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Znamy już „wilcze doły” – Wywiad  
z Elżbietą Bieńkowską, dyrektor Wydzia-
łu Programowania Rozwoju i Funduszy 
Europejskich Śląskiego Urzędu Marszał-
kowskiego.

Gdzie do szkoły średniej - Według wy-
ników analiz prowadzonych przez WUP 
w zakresie struktury kwalifikacyjnej ucz-
niów i absolwentów oraz potrzeb rynku 
pracy obecnych i teraźniejszych  – te 
dwie wielkości mocno się rozmijają.

„Praca po sąsiedzku” - O Inicjatywie 
Wspólnotowej INTERREG.

W poszukiwaniu niszy rynkowej - Naj-
ważniejsze w biznesie jest znalezienie 
swojego miejsca, czyli niszy jeszcze nie 
do końca wypełnionej, co pozwoli nam  
w niej działać.

Stażysta –  quasipracownik - Czy war-
to być stażystą, kto nim może zostać i jak 
szukać stażu dla siebie?

Klub Pracy 50+ - Propozycje dla kobiet 
po pięćdziesiątce, co robić by zwiększyć 
swoje szanse na rynku pracy.

Unijna pomoc także dla bezrobotnych  
Działania w ramach Sektorowego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwój Zasobów 
Ludzkich obejmują nie tylko osoby już 
pracujące.

Raport ze służby zastępczej - Najwię-
cej ofert pracy dla poborowych przycho-
dzi z placówek służby zdrowia, szpitali, 
domów opieki społecznej.

Praca we Francji – możliwości i ogra-
niczenia.

Aktualny stan rynku pracy - Utrzymuje 
się tendencja spadku liczby bezrobot-
nych.

Szanowni Państwo

	 Jak	 zwykle	 początek	 nowego	 roku	 za-
chęca	do	refleksji	i	podsumowań	minionych	
12	 miesięcy.	 Śmiało	 możemy	 powiedzieć,	
że	był	to	dla	rynku	pracy	dobry	okres,	bez-
robocie	 stale	 malało,	 a	 w	 połowie	 roku	 w	
województwie	 śląskim	 spadło	 poniżej	 300	
tysięcy.	 Stopę	 bezrobocia	 mamy	 niższą	 niż	
średnia	 krajowa,	 co	 znaczy,	 że	 w	 regionie	
tak	gruntownie	przeobrażającym	się	gospo-
darczo,	restrukturyzującym	większość	branż	

przemysłowych	-		te	zmiany	nie	przekładają	się	bezpośrednio	na	los	pracowników	
owych	branż,	że	młodzież	i	absolwenci	znajdują	miejsca	pracy,	korzystają	z	form	
aktywizacji	zawodowej,	słowem,	że	są	beneficjentami	form	pomocy		jaką	adresuje	
do	nich	WUP,	PUP-y	oraz	inne	instytucje	rynku	pracy.	To	dla	nas	wielka	satys-
fakcja.
	 W	 kolejnym	 numerze	 biuletynu	 trzy	 artykuły	 poświęcamy	młodym.	Pi-
szemy	jakie	zawody	wybierają	absolwenci	gimnazjum	i	czy	są	to	wybory	trafne	
z	punktu	widzenia	potrzeb	gospodarki.	Dla	 tych,	 którzy	planują	własny	biznes	
radzimy	jak	rozpoznawać	nisze	rynkowe,	by	odnieść	sukces.	Piszemy	również	o	
idei	odbywania	stażu,	który	wprowadza	młodych	na	rynek	pracy.
W	biuletynie	znajdziecie	Państwo	podsumowanie	zadań	realizowanych	w	ramach	
służby	zastępczej.	Zwrócimy	także	uwagę	na	inicjatywę	pod	nazwą	Klub	Pracy	
50+,	będącą	formą	pomocy	dla	kobiet,	które	ukończyły	50	lat.
Kontynuujemy	też	cykl	wiadomości	o	pracy	w	Europejskim	Obszarze	Gospodar-
czym	-	w	tym	numerze	wszystko	o	możliwościach	i	warunkach	zatrudnienia	we	
Francji.	Tradycyjnie	też	publikujemy	najnowsze	dane	z	na	temat	stanu	rynku	pra-
cy	w	regionie.
	 O	funduszach	strukturalnych,	które	od	roku	powoli	wkraczają	do	naszej	
rzeczywistości	przeobrażając	ją	wedle	naszych	potrzeb,	mówi	nasz	gość	numeru.	
Z	dyrektor	Elżbietą	Bieńkowską,	kierującą	Wydziałem	Programowania	Rozwoju	i	
Funduszy	Europejskich	w	Śląskim	Urzędzie	Marszałkowskim	rozmawiamy	o	tym,	
jak	te	środki	wpływają	na	rozwój	regionalny.	O	środkach	Europejskiego	Fundu-
szu	Społecznego,	służącym	bezpośrednio	osobom	pozostającym	bez	pracy	piszemy	 
z	kolei	w	artykule	”Unijna	pomoc	również	dla	bezrobotnych”.	
Cieszy	nas	fakt,	że	województwo	śląskie	potrafi	sięgać	po	środki	unijne	i	dobrze	je	
wykorzystywać.	Według	danych	centralnych	Śląsk	należy	do	ścisłej	czołówki	pod	
względem	liczby	składanych	wniosków.	Pozostaje	mieć	nadzieję	że	te	tendencje,	
przyczyniające	się	do	rozwoju	regionu,	utrzymają	się.
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PAŹDZIERNIK
19-28 października - Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował 
cykl warsztatów – Jak poruszać się po europejskim rynku pracy? 
Spotkania  odbyły się w siedzibie WUP w Katowicach oraz w fi-
liach w Bielsku Białej i Częstochowie. (fot. 1)
19 października - WUP zaprosił grupę mężczyzn pracujących 
przy winobraniu w Hiszpanii, by wysłuchać ich opinii na temat 
nieprawidłowości,  jakie miały tam miejsce. Prowadzący spotka-
nie wicedyrektor ds. rynku pracy Mirosław Ruszkiewicz obiecał 
interwencję w tej sprawie w resorcie pracy.
21 października - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów Zakład 
Usług Górniczych w Bytomiu ogłosiło, że poszukuje ok. 300 osób 
do pracy w  górnictwie podziemnym (górników, operatorów, ślu-
sarzy, elektryków, osób dozoru).
26-27 października - Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował 
szkolenie dla powiatowych asystentów EURES.

LISTOPAD
1 listopada - Wojewódzkie urzędy pracy w imieniu samorządu 
województwa rozpoczynają pełnienie zadań z zakresu prowa-
dzenia rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawania certyfikatów  
o dokonaniu wpisu do rejestru. Jest to w efekt nowelizacji usta-
wy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy.
10 listopada - w Zabrzu – Biskupicach  przy Parafii Wniebowzię-
cia NMP powstał kolejny (na 39 planowanych w woj. śląskim) 
Punkt Pomocy Koleżeńskiej. Projekt „Punkty Pomocy Koleżeń-
skiej” realizowany będzie w ramach Sektorowego Programu Ope-
racyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 1.5. „Promocja 
aktywnej polityki rynku pracy poprzez wsparcie grup szczegól-
nego ryzyka”, schemat a) „Wspieranie osób z grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym”.
17 listopada - “Wzoruj się na najlepszych – dobre praktyki we 
wdrażaniu funduszy strukturalnych przez jednostki samorządu te-
rytorialnego” to tytuł konferencji zorganizowanej przez Fundację 
Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ośrodek Kształcenia Samorządu 
Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach. Patronat nad 
spotkaniem objęli – Marszałek województwa śląskiego i Dyrektor 
WUP.
26 listopada - WUP nawiązał kontakt z hiszpańską firmą Leiter 
Montajes Industriales S.L specjalizującą się w sektorze metalur-
gicznym i budownictwie przemysłowym i pozyskał tam  około 150 
ofert pracy.

GRUDZIEŃ
1 grudnia - do 91 Gminnych Centrów Informacji w wojewódz-
twie śląskim dołączyło GCI w Zebrzydowicach. Instytucja mogła 
powstać dzięki Programowi Aktywizacji Zawodowej Absolwentów 
„Pierwsza Praca” przygotowanemu przez Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej. 
12 grudnia -   Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrud-
nienia poświęcone było m.in.  informacji o realizacji  programów 
SPO RZL i ZPORR za 2005 rok. Przedstawił ją dyrektor WUP 
Przemysław Koperski. (fot. 2)
13 grudnia -   W  obecności studentów, dziennikarzy i przedsta-
wicieli WUP odbyło się losowanie  chętnych do pracy sezonowej 
w Niemczech. Wylosowano 93 studentów i 10 rezerwowych. 
(fot. 3)
15 grudnia - Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował konferen-
cję  dotyczącą wdrażania Sektorowego  Programu Operacyjnego 
Rozwój Zasobów Ludzkich w województwie śląskim. (fot. 4)
16 grudnia -  W WUP rozpoczął się  nabór kobiet do pracy przy 
zbiorze owoców na plantacjach w Hiszpanii, preferowane są oso-
by zarejestrowane jako bezrobotne. (fot. 5)

K A L E N D A R I U MK A L E N D A R I U M

(fot. 2)

(fot. 3)

(fot. 4)

(fot. 5)

(fot. 1)
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– W jakim stopniu rozwój regio-
nalny województwa jest związa-
ny z funduszami europejskimi, 
z tymi środkami, po których tyle 
sobie obiecujemy, które otwie-
rają tak olbrzymie perspekty-
wy?

– Jeżeli chodzi o samorządy re-
gionalne i to, co jest ich wyłączną 
właściwością, czyli rozwój regio-
nalny, to środki europejskie stano-
wią 90 proc. nakładów. Nakładów 
na podnoszenie konkurencyjności 
regionu, jego potencjału, pozycji 
wobec innych regionów, podno-
szenie jakości życia mieszkań-
ców, ich bogactwa jest w latach 
2004-2006 ok. 280 mln EURO. 

– Czy umiemy sięgać po te środ-
ki? Ile projektów realizowanych 
z funduszy unijnych powstaje  
w naszym województwie?

– Zdecydowanie sięgać umiemy. 
W zeszłym roku w pierwszych 
konkursach na projekty współfi-
nansowane z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
byliśmy na II miejscu w kraju po 
mazowieckim. W II turze konkursu 
mamy złożonych ponad 1800 pro-
jektów. To jest bardzo dużo – po-
zwala nam na utrzymanie tego II 
miejsca .

– Jakich obszarów głównie do-
tyczą te projekty? Czy tych,  
w których rzeczywiście mamy 
zapóźnienia, największe potrze-
by?

– Do obszarów największego za-
interesowania należy infrastruktu-
ra związana z drogami, ochrona 
środowiska, rewitalizacja terenów 
poprzemysłowych oraz edukacja  
i służba zdrowia. Trzeba tu za-
znaczyć, że jest to pierwszy okres 
korzystania ze środków funduszy 
strukturalnych i my ciągle jeszcze 
– a pewnie także przez cały na-
stępny rok – za te pieniądze bę-
dziemy poprawiać niedociągnięcia 
i zaszłości cywilizacyjne związane 
z planowym rozwojem. Najwięcej 
pieniędzy poszło na służbę zdro-
wia: zakup sprzętu i remonty oraz 
modernizacje placówek. Dużo 
środków przeznaczono na eduka-
cję – tu beneficjentami były samo-
rządy, dla których jest to zadanie 
własne. Sporo projektów dotyczy-
ło obszarów wiejskich: budowa 
dróg, kanalizacji i oczyszczalni 
ścieków. Jest też grupa projektów, 
bardzo ciekawych, związanych  
z rewitalizacją terenów i obiektów 
w centrach miast, np. związanych 
z infrastrukturą kulturalną.

– Na przykład ?

– Na przykład renowacja muzeum 
w Pszczynie, renowacja bielskiej 
Starówki, budowa sali koncertowej 
w katowickiej Akademii Muzycznej 
i Regionalnego Centrum Sztuki 
Filmowej, które powstaje na bazie 
starego kina Kosmos .

– Merytorycznie ciekawe i po-
trzebne – a jak jest ze stroną 
formalną wniosków?

– Mniej więcej 10 procent odpada 
po ocenie formalnej.

– Widać zmiany ? Jaka jest ten-
dencja?

