednak
zaleca się po kilku dniach od
momentu rejestracji firmy w urzędzie ds. gospodarki złożenie
wizyty przynajmniej w urzędzie
skarbowym celem przyspieszenia wydania numeru identyfikacji podatkowej.
Po załatwieniu powyższych
formalności, osoba może legalnie
wykonywać czynności, które
zostały wpisane jako zakres
prowadzenia działalności.

Bogdan Wołowczyk
Biuro Promowania
Przedsiębiorczości
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Młodzi na start
Programy pomocy dla młodzieży cieszą się coraz większym zainteresowaniem.
Kto i na jakich zasadach może z nich skorzystać , gdzie szukać informacji na ich tamat?

Skończyłeś studia lub szkołę
średnią? I co dalej? Jak rozpocząć
start w życie zawodowe? Przed
takim dylematem każdego roku
stają tysiące młodych ludzi. Jedni,
mając problemy ze znalezieniem
pierwszej pracy, podejmują dalszą
naukę, inni rejestrują się w urzędzie pracy jako bezrobotni, a jeszcze inni rezygnują z aktywności
zawodowej, wycofując się z rynku
z pracy. Coraz częściej też zdarza
się, że wiele młodych osób mających trudności ze znalezieniem
pracy w kraju decyduje się na wyjazd do pracy za granicę. Dlatego
rozwiązanie trudnej sytuacji młodzieży, jako szczególnej grupy na
rynku pracy, jest jednym z priorytetów polityki rynku pracy. Aby
wyjść naprzeciw tej grupie młodych osób, z myślą o ich aktywizacji zawodowej Ministerstwo Gospodarki i Pracy uruchomiło szereg programów, mających na celu
zwiększenie szans na uzyskanie
doświadczenia zawodowego oraz
podjęcie pierwszego zatrudnienia.
Jednym z pierwszych programów
wspierających młodzież, wdrożonym w czerwcu 2002 roku, jest
program "Pierwsza Praca". Jego
podstawowym celem jest pomoc
młodym ludziom w wejściu na rynek pracy i zachęcenie do aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Program ten umożliwia

młodym ludziom uzyskanie wiedzy
o współczesnym rynku pracy, uczy
jak planować karierę zawodową,
motywuje do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
pozwala nabyć umiejętności
praktyczne niezbędne w skutecznym poszukiwaniu pracy,
umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego oraz podjęcie
pierwszej pracy. Adresatami
programu "Pierwsza Praca" są
osoby zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne w wieku do 25 lat oraz
bezrobotni absolwenci studiów
wyższych (przez 12 miesięcy od
daty ukończenia uczelni), którzy
nie ukończyli 27 roku życia.
Program oferuje staże i przygotowanie zawodowe w miejscu
pracy, stypendium na kontynuowanie nauki, zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i robót
publicznych, dotacje na podjęcie
działalności gospodarczej, szkolenia i warsztaty oraz doradztwo
zawodowe. Program "Pierwsza
Praca", a dokładniej jego instrumenty reguluje ustawa o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001).
Grupa odbiorców programu jest
dosyć "liczna" - jak wynika z danych na koniec lipca 2005 r. wśród
ogółu bezrobotnych w województwie śląskim co piąty zarejestrowany (62,6 tys. osób) był
osobą w wieku do 25 lat. Wśród
bezrobotnej młodzieży dominowały kobiety (56,4 proc.). Dlatego
bogata oferta programu "Pierwsza
Praca" cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób młodych, zwłaszcza w miesiącach
jesienno-zimowych, kiedy bezrobotni absolwenci zaczynają licznie
napływać do urzędów pracy. W całym województwie śląskim w pierwszym półroczu 2005 r. 12820
osób skorzystało z szerokiej gamy
programów aktywnego przeciwdziałania bezrobociu. Najbardziej

popularną formą aktywizacji zawodowej, z której korzysta najwięcej
młodych bezrobotnych jest staż.
Umożliwia on bowiem zdobycie
pierwszego doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy. Może trwać od 3 do 12
miesięcy i mogą z niego skorzystać
osoby, które nie mają żadnego
doświadczenia zawodowego (dłuższego niż 3 miesiące). W okresie
od stycznia do czerwca 2005 r.
powiatowe urzędy pracy w województwie śląskim skierowały na
staże 6890 osób, a ich efektywność zatrudnieniowa wyniosła
40,74%. Natomiast do osób, które
posiadają już doświadczenie
zawodowe, adresowany jest inny
instrument rynku pracy: przygotowanie zawodowe. Warunkiem
skierowania bezrobotnego do
odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy jest brak
kwalifikacji dostosowanych do
potrzeb rynku pracy. Jego celem
jest bowiem ułatwienie ponownego wejścia na rynek pracy
wszystkim osobom - bez względu
na poziom wykształcenia oraz
rodzaj zdobytego już doświadczenia zawodowego - pozbawionym zatrudnienia i mającym
niskie bądź nieaktualne kwalifikacje zawodowe. Przygotowanie zawodowe może trwać od
3 do 6 miesięcy. Jeśli natomiast
młody bezrobotny w okresie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania
w powiatowym urzędzie pracy podejmie dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo
w szkole wyższej w systemie studiów zaocznych lub wieczorowych, może otrzymać stypendium w wysokości 40 proc. kwoty
zasiłku podstawowego (208,76 złstan na sierpień 2005 r.), które
wypłacane będzie przez 12
miesięcy. Kolejny instrument
programu "Pierwsza Praca", z którego mogą korzystać młode osoby
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bezrobotne, a który osiąga najwyższą efektywność zatrudnieniową w kilku kolejnych okresach
sprawozdawczych, to prace
interwencyjne (81,87% na 480
osób, które ukończyły program, aż
393 osoby zostały zatrudnione w I
p ó ł r o c z u 2 0 0 5 r. ) . P r a c e
interwencyjne wiążą się z zawarciem umowy o pracę na czas określony. W ramach tego programu
osoby mogą wykonywać każdą
pracę, pod warunkiem że zostaną
one do niej skierowane przez
urząd pracy, który podpisuje
z pracodawcą zatrudniającym
młodego bezrobotnego stosowną
umowę, na mocy której może
otrzymać zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem tej osoby
od starosty. Refundacja zatrudnienia osoby do 25 roku życia
może być dokonana przez okres
do 12 miesięcy za każdy miesiąc
oraz przez okres do 18 miesięcy,
ale wtedy zwrot obejmuje koszty
poniesione przez pracodawcę co
drugi miesiąc.
Kolejny krok na przód w zwalczaniu bezrobocia wśród młodych
absolwentów to program "Pierwszy Biznes", uruchomiony w lipcu 2005 r. i realizowany w ramach
programu "Pierwsza Praca",
którego głównym celem jest udzielenie pomocy w podejmowaniu
działalności gospodarczej i promocja postaw przedsiębiorczych
wśród młodych ludzi. Samozatrudnienie jest tym co powinno być
promowane, ponieważ własny
biznes to bardzo atrakcyjna forma
rozwijania kariery zawodowej, nie
tylko własnej, ale i innych pozo-