– Na lepiej, zdecydowanie. Pro-
jektodawcy się przyzwyczaili, za-
akceptowali fakt, że procedury są 
żmudne i skomplikowane. Zresztą 
i dla nas samych często są one 
trudne, dolegliwe. Ale w sprawach 
proceduralnych od pewnego cza-
su nie popełnia się jakichś więk-
szych pomyłek. Najczęstszym 
błędem, dotyczącym już nie tyle 
strony formalnej ile merytorycznej, 
są zapisy dotyczące zabezpiecze-
nia finansowego realizacji projek-
tu. Trzeba bowiem pamiętać, że 
środki z EFRR są refundowane, 

GOŚĆ BIULETYNU

Znamy już „wilcze doły” 
Wywiad z Elżbietą Bieńkowską, dyrektor Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Śląskiego 
Urzędu Marszałkowskiego.
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czyli najpierw trzeba wyłożyć swo-
je pieniądze, by uzyskać refinan-
sowanie. To, czego żądamy, to 
absolutne spełnienie warunku za-
bezpieczenia 25 proc. całej warto-
ści projektu, ale nie mniej niż 100 
proc. na I kwartał realizacji.

– Krótko mówiąc : przez I kwar-
tał płacą ze swoich…

–Tak. Za taki błąd w projekcie 
można zapłacić jego odrzuceniem. 
Są też proste błędy rachunkowe: 
nieprawidłowe wyliczenie VAT-u, 
niedopasowanie harmonogramu 
realizacji do harmonogramu finan-
sowania.

– A jak jest z kosztorysowaniem 
projektów ? Jak sprawdzić, czy 
podane koszty nie są zawyżo-
ne?

– Następnym, po stronie formal-
nej, etapem oceny wniosków jest 
ocena merytoryczna, której do-
konuje panel ekspertów. U nas te 
panele funkcjonują całkiem nieźle 
mimo początkowych obaw. To są 
fachowcy. Poza tym refinansowa-
nie i przekazanie pieniędzy odby-
wa się po przetargu, czyli po usta-
leniu ceny, którą oferuje wyko-
nawca. Często jest ona niższa niż 
zakładano w projekcie. Wówczas 
refunduje się 75 proc. tej kwoty, 
jaka została ustalona po przetar-
gu, a nie tej założonej w projekcie. 

Toteż w programach masowo po-
jawiają się oszczędności, niemal 
w każdym działaniu. Czasem cena 
przetargowa jest niższa w stosun-
ku do kosztorysowej o 30 proc.

– Czy w regionie już widać, że 
mamy pieniądze z Unii?

– Powoli, ale zaczyna to być wi-
doczne. Buduje się sala AM. Mo-
dernizuje się kino Kosmos, są 
oddawane do użytku kawałki dróg  
i bezkolizyjne ronda w miastach. 
Najbardziej zaś widać to w szpi-
talach, które zakupiły sprzęt, już 
funkcjonujący i ratujący życie  
i zdrowie.

– Praca w wydziale zmieniła się 
mocno od czasu, gdy gospoda-
rujemy tymi środkami…

– Ten wydział w swoim zasadni-
czym kształcie, tyle że mniejszy 
osobowo dziewięć razy, powstał 
w 1999 roku jako Biuro Integracji 
Europejskiej. Po dwóch latach był 
to już Wydział Funduszy Europej-
skich, a od 3 lat mamy Wydział 
Programowania Rozwoju i Fun-
duszy Europejskich. Wraz z zada-
niami dochodzili nowi ludzie.

– I teraz ilu ich pracuje?

– 45 osób. Obsługujemy tymi si-
łami realizację projektów współfi-
nansowanych z EFRR, wdrażanie 

GOŚĆ BIULETYNU

trzech działań z EFS (stypendia 
dla uczniów i studentów, promo-
cja przedsiębiorczości, regionalne 
strategie innowacyjności), wdra-
żanie trzech działań Sektorowego 
Programu Rolniczego, INTER-
REG Polska – Czechy i Polska 
– Słowacja i, co teraz bardzo waż-
ne, pisanie własnego programu na 
lata 2007-2013. A stoi przed nami 
wielkie wyzwanie przystosowania 
struktur administracji samorządo-
wej do nowego okresu programo-
wania, czyli na lata 2007-2013. Ta 
ewolucja w strukturze wydziału 
była znacznie lepsza niż rewolu-
cja. Jednak ta ostatnia chyba na-
stąpi: gdy powstawać będą włas-
ne programy samorządowe, gdy 
już nie ministerstwo będzie okre-
ślało procedury. Na razie radzimy 
sobie w ramach jednego wydziału, 
ale okres następny będzie wyma-
gał znacznie szerszego udziału  
w realizacji programów całego 
urzędu.

– Czego zatem życzyć wam  
w przyszłym roku?

– Życzeń jest wiele. Ale najważ-
niejsze to jest to byśmy się do-
brze przygotowali, przejrzyście 
sformułowali procedury, przysto-
sowali struktury administracyjne 
na czas, gdy będziemy te progra-
my realizować sami. Znamy już 
wszystkie „wilcze doły”, zasadzki, 
pułapki formalne i merytoryczne. 
To zdecydowana wartość doda-
na z tych doświadczeń – wiedza, 
co się może zdarzyć. Poznaliśmy 
mechanizmy. Teraz można i trze-
ba przyspieszyć. Na projekty i ich 
efekty czekają ludzie, mieszkań-
cy. Nie może być opóźnień, barier. 
Bo nie będzie już na kogo zrzucać 
winy. A pieniądze będą wielkie.

 – Życzymy by się udało. Dzię-
kuję za rozmowę. 

Rozmawiała 
Ewa Siwczak

Biuro ds. Informacji
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Młodzi ludzie kończący szkoły nie mają łatwego 
zadania. Zastanawiają się jaki wybrać zawód, jaki 
kierunek studiów, jakie zawody za kilka lat będą 
poszukiwane przez pracodawców. Rynek pracy  
w Polsce jest płynny, dynamiczny, podlega ciągłym zmia-
nom. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach od dwóch 
lat analizuje dokładnie strukturę kwalifikacyjną uczniów  
i absolwentów szkół zawodowych na Śląsku i stara 
się określić zmiany w procesie kształcenia i popytu na 
pracę, w oparciu o oferty pracy znajdujące się w bazie 
powiatowych urzędów pracy. Oferty pracy pozostają-
ce w dyspozycji PUP stanowią według szacunków 
30% ofert dostępnych na wojewódzkim rynku.
Głównym celem opracowania jest próba zdiagnozo-
wania struktury kształcenia zawodowego szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego zawodowego (w tym policeal-
nego) w województwie śląskim oraz określenie natę-
żenia bezrobocia absolwentów wg określonych spe-
cjalności zawodowych i popytu na określone zawody. 
Analiza powstała w oparciu o Klasyfikację Zawodów i 
Specjalności, która weszła w życie 1 stycznia 2003 r.
Udostępnione przez Urząd Statystyczny w Kato-
wicach tabulogramy obejmowały 52,1 tys. ucz-
niów klas programowo najwyższych roku szkol-
nego 2003/2004 szkół zawodowych według 
określonych kodów zawodów, którzy stanowili 
54% wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych w województwie oraz 54,9 tys. absolwentów  
z roku szkolnego 2002/2003, którzy stanowili prze-
szło 82% wszystkich absolwentów szkół zawodo-
wych tego roku szkolnego. Można uznać, że próba 

Zawody (grupy wielkie)

Absolwenci 
(bez eks-
ternów) 
2001/02

Uczniowie 
rok szkolny 
2002/03 w 

programowo 
najwyższej 

klasie

Wzrost/
spadek

Absol-
wenci 

(bez eks-
ternów) 
2002/03

Uczniowie 
rok szkolny 
2003/04 w 

programowo 
najwyższej 

klasie

Wzrost/
spadek

Technicy i inny średni 
personel 34732 34328 -404 31955 38722 6767

Pracownicy biurowi 2565 960 -1605 1056 1839 783

Pracownicy usług 
osobistych i sprzedawcy 7297 8408 1111 8096 6651 -1445

Rolnicy, ogrodnicy, 
leśnicy i rybacy 728 715 -13 698 414 -284

Robotnicy przemysłowi i 
rzemieślnicy 14321 13477 -844 12578 4164 -8414

Operatorzy i monterzy 
maszyn 546 441 -105 471 276 -195

Razem 60189 58329 -1860 54854 52066 -2788

źródło: WUS 

Gdzie do szkoły średniej -
wybory absolwentów gimnazjów

RYNEK PRACY

Według wyników analiz prowadzonych przez WUP w zakresie struktury kwalifikacyjnej uczniów 
i absolwentów oraz potrzeb rynku pracy te dwie wielkości mocno się rozmijają.

pod względem liczebności objęta analizą była repre-
zentatywna. 
Zmiany w strukturze kształcenia w przekroju grup za-
wodowych przedstawia tabela.
W porównaniu do poprzedniego roku szkolnego zma-
lała zarówno liczba uczniów klas programowo naj-
wyższych, jak również liczba absolwentów szkół za-
wodowych ponadgimnazjalnych. Przewidywany spa-
dek liczby absolwentów jest szczególnie widoczny 
w grupie - robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy oraz 
pracownicy usług osobistych i sprzedawcy. Natomiast 
z analizy danych wynika, że zwiększy się liczba ab-
solwentów w grupie - technicy i inny średni personel 
oraz pracownicy biurowi. 
Statystyka dotycząca struktury bezrobotnych oraz 
ofert pracy według zawodów i specjalności, spo-
rządzana w cyklach półrocznych, umożliwia ob-
serwację zjawiska bezrobocia od strony podaży  
i popytu na pracę w danych zawodach.
Poznanie struktury wykształcenia na poziomie dużych 
oraz elementarnych grup zawodowych bezrobotnych 
absolwentów oraz liczby ofert pracy w poszczegól-
nych zawodach pozwala na pewne wskazania, w ja-
kich zawodach najtrudniej uzyskać pracę.
Poniżej przedstawiony został zarys struktury kwa-
lifikacyjnej uczniów i absolwentów szkół zawo-
dowych w województwie według określonych 
grup zawodowych (wielkich, dużych oraz na po-
ziomie bardziej szczegółowym elementarnych)  
w oparciu o dokonaną analizę .

Technicy i inny średni personel 
W grupie tej odnotowano naj-
więcej absolwentów, bo aż 31,9 
tys., jednak o 2,8 tys. mniej niż 
rok wcześniej. W następnych la-
tach będzie ich więcej, bowiem  
w odniesieniu do wcześniejszego 
roku szkolnego liczba uczniów klas 
programowo najwyższych wzrosła  
o 4,4 tys. osób, dlatego grupa ta zo-
stała przedstawiona na poziomie bar-
dziej szczegółowym. 
Z analizy wynika, że liczba absolwen-
tów będzie większa niż w poprzed-
nich latach.
Zdecydowanie najwięcej bezrobot-
nych absolwentów można odnotować 
w zawodzie technik mechanik - 5,5 
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tys. osób, jednak zawód ten wymaga bardziej pogłę-
bionej analizy bowiem zawiera bardzo dużą liczbę 
specjalności. W dalszej kolejności technik elektronik i 
telekomunikacji - 3,6 tys. osób oraz technik budowni-
ctwa, ochrony środowiska i pokrewni.
W tej grupie zawodowej liczba rejestrującej się mło-
dzieży była czterokrotnie większa niż liczba zgłoszo-
nych ofert pracy. 

Zwiększyła się liczba uczniów klas programowo naj-
wyższych (o 3,7 tys. osób) w porównaniu do poprzed-
nich lat. Uwzględniając specjalności to zmniejszyła się 
liczba absolwentów posiadających zawód: technicy 
rolnicy, leśnicy i pokrewni, technicy technologii żyw-
ności, technicy analityki medycznej oraz pielęgniarki 
i położne. Natomiast interesujące jest to, że przyby-
wa młodzieży uczącej się w zawodzie pielęgniar-
ka i położna. Wzrosły również rozmiary kształcenia  
w zawodach: optyk, asystenci i technicy dentystycz-
ni, fizjoterapeuci i pokrewni, technicy farmaceutyczni, 
operatorzy aparatury medycznej. Najwięcej ofert pra-
cy zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy woje-
wództwa śląskiego w tej grupie zawodowej dotyczyło 
pielęgniarek. 
Niepokojąca sytuacja występuje w zawodzie dietety-
cy i żywieniowcy, technolodzy żywności, technicy rol-
nicy, leśnicy i pokrewni, ponieważ od 2 lat występu-
je brak ofert pracy w tych zawodach w powiatowych 
urzędach pracy.

Liczba absolwentów zmalała i wynosiła 8,6 tys., 
jednocześnie wzrosła liczba młodzieży uczącej się  
w ostatnich klasach o 8,5 tys. - co pozwala progno-
zować większą ilość absolwentów w najbliższych la-
tach. Nastąpił widoczny wzrost kształconej młodzieży 
na Śląsku w zawodach: organizatorzy turystyki i po-
krewni, pracownicy pomocy społecznej i pracy socjal-
nej, agenci do spraw sprzedaży.

Pracownicy biurowi
W tej grupie zawarte są dwie duże kategorie zawodo-
we pod nazwą: pracownicy obsługi biurowej, pracow-
nicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów. 