stających bez pracy osób. Każda
nowa firma generuje dodatkowe
miejsca pracy. Jednak założenie
własnej firmy to duża odpowiedzialność, dlatego ci którzy się na
ten krok decydują powinni otrzymać pomoc. Głównym założeniem
programu "Pierwszy Biznes", realizowanego m.in. przez powiatowe urzędy pracy i związki pracodawców, jest pomoc merytoryczna
i finansowa dla młodych bezrobotnych, którzy myślą o założeniu
własnej firmy, a którzy napotykają
na szereg barier w drodze do celu,
począwszy od braku pomysłu i dużego ryzyka działania, poprzez
brak praktycznej wiedzy w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, a kończąc na braku
możliwości finansowych. Program
"Pierwszy Biznes" składa się
z trzech wzajemnie uzupełniających się elementów: szkoleń
teoretycznych omawiających m.in.
wiedzę prawną i finansową o procesach prowadzących do założenia firmy oraz o jej późniejszym
prowadzeniu, kilkumiesięcznych
szkoleń praktycznych w firmach u
przedsiębiorców oraz dotacji i pożyczek na założenie własnego
biznesu. Maksymalna kwota
bezzwrotnych dotacji na założenie
własnej działalności gospodarczej
udzielanych przez urzędy pracy
z Funduszu Pracy to 12 077,25 zł,
natomiast pożyczka udzielana
przez Bank Gospodarstwa
Krajowego to kwota od 5 do 40 tys.
zł. W województwie śląskim aż 24
powiaty przystąpiły do realizacji
programu "Pierwszy Biznes", obejmując tym samym grupę ok. 671

młodych ludzi, zainteresowanych
założeniem własnego biznesu,
którzy w roku 2005 otrzymają
wsparcie finansowe w łącznej
kwocie ok. 3657 tys. zł.
Najnowsze działanie wspierające
bezrobotną młodzież we wchodzeniu na rynek pracy, skierowane
tym razem do absolwentów szkół
i uczelni artystycznych oraz kierunków związanych z kulturą to program "Talent" - kolejny segment
programu "Pierwsza Praca".
Program ten, uruchomiony w sierpniu 2005 r. przez Ministerstwo
Kultury we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Pracy, adresowany jest do wszystkich bezrobotnych absolwentów szkół i uczelni artystycznych, stwarzając im
możliwość odbycia staży zawodowych, trwających od 3 do 12
miesięcy w państwowych i samorządowych instytucjach kultury,
firmach prowadzących działalność
w obszarze kultury, itp. Wysokość
miesięcznego stypendium wypłacanego stażyście to 521,90 zł.
Przewiduje się, że w programie
"Talent" udział weźmie ok. 30 proc.
bezrobotnych absolwentów szkół
i uczelni artystycznych, z liczby ok.
4 tys. absolwentów kończących co
roku tego typu szkoły i uczelnie.
Szeroki zakres form wsparcia
oferowanych w ramach programu
"Pierwsza Praca" niewątpliwie
przyczynia się do ograniczania
bezrobocia ludzi młodych i odgrywa istotną rolę w usuwaniu barier
startu zawodowego młodzieży oraz
zwiększaniu ich szans na zatrudnienie. Dotychczasowe wyniki
realizacji programu potwierdzają,
że cieszy się on sporym zainteresowaniem i jest
pozytywnie
oceniany przez jego odbiorców.
Pozostaje zatem mieć nadzieję, że
dotychczasowych form aktywizacji
ludzi młodych nie zabraknie. Co
więcej, zostaną one uzupełnione
nowymi, jeszcze ciekawszymi
i bardziej kompleksowymi rozwiązaniami, a skorzystanie z nich
przez młodzież otworzy drzwi do
ich kariery zawodowej.
Dominika Czerniak
Wydział Programów Rynku
Pracy
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Liderki Klubów Pracy
Kim są liderki Klubów Pracy, jak pomagają bezrobotnym,
z jakim skutkiem aktywizują osoby zagrożone społecznym wykluczeniem?
Współczesny rynek pracy zmienia
się bardzo szybko i stawia przed
nami wciąż nowe wymagania.
Obecnie jednym z charakteryzujących go czynników jest fakt, że
okresy zatrudnienia przeplatają
się z okresami pozostawania bez
pracy. Dlatego też ludzie czynni
zawodowo powinni być przygotowani na wielokrotne zmiany
miejsca pracy, a częstokroć także
zmiany zawodu. Ważne, by
zarówno osoby pracujące jak
i poszukujące zatrudnienia miały
świadomość, że wyznacznikiem
sukcesu na rynku pracy jest nie
tylko osiągnięcie wysokiej pozycji
zawodowej, ale także w miarę
stabilny przebieg życia zawodowego tj. utrzymanie trwałości
zatrudnienia u różnych pracodawców, przy względnie krótkich
okresach pozostawania bez pracy.
Wielu ludzi nie jest przygotowanych do samodzielnego kierowania swoim życiem zawodowym.
W przypadku utraty pracy nie
potrafią uzyskać ponownego
zatrudnienia, nie widzą związków
pomiędzy własną aktywnością
a uzyskaniem pracy, nie dostrzegają własnych atutów i możliwości,
a wreszcie nie potrafią w sposób
systematyczny, planowy i zorganizowany poruszać się po rynku
pracy. Brak aktywności w kształtowaniu własnego życia zawodowego i bierność na rynku pracy,
często w połączeniu z brakiem
odpowiednich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych, powodują, że wiele osób przez długi
czas nie może uzyskać ponownego zatrudnienia czy też podjąć
pracy w ogóle. Prowadzi to
bezpośrednio do apatii i zniechęcenia do jakichkolwiek działań na
rynku pracy, a w rezultacie do
długotrwałego bezrobocia.
Jedną z form pomocy takim osobom w powrocie do aktywności
zawodowej lub jej rozpoczęcia są
działania mające na celu wypo-

sażenie ich w wiedzę, umiejętności oraz motywacje konieczne do efektywnego i skutecznego poszukiwania pracy. Jedną
z takich form jest Klub Pracy. Jest
to miejsce gdzie osoby poszukujące zatrudnienia mogą uzyskać
pomoc i wsparcie w poszukiwaniu
pracy, a także w wyniku szkolenia
nabyć umiejętności konieczne do
efektywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy.
Szkolenia w Klubie Pracy odbywają się w oparciu o podręcznik
Klub pracy wydany i autoryzowany
w 2003 r. przez Ministerstwo
Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej (obecnie Ministerstwo
Gospodarki i Pracy). Szkolenie
realizowane w oparciu o wspomniany podręcznik trwa 3 tygodnie, w tym dwa tygodnie nauki
(ok. 40 godzin) i tydzień praktyki tj.
aktywnego samodzielnego poszukiwania pracy (min. 15 godzin).
Program zajęć obejmuje ogół
zagadnień dotyczących poszukiwania pracy. Uczestnicy szkolenia systematycznie przygotowują
się do aktywnego funkcjonowania,
poczynając od analizy własnej
sytuacji i niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, identyfikowania
i odkrywania własnych doświadczeń, kwalifikacji, umiejętności nia