Na uwagę zasługują absolwenci kształceni w zawo-
dzie pracownicy ds. finansowo-statystycznych, gdzie 
przewidywana liczba absolwentów wzrośnie o prawie 
900 osób. Tymczasem na dzień dzisiejszy zapotrze-
bowanie na tę kadrę jest niewielkie. Z kolei na zna-
lezienie pracy mogą liczyć absolwenci posiadający 
zawód magazyniera bowiem do urzędów pracy wpły-
nęło w omawianym okresie bardzo dużo ofert pracy 
(449), a zarejestrowało się tylko 62 absolwentów.
Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klien-
tów
W grupie tej zarejestrowało się 182 absolwentów, na-
tomiast w powiatowych urzędach pracy było 937 ofert 
zatrudnienia. Młodzież kształciła się głównie w zawo-
dzie asystenci usług pocztowych i telekomunikacyj-
nych. Na podstawie ofert pracy można wnioskować  
o dużym zapotrzebowaniu na pracę w zawodzie ka-
sjer i sprzedawca biletów oraz telefonista - w którym 
przykładowo zarejestrował się tylko 1 absolwent,  
a pracodawcy zgłosili aż 450 ofert pracy.

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy
Powyższa wielka grupa składa się z dwóch kate-
gorii zawodowych: pracownicy usług osobistych  
i ochrony oraz modelki, sprzedawcy i demonstrato-
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Średni personel techniczny
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rzy. Ze szczegółowej analizy wynika, że liczba absol-
wentów w najbliższym okresie będzie maleć, dlatego 
przeanalizowano to na poziomie bardziej szczegóło-
wym.
W zakresie grup elementarnych najwięcej absol-
wentów ukończyło szkołę w  zawodzie kucharza 
(1,8 tys. osób). Na drugim miejscu plasują się fry-
zjerzy, kosmetyczki i pokrewni – i jest ich więcej niż  
w poprzednim roku szkolnym. Liczba uczniów 
ostatnich klas kształcących w tych zawodach zma-
lała prawie o połowę. Znaczna liczba młodzie-
ży kształci się w zawodzie kelnerzy i pokrewni, 
tutaj również liczba uczących się maleje. Nato-
miast wzrosła liczba zarówno uczniów jak  i absol-
wentów kształcących się w zawodzie pracownicy 
usług ochrony. Coraz więcej  dziewcząt kształci się  
w zawodzie opiekunki dziecięcej. Z analizy ofert pracy 
wynika, że w tej grupie zawodowej jedynie młodzież 
w zawodzie kelnera oraz pracownika usług ochrony 
nie powinna mieć problemów ze znalezieniem pracy.

W zawodzie sprzedawcy i demonstratora kształci-
ło się w ostatnich klasach na Śląsku ponad 2,8 tys. 
uczniów. Liczba młodzieży ostatnich klas zmniej-
szyła się o przeszło 600 osób. Mury szkoły opuś-
ciło 3,4 tys. absolwentów w tym zawodzie i było 
to nieznacznie więcej niż rok wcześniej. Ta grupa 
zawodowa liczyła w omawianym okresie 2,2 tys. 
bezrobotnych absolwentów i 3,6 tys. ofert pracy.  
W zawodzie sprzedawcy korzystnie przedstawia się 
sytuacja na rynku pracy, bowiem ofert pracy było wię-
cej niż absolwentów, którzy ukończyli szkołę w tym 
okresie.

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy
Liczba ofert pracy jest zdecydowanie mniejsza niż ab-
solwentów i uczniów kształcących się tym zawodzie. 
Równowaga na rynku występuje tylko w zawodzie 
ogrodnicy terenów zieleni. 

Cztery duże kategorie zawodowe składają się na tę 
wielką grupę : górnicy i robotnicy obróbki kamienia, 
robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urzą-
dzeń, robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, 
wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poli-
graficzni i pokrewni, pozostali robotnicy przemysłowi  
i rzemieślnicy. 
Zauważalny jest gwałtowny spadek liczby absolwen-
tów w tych zawodach. Jednocześnie na rynku pracy 
występuje deficyt tej kadry. W zasadzie wszyscy ab-
solwenci, którzy trafili do urzędów pracy w II półroczu 
2003 roku, mieli szansę otrzymać ofertę pracy. Po-
dobna sytuacja ma miejsce wśród robotników prze-
mysłowych i rzemieślników.
Niekorzystna jest sytuacja w zawodzie mechanik po-
jazdów samochodowych, ponieważ bardzo dużo absol-
wentów rejestruje się w powiatowych urzędach pracy,  
a ofert pracy jest niewiele. Tymczasem absolwen-
tów w tym zawodzie było bardzo dużo (2,1 tys. 
osób). Pracodawcy poszukują kierowców posia-
dających wyższe kategorie prawa jazdy, których 
młodzież po ukończeniu szkoły najczęściej nie po-
siada. Zanika kształcenie w zawodach/ specjal-
nościach: kaletnicy, rymarze i pokrewni, tapicerzy  
i pokrewni, plecionkarze, szczotkarze i pokrewni. 
Zapotrzebowanie występuje głównie na krawców, 
stolarzy i masarzy. Aktualnie trudności ze znale-
zieniem pracy mają przede wszystkim piekarze  
i cukiernicy.

W tej wielkiej grupie zawarte są trzy kategorie zawo-
dowe: operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych 
i przetwórczych, operatorzy i monterzy maszyn, kie-
rowcy i operatorzy pojazdów (nie kształci się młodzie-
ży w tym zawodzie).
Na rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na opera-
torów maszyn i urządzeń wydobywczych, jednak ze 
względu na ogromne zróżnicowanie tej grupy na po-
ziomie specjalności wymaga to pogłębionej analizy  
z punktu widzenia potrzeb rynku pracy.
W grupie zawodowej operatorzy maszyn i urządzeń 
wydobywczych i przetwórczych wzrosła liczba ab-
solwentów i uczniów w następujących zawodach: 
operatorzy urządzeń przemysłu ceramicznego, elek-
troenergetycy i pokrewni, operatorzy urządzeń do 
procesów chemicznych i produkcji chemikaliów. Za-
nika kształcenie operatorów: urządzeń wiertniczych  
i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców, urzą-
dzeń przemysłu szklarskiego, maszyn i urządzeń do 
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Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy
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obróbki metali, do produkcji wyrobów mleczarskich, 
maszynistów maszyn drukujących oraz monterów 
sprzętu elektronicznego. Tymczasem pracodawcy 
poszukują tego typu fachowców. Liczba ofert pracy 
przekracza zdecydowanie zbiorowość zarejestrowa-
nych absolwentów.
Na uwagę zasługują wszystkie kierunki kształce-
nia mieszczące się w grupie górnicy i robotnicy 
budowlani, gdzie występuje zdecydowanie wię-
cej ofert pracy zgłaszanych do powiatowych urzę-
dów pracy w województwie niż rejestrujących się 
absolwentów określonych specjalności. Jeszcze 
do niedawna likwidowano masowo szkoły górni-
cze, a z uzyskanych informacji wynika, że obecnie  
w szkołach powstały policealne klasy górnicze.

Analitycy zajmujący się tematem kształcenia za-
stanawiają się, jakie będą zawody przyszłości.  
Z symulacji do roku 2010 przeprowadzonej przez 
Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu 
na Pracę wynika, że ze znalezieniem pracy nie po-
winni mieć trudności specjaliści zajmujący się obsłu-
gą biznesu, informatycy, inżynierowie, biotechnicy  
i biotechnologowie. Są zawody, które w najbliższych 
latach przeżyją renesans. Szczególnie te związane  
z ochroną zdrowia, usługami dla starzejącego się 
społeczeństwa. Jednak rozwój wielu usług zależy od 
poziomu zamożności społeczeństwa.

Pomimo szczegółowych informacji dotyczących za-
równo grup absolwentów opuszczających szkoły 
ponadgimnazjalne, jak i bezrobotnych absolwentów 
zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy 
województwa śląskiego nie sposób dokładnie okre-
ślić, ilu absolwentów szkół stanowi rzeczywiste po-
tencjalne zasoby pracy. Spośród absolwentów koń-
czących szkoły średnie zawodowe nie wszyscy za-
silają liczbę potencjalnych zasobów pracy, część  
z nich podejmuje dalszą naukę na studiach. Analiza 
ta pozwala zidentyfikować zawody, w których mło-
dzież po ukończeniu szkoły ma największe problemy 
ze znalezieniem pracy. Może być pomocna dla pla-
cówek oświatowych w zakresie likwidowania bądź 
uruchamiania kierunków kształcenia jak również dla 
instytucji szkoleniowych. 
Ten obszar analizy stanowi uzupełnienie cyklicznego 
monitorowania zawodów deficytowych i nadwyżko-
wych w kontekście ofert pracy zgłaszanych do powia-
towych urzędów pracy opracowywanego przez Woje-
wódzki Urząd Pracy. 

Jolanta Drobot
Obserwatorium Rynku Pracy
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Po wstąpieniu do Unii Europejskiej przed służbami 
zatrudnienia Polski i Słowacji stanęły nowe zada-
nia związane z migracją zarobkową. Wielu Polaków  
i Słowaków poszukuje pracy po obu stronach granicy, 
ale poruszanie się po rynku pracy często jest dla nich 
znacznym problemem. W odpowiedzi na taki stan 
rzeczy powstał projekt, którego celem jest zdobycie 
przez pracowników polskich i słowackich urzędów 
pracy wiedzy na temat poruszania się po rynku pracy 
sąsiedniego kraju, by osoby bezrobotne lub pragnące 
otworzyć własną działalność gospodarczą mogły uzy-
skać kompetentne informacje. 
Projekt, o którym mowa, Wojewódzki Urząd Pracy 
w Katowicach złożył 14 października 2005 roku do 
Wspólnego Sekretariatu Technicznego dla programu 
INTERREG III A Polska - Republika Słowacka miesz-
czącego się w Warszawie. 
Bezpośrednim celem projektu jest wsparcie transgra-
nicznego systemu współpracy pomiędzy urzędami 
pracy Polski i Słowacji. Obejmuje on swym zakresem 
tereny przygraniczne po stronie polskiej (podregion 
bielski) i słowackiej (podregion żiliński). Partnerami 
polskimi są urzędy pracy z Bielska - Białej, Cieszyna  
i Żywca, a słowackimi - urzędy z Cadcy i Namesto-
va. 
Realizacja projektu pozwoli pracownikom służb za-
trudnienia nabyć nowe umiejętności, wiedzę i do-
świadczenie umożliwiające przekazywanie wyczer-
pujących informacji o rynku pracy. Wzajemne szko-
lenia pracowników służb zatrudnienia w urzędach 
pracy sąsiada pozwolą zapoznać się ze specyfiką, 
przepisami i metodami pracy partnerów. Do udziału  
w projekcie wyselekcjonowana zostanie grupa pra-
cowników urzędów pracy -  przede wszystkim po-
średników pracy i doradców zawodowych.
Na potrzeby projektu przewidziano również wykona-
nie analizy rozwoju rynku pracy strefy przygranicznej 
oraz informatora o transgranicznym rynku pracy, uła-
twiającego działania osobom poszukującym pracy 
i chcącym założyć własną działalność gospodarczą. 
Utworzona zostanie ponadto strona internetowa, na 
której znajdować się będą oferty pracy.
Istotną częścią omawianego tu projektu będą również 
konferencje i seminaria.
Realizacja projektu w dłuższej perspektywie z całą 
pewnością bardzo korzystnie wpłynie na rozwój eko-
nomiczno-społeczny regionu przygranicznego Polski 
i Słowacji, promując i ułatwiając tak istotną w obec-
nych czasach mobilność zawodową mieszkańców.