i predyspozycji zawodowych, poprzez wiedzę dotyczącą rynku
pracy, znajdowania ofert, sporządzania dokumentów aplikacyjnych
i przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, aż po zagadnienia
dotyczące planowania działań
na rynku pracy i ich realizacji oraz
utrzymania nowego zatrudnienia.
Tydzień samodzielnego poszukiwania zatrudnienia ma na celu
praktyczne sprawdzenie nabytych
umiejętności. Pomocny jest także
w weryfikowaniu i korygowaniu
popełnianych błędów.
Istotą Klubu Pracy jest także grupowa forma prowadzenia zajęć.
Pozwala ona na wykorzystywanie
procesów dynamiki grupowej do
skuteczniejszego motywowania
uczestników do pracy, sprzyja
twórczemu rozwiązywaniu problemów i mobilizuje do nowych rozwiązań i konkretnych działań na
rynku pracy.
Zajęcia w Klubie Pracy prowadzą
Liderzy - specjaliści przygotowani
do prowadzenia tego typu zajęć.
Warunkiem koniecznym do prowadzenia 3-tygodniowego szkolenia w oparciu o program Klubu
Pracy zatwierdzony przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy jest
posiadanie przez Lidera stosownych uprawnień. Zgodnie z wytycz-
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nymi MGiP jednostkami uprawnionymi do ich nadawania są wojewódzkie urzędy pracy. Szkolenia
dla Liderów KP prowadzone są
przez pracowników WUP: 2 spośród 36 trenerów wpisanych na
ministerialną listę trenerów.
Skierowane są zarówno do
powiatowych urzędów pracy, jak
i instytucji partnerskich
Szczegółowe warunki ubiegania
się o przeszkolenie Liderów Klubów Pracy zatrudnionych w instytucjach rynku pracy prowadzących
Klub Pracy znajdują się na stronie
internetowej WUP:
(www.wup-katowice.pl).
Zalety Klubu Pracy jako formy
zajęć aktywizacyjnych, od wielu lat
realizowanych przez publiczne
służby zatrudnienia, w coraz
większym stopniu dostrzegają
partnerzy rynku pracy działający
na rzecz ograniczania skutków
bezrobocia. Stąd też inicjatywa
Stowarzyszenia Liderek, by zwrócić się do Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Katowicach o przeszkolenie i przygotowanie do pełnienia
roli Liderów KP.
Stowarzyszenie Liderek powstało
na kanwie projektu "Kobiety w górnictwie" zainicjowanego przez
Śląski Urząd Wojewódzki i wspieranego przez Bank Światowy,
adresowanego do kobiet tracących pracę w górnictwie i żon
zwalnianych z kopalń górników.
Program ma na celu dotarcie do
środowisk górniczych i efektywną
pomoc kobietom zagrożonym
wykluczeniem społecznym i zawodowym. Stowarzyszenie Liderek
skupia kobiety aktywne i przedsiębiorcze m.in. wywodzące się
z organizacji pozarządowych,
których celem jest pomoc w przezwyciężaniu życiowej bierności
kobiet ze środowisk górniczych
w tym także pomoc w powrocie
bądź rozpoczynaniu aktywności
zawodowej. Wśród przedstawicielek Stowarzyszenia są kobiety z
wykształceniem prawniczym,
ekonomicznym, kulturoznawczym, medycznym, pedagogicznym oraz specjalistka w zakresie komunikacji społecznej.
Wojewódzki Urząd Pracy postrzegając inicjatywę Stowarzyszenia
Liderek jako wsparcie działań na
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rzecz ograniczania negatywnych
skutków bezrobocia, zorganizował
szkolenie dla 10 Liderek, prowadzone przez zatrudnionych w WUP
trenerów, uprawnionych do przeprowadzania tego typu szkoleń.
Szkolenie zrealizowano w dniach
24 - 31 sierpnia br. Zajęcia odbywały się codziennie od 8.00 do
15.00. Zajęcia realizowano
w oparciu o aktywne metody pracy
z grupą. Program obejmował
przygotowanie do prowadzenia
20 sesji szkoleniowych:
1. Witaj w klubie pracy!
2. Metody pracy w klubie pracy.
3. Reakcje na utratę pracy.
4. Analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy.
5. Uczenie się a siła twórczego
i pozytywnego myślenia.
6. Odkrywanie własnych umiejętności i możliwości.
7. Bilans umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych.
8. Rynek pracy.
9. Własna firma. Czy ja się do
tego nadaję?
10. Twój plan działania.
11. Dokumenty aplikacyjne.
12. Umiejętności interpersonalne.
13. Asertywność w poszukiwaniu
pracy.
14. Znajdowanie ofert pracy.
15. Przygotowanie do rozmowy
z pracodawcą.
16. Rozmowa telefoniczna z pracodawcą.
17. Rozmowa kwalifikacyjna.
18. Realizacja planów.
19. Nowa praca.
20. Podsumowanie szkolenia.
Z uwagi na specyfikę szkolenia
zakończonego nadaniem uprawnień program dodatkowo został
wzbogacony o zagadnienia związane z:
- rolą lidera klubu pracy, jego
profilem zawodowym (zadania, umiejętności, cechy osobowości, wiedza),
- edukacją dorosłych (motywy
i bariery w uczeniu się osób
dorosłych, cykl uczenia się
dorosłych, sposoby przyswajania wiedzy),
- pracą z grupą (techniki pracy
w grupie, rola grupy i role
w grupie, opór i problemy
w grupie).

Uczestniczki brały aktywny udział
w szkoleniu angażując się w wykonywane zadania i wykazywały
duże zainteresowanie nabywanymi nowymi umiejętnościami oraz
przekazywaną wiedzą, zarówno
dotyczącą programu szkolenia
w KP jak i zagadnieniami dotyczącymi pracy z grupą i edukacji
dorosłych.
Uczestniczki w ankietach ewaluacyjnych wysoko oceniły szkolenie dostrzegając zwłaszcza
korzyści płynące z nabycia wiedzy
i umiejętności koniecznych do
prowadzenia Klubu Pracy, usystematyzowania wiedzy z zakresu
pomocy w poszukiwaniu pracy,
sprawdzenia i przećwiczenia roli
Lidera Klubu Pracy, poznania
problemów pracy z grupą bezrobotnych od strony metodycznej,
uzyskania wiedzy i umiejętności
w zakresie pracy z ludźmi.
Wysoko oceniano także przygotowane na szkolenia materiały oraz
przeprowadzone ćwiczenia.
Z kolei trenerzy, na podstawie
obserwacji grupy podczas szkolenia (jej zaangażowania i postępów) oraz obserwacji przebiegu
sesji prowadzonych przez
uczestniczki w ramach ćwiczeń,
mogli potwierdzić przygotowanie
do pełnienia roli Lidera Klubu
Pracy. Prezentowana przez uczestniczki postawa wobec problemów osób potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów
zawodowych pozwala sądzić, że
przekazana wiedza I umiejętności
zostaną z pożytkiem wykorzystane
w działaniach na rzecz aktywizacji
osób bezrobotnych.
Szkolenie zakończyło się nabyciem przez uczestniczki uprawnień
do prowadzenia 3 - tygodniowego
szkolenia z zakresu umiejętności
poszukiwania pracy.

Monika Łyżwińska
Centrum Metodyczne
Poradnictwa Zawodowego
Maciej Zegarek
Centrum Informacji i
Planowania Kariery Zawodowej
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Trwa nabór
Wciąż napływają projekty na konkursy otwarte w ramach działań 2.3 i 2.4
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Od wielu miesięcy systematycznie
informujemy Państwa o przebiegu
procesu wdrażania Europejskiego
Funduszu Społecznego na obszarze
województwa śląskiego. W naszych
artykułach staramy się przedstawiać
istotne fakty i aktualne zagadnienia
związane z realizacją dwóch programów operacyjnych.
Pierwszy z nich to Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów
Ludzkich. Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach odpowiada za wdrażanie dwóch działań: 1.2 - Perspektywy
dla młodzieży oraz 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia.
W aktualnie realizowanych konkursach SPO RZL jedynymi podmiotami
uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów są
wyłącznie powiatowe urzędy pracy
z terenu województwa śląskiego.
Drugim programem realizowanym
przy współudziale środków EFS jest
Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego, gdzie WUP
wdraża trzy działania w ramach
Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju
zasobów ludzkich w regionach. Są to
mianowicie działania: 2.1 - Rozwój
umiejętności powiązanych z potrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa oraz 2.4 - Reorientacja zawodowa osób zagrożonych
procesami restrukturyzacyjnymi.
W kwietniu na wszystkie trzy działania
ZPORR ogłosiliśmy konkursy otwarte,
a więc takie, gdzie wnioski można
składać w trybie ciągłym, aż do
momentu wyczerpania się dostępnych środków. Wnioski składane
przez beneficjentów są na bieżąco
weryfikowane pod względem
formalnym i przekazywane do oceny
merytorycznej przez Komisję Oceny
Projektów.
Największym zainteresowaniem
wśród wnioskodawców cieszy się jak
dotąd działanie 2.1, gdzie w roku 2005
wpłynęło łącznie 80 wniosków.
Ponieważ wartość zgłoszonych
projektów znacznie przewyższyła
dostępne środki przeznaczone na ich
realizację, dyrektor WUP zmuszony
był zawiesić nabór wniosków w ramach tego działania.
Wnioski do działań 2.3 i 2.4 ZPORR
można natomiast składać na bieżąco,

ponieważ dostępna alokacja środków
nie została jeszcze wyczerpana.
Działanie 2.3 adresowane jest do
rolników i domowników oraz innych
osób zatrudnionych w rolnictwie, które
chcą podjąć zatrudnienie w sferze
pozarolniczej. Odbiorcy projektów
mogą otrzymać pomoc przede
wszystkim w postaci szkoleń i kursów
(w celu zdobycia kwalifikacji i umiejętności związanych z nowym zawodem), pośrednictwa pracy czy
informacji zawodowej. Projekty w ramach tego działania mogą być
składane m.in. przez jednostki
samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, instytucje rynku
pracy oraz szkoły wyższe. Dzięki realizacji projektów w ramach tego
działania, osobom odchodzącym
z rolnictwa znacznie łatwiej będzie
znaleźć miejsce pracy poza sektorem
rolnym.
Dotychczas zostało złożonych 10
wniosków, do wykorzystania pozostaje jeszcze kwota ponad 6 800 000
złotych.
Podobna sytuacja występuje w przypadku działania 2.4, gdzie dotychczas
złożono jedynie 7 wniosków, a do
dyspozycji pozostała nam jeszcze
kwota ponad 20 600 000 złotych.
Działanie 2.4 jest skierowane jest do
osób zagrożonych utratą pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych.
I tu odbiorcy projektów mogą otrzymać
pomoc przede wszystkim w postaci
szkoleń i kursów, pośrednictwa pracy
oraz informacji zawodowej. Projekty
w ramach tego działania mogą być
składane m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje
pozarządowe, instytucje rynku pracy
czy szkoły wyższe. Dzięki wsparciu
EFS, osoby zagrożone utratą pracy
z przyczyn od nich niezależnych mają
możliwość podniesienia swoich kwalifikacji, tak aby szybko znalazły kolejną
pracę i nie pozostawały bezrobotne.
Dla potencjalnych beneficjentów
pocieszająca może być zapowiedź
Ministerstwa Gospodarki i Pracy o planowanych zmianach w Uzupełnieniu
ZPORR dotyczących procedury przyznawania pomocy w postaci subsydiowanego zatrudnienia. Jest to dodatkowe narzędzie, które powinno
znacznie zwiększyć zainteresowanie
działaniami 2.3 i 2.4, a przede wszystkim ułatwić podjęcie zatrudnienia
przez osoby odchodzące z rolnictwa

lub zagrożone utratą pracy z przyczyn
restrukturyzacyjnych.
W najbliższym czasie (październik listopad) zamierzamy zorganizować
przy współudziale Ministerstwa Gospodarki i Pracy serię konferencji poświęconych promocji ZPORR (a zwłaszcza działań 2.3 i 2.4), zmianom
w obowiązujących przepisach prawnych oraz podsumowaniu dotychczasowego okresu wdrażania programu. Konferencje skierowane będą do
potencjalnych beneficjentów, a więc
przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, szkół wyższych oraz
instytucji rynku pracy.
Zachęcamy Państwa do przygotowywania projektów i wierzymy, że działania 2.3 i 2.4 będą cieszyły się coraz
większym zainteresowaniem. Dzięki
pomocy szkoleniowej i doradczej
udzielanej w ramach projektów, osoby
zagrożone utratą pracy lub chcące
odejść z rolnictwa uzyskają nową
wiedzę i umiejętności stanowiące istotne wsparcie w kształtowaniu ich aktywnej pozycji na rynku pracy.
Wszystkich zainteresowanych problematyką projektów zapraszamy do
odwiedzania naszej strony internetowej: http://efs.wup-katowice.pl, gdzie
zamieszczone są niezbędne informacje i dokumenty związane z Europejskim Funduszem Społecznym i zasadami przygotowywania projektów.
Pomocą służą również pracownicy
Punktu Informacyjnego EFS:
40-024 Katowice,
ul. Powstańców 41a
Pokój 1003, X p.
Tel. (32) 207 79 88
Fax: (32) 209 07 07
e-mail: efs@wup-katowice.pl
43-300 Bielsko-Biała,
ul. Piastowska 40
Pokój 216, II p.
Tel. (33) 81 36 216
Fax: (33) 82 20 671
e-mail: rrojek@wup-katowice.pl
42-200 Częstochowa,
Al. Niepodległości 20/22
Pokój 202, II p.
Tel. (34) 363 40 51 wew. 282
Fax: (34) 863 89 89
e-mail: rkumpin@wup-katowice.pl
Rafał Rojek
Jakub Zawadzki
Wydział Obsługi EFS
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BATALIA O LEGALNOŚĆ
Rozmowa z zastępcą kierownika Oddziału Kontroli Legalności Zatrudnienia
Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Tomaszem Rozińskim
- Jakie były początki oddziału?