Katarzyna Juraszek
Wydział Obsługi EFS
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Jednym z podstawowych założeń 
aktywizacji osób bezrobotnych 
w skali krajowego i regionalne-
go rynku pracy jest promowanie 
przedsiębiorczości w rozumieniu 
tworzenia i prowadzenia samo-
dzielnego biznesu. Tego typu dzia-
łania są dobrą receptą na przeła-
manie negatywnej i destrukcyjnej 
dla społeczeństwa długotrwałej 
bierności zawodowej. O skutkach 
takiego stanu można napisać dłu-
gą rozprawę dokładnie analizując 
zagrożenie bezpieczeństwa ma-
terialnego, załamanie struktury 
czasu, ograniczenie kontaktów 
społecznych. Uwzględniając po-
szczególne fazy przebiegu bez-
robocia, z upływem czasu osoba 
bez pracy popada w depresję  
i akceptuje „fatalną” rzeczywi-
stość, przez pesymizm wchodzi 
w fatalizm, a bezrobocie staje się 
sposobem życia 1. 
Możliwość uruchomienia własnej 
działalności gospodarczej, w tym 
przede wszystkim założenie swo-
jego pierwszego biznesu staje się 
receptą na przezwyciężanie tych 
wszystkich negatywnych skut-
ków braku pracy. Daje poczucie 
własnej wartości, wzbudza wiarę  
w posiadane umiejętności, a – co 
najważniejsze – poprzez wymu-
szenie aktywności i działań prze-
łamuje postawy roszczeniowe.
Otwarcie własnej działalności, co 
niewątpliwie jest pierwszym suk-
cesem osoby bezrobotnej, nie jest 
jednak wystarczającym i jedynym 
elementem programu wspierania 
przedsiębiorczości. Po uzyskaniu 
dotacji, załatwieniu wszystkich 

spraw formalnych, niekoniecznie 
tak skomplikowanych jak często 
się wydaje, przychodzi moment, 
w którym wchodzimy „do gry”. 
Przedsiębiorstwo staje się ele-
mentem wolnego rynku, a osoba 
za nie odpowiedzialna powinna 
zrobić wszystko, by się na nim 
utrzymać. Przetrwanie roku daje 
szansę choćby na to, że nie trze-
ba zwracać otrzymanych wcześ-
niej środków finansowych, a jest 
to tylko jedna z wielu, wcale nie 
najważniejsza, korzyść sprawne-
go funkcjonowania firmy.
Co zrobić by utrzymać się na ryn-
ku? Jednym ze sposobów jest 
dostosowanie się do jego aktual-
nych wymogów oraz podążanie 
za istniejącymi i powstającymi  
w określonych warunkach „nisza-
mi’. Obok posiadanych cech oso-
bowościowych, wiedzy i kwalifika-
cji, ta umiejętność będzie szcze-
gólnie przydatna.
Niszę rynkową można postrzegać 
na wiele sposobów. W najbardziej 
tradycyjnym ujęciu jest to miejsce, 
stan obniżonej konkurencyjności, 
niedobór na polu handlu, usług 
czy wytwórczości, a w ujęciu obra-
zowym to zapotrzebowanie na hi-
storyczny już sznurek do snopo-
wiązałek. Wbicie się w niszę ma 
gwarantować sukces w biznesie. 
To zagadnienie poruszane jest 
często tylko w aspekcie tworzenia 
własnej działalności gospodarczej 
i pozostaje niewystarczająco eks-
ploatowane w planach rozwoju 
firmy. To błąd. Nie zapominajmy  
o konkurencji i ciągłym rozwoju 
rynku, na którym idzie się w śla-

dy tych, którym się udało. Tylko 
połowicznym sukcesem jest do-
pasowanie się do zapotrzebowa-
nia rynku w chwili uruchomienia 
działalności. Daje to szansę na 
spokojne funkcjonowanie oraz 
rozwój, ale tylko do pewnego cza-
su. Należy mieć na uwadze takie 
czynniki, jak np. zmiany prefe-
rencji konsumentów czy umiejęt-
ność lepszego dostosowania się 
konkurencji do potrzeb klientów,  
a w przypadku ścisłej specjalizacji 
możliwość utraty zapotrzebowa-
nia na wąską paletę oferowanych 
przez nas usług czy wyrobów.  
W dzisiejszych czasach nie moż-
na dać się zwieść pozornej stabili-
zacji. Sztuka polega na tym by za 
niszą rynkową podążać, dostoso-
wywać się do niej. Mistrzostwem 
jest przewidzieć jej powstanie!
W artykule pt.: „Poszukiwanie 
niszy2” Andrzej Góralczyk, szef 
Instytutu Produktywności w War-
szawie wskazuje na bardzo istot-
ne i gwarantujące sukces meto-
dy pojmowania niszy rynkowej. 
Przede wszystkim przedsiębiorca 
powinien analizować bieżącą sy-
tuację na rynku pracy w poszuki-
waniu istniejących już, ale jeszcze 
nie odkrytych szans. Są to np. 
wszelkiego typu pojawiające się 
zapotrzebowania konsumentów, 
które nie znajdują realizacji w ra-
mach istniejących form biznesu. 
To odkrycie, a jeszcze lepiej cią-
głe odkrywanie, bez wątpienia 
jest szansą rozwoju i umocnienia 
tworzącego się biznesu. Nale-
ży wspomnieć, że dostosowanie 
przebiegać może w różnych kie-
runkach i przybierać formę ścisłej 
specjalizacji, bądź rozszerzania 
działalności np. o kolejne formy 
usług czy sposobów dotarcia do 
klienta.
Nie jest to jedyny sposób podąża-

1  J. Hayes, P. Nutman – Understanding the Unemployment, Tavistock Publications, Lon-
don, New York 1981, w:  Irena Reszke – Wobec bezrobocia: opinie, stereotypy. Bibliote-
ka Pracownika Socjalnego, Katowice 1999, str. 21
2 Andrzej Góralczyk – W poszukiwaniu niszy, IT Partner 1/2001, http://www.itpartner.
pl/artykuly/7638.html

W poszukiwaniu niszy rynkowej

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Najważniejsze w biznesie jest znalezienie swojego miejsca czyli niszy jeszcze nie do końca wypełnionej, co 
pozwoli nam w niej działać.
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prowadzona konsekwentnie i po-
wtarzalnie analiza rynku w poszu-
kiwaniu takich możliwości rozwoju. 
Niekoniecznie muszą one być ści-
śle związane z działalnością firmy. 
Często zmiana profilu, sięgnięcie 
po nowe rozwiązania czy dosto-
sowanie się do niewykorzystywa-
nych możliwości np. w ramach 
technologii IT okazuje się ogrom-
nym krokiem do przodu. W tych 
działaniach należy jednak zawsze 
pamiętać o uwzględnieniu pozycji 
i możliwości firmy w ramach po-
dejmowanych przedsięwzięć.
Nisza rynkowa jest niezwykle 
istotnym czynnikiem w tworzeniu 
przedsiębiorczości. Należy pa-
miętać o jej znaczącej roli w trak-
cie całego procesu prowadzenia 
firmy. W związku z tym, w ramach 
promowania przedsiębiorczości, 
trzeba upowszechnić umiejętność 
nowego, często niekonwencjonal-
nego, odkrywczego postrzegania 
rynku pracy i pojawiających się na 
nim szans.

Piotr Gołębiowski
Biuro Promowania 
Przedsiębiorczości

nia za zmieniającymi się potrzeba-
mi rynku. Kolejną szansą są zmie-
niające się warunki sytuacji gospo-
darczej, deregulacja istniejących 
czy powstanie nowych przepisów 
prawnych. „Możemy postrzegać 
niszę jako to pole biznesu, w które 
Wielki Biznes nie może wniknąć  
z uwagi na swe nadmiernie roz-
budowane struktury3 ”. Możliwość 
rozwoju czy przezwyciężenia kry-
zysu wynika także z faktu dostrze-
gania bezużyteczności pewnych 
usług czy produktów. Dlatego 
tak ważne jest podkreślenie roli 
samego dostrzegania i otwartej, 
nieograniczonej obserwacji. Do-
stosowanie się do tych wymie-
nionych czynników kształtujących 
działania rynku jest z jednej strony 
istotnym elementem podtrzymania 
rozwoju przedsiębiorstwa, w tym 
tego małego i tworzonego po raz 
pierwszy biznesu, a po drugie to 
także możliwość przezwyciężenia 
trudnej sytuacji, w jakiej znalazła 
się firma. Główna ideą jest zało-
żenie, że sukces powiązany jest 

z niekonwencjonalnym i świeżym 
spojrzeniem na sytuację rynkową, 
w taki sposób by dostrzec nowe, 
powstające lub istniejące szan-
se rozwoju, zarówno przed jak  
i w trakcie działania firmy.
Próbując zobrazować powyższe 
twierdzenia można odnieść się 
do rynku paliwowego. Bez wąt-
pienia rosnąca cena ropy i w kon-
sekwencji cena benzyny, zmusza 
wielu użytkowników samochodów 
do poszukiwania innych źródeł na-
pędu. Nowe możliwości daje gaz.  
W związku z tym pojawiają się 
szanse rozwoju dla przedsiębior-
ców, którzy dostrzegając nowe 
zapotrzebowanie na usługi i pro-
dukty zwiążą rozwój firmy ze spe-
cjalizacją lub poszerzeniem dzia-
łań na przykład o montaż instalacji 
gazowych i dostarczanie paliwa 
gazowego. Kluczem do sukcesu 
jest umiejętność świeżego spoj-
rzenia na bieżącą sytuację rynku 
i odnalezienie sytuacji opisywane-
go zapotrzebowania. Oczywiście 
niezbędna jest w tym wypadku 

3 Andrzej Góralczyk – W poszukiwaniu niszy, IT Partner 1/2001, http://www.itpartner.
pl/artykuly/7638.html
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Stażystą może zostać osoba bez-
robotna, która nie ukończyła 25 
roku życia i jest zarejestrowana  
w urzędzie pracy przez okres do 
24 miesięcy albo bezrobotny do 
upływu 12 miesięcy od dnia okre-
ślonego w dyplomie, świadectwie 
lub innym dokumencie poświad-
czającym ukończenie szkoły wyż-
szej. Osoba taka również nie może 
ukończyć 27 roku życia i musi być 
zarejestrowana w urzędzie pracy 
do 24 miesięcy. Staż w obu przy-
padkach nie może jednak trwać 
dłużej niż jeden rok.
Podstawy prawne określające wa-
runki i sposób odbywania stażu 
zawarte są w Ustawie z 20 kwiet-
nia 2004 r. „O promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy” 
i w rozporządzeniu ministra go-
spodarki i pracy z dnia 24 sierp-
nia 2004 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków odbywania stażu 
oraz przygotowania zawodowego  
w miejscu pracy.
Staż odbywa się na podstawie 
umowy zawartej pomiędzy praco-
dawcą a starostą, lecz w praktyce 
jego rolę pełni dyrektor powiato-
wego urzędu pracy.
Jak szukać stażu? Zasadniczo 
istnieją dwa różne sposoby, które 
dla skutecznego działania należy 
stosować jednocześnie. Pierwszy 
– tzw. bierny- polega na systema-
tycznym przeglądaniu ofert, które 
są dostępne w każdym powiato-
wym urzędzie pracy. Drugi – tzw. 
aktywny - polega na poszukiwaniu 
kontaktów z różnymi firmami, urzę-
dami, które wykazują wolę przyję-
cia stażysty. Następnie przyszły 
pracodawca wypełnia odpowied-
nie formularze i dokumenty. 
Stażysta w czasie odbywania sta-
żu otrzymuje stypendium, które 
jest równe aktualnej kwocie zasił-
ku dla bezrobotnego, czyli obecnie 
540, 20 zł. Pieniądze wypłacane 

są przez powiatowy urząd pracy. 
Pracodawca zatem nie ponosi za-
sadniczo żadnych kosztów zwią-
zanych ze stażystą, płaci tylko za 
szkolenia przeciwpożarowe i BHP, 
nawet badania lekarskie finanso-
wane są z Funduszu Pracy.
Pracodawca zobowiązany jest do 
zapoznania stażysty z programem 
stażu, jego obowiązkami i upraw-
nieniami, organizowania szkole-
nia BHP i przepisów przeciwpo-
żarowych. Jeżeli charakter stażu 
tego wymaga również przydziela 
stażyście odzież i obuwie robocze 
oraz środki higieny osobistej. Po 
zakończeniu stażu wydaje bezro-
botnemu opinie o zdobytych do-
świadczeniach i wykonywanych 
obowiązkach.
Stażyście przysługują 2 dni urlopu 
za każde 30 dni kalendarzowych 
odbywania stażu. Poza tym sta-
żysta zobowiązany jest do prowa-
dzenia sprawozdania z przebiegu 
stażu. Sprawozdanie takie za-
wiera opis wykonywanych zadań 
oraz zdobytych kwalifikacji zawo-
dowych. Stażysta zwraca wypeł-
nione sprawozdanie do PUP do 
7 dni od dnia otrzymania opinii od 
pracodawcy.