- Nawiązując do nazwy komórki,
którą Pan kieruje, walczycie
z szarą strefą w zatrudnieniu.
"Z wiatrakami" jak twierdzą
eksperci rynku pracy…
- Gdyby to była walka z wiatrakami
to, biorąc pod uwagę ładunek
emocjonalny i efekt finalny takiej
walki, można by było powiedzieć,
że tak naprawdę to nic nie udaje
nam się zdziałać. A ja uważam, że
udaje się nam, że jesteśmy potrzebni. Świadczą o tym liczne telefony, liczba informacji, jakie napływają do nas o nielegalnym zatrudnieniu.
- Kto dzwoni?
- Są dwa źródła: sami zainteresowani, którzy podejmują pracę,
godzą się na niejasne warunki,
a potem nagle okazuje się, że nie
ma umowy, nie ma zabezpieczeń… Drugim źródłem są jednostki współdziałające z nami, czyli
powiatowe urzędy pracy, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, policja.
Dzięki informacjom napływającym
z tych źródeł w ciągu ostatnich
czterech lat przeprowadziliśmy
około półtora tysiąca kontroli
doraźnych, przy ogólnej liczbie 7
tysięcy kontroli.. Więc jeśli
nawiązać do walki z wiatrakami - to
dosyć duża batalia….
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- Służby kontroli legalności zatrudnienia pojawiły się w 1995 roku
i były wówczas zlokalizowane
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy,
który podlegał administracji specjalnej czyli Krajowemu Urzędowi
Pracy. Do dziś w oddziale pracują
osoby, które tworzyły zręby tych
służb w województwie. W latach
2000-2001 przekazano nas w gestię powiatów, wykonywaliśmy
kontrole legalności pod auspicjami
starostów. Kolejna zmiana nastąpiła w roku 2002- pojawiamy się
u wojewody. No i od stycznia nowego roku znowu wracamy do
WUP.
- Szara strefa to zjawisko
rozległe, trudne do penetracji,
choć wiele instytucji wam
pomaga. Ile osób tu pracuje?
- Jedyna adekwatna odpowiedź
brzmi: za mało. Dziś na całe województwo pracuje 19 kontrolerów.
- Słyszałam, że na samym początku było was około 90 osób.
- Tak było. Zawsze w służbach
kontroli zatrudnienia pracowało
kilkadziesiąt osób - nie kilkanaście.
Zdecydowanie za mało jak na
ogrom zadań, jakie przed nami
stoją.
- A jakie zadania przed wami
stoją? Czy w związku ze zmianami na rynku pracy - wysokim
bezrobociem, zmianą ustawy zmienił się wasz obszar działania, macie więcej klientów?
- W dużym uproszczeniu można
powiedzieć, że mamy więcej pracy.
Kiedyś nasze działania sprowadzały się do kontroli legalności
zatrudnienia, czyli niezgłaszania
faktu podjęcia zatrudnienia właściwym organom zarówno przez

osoby bezrobotne jak i pracodawców oraz badania kwestii opłacania składek na Fundusz Pracy. Dziś
dochodzą nam zadania związane
z kontrolą szeroko pojętego
pośrednictwa pracy. Pojawiły się
prywatne agencje zatrudnienia:
doradztwa personalnego, pośrednictwa pracy krajowego i zagranicznego. I tu mamy pewien wachlarz problemów…
- Agencje działają nieprawidłowo?
- Tu znowu można się podeprzeć
liczbą telefonów, jakie otrzymujemy w tych sprawach: kilka-kilkanaście w ciągu tygodnia. Ludzie
pytają czy coś wiemy o takiej
agencji, czy to firma wiarygodna…
Niestety, wysokie bezrobocie i zdeterminowanie tych, którzy poszukują pracy za wszelką cenę przekłada się na fakt wykorzystywania
ludzi przez nieuczciwych pośredników. Możemy tu podziękować
mediom za nagłośnienie tego
zjawiska. Gdyby nie medialne
piętnowanie takich spraw i nieuczciwych zachowań - prawdopodobnie świadomość ludzi byłaby
niższa i dramatów więcej. A dziś już
większość wie, gdzie ma się zgłosić, by szukać pomocy.
- A co się zmieniło w związku
z naszą akcesją do UE? Potrzebne były jakieś działania dostosowawcze, chociażby w kwestii
przepisów, prawa?
- My od kilku lat w zasadzie robimy
to samo. Jedyna różnica, jaka nas
dosięgła w tej mierze, to kwestia
zatrudnienia cudzoziemców. Bo i tę
kontrolę, o czym nie wspominałem,
wykonujemy od lat. Przy czym
dostępność rynku pracy dla cudzoziemców po naszym przystąpieniu
do Unii wygląda zgoła inaczej. I tylko tu jest różnica - w liczbie osób
podejmujących u nas pracę. Nato-
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miast trudno mówić o konieczności dostosowywania się, gdyż
przepisy nasze i unijne są w tym
zakresie takie same. Jeśli my
możemy pracować na przykład
w Anglii bez ograniczeń, to i ich
obywatele mogą u nas pracować
na tych samych zasadach.
- Od nowego roku służby
kontroli zatrudnienia mają
wrócić pod wojewódzką administrację samorządową. Jakie
są przesłanki do tego przesunięcia?
- Historia zatoczyła koło - wracamy
tam, skąd wyszliśmy. Zresztą z tego co wiemy, nie tylko kontrola
przechodzi pod skrzydła samorządu. Przesłanki o których się
mówi to przekazanie jak najszerszych kompetencji gospodarzowi województwa: marszałkowi.
- Kilka tygodni temu w prasie
pojawiła się informacja o ukaraniu sumą 4 tysięcy złotych
pracodawcy, który zatrudnił
bezrobotnego i nie powiadomił
o tym powiatowego urzędu pracy. Podobno zwyczajnie o tym
nie wiedział. Odbiór tego faktu
przez owego pracodawcę i lwią
części opinii społecznej był jednoznaczny: bezduszni urzędnicy, ukarali kogoś, kto dał
człowiekowi potrzebującemu
pracę i nadzieję….
- Często spotykamy się z tym
zarzutem pracodawców: czemu
nikt nas nie poinformował, że
mamy obowiązek pisemnie zgłosić ten fakt w ciągu 5 dni. Uważam,
że w tym momencie dotykamy
ważnej kwestii: dobrych relacji
miedzy powiatowymi urzędami
pracy, a firmami czy przedsiębiorcami. To one m.in. powinny
informować, uświadamiać w prawach i obowiązkach wynikających
z przepisów. Możliwe, że gdzieś te
relacje u nas szwankują.
Często też słyszymy: dlaczego
nas karzecie, robicie z nas przestępców. Niezgłoszenie zatrudnienia osoby bezrobotnej jest
wykroczeniem, a nie przestępstwem. Nie my karzemy ludzi zgłaszamy wyniki naszej kontroli

do niezawisłego sądu i ten
rozpatruje okoliczności sprawy.
Może w szczególnych przypadkach zastosować nadzwyczajne
złagodzenie kary przewidziane
przez kodeks wykroczeń. Ktoś nie
jest karany za to, że dał pracę,

za to, że nie dopełnił przewidzianej
prawem formalności.
- Dziękuję za rozmowę.
Ewa Siwczak
Biuro ds. Informacji

ZMIANY W PODZIALE ZADAŃ I KOMPETENCJI
ADMINISTRACJI TERENOWEJ
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej
(Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1462) wprowadza szereg zmian, które
polegają na przekazaniu niektórych kompetencji wojewody
samorządowi województwa lub powiatu jako zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z art. 31 wskazanej
ustawy w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2005 r., nr 99, poz. 1001, z późn.
zm.) wprowadza się m.in. zmiany, które wskazują, iż do zadań
z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd
województwa należeć będzie:
1) sprawowanie kontroli w zakresie określonym w art. 116 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a więc w zakresie:
! legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej,
wykonywania działalności oraz wykonywania pracy przez
cudzoziemców;
! obowiązku informowania powiatowych urzędów pracy o zatrudnianiu bezrobotnego lub powierzeniu mu wykonywania
innej pracy zarobkowej;
! obowiązku informowania powiatowych urzędów pracy przez
bezrobotnych o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
lub działalności;
! obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy;
! obowiązku dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia
w przypadku prowadzenia działalności, której prowadzenie
jest uzależnione od uzyskania wpisu do rejestru agencji
zatrudnienia;
! obowiązku prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.
Należy dodać, iż kontrolę, o której mowa w powołanym art. 116
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
sprawować będzie marszałek województwa.
2) ustalanie kryteriów wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę
cudzoziemców;
3) wydawanie przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców.
Ustawa wraz z przejściem kompetencji przewiduje również
przeniesienie pracowników urzędów wojewódzkich wykonujących
zadania podlegające przekazaniu odpowiednio do urzędów
marszałkowskich lub starostw powiatowych oraz zmianę strony w toczących się postępowaniach sądowych lub administracyjnych z wojewody na właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.
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Nowe formy aktywizacji
1 listopada 2005 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 1366). Znowelizowana ustawa wprowadza
m.in. nowe sposoby podejmowania aktywności zawodowej.

Prace społecznie użyteczne
Zgodnie z art. 73 znowelizowanej ustawy na wniosek
gminy starosta będzie mógł
skierować bezrobotnego bez
prawa do zasiłku korzystającego
ze świadczeń z pomocy
społecznej do wykonywania prac
społecznie użytecznych
w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 godzin
tygodniowo. Wykonywanie
tychże prac odbywać się będzie
na podstawie porozumienia
zawartego między starostą
a gminą, na rzecz której prace
będą wykonywane. Ustawa
wskazuje również, iż bezrobotnemu nie posiadającemu
prawa do zasiłku będzie
przysługiwało świadczenie w wysokości nie niższej niż 6 zł za
godzinę wykonywania prac.
Ponadto starosta zrefunduje
gminie ze środków Funduszu
Pracy do 60 % minimalnej kwoty
świadczenia przysługującego
bezrobotnemu. Istotne również
jest to, że odmowa wykonywania
tego typu prac może wiązać się
z utratą statusu osoby bezrobotnej na okres 90 dni.
Praca zarobkowa w gospodarstwie domowym
W rozumieniu nowej ustawy
pracą zarobkową w gospodarstwie domowym jest wykonywanie, na rzecz osób wspólnie
zamieszkujących i gospodarujących w takim gospodarstwie,
czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego lub opieką nad osobą
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zamieszkującą w gospodarstwie
domowym.
Prowadzącą gospodarstwo domowe jest osoba:
- wspólnie z innymi osobami
zamieszkująca i gospodarująca w takim gospodarstwie,
- jednoosobowo prowadząca
gospodarstwo domowe,
- która podjęła czynności w celu
powierzenia bezrobotnemu
pracy zarobkowej w swoim
gospodarstwie domowym lub
jest stroną umowy, którą zawarła w tym celu z bezrobotnym.
Podstawą wykonywania pracy
zarobkowej w gospodarstwie
domowym jest umowa o świadczenie usług, do której zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego
stosuje się przepisy dotyczące
zlecenia. Jest to tzw. "umowa
aktywizacyjna". Pamiętać należy,
iż taką umowę zawiera się w formie pisemnej.
Nie jest dopuszczalne:
- pozostawanie bezrobotnego
stroną więcej niż jednej
umowy aktywizacyjnej;
- zawarcie umowy aktywizacyjnej między osobami
pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do
drugiego stopnia lub powinowactwa do drugiego stopnia;
- powierzenie w ramach pracy
w gospodarstwie domowym
czynności służących potrzebom działalności gospodarczej prowadzonej przez
osobę zamieszkującą w go-

spodarstwie domowym, także
wtedy gdy działalność ta jest
wykonywana w lokalu położonym w takim gospodarstwie.
Osoba prowadząca gospodarstwo domowe powinna
zawiadomić powiatowy urząd
pracy właściwy ze względu na
miejsce położenia tego gospodarstwa o możliwości podjęcia
przez bezrobotnego pracy
zarobkowej w jej gospodarstwie
domowym oraz o swoich
wymaganiach w tej kwestii.
Powiatowy urząd pracy również
może skierować bezrobotnego
do pracy w gospodarstwie
domowym o ile bezrobotny wyraził lub wyrazi gotowość podjęcia takiej pracy.
Zawarcie wspomnianej umowy
należy zgłosić do powiatowego
urzędu pracy właściwego dla
miejsca zamieszkania lub pobytu
bezrobotnego. Zgłoszenia takiego dokonuje osoba prowadząca gospodarstwo domowe,
która zawarła umowę aktywizacyjną. Powiatowy urząd pracy
z kolei wydaje zgłaszającemu
zaświadczenie potwierdzające
zarejestrowanie umowy. Istotne
jest to, iż takie udokumentowanie
będzie warunkowało prawo do
odliczeń od podatku dochodowego od osób fizycznych.
Podsumowując dla osób, które do
tej pory pracowały w charakterze
opiekunki do dzieci, pomocy
domowej jest to szansa na
zalegalizowanie pracy, dla
pracodawcy natomiast to
możliwość skorzystania z ulgi
podatkowej i odliczenia jej od
podatku dochodowego.

BADANIA RYNKU PRACY

Badania ankietowe
Próby wykorzystania internetu do sondażowego badania rynku pracy regionu
częstochowskiego podczas doświadczeń w 2004r.

W 2004r. Filia WUP w Częstochowie przeprowadziła sondaż
rynku pracy, którego celem było
rozpoznanie zapotrzebowania
przedsiębiorców w regionie
częstochowskim na pracowników
w zawodzie kucharza oraz
organizatora usług hotelarskich
w latach 2005-2006, oraz
poznanie pożądanych przez
pracodawców kwalifikacji i kryteriów jakim muszą sprostać
kandydaci do pracy w tych
zawodach. Celem sondażu była
także weryfikacja oferty szkoleniowej w tych zawodach.
Podstawowym narzędziem jakim
posłużono się podczas badań była
ankieta zawierająca ponad 50 pytań podstawowych.
Ankieta w formie papierowej
broszury została rozesłana pocztą
tradycyjną do około 110 przedsiębiorców. W celu usprawnienia
wypełniania ankiety, a przede
wszystkim w celu ułatwienia
przetwarzania odpowiedzi na
zadane pytania, zaproponowano
respondentom również możliwość
wypełnienia ankiety poprzez
interaktywny formularz dostępny
na stronie internetowej Filii.
Przed przystąpieniem bowiem do
badań, siłami służb informatycznych WUP opracowano
internetowy formularz zbierania
danych oraz stworzono oprogramowanie typu bazy danych do
analizy przesyłanych przez formularz informacji.
Respondent po wejściu na stronę
internetową Filii z udostępnionym
formularzem oraz po podaniu
hasła mógł poprzez zaznaczanie,
wybór zaproponowanej bądź
wpisanie własnej odpowiedzi,
wypełnić ankietę, a następnie po
wciśnięciu odpowiedniego klawisza przekazać ją do zbiorczej
bazy.