Staże organizowane przez PUP 
trwają przeważnie od 3 do 12  
miesięcy, a ich finansowanie pole-
ga na podziale ogólnej kwoty wy-
nikającej z budżetu PUP, więc im 
bliżej końca roku kalendarzowego 
tym trudniej o środki na sfinanso-
wanie stażu.
Pomimo bardzo rozbudowanego 
ustawodawstwa regulującego za-
sady i warunki odbywania stażu, 
stażysta nie ma możliwości zdo-
bywania wszystkich umiejętności 
wynikających z charakteru sta-
nowiska, które zajmuje. Przede 
wszystkim nie może on brać udzia-
łu w szkoleniach pracowników, a to 
z tego względu, iż PUP nie finan-
suje takich szkoleń podnoszących 
kwalifikacje bezrobotnego. Poli-
tyka powiatowych urzędów pracy 
zamyka się więc w finansowaniu 
pracy stażysty w wąsko rozumia-
nym miejscu pracy.
Największą niedogodnością od-
bywania stażów jest konieczność 
wysyłania co miesiąc listy obec-
ności do PUP, która  jest podsta-
wą do wypłaty stypendium. Nie 
ma możliwości wpłaty pieniędzy 
na konto, stażysta musi osobiście 
- bez względu na fizyczną odle-

Stażysta- quasipracownik

RYNEK PRACY

Czy warto być stażystą, kto nim może zostać i jak szukać stażu dla siebie?
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głość PUP od miejsca odbywania 
stażu- stawić się wyznaczonego 
dnia po odbiór stypendium. Poza 
tym ze względu na fakt, iż docie-
ranie list obecności do PUP może 
przeciągać się z przyczyn całkiem 
niezależnych i nieprzewidywal-
nych, wypłata stypendiów może 
się opóźniać. Nie da się ukryć, że 
w statusie stażysty istnieje pewien 
chaos wynikający z podwójnej za-
leżności. Jeżeli chodzi o stronę fi-
nansową stażysta jest całkowicie 
związany z powiatowym urzędem 
pracy, natomiast wszelkie formal-
ne sprawy dotyczące samej pra-
cy, wyznaczania dni wolnych, sta-
żysta zobowiązany jest dopełniać  
w miejscu odbywania stażu. Nie-
jednokrotnie te dwie kwestie wza-
jemnie się zazębiają i powstają sy-
tuacje, kiedy to stażysta domaga 
się wypłaty zaległego stypendium 
od kierownika czy swojego prze-
łożonego, a nie od powiatowego 
urzędu pracy.
Pomimo tego, że małe są szanse 
na znalezienie pracy po studiach 
bez odpowiedniego doświadcze-
nia, stosunkowo mała liczba stu-
dentów jak i absolwentów może 
pochwalić się doświadczeniem 
zawodowym. Nie wiadomo czy 
wynika to z małej świadomości  
i braku znajomości zasad rządzą-
cych rynkiem pracy, czy po prostu 
zawiłości prawnych  i trudności  
w okiełznaniu wszystkich warun-
ków odnoszących się do praw  
i obowiązków stażysty, a może  
z braku informacji i słabej promocji 
ze strony urzędów pracy.
Staż ma jednak jedną wielką zale-
tę: wprowadza młodego człowieka 
w rynek pracy. Stażysta staje się 
swoistym graczem, który pozna-
je reguły i zasady panujące w tej 
dziedzinie, a tym samym nabywa 
ogólnej wiedzy i pewności w po-
ruszaniu się po tym trudnym ob-
szarze. 

Grzegorz Kleszcz
Stażysta w Wojewódzkim  

Urzędzie Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Kato-
wicach we współpracy z Powia-
towym Urzędem Pracy w Święto-
chłowicach przeprowadził w paź-
dzierniku szkolenie według nowe-
go podręcznika Klubu Pracy, dla 
osób powyżej 50 roku życia. Zaję-
cia prowadzili Liderzy zatrudnieni 
w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Świętochłowicach i w Centrum 
Informacji i Planowania Karie-
ry Zawodowej Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Katowicach. 
Szkolenie w ramach Klubu Pra-
cy trwa trzy tygodnie i obejmuje 
20 sesji szkoleniowych. Przez 
dwa tygodnie trwają zajęcia,  
w trakcie których, uczestnicy uzu-
pełniają wiedzę i nabywają nowe 
umiejętności potrzebne w aktyw-
nym poszukiwaniu i uzyskiwaniu 
zatrudnienia. Trzeci tydzień za-
rezerwowany jest na praktyczne 
szukanie pracy. Osobom bezro-
botnym, uczestniczącym w Klu-
bie Pracy, przysługuje ponadto 
prawo do zasiłku szkoleniowego 
oraz zwrotu kosztów przejazdu 
na zajęcia, jeśli odbywają się one 
poza miejscem ich stałego za-
mieszkania. 
Szkolenie Klubu Pracy realizo-
wane w październiku 2005 r. 
skierowane było do osób bezro-
botnych powyżej 50 życia. Jest to 
grupa osób bezrobotnych, znaj-
dujących się w bardzo trudnej sy-
tuacji zawodowej i wymagająca  
w związku z tym szczególnej 
uwagi i troski ze strony urzędów 
pracy. Ustawa o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy 
w art. 49. pkt.3. określa tę grupę  
jako ,,osoby będące w szczegól-
nej sytuacji na rynku pracy’’.
W październikowym Klubie Pra-
cy uczestniczyło 9 kobiet. Panie 

posiadały w większości wykształ-
cenie średnie w zawodach: na-
uczyciel, księgowa, technolog 
żywienia zbiorowego, referent 
ds. zbytu, pracownik biurowy, 
technik mechanik. Były to osoby 
posiadające duże doświadczenie 
zawodowe. W chwili zwolnienia 
brakowało im od 2 do 4 lat do 
osiągnięcia wieku emerytalne-
go. Panie nie wykazywały oznak 
zwiększonego poczucia bezrad-
ności. W trakcie warsztatów prze-
jawiały postawę aktywną, chętnie 
brały udział w proponowanych 
ćwiczeniach, wyraźnie dostrze-
gały celowość uczestniczenia  
w zajęciach.  
W trakcie zajęć uczestniczki mia-
ły możliwość sprawdzenia, jak ich 
własne kompetencje, umiejętno-
ści i kwalifikacje odpowiadają wy-
mogom rynku pracy. Poznały pod-
stawowe zagadnienia dotyczące 
rynku pracy i mechanizmów, które 
nim rządzą. Opanowały metody  
i techniki poszukiwania pracy i na-
uczyły się stosować je w prakty-
ce. P Zapoznały się  z obowiązu-
jącymi standardami sporządzania 
dokumentów aplikacyjnych oraz 
miały możliwość sprawdzenia się 
podczas symulacyjnej rozmowy 
kwalifikacyjnej. Uzyskały wiedzę 
na temat różnych form zatrud-
nienia oraz prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej. Po-
znały również alternatywę, jaką 
jest możliwość poszukiwania 
pracy w krajach Unii Europejskiej 
w ramach sieci EURES. Sesje 
szkoleniowe obejmowały również 
spotkania rozwijające aktywność 
twórczą, umiejętności interperso-
nalne oraz postawę asertywną. 
Tematyka realizowanych sesji 
szkoleniowych, pozwoliła uczest-

Kluby Pracy 50+

RYNEK PRACY

Propozycje dla kobiet po pięćdziesiątce, co robić by zwiększyć 
swoje szanse na rynku pracy
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niczkom nie tylko zdobywać wie-
dzę i umiejętności niezbędne do 
poszukiwania pracy, ale również 
spróbować zrozumieć własne 
emocje, które towarzyszyły im po 
utracie pracy. Zajęcia miały rów-
nież za zadanie pokazać waż-
ną rolę pozytywnego myślenia  
w procesie uczenia się. 
Klub Pracy poza wymienionymi 
powyżej zadaniami, spełnia jesz-
cze jedną bardzo ważna rolę,  
o której nie wolno zapominać. 
Dzięki przebywaniu wśród osób, 
które znajdują się w podobnej sy-
tuacji do naszej, uczestniczki mo-
gły wymienić doświadczenia oraz 
udzielić sobie nawzajem wspar-
cia, które pomogło im spojrzeć  
z innej perspektywy na przeszko-
dy, które do tej pory wydawały się 
nie do pokonania. Jedną z takich 
przeszkód w znalezieniu ponow-
nego zatrudnienia, był wymóg 
znajomości obsługi komputera, 
stawiany przez wielu pracodaw-
ców. Dzięki wzajemnemu kontak-
towi jaki nawiązał się w trakcie 
zajęć, 5 z 9 pań, w dwa dni po 
zakończeniu szkolenia w Klubie 
Pracy, zdecydowało się uczestni-
czyć w nieodpłatnym kursie kom-
puterowym organizowanym przez 
Miejskie Centrum Informacji.  
Szkolenie ukończyły wszystkie 
osoby, które 3 października – za-
pewne nie do końca przekonane, 
co do tego czy warto – przyszły do 
urzędu pracy. Fakt, że wszystkie 
panie dotrwały do 21 paździer-
nika świadczy o tym, że doszły 
do wniosku, że warto. Uwierzyły  
i spróbowały zmienić coś w swo-
jej sytuacji zawodowej, zwiększy-
ły własne poczucie skuteczności. 
Mamy nadzieję, że takie nasta-
wienie pozostanie w nich jak 
najdłużej i przyniesie w efekcie 
ponowne zatrudnienie.    

Magdalena Wrzecion 
Centrum Informacji i Plano-

wania Kariery Zawodowej

Działania w zakresie podno-
szenia kwalifikacji zawodowych 
mieszkańców województwa ślą-
skiego współfinansowane przez 
Europejski Fundusz Społeczny 
zazwyczaj kojarzą się wyłącznie 
z pomocą dla osób pracujących. 
Dzieje się tak zapewne dlatego, 
że projekty Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego (ZPORR) realizo-
wane przez różnego typu instytu-
cje (m. in. gminy, powiaty, instytu-
cje szkoleniowe, szkoły wyższe, 
organizacje pozarządowe) opie-
rają się na otwartej rekrutacji. Nic 
więc dziwnego, że przeglądając 
ogłoszenia prasowe, strony inter-
netowe czy ulotki i plakaty, mamy 
wrażenie, że EFS pomaga tylko 
osobom zatrudnionym.
Przekonanie to jest błędne, bo-
wiem bardzo dużo środków finan-
sowych Funduszu przeznaczo-
nych jest na pomoc osobom bez-
robotnym. Umożliwia to Sektoro-

wy Program Operacyjny Rozwój 
Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 
– co prawda mniej „widowiskowy” 
w swojej akcji promocyjnej (jedy-
nymi instytucjami realizującymi 
projekty są powiatowe urzędy 
pracy, które rekrutują uczestni-
ków na podstawie prowadzonej 
przez siebie ewidencji, nie wy-
maga to więc szerokiej promocji 
i ogłoszeń o naborze), ale równie 
skuteczny i potrzebny jak działa-
nia ZPORR.
W roku 2005 Wojewódzki Urząd 
Pracy w Katowicach ogłosił kon-
kursy do dwóch działań SPO 
RZL, dla których pełni rolę Insty-
tucji Wdrażającej:

1.2 schemat a) – Wspieranie 
młodzieży na rynku pracy
1.3 schemat a) – Wspieranie 
osób bezrobotnych, w tym dłu-
gotrwale bezrobotnych.

Jedynymi podmiotami upraw-
nionymi do realizacji projektów  
w tych schematach są powiatowe 

•

•

Tabela 1 – Charakterystyka wsparcia w ramach działania 1.2 schemat a) 
SPO RZL w województwie śląskim

Unijna pomoc również dla  
bezrobotnych

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Działania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
Rozwój Zasobów Ludzkich obejmują nie tylko osoby już pra-
cujące.
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urzędy pracy. 
W odpowiedzi na ogłoszony  
w dniu 7 kwietnia konkurs wszystkie 
powiatowe urzędy pracy – jest ich  
w naszym województwie aż 31 – 
złożyły wnioski o dofinansowanie 
realizacji projektów do obu dzia-
łań. Każdy wniosek był weryfiko-
wany formalnie, a następnie oce-
niany merytorycznie przez człon-
ków Komisji Oceny Projektów. 
Wynikiem procedury wyboru było 
zatwierdzenie do dofinansowania 
62 projektów – tak więc każdy 
urząd realizuje dwa projekty, po 
jednym do każdego z działań.
Wartość projektów realizowa-
nych w województwie w ramach 
działania 1.2 wynosi 54 887 240 
złotych, w tym 39 568 684 złote 
to środki Funduszu Pracy pozo-
stające w dyspozycji Samorządu 
Województwa Śląskiego. Powia-
towe urzędy uracy planują objąć 
wsparciem grupę ponad 13 200 
osób bezrobotnych do 25 roku ży-
cia oraz bezrobotnych absolwen-
tów. Uczestnicy projektów zostaną 
objęci nieodpłatnym wsparciem  
w postaci:

pośrednictwa pracy i poradni-
ctwa zawodowego;
szkoleń;

•

•

jednorazowych środków na 
podjęcie działalności gospo-
darczej;
subsydiowanego zatrudnie-
nia;
staży;
przygotowania zawodowego  
w miejscu pracy.