Propozycja wypełniania formularza elektronicznego wydawała
się ze wszech miar potrzebna
i korzystna zarówno dla ankietowanych, jak i dla inicjatora badań
ankietowych.
Wypełniający mógł szybko,
z możliwością łatwej korekty
wprowadzonych danych, udzielić
odpowiedzi na pytania a następnie
natychmiast, bez dodatkowych
procedur i opłat przesłać wypełnioną ankietę do Filii.
Odbierający odpowiedzi mógł po
zakończeniu terminu składania
ankiet, przystąpić bez zwłoki do
analizy zebranych danych bez
konieczności ich ręcznego
przepisywania do arkuszy elektronicznych, bez konieczności
wzrokowego przetwarzania papierowych odpowiedzi, bez potrzeby
ręcznego poprawiania błędów
i pomyłek wypełniającego.
Ale przede wszystkim, cały proces
analizy odpowiedzi mógł odbywać
się szybko, w sposób automatyczny. Analizujący odpowiedzi
mógł poprzez wybór kryteriów
określonych w metryce ankiety
wygenerować wyniki sondażu.
Niestety, okazało się że zaproponowana elektroniczna forma
wypełnienia ankiety nie wzbudziła
zbyt dużego zainteresowania
respondentów. Poprzez formularz
na stronie internetowej zgłoszono
zaledwie 40 % z ogólnej liczby
nadesłanych wypełnionych ankiet.
Dlaczego tak się stało? Można
jedynie przypuszczać.
Prawdopodobnie większość respondentów - zwłaszcza tych z najmniejszych jednostek gospodarczych, a stanowili oni większość
ankietowanych - nie posiadało
w owym czasie dostępu do internetu. Nie było tradycji korzystania
przez przedsiębiorców ze wszy-

stkich możliwości urządzeń elektronicznych.
Być może także ankieta zawierała
zbyt wiele pytań, co w formularzu
elektronicznym było od razu widoczne i zniechęcało do dalszego
skupienia uwagi respondenta.
Czy w przyszłości zatem należy
zrezygnować z tej formy zbierania
informacji ankietowych do badania
rynku pracy ? Czy służby analizy
rynku pracy urzędu powinny
zrezygnować z udogodnień
związanych z zastosowaniem
techniki komputerowej podczas
przeprowadzania sondaży?
Z pewnością nie. Korzyści jakie
daje zbieranie danych drogą
elektroniczną są duże: oszczędność czasu w przygotowaniu
ankiety, oszczędność dokumentów
papierowych, oszczędności na
opłatach pocztowych, szybkość
i łatwość wykonania analizy zgromadzonych danych. Po stronie
ankietowanych przedsiębiorstw
wzrasta i będzie nadal wzrastała
dostępność do urządzeń komputerowych i łączności internetowej.
W kolejnych próbach ankietowych
być może należy odejść od
stawiania respondentów
przed
wyborem metody wypełnienia
ankiety a zaproponować wyłącznie
formę elektroniczną.
Należałoby się również zastanowić
nad ograniczeniem ilości zadawanych w pojedynczej ankiecie
pytań. Potrzebna będzie również
selekcja potencjalnych respondentów uwzględniająca dostęp do
sieci internetowej np. poprzez
porównanie zapisów w internetowych książkach teleadresowych.

Dariusz Płaska
Filia WUP
w Częstochowie
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Sytuacja na regionalnym
rynku pracy
Tendencje zmian
Według stanu na koniec września
2005 r. w powiatowych urzędach
pracy województwa śląskiego zarejestrowanych było 288,3 tys.
osób. Od początku roku liczba
bezrobotnych spadła o 21,4 tys.
osób. W stosunku do września
2004 r. liczba pozostających bez
zatrudnienia obniżyła się o 22,4
tys. osób. Jak widać, bez względu
na przyjęty okres porównawczy
obserwowane są znaczne redukcje stanu śląskiego bezrobocia.
W odniesieniu do sytuacji sprzed
roku, spadek liczby zarejestrowanych notowany był we wszy-
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stkich śląskich podregionach i powiatach. Biorąc pod uwagę kryterium liczb bezwzględnych, najbardziej znacząco obniżyły się one
w Bytomiu,
Sosnowcu, Jaworznie, Zabrzu, Gliwicach, Siemia-

nowicach Śląskich oraz Katowicach. Najniższe redukcje liczby
bezrobotnych obserwowano w powiatach ziemskich: lublinieckim,
kłobuckim, pszczyńskim, bieruńsko-lędzińskim. W stosunku do
września 2004 r. najwyższa
dynamika spadku liczby bezrobotnych wystąpiła w miastach
charakteryzujących się relatywnie
wysoką stopą bezrobocia (Siemianowice Śląskie, Jaworzno,
Żory). Nadal największa liczba
bezrobotnych rekrutuje się z miast
o dużym potencjale demograficznym: Sosnowca (18,3 tys.
bezrobotnych), Częstochowy (17,3
tys.), Bytomia (15,8 tys.)
i Katowic (14,1 tys.). Najmniej
bezrobotnych notowano w powiatach bieruńsko-lędzińskim (2,6
tys.), rybnickim (3,3 tys.) oraz
lublinieckim (3,5 tys.).
Analiza liczby zaewidencjonowanych w układzie podregionów
wykazuje, że w końcu września br.
zdecydowana większość bezrobotnych (186 tys.) mieszkała
w podregionie centralnym. W podregionie częstochowskim zaewidencjonowanych było 37,2 tys.
osób, w rybnicko-jastrzębskim 33,5
tys. bezrobotnych zaś w bielskim
31,6 tys. osób.
Z informacji opublikowanych przez
GUS wynika, że na koniec sierpnia
br. natężenie zjawiska (mierzone
wysokością stopy bezrobocia) było
niższe od przeciętnego w kraju
i wynosiło 15,8% (Polska 17,8%).
W stosunku do sierpnia 2004 r.
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wysokość stopy w regionie spadła
o 1,2 punktu procentowego. Najwyższą stopę bezrobocia notowano w Świętochłowicach
(26,3%) i Siemianowicach Śl.
(25,9%). Miastem, w którym
wysokość stopy osiągnęła wartość
najniższą (7,2%) tradycyjnie były
Katowice. Na podkreślenie
zasługuje fakt, że w większości
polskich województw stopa
bezrobocia jest wyższa od
notowanej w woj. śląskim.
Na silnie zurbanizowanym Śląsku
wśród pozostających w rejestrach
zdecydowanie dominują mieszkańcy miast, którzy w końcu
września 2005 r. stanowili ponad
82 proc. bezrobotnych. Bezrobocie agrarne dotyka przede
wszystkim mieszkańców subregionu południowego oraz północnego. I tak wśród bezrobotnych
zarejestrowanych w podregionie
bielskim blisko połowa bezrobotnych (48,1 proc.) mieszka na
wsi. W podregionie częstochowskim analogiczny wskaźnik
wynosi 37,4 proc. Dla porównania
w centralnym śląskim tylko co
jedenasty bezrobotny mieszka na
wsi (ok. 9 proc).
W końcu września br. prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiadało
10,4% ogółu zarejestrowanych
(30 tys. osób). Procentowy udział
bezrobotnych uprawnionych do
tego świadczenia ciągle spada:
rok wcześniej zasiłek dla bezrobotnych pobierało 11,0% ogółu
zaewidencjonowanych (33,7 tys.
osób).
Analizy rynku pracy z uwzględnieniem płci niezmiennie potwierdzają tezę o trudnej sytuacji
zatrudnieniowej kobiet. Według

stanu na koniec trzeciego kwartału
na Śląsku zarejestrowanych było
166,1 tys. kobiet, co stanowiło
57,6% ogółu śląskich bezrobotnych.
Bezrobocie niepełnosprawnych
utrzymuje się na niezmiennym poziomie.