Szczegółowe dane zestawiono  
w Tabeli 1.
W przypadku projektów do dzia-

•

•

•
•

Tabela 2 – Charakterystyka wsparcia w ramach działania 1.3 schemat a) 
SPO RZL w województwie śląskim

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

łania 1.3 wartości liczbowe są 
proporcjonalnie mniejsze: 31 744 
995 złotych to całkowita wartość 
projektów, w tym 22 880 012 
złotych pochodzi ze środków 
Funduszu Pracy pozostających 
w dyspozycji Samorządu Woje-
wództwa Śląskiego.
Uczestnikami projektów są bezro-
botne osoby powyżej 25 roku ży-
cia, w szczególności długotrwale 
pozostające bez pracy (przez 
okres co najmniej 12 miesięcy, 
jednakże nie dłużej niż 24 mie-
siące). Planuje się objęcie pomo-
cą grupy prawie 8 800 osób. For-
my wsparcia pozostają identycz-
ne jak w działaniu 1.2, jednakże 
z wyłączeniem staży, których nie 
przewidziano dla uczestników 
projektów do działania 1.3 SPO 
RZL.
Stosowne dane liczbowe przed-
stawiono w Tabeli 2.
Osoby zainteresowane udziałem 
w projektach prosimy o kontakt  
z powiatowym urzędem pracy 
właściwym dla miejsca zamiesz-
kania.

Jakub Zawadzki
Agnieszka Sikorska

Wydział Obsługi EFS
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Od 1 stycznia 2004 r. Wojewódz-
ki Urząd Pracy realizuje ustawę  
z dnia 28 listopada 2003 r. o służ-
bie zastępczej (Dz. U. z 2003 r., 
nr 223, poz.2217), która określa 
zasady ubiegania się poborowych 
o służbę, tryb kierowania i warun-
ki jej odbywania oraz obowiązki 
i uprawnienia poborowych oraz 
pracodawców. Mogą być do niej 
skierowani mężczyźni, którzy ze 
względu na przekonania religijne 
lub wyznawane zasady moralne 
nie chcą odbywać służby wojsko-
wej. Przeznaczenie do niej na-
stępuje na wniosek poborowego, 
a decyduje o tym komisja woje-
wódzka. 
Służba zastępcza trwa 18 miesię-
cy, a dla absolwentów szkół wyż-
szych 6 miesięcy.

O tym, który pracodawca będzie 
mógł zatrudniać poborowych de-
cyduje minister właściwy do spraw 
pracy. Do Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej należy rozstrzyganie 
wniosków podmiotów ubiegają-
cych się o pozytywną decyzję na 
odbywanie służby przez pobo-
rowych. W 2005 roku w naszym 
województwie zgodę uzyskało 
109 podmiotów. Natomiast z roku 
ubiegłego pozytywne decyzje po-
siada 146 pracodawców.
Spośród 255 podmiotów upraw-
nionych do przyjmowania pobo-
rowych ze względu na przedmiot 
działalności:

26 reprezentuje ochronę śro-
dowiska,
3 - ochronę przeciwpożarową,
51 - ochronę zdrowia,
59 - pomoc społeczną,
18 - opiekę nad osobami nie-
pełnosprawnymi,
94 - administrację publiczną,
4 - wymiar sprawiedliwości.

W woj. śląskim najczęściej wystę-

•

•
•
•
•

•
•

pującą formą organizacyjną pod-
miotów, u których można odbywać 
służbę, są samorządowe jednost-
ki organizacyjne, których jest 155. 
Pozostałe to 46 publicznych za-
kładów opieki zdrowotnej oraz 39 
organizacji pożytku publicznego  
i 15 państwowych jednostek orga-
nizacyjnych.
Od 8 marca 2004 r. działa Komi-
sja Wojewódzka do Spraw Służby 
Zastępczej, która została powoła-
na zarządzeniem Marszałka Wo-
jewództwa Śląskiego. Jej obsługą 
administracyjną i organizacyjną 
zajmują się pracownicy Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy. Komisja 
rozpatruje wnioski poborowych 
ubiegających się o przeznaczenie 
do służby. 
Do końca października 2005 roku 
rozpatrzyła 471 wniosków poboro-
wych, umotywowanych zasadami 
moralnymi albo przekonaniami 
religijnymi. Komisja wydała 255 
orzeczeń o przeznaczeniu pobo-
rowych do służby oraz 204 o od-
mowie przeznaczenia, a pozosta-
łe sprawy umorzono. 

Realizacją w/w orzeczeń zajmuje 
się Wojewódzki Urząd Pracy po-
przez:

pozyskiwanie ofert przyjęcia 
poborowych,
wydawanie poborowym kart 
skierowania,
zawieranie umów z pracodaw-
cami o wykonywanie pracy 
przez poborowego.

W 2005 roku 216 pracodawców 
złożyło 735 ofert przyjęcia pobo-
rowych na określone stanowiska. 
Miejsca pracy zgłaszają najczęś-
ciej szpitale i placówki służby 
zdrowia, domy opieki społecz-
nej, ośrodki pomocy społecznej, 
ośrodki dla osób niepełnospraw-

•

•

•

nych, jednostki organizacyjne 
straży pożarnej, urzędy miasta lub 
gminy, organizacje pożytku pub-
licznego. W bazie ofert najwięcej 
stanowisk jest dla: robotników 
gospodarczych, salowych, sani-
tariuszy, noszowych, asystentów 
osób niepełnosprawnych, opieku-
nów osób starszych, konserwa-
torów, kierowców samochodów 
osobowych, techników mechani-
ków, strażaków. Obecnie sytuacja  
w zakresie ofert pracy pozwala na 
zapewnienie miejsc pracy wszyst-
kim poborowym. W 2005 roku  skie-
rowano 263 poborowych do odby-
cia służby u pracodawców. Zatrud-
niając ich podmioty nie wiążą się  
z nimi umowami o pracę lecz zawie-
rają umowę o wykonywanie pracy 
przez poborowego skierowane-
go do odbycia służby zastępczej.  
W województwie śląskim aktual-
nie odbywa służbę 445 osób.
Poborowym odbywającym służbę 
przysługuje świadczenie pienięż-
ne w wysokości 640 zł miesięcz-
nie, które wypłaca podmiot zatrud-
niający poborowego. Odprowadza 
on obowiązkowe składki na ubez-
pieczenia społeczne – na zasa-
dach funkcjonujących w systemie 
powszechnym. Natomiast jest 
zwolniony z pobierania zaliczek 
od świadczeń na podatek docho-
dowy, który jest odprowadzany 
na podstawie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. 
Do tego dochodzą jeszcze świad-

Raport ze służby zastępczej

SŁUŻBA ZASTĘPCZA

Najwięcej ofert pracy dla poborowych przychodzi z placówek służby zdrowia, 
szpitali i domów opieki społecznej.
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czenia dla poborowego w charak-
terze biletów na codzienny dojazd 
do pracodawcy i z powrotem do 
jego miejsca zamieszkania, odzie-
ży roboczej i środków ochrony 
indywidualnej, urlopu wypoczyn-
kowego w wymiarze 9 dni ka-
lendarzowych w pierwszym roku 
służby i 11 w drugim, zwolnienia 
od pracy na zasadach dotyczą-
cych pracowników w przypadku 
ślubu, urodzenia się jego dziecka, 
pogrzebu najbliższych członków 
rodziny, możliwości korzystania  
z urządzeń socjalnych.
Pracodawcom przysługuje zwrot 
wypłaconych poborowym świad-
czeń pieniężnych. W roku bieżą-
cym o refinansowanie świadczeń 
dla poborowych wystąpiło 215 
podmiotów.
Zadania realizowane w ramach 
służby zastępczej są zadaniami 
zleconymi z zakresu administracji 
rządowej i są finansowane z bu-
dżetu państwa w formie dotacji 
celowej.

Służba zastępcza dla osób, które 
dopiero co ukończyły szkoły jest 
okazją do nabycia praktyki za-
wodowej. Poza tym po przepra-
cowaniu 18 lub 6 miesięcy u pra-
codawcy młody mężczyzna ma 
uregulowany stosunek do służby 
wojskowej.
Korzyści wynikające z zatrudnie-
nia poborowego to:

niskie koszty finansowe zwią-
zane z zatrudnieniem poboro-
wego,
zwolnienie z podatku docho-
dowego od świadczeń pienięż-
nych, 
zwrot kosztów wypłaconego 
świadczenia pieniężnego,
możliwość zatrudnienia po-
borowego po okresie 18 lub 6 
miesięcznej służby.

Urszula Klimaszewska
Zespół ds. Służby Zastępczej

•

•

•

•

Strach przed napływem taniej siły 
roboczej z krajów Europy środko-
wo – wschodniej, symbolizowa-
nej przez “polskiego hydraulika”, 
doprowadził do odrzucenia przez 
Francuzów projektu konstytucji eu-
ropejskiej. Bardzo silne we Francji 
związki zawodowe już wcześniej, 
podczas negocjacji akcesyjnych, 
wymusiły na rządzie wprowadze-
nie ograniczeń w dostępie Polaków 
i innych obywateli nowych państw 
członkowskich Unii Europejskiej 
do rynku pracy. Istnieje jednak 
szansa, że po upływie pierwsze-
go okresu (1 maja 2006 r.) nastąpi 
stopniowe otwieranie francuskie-
go rynku pracy. Okresy przejścio-
we, czyli czasowe ograniczenie  
w dostępie do rynku pracy obowią-
zujące od 1 maja 2004 r., odnoszą 
się jednak do tylko pracowników 
zatrudnianych na umowę o pracę. 
Nie dotyczą natomiast studentów, 
naukowców i osób podejmujących 
się świadczenia usług.

Niezbędne formalności

Legalne zatrudnienie we Fran-
cji wciąż wiąże się z długą  
i skomplikowaną procedurą admi-
nistracyjną związaną z uzyskaniem 
zezwolenia na pracę i pobyt. Mimo 
to liczba Polaków wyjeżdżających 
do pracy nieznacznie, ale syste-
matycznie wzrasta – z 8 369 osób  
w 2002 roku do ponad 9 000  
w 2004 r. 
Firma francuska zainteresowana 
zatrudnieniem obywatela polskie-
go powinna zgłosić się do Departa-
mentalnej Dyrekcji do Spraw Pracy, 
Zatrudnienia i Szkolenia Zawodo-
wego (DDTEFP - Direction Dépar-
tementale du travail, de l’emploi 
et de la formation professionnelle)  
w departamencie, w którym ma swą 

siedzibę, z wnioskiem o zezwole-
nie na zatrudnienie obcokrajowca. 
Dokumentacja o zatrudnienie ob-
cokrajowca powinna zawierać:

wniosek, z dobrze przygoto-
wanym uzasadnieniem poda-
jącym przyczyny, dla których 
przyszły pracodawca chce za-
trudnić pracownika z zagranicy 
(wysokie kwalifikacje polskiego 
kandydata, brak kandydatów 
spośród miejscowych bezrobot-
nych itp.),
umowę o pracę lub promesę 
zatrudnienia – w 3 egzempla-
rzach,
zobowiązanie pracodawcy do 
wniesienia stosownej opła-
ty na rzecz OMI (893 € lub  
1 613 €, w zależności od pro-
ponowanego wynagrodzenia 
pracownika; pracodawca nie 
ma jednak prawa potrącać  
z wynagrodzenia pracownika tej 
opłaty, a także kosztów podróży 
do Francji czy innych wydatków, 
które poniósł przy zatrudnianiu 
obcokrajowca), 
wypełniony kwestionariusz do-
tyczący warunków zakwatero-
wania wnioskodawcy, 
3 fotografie,
dwie koperty ze znaczkami  
z wpisanym adresem wniosko-
dawcy,
dokumenty potwierdzające 
kwalifikacje zawodowe, dyplo-
my ukończenia szkół, kursów, 
CV, uzasadnienie ubiegania się 
o pracę oraz wyciąg z rejestru 
handlowego pracodawcy. 

Składane dokumenty muszą być 
sporządzone w języku francu-
skim, w przypadku dokumentów  
w innych językach (np. po polsku) 
– konieczne będzie przetłumacze-
nie ich na język francuski przez tłu-
macza przysięgłego. 

•

•

•

•

•
•

•

Praca we Francji - możliwości  
i ograniczenia

PRACA ZA GRANICĄ

Rozważany jest pięcioletni okres przejściowy w zamian za 
dotychczasowy dwuletni. To wynik strachu przed „polskim hy-
draulikiem” i siły tamtejszych związkowców.
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DDTEFP w porozumieniu z Kra-
jową Agencją ds. Zatrudnienia 
(ANPE - Agence Nationale pour 
l’emploi) weryfikuje informacje  
o niemożności znalezienia fran-
cuskiego pracownika na wakują-
ce stanowisko. Po 6-8 tygodniach 
kandydat do pracy powinien uzy-
skać informację o zgodzie na wy-
danie pozwolenia na pracę lub 
też odmowę jego wydania. Zgoda 
na zatrudnienie przesyłana jest 
do działającego przy Ambasa-
dzie Republiki Francuskiej Urzędu  
ds. Migracji  Międzynarodo-
wych (OMI – Office des Mi-
grations Internationales, biuro  
w Warszawie mieści się na ul. 
Puławskiej 17, tel. 022 852 81 
05). Pracownik musi także od-
być badania lekarskie we wska-
zanej przez biuro OMI polskiej 
przychodni. Po odbyciu badań  
i w oparciu o przesłane dokumen-
ty, Ambasada (Konsulat) Francji 
wydaje obywatelowi polskiemu po-
zwolenie na pracę. 