Sytuacja powiatów w opisywanych
aspektach jest zróżnicowana, co
ilustrują dane zawarte w tabeli.
Płynność bezrobocia, podjęcia
pracy
Napływ do bezrobocia
przedstawia liczbę bezrobotnych,
którzy w da-nym okresie
sprawozdawczym zostali
zarejestrowani w urzędach pracy.
W liczbie tej uwzględniane są
osoby rejestrujące się po raz
pierwszy bądź po raz kolejny
(licząc od 1990r.). W grupie bezrobotnych noworejestrujących się
możemy wyróżnić osoby napływające z zatrudnienia stałego, po
udziale w aktywnych formach
przeciwdziałania bezrobociu oraz
osoby napływające do bezrobocia
z bierności zawodowej.

osób, które w danym okresie
sprawozdawczym zostały z różnych powodów wyłączone z ewidencji bezrobotnych. Odpływ może
być związany z podjęciem pracy:
stałej lub w ramach aktywnych form
przeciwdziałania bezrobociu oraz

z przejściem do bierności zawodowej. Może też być spowodowany
niepotwierdzeniem gotowości do
pracy, dobrowolną rezygnacją ze
statusu bezrobotnego, podjęciem
nauki, ukończeniem wieku produkcyjnego, nabyciem praw emerytalnych i innymi przyczynami.
Oba procesy mają wpływ na wielkość poziomu bezrobocia.
Od stycznia do września br. do
bezrobocia napłynęło 230,0 tys.
osób co oznacza, że liczba rejestracji w stosunku do analogicznego okresu 2004 r. była wyższa o blisko 4 tys. osób.
Największą miesięczną wartość
napływu odnotowano w styczniu,
kiedy to śląskie powiatowe urzędy
pracy zarejestrowały 30,7 tys.
bezrobotnych oraz we wrześniu
(31,4 tys. bezrobotnych). Miesiącami o najniższej wartości napływu były maj i kwiecień (odpowiednio 20,2 tys. tys. i 20,9 tys.
bezrobotnych).
Do urzędów pracy trafiały przede
wszystkim osoby, które rejestrowały się po raz kolejny
(począwszy od 1990 roku).
Negatywnie ocenić należy stosunkowo wysoką liczbę powrotów
do bezrobocia po ukończonym
stażu lub szkoleniu.
Analizując informacje o wielkości
odpływu, stwierdzić można
rosnącą liczbę wyłączeń z ewidencji.
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Bezrobotni według dotychczasowego stażu pracy

We wrześniu zanotowano znaczący wzrost wyłączeń z tytułu
podjęcia pracy. Sukcesywnie rośnie liczba osób rozpoczynających szkolenia oraz staże. Po
stagnacji w miesiącach wakacyjnych poprawia się sytuacja w obszarze samozatrudnienia. Coraz
więcej bezrobotnych uzyskuje
dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej.

działu wiekowego od 35 do 44 lat.
Bezrobotni z przedziału 45-54 lat
stanowią 24,4% zaewidencjo-

Większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów
pracy to osoby, które wcześniej
pracowały zawodowo. W końcu
września 2005 r. zbiorowość ta
liczyła 208,5 tys. (tj. 72,3 proc.
ogółu zarejestrowanych), wobec
221,8 tys. (71,4 proc.) we wrześniu
2004 r.
Wśród poprzednio pracujących
najliczniejsza jest grupa o stażu
pracy od 10 do 20 lat 23,1%.
Występuje wysoki procentowy
udział osób o krótkim (od 1 do 5 lat)
stażu pracy - 21,7%. Bezrobotni

Struktura bezrobocia według
poziomu wykształcenia, wieku
i czasu pozostawania bez pracy
Wśród zaewidencjonowanych
dominują osoby o najniższym
poziomie kwalifikacji. Co trzeci
bezrobotny posiada średnie
wykształcenie. Co dwudziesty
zarejestrowany (14,9 tys. osób)
legitymuje się wyższym wykształceniem. Bezrobotne kobiety są
nieco lepiej wykształcone od
mężczyzn.
Połowę zarejestrowanych bezrobotnych stanowią osoby młode, do
34 roku życia. Co piąty bezrobotny
(21,0%) kwalifikuje się do prze-
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nowanych. W przedziale wiekowym powyżej 55 lat lokuje się 4,7%
bezrobotnych.
Negatywne ocenić należy fakt, że
niezmiennie ponad połowę
(50,7%) stanowią bezrobotni poszukujący zatrudnienia co najmniej 12 miesięcy. Problem
długoterminowego bezrobocia
szczególnie widoczny jest w grupie
najstarszych i najgorzej wykształconych bezrobotnych.

posiadający staż pracy do jednego
roku to 18,7%, zaś osoby o stażu 5
do 10 lat 17,9% zarejestrowanych
bezrobotnych poprzednio pracujących. Najmniej liczne są populacje o stażu pracy od 20 do 30 lat
16,4% oraz powyżej 30 lat 2,3%.
Wśród bezrobotnych legitymujących się najdłuższym stażem
pracy widoczna jest przewaga
mężczyzn.
Istotnym źródłem informacji o dokonujących się przemianach w gospodarce narodowej jest statystyka rynku pracy dotycząca
bezrobotnych według Polskiej
Klasyfikacji Działalności. Określa
ona przynależność ostatniego
pracodawcy osoby bezrobotnej do
odpowiedniej sekcji i sektora
własności.
Niezmiennie największe przeobrażenia gospodarcze dokonują
się w czterech sekcjach PKD.
Blisko połowę (48,9 proc.) zaewidencjonowanych poprzednio
pracujących dostarczyły na rynek
pracy tylko dwie sekcje PKD -

Należy przypomnieć, że publicznym służbom zatrudnienia udaje
się pozyskać ok. 20 - 30 proc. ogółu
ofert pojawiających się na rynku.
Województwo śląskie dominuje
w przestrzennym rozmieszczeniu
zgłaszanych do urzędów pracy
wolnych miejsc pracy. Zakłady
pracy usytuowane w naszym
regionie zgłaszają ponad 12 proc
krajowej podaży ofert.
Z szacunków dokonanych w WUP
wynika, że potencjał pracujących
w regionie rośnie.
W końcu sierpnia br. w całej gospodarce narodowej województwa
pracowało ok. 1553,4 tys. osób
tzn. o ok. 21,5 tys. więcej niż w końcu sierpnia ub. roku.
Barbara Kubica
Obserwatorium Rynku Pracy
"Przetwórstwo przemysłowe" oraz
"Handel hurtowy i detaliczny,
naprawy pojazdów mechanicznych i artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego". Do sekcji generujących
w znacznej liczbie bezrobotnych
zaliczyć należy ponadto: "Pozostałą działalność usługową, komunalną, socjalną i indywidualną"
oraz "Budownictwo".
W ciągu roku procentowy udział
bezrobotnych zakwalifikowanych
do poszczególnych sekcji PKD
w zasadzie nie zmienił się. Biorąc
pod uwagę kryterium zmian
poziomu bezrobocia w liczbach
bezwzględnych, to wzrost liczby
bezrobotnych poprzednio pracujących odnotowano tylko
w dwóch sekcjach "Pozostała
działalność usługowa komunalna,
społeczna i indywidualna" oraz
"Edukacja". Najbardziej widoczne
były redukcje stanów wśród
poprzednio pracujących w "Handlu i usługach" oraz "Przetwórstwie przemysłowym".
Oferty pracy
Od początku roku pracodawcy
zgłosili do powiatowych urzędów
pracy 87,3 tys. propozycji zatrudnienia, tj. o 17,6 tys. więcej niż
w tym samym czasie w 2004 r.
Wśród zgłoszonych ofert zdecydowana większość pochodziła z sektora prywatnego.
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