Gdzie szukać pracy?

Ogłoszenia o wolnych miejscach 
pracy we Francji można znaleźć 
m. in. na stronach internetowych 
Europejskich Służb Zatrudnienia 
EURES www.europa.eu.int/eures, 
Krajową Agencją ds. Zatrudnienia 
www.anpe.fr, a także: www.keljob.
com, www.emailjob.com, www.
travail.gouv.fr, www.sett.org, www.
planetanim.com. 

Praca „na czarno”

We Francji nie opłaca się praco-
wać nielegalnie. Przepisy kodek-
su nakładają bowiem grzywnę 
zarówno na pracownika jak i pra-
codawcę, a dodatkowo także na 
osoby świadomie korzystające  
z usług osób nielegalnie zatrud-
nionych. Do pracy nielegalnej za-
liczane jest każde zajęcie, które 
nie zostało zgłoszone odpowied-
nim organom, a za które zatrud-
niony dostaje wynagrodzenie (w 
tym również zatrudnienie bez 
zgłoszenia fille au pair czy pomo-
cy domowej). W razie podobnego 

wykroczenia osoba zatrudniająca 
nielegalnie jest zagrożona karą do 
3 lat więzienia i grzywną do 45 000 
€. Osoba wykonująca nielegalnie 
pracę zagrożona jest karą do 2 lat 
więzienia i grzywną w wysokości 
do 30 000 €. Osoba prawna (np. 
spółka) zatrudniająca nielegalnie 
podlega znacznie wyższej karze 
grzywny, wynoszącej do 150 000 
€. Poza tym dotykają ją też inne 
kary, takie jak zakaz prowadzenia 
działalności przez okres do 5 lat.

Specjalne procedury – pracow-
nik sezonowy i pracownik - sta-
żysta

Mimo restrykcyjnych przepisów 
dotyczących zatrudnienia ob-
cokrajowców we Francji Pola-
cy mogą już dziś podejmować  
u pracodawców francuskich pracę 
sezonową lub staże zawodowe, 
zgodnie z podpisanymi w latach 
90 porozumieniami międzyrządo-
wymi.
W 1994 roku weszła w życie pod-
pisana przez rządy Republiki Fran-
cuskiej i Polski umowa umożliwia-
jąca wykonywanie przez Polaków 
pracy sezonowej we Francji (głów-
nie przy zbiorze owoców i warzyw). 
Pracownik sezonowy zatrudniany 
jest w pełnym wymiarze czasu pra-
cy, na okres do 6 miesięcy (niektó-
rych przypadkach – do 8 miesięcy) 
w ciągu roku.  
Francuski pracodawca zainte-
resowanym zatrudnieniem pol-
skiego pracownika sezonowego 
powinien złożyć we właściwej 
dla swego miejsca zamieszka-
nia DDTEFP wstępną umowę  
o pracę pracownika sezonowego. 
Umowa ta powinna określać czas 
pracy i okres (terminy, daty), któ-
rym praca będzie wykonywana. 
Wnioski składane do DDTEFP 
przez francuskiego pracodaw-
cę mogą być imienne (przezna-
czone dla konkretnych osób) jak  
i anonimowe. Te ostatnie za po-
średnictwem OMI trafiają do Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej, a następnie do wojewódzkich 
urzędów pracy, które prowadzą 
nabór kandydatów do pracy. Do-

kumenty osób zainteresowanych 
weryfikowane są w MPiPS a na-
stępnie przekazywane do OMI. 
Lista anonimowych ofert pracy 
sezonowej we Francji dostępna 
jest na stronie internetowej www.
praca.gov.pl. Zarówno w przypad-
ku ofert imiennych jak i anonimo-
wych kandydat powinien w Polsce 
odbyć badania lekarskie w przy-
chodni wskazanej przez biuro OMI  
w Warszawie. Pozytywny wy-
nik badań i wyrażenie zgody na 
umowę o pracę stanowi dla pol-
skiego pracownika sezonowego 
podstawę do wyjazdu do Francji  
i pozwala na podjęcie pracy. Praco-
dawca francuski, z chwilą zatrud-
nienia pracownika sezonowego, 
zobowiązany jest do wpłacenia na 
rzecz OMI stosownej kwoty, która 
zależy od czasu trwania kontraktu 
(od 158 € do 473 €). W przypad-
ku zatrudnienia pracowników se-
zonowych poza rolnictwem, czyli  
w handlu, przemyśle i innych ro-
dzajach działalności gospodarczej, 
opłata wnoszona przez pracodaw-
cę wynosi 400 € od osoby, nieza-
leżnie od czasu trwania umowy  
o pracę.

Specjalne procedury obowiązują 
w przypadku ubiegania się o staż 
zawodowy we Francji. 
Zgodnie z polsko – francuską umową 
rządową z 1990 roku stażysta (jeu-
ne professionnel) to  osoba w wieku 
18 – 30 lat, legitymująca się mini-
mum wykształceniem zawodowym  
i dwuletnim doświadczeniem 
zawodowym oraz posiadająca 
znajomość języka francuskiego  
w stopniu odpowiednim do wyma-
gań dla stanowiska pracy, na którym 
będzie odbywała staż. Czas stażu  
u jednego, określonego praco-
dawcy wynosi jeden rok, z moż-
liwością przedłużenia o dalsze  
6 miesięcy. Stażysta powinien 
otrzymywać wynagrodzenie po-
zwalające na pokrycie kosztów 
pobytu, w wysokości co najmniej 
takiej jak pracownicy – obywa-
tele kraju przyjmującego na tym 
samym stanowisku pracy. Staży-
ści powinni być traktowani, opła-
cani oraz zatrudnieni na takich 
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samych warunkach (czas pracy, 
bezpieczeństwo i higiena pra-
cy, ubrania ochronne itp.), jak 
pracownicy miejscowi. Rocznie  
z wyjazdów w charakterze staży-
sty do Francji może skorzystać  
1 000 młodych osób.
Jeśli pracodawca francuski jest 
zainteresowany przyjęciem kon-
kretnego polskiego stażysty powi-
nien zgłosić się do właściwej tzw. 
delegacji EEI – Espace Emploi 
International (adresy biur znaleźć 
można na stronie www.eei.com.fr), 
gdzie otrzyma wykaz niezbędnych 
dokumentów, które należy złożyć. 
Kandydat wypełnia po francusku  
i podpisuje kwestionariusz (fi-
che de candidate), zobowią-
zanie do powrotu do kraju po 
zakończeniu stażu, dołącza 
zdjęcia, kopie dyplomów (wraz  
z tłumaczeniem na język francu-
ski), ewentualnie potwierdzenia od-
bytych praktyk lub pracy (z tłuma-
czeniem na francuski), fotokopię 6 
stron paszportu (bez konieczności 
potwierdzania ich zgodności z ory-
ginałem). Pracodawca po otrzyma-
niu ww. dokumentów winien dodat-
kowo dołączyć m.in. umowę o pra-
cę podpisaną już przez kandydata 
na stażystę (formularz uzyskany 
z EEI), wypełniony formularz na 
pozwolenie o pracę dla stażysty 
wraz z deklaracją wpłaty kwoty 58 
€ na rzecz OMI oraz ewentualnie 
inne wymagane dokumenty doty-
czące kandydata. Dokumentację 
należy przygotować w 4 egzem-
plarzach. Na podstawie złożo-
nych dokumentów, odpowiednia 
delegatura EEI w porozumieniu  
z DDTEFP może odrzucić wniosek 
lub wyrazić zgodę na staż. W przy-
padku zgody na odbycie stażu, 
warszawski oddział OMI wskazuje 
przychodnię, w której kandydat po-
winien przeprowadzić w Polsce ba-
dania lekarskie. Pozytywny wynik 
badań pozwoli na uzyskanie osta-
tecznej zgody i wyjazd do Francji. 
Anonimowe oferty zatrudnienia 
stażystów, przekazywane przez 
stronę francuską do polskiego 
Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej, znaleźć można na stronie 
polskich służb zatrudnienia www.

praca.gov.pl. Osoby zaintere-
sowane mogą skorzystać także  
z francuskiego portalu www.infos-
tages.com.  

Zezwolenie na pobyt

Wprawdzie wizy turystycz-
ne i pracownicze dla obywa-
teli polskich zostały zniesione  
z dniem wejścia Polski do Unii 
Europejskiej, jednak każdy pobyt 
na terytorium Francji dłuższy niż  
3 miesiące wymaga uzyskania od-
powiedniego zezwolenia (tzw. kar-
ty pobytu – la carte de séjour). Ro-
dzaj karty będzie zależał od czasu, 
na jaki została zawarta umowa  
o pracę.

Cudzoziemcom podejmującym 
pracę na okres 1 roku lub dłużej 
wydawana jest karta z dopiskiem 
„pracownik” (la carte de séjour 
temporaire salarié), która upraw-
nia do wykonywania jednego lub 
kilku (wskazanych w karcie) zawo-
dów. Karta taka ważna jest przez  
1 rok i jest odnawialna. W przypad-
ku umów o pracę na okres krótszy 
niż 12 miesięcy  wydaje się kartę 
pobytu tymczasowego z dopiskiem 
“tymczasowe pozwolenie na pracę” 
(autorisation provisoire de travail), 
uprawniającą do podjęcia pracy 
tylko u jednego pracodawcy. Ze-
zwolenie wydawane jest na okres 
9 miesięcy z możliwością odno-
wienia. Osoby podejmujące pracę 
sezonową otrzymują kartę pobytu  
z pozwoleniem na pracę sezono-
wą u określonego pracodawcy, na 
okres nie przekraczający 6 mie-
sięcy.

Wniosek o przyznanie karty poby-
tu składa się w prefekturze policji 
lub w merostwie (urzędzie miasta) 
właściwym dla miejsca zamieszka-
nia. Do wniosku należy dołączyć 
aktualny paszport, świadectwo 
urodzenia, świadectwo ślubu,  
3 zdjęcia, umowę najmu miesz-
kania, zaświadczenie od pra-
codawcy oraz zaświadczenie  
o opłacaniu składek na ubezpie-
czenie społeczne. 

Wynagrodzenie, ubezpieczenie, 
podatki …

W 1980 r. Francja wprowadziła 
minimalną ustawową kwotę wyna-
grodzenia brutto za godzinę (SMIC 
– Salaire Minimum Interprofession-
nel de Croissance), poniżej której 
pracodawca
nie może zatrudnić osoby na peł-
nym etacie. Stawka ta, corocznie 
rewaloryzowana w lipcu, wynosi 
(od 1.07.2005 r.) 8,03 € za godzi-
nę lub 1357,07 € na miesiąc przy 
151,67 godzinach pracy w miesią-
cu (czyli 35 godzinach tygodniowo 
– jest to obowiązujący od 2002 r. 
ustawowy czas pracy). Należna 
pensja jest wypłacana pracowni-
kom wraz z wręczanym tzw. “bulle-
tin de paie”, na którym wymienione 
są wszystkie jej składniki oraz po-
trącane składki. 
Wszyscy pracownicy we Francji 
podlegają ubezpieczeniu społecz-
nemu. Organem zajmującym się 
pobieraniem należności dla kas 
społecznych jest URSSAF. Skład-
ki miesięczne pobierane z pensji 
pracownika wynoszą ok. 20-23%. 
Składki te wpływają do kas spo-
łecznych (caisse d’assurance ma-
ladie), które zajmują się zarządza-
niem finansowania ubezpieczeń 
społecznych (choroby, macierzyń-
stwo, kalectwo, wypadki zawodowe  
i śmierć). Istnieje też kasa emery-
talna (caissed’assurance vieillese) 
oraz bezrobocia (Assedic). 
Kolejnym obciążeniem finansowym 
dla pracownika są podatki. Francu-
ski system podatkowy jest dosyć 
skomplikowany, ale w zasadzie nie 
różni się od innych systemów podat-
kowych w krajach Unii Europejskiej.  
W odniesieniu do osób fizycznych 
obowiązują następujące podsta-
wowe grupy podatków:

podatek dochodowy (impôt sur 
le revenu),
podatek od lokalu mieszkalne-
go (taxe d’habitation),
podatek (opłata) od odbiorni-
ków TV (redevance audiovisu-
elle).

Podatek dochodowy od osób fi-
zycznych (impôt sur le revenu) 
to podatek od dochodu roczne-

•

•

•
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go osoby (rodziny) podlegającej 
opodatkowaniu. Obywatele polscy 
przebywający czasowo we Fran-
cji mogą podlegać opodatkowa-
niu na terenie tego kraju, lecz nie 
powinni płacić wtedy podatków  
w Polsce (sprawy te reguluje m.in. 
Umowa między Rządem PRL  
a Rządem Republiki Francuskiej  
z dnia 20.06.1975 r. w sprawie za-
pobiegania podwójnemu opodat-
kowaniu w zakresie podatków od 
dochodu i majątku).
Obowiązkowi podatkowemu podle-
gają osoby zamieszkałe we Francji 
(obywatelstwa francuskiego lub 
obcokrajowcy), czyli posiadające 
miejsce stałego pobytu we Francji, 
lub osoby przebywające na jej te-
rytorium dłużej niż 183 dni w roku 
podatkowym. Deklaracja podatko-
wa jest corocznie wysyłana pocztą 
przez urząd skarbowy (centre des 
impôts) właściwy ze względu na 
miejsce zamieszkania podatnika. 
W przypadku nieotrzymania formu-
larza potrzebnego do dokonania 
rocznego rozliczenia (odpowiedni-
ka polskiego PIT), należy zgłosić 
się do urzędu skarbowego. Dekla-
rację podatkową powinien wypeł-
niać i składać (także za pośredni-
ctwem internetu) każdy podatnik 
indywidualnie. Zachętą do składa-
nia deklaracji drogą elektroniczną 
jest redukcja należnego podatku  
o 20 € (począwszy od deklaracji 
za 2005 rok). W deklaracji zgłasza 
się wszystkie uzyskane dochody, a 
także wydatki (koszty utrzymania 

dzieci, osób starszych, które prze-
kroczyły 75 rok życia itp.) pozwa-
lające na obniżenie podstawy opo-
datkowania. Roczną deklarację po-
datkową należy złożyć do 15 marca 
roku następującego po zakończe-
niu roku podatkowego. Od podat-
ku można odliczyć (w granicach 
ustalonych limitów) opłatę składek 
związkowych przez pracowników, 
wydatki mieszkaniowe, koszty 
wynajęcia (zatrudnienia) opiekun-
ki dla dziecka, koszty związane  
z uczęszczaniem dzieci do szkoły, 
koszty świadczeń na działalność 
społeczną.
Informacje o podatkach i sposobie 
ich naliczenia, podmiotach pod-
legających różnym formom opo-
datkowania, kalendarze terminów 
bieżących płatności i formularze 
zeznań podatkowych można zna-
leźć m.in. na stronach interneto-
wych http://www.impots.gouv.fr  
i http://www.service-public.fr/for-
mulaires.

Własne konto w banku

Pracodawcy francuscy zazwy-
czaj przekazują wynagrodzenie 
pracownika na wskazane przez 
niego konto bankowe. Aby takie 
konto otworzyć, należy zwrócić się  
z wnioskiem do wybranego przez 
siebie oddziału banku. Przed ot-
warciem konta, bank ma obowiązek 
sprawdzenia tożsamości ewentual-
nego klienta (nazwisko, imię, data 
i miejsce urodzenia, obywatelstwo) 

na podstawie oficjalnie wydanego 
dokumentu ze zdjęciem i podpisem 
(np. dowodu osobistego, paszpor-
tu, karty pobytu), jego zdolności 
do czynności prawnych, dowodów 
wskazujących na posiadanie stałe-
go miejsca zamieszkania we Fran-
cji (na przykład – pokwitowanie za 
czynsz czy rachunek za światło 
z ostatnich 3 miesięcy) lub przy-
najmniej udokumentowanie przez 
klienta, że stały pobyt we Francji 
będzie trwał co najmniej rok. Bank 
musi także otrzymać wzór podpisu 
nowego klienta. Lokatę w banku 
może założyć każdy francuski po-
datnik, nawet jeśli jego miejsce za-
mieszkania jest za granicą.

Świadczenia dla bezrobotnych

W przypadku utraty pracy należy za-
rejestrować się jako osoba poszu-
kująca pracy w lokalnym urzędzie 
pracy (ANPE). Kasa ubezpieczeń 
z tytułu bezrobocia (Assedic) wy-
płaca zasiłek dla bezrobotnych, jeśli  
w okresie ostatnich 18 miesię-
cy poprzedzających utratę pracy 
przepracowanych zostało (na peł-
nym etacie) przynajmniej 6 miesię-
cy. Jeżeli podczas pobierania za-
siłku we Francji bezrobotny zdecy-
duje się wyjechać w poszukiwaniu 
pracy do innego kraju UE/EOG, 
może zwrócić się do ASSEDIC  
o wydanie formularza E303. Będzie 
mógł wtedy otrzymywać zasiłek  
w kraju, do którego wyjeżdża przez 
maksymalnie trzy miesiące.

Świadczenia emerytalne

We Francji wobec kobiet i męż-
czyzn obowiązuje taki sam wiek 
emerytalny – 65 lat. Uprawnienia 
emerytalne nabywają osoby, które 
opłacały składki ubezpieczeniowe 
przez 160 kwartałów. Warunkiem 
zaliczenia kwartału do okresu 
ubezpieczeniowego jest przepra-
cowanie co najmniej 200 godzin  
w kwartale z miesięcznym wyna-
grodzeniem co najmniej równym 
wynagrodzeniu minimalnemu. 

Joanna Stokłosa
Biuro Promocji Zatrudnienia
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Z szacunków dokonanych  
w WUP wynika, że poprawa sy-
tuacji na regionalnym rynku pracy 
dotyczy także obszaru zatrudnie-
nia. Biorąc za podstawę wyliczeń 
wysokość stopy bezrobocia oraz 
liczbę zarejestrowanych stwier-
dzamy, że w odniesieniu do sy-
tuacji sprzed roku liczba pracu-
jących powoli rośnie. W końcu 
października br. w całej gospo-
darce narodowej województwa 
pracowało ponad półtora miliona 
osób (1 552,1 osób). Oznacza to 
wzrost  zasobów pracy o blisko 
16 tys. osób.

Wyraźna poprawa obserwowa-
na jest także w obszarze bezro-
bocia. W końcu listopada 2005r. 
liczba zarejestrowanych w urzę-
dach pracy województwa śląskie-
go wyniosła 280,1 tys. osób i była  
o 26,1 tys. niższa niż w analo-
gicznym okresie ubiegłego roku.  
Od początku bieżącego roku licz-
ba bezrobotnych spadła  o 29,6 
tys. osób. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, 
że ostatnio tak niski poziom zjawi-
ska notowano na początku 2001 
roku. Należy dodać, że w histo-
rii województwa śląskiego nigdy 
jeszcze redukcje liczby bezrobot-
nych  (obserwowane od 2003 r.) 
nie były tak znaczne. 

W końcu listopada najwięcej bez-
robotnych zarejestrowanych było 
w miastach o dużym potencjale 
mieszkańców: Sosnowcu (17,3 
tys.), Częstochowie (16,9 tys.), 
Bytomiu (15,1 tys.) oraz Katowi-
cach (14,1 tys.).

Spadek liczby bezrobotnych wy-
stąpił  we wszystkich podregio-
nach.
Pomimo, iż w ciągu roku naj-
większa redukcja liczby zareje-
strowanych obserwowana była  
w podregionie centralnym ślą-
skim, niezmiennie ten obszar 
pozostaje zagłębiem bezrobocia 
(koniec listopada br.– 180,4 tys. 
zarejestrowanych). Najlepiej jest 
w bielskim – 31,1 tys. bezrobot-
nych.

Na koniec października br. na-
tężenie zjawiska (mierzone wy-
sokością stopy bezrobocia) było 
niższe od przeciętnego w kra-
ju i wyrażało się liczbą  15,4 %  
(Polska 17,3%). Ciągle jeszcze, 
pomimo znacznej liczby zare-
jestrowanych, Śląsk mieści się  
w czołówce województw o najniż-
szej stopie bezrobocia (po mało-
polskim, mazowieckim, wielko-
polskim i podlaskim).
W porównaniu do sytuacji sprzed 
roku  wysokość tego wskaźnika 
spadła o 1,3 punktu procentowe-

go; w październiku  2004 r. stopa 
bezrobocia wynosiła 16,7% lud-
ności aktywnej zawodowo.

Najniższe natężenia zjawiska no-
towano tradycyjnie w podregionie 
bielskim - 12,5% oraz rybnicko-
jastrzębskim – 15,2%. Najwyższą 
stopę obserwowano w podregio-
nie częstochowskim – 16,8%.
Do czołówki  powiatów o najniż-
szej stopie bezrobocia w regio-
nie zaliczają się miasta Katowice 
– 6,9% i   Bielsko – Biała  - 9,4% 
oraz powiat ziemski bieruńsko 
– lędziński  (10,4%).
 
Analizując płeć bezrobotnych 
stwierdzamy, że niezmiennie 
mężczyźni znajdują się w sytuacji 
uprzywilejowanej. Ciągle na re-
gionalnym rynku pracy dominuje 
monokultura przemysłowa, nowe 
miejsca pracy tworzone są w za-
wodach uznawanych tradycyjnie 
za męskie. Pochodną tej sytua-
cji jest fakt, że wśród zarejestro-
wanych 57,3% stanowią kobiety 
- jest to wskaźnik nieco wyższy 
od  krajowego (Polska – 54,6%). 
Szczególnie trudna sytuacja pań 
ma miejsce w podregionie rybni-
cko – jastrzębskim (kobiety sta-
nowią tu ponad 64 proc. ogółu za-
rejestrowanych, dla porównania:  
w częstochowskim – 50,3%, biel-
skim – 54,3%, centralnym śląskim 
– 57,9%), gdzie gospodarka na-
kierunkowana jest na wydobycie  
i przetwórstwo węgla.

Na silnie zurbanizowanym Śląsku 
tylko co szósty śląski bezrobotny 
jest mieszkańcem wsi. Oznacza 
to, że wśród ogółu zarejestrowa-
nych zdecydowana większość 
(82%) zamieszkuje miasta. 
Wskaźnik ogólnopolski jest znacz-

Aktualny stan rynku pracy
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Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w województwie śląskim.
Stan w końcu miesiąca
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Utrzymuje się tendencja spadku liczby bezrobotnych



nie niższy i wynosi ok. 59% (jak  
z tego wynika, ogólnopolski odse-
tek bezrobotnych zamieszkałych 
na wsi wynosi 41%). W zasadzie 
problem bezrobocia agrarnego 
dotyka mieszkańców podregionu 
bielskiego  (gdzie ponad 48 proc. 
bezrobotnych mieszka na wsi) 
oraz w nieco mniejszym wymia-
rze – częstochowskiego (gdzie 
ponad 37 proc. to mieszkańcy 
wsi). 
 
Od lipca br. stabilna pozostaje 
liczba zasiłkobiorców oraz ich 
procentowy udział wśród ogółu 
zarejestrowanych (30.11.2005 r. 
- 10,7%). W końcu listopada za-
siłek dla bezrobotnych pobierało 
30,1 tys. bezrobotnych. 

Struktura wykształcenia śląskich 
bezrobotnych ewoluuje, jednak 
trudno mówić o jakichś rewolu-
cyjnych zmianach. Faktem jest, 
że od kilku lat obserwujemy nie-
wielki, acz systematyczny wzrost 
bezrobotnych z wykształceniem 
wyższym. Aktualnie stanowią oni 
blisko 6 proc. ogółu zarejestro-
wanych (16,2 tys. osób). Ciągle 
wśród zaewidencjonowanych 
dominują osoby o najniższym 
poziomie kwalifikacji (zasadnicze 
zawodowe – 32 proc  oraz  gim-
nazjalne i poniżej – 33 proc.). Bli-
sko 30% bezrobotnych posiada 
wykształcenie średnie, głównie 
średnie zawodowe.

Jednym z większych problemów 
śląskiego bezrobocia jest nieko-

rzystna struktura zjawiska wg cza-
su pozostawania bez pracy. Nie-
zmiennie blisko połowę stanowią 
osoby poszukujące zatrudnienia 
co najmniej 12 miesięcy. Katego-
riami szczególnie narażonymi na 
długoterminowe bezrobocie są 
osoby z najniższymi kwalifikacja-
mi oraz bezrobotni z najstarszych 
grup wiekowych.

Połowę zarejestrowanych bezro-
botnych stanowią osoby młode, 
do 34 roku życia – (rok wcześniej 
analogiczny udział był wyższy  
i wynosił 52,3%). Co piąty bezro-
botny (20,7%) kwalifikuje się do 
przedziału wiekowego od 35 do 
44 lat. Bezrobotni z przedziału 45-
54 lat stanowią 24,4% zaewiden-
cjonowanych. W przedziale wie-
kowym powyżej  55 lat  lokuje się 
5% bezrobotnych. W ciągu roku  
w większości przedziałów wyod-
rębnionych ze względu na wiek 
zarejestrowanych notowano ten-
dencje spadkowe. Rosła jedynie 
liczebność zbiorowości najstar-
szych bezrobotnych – osób po-
wyżej 55 lat.

W odniesieniu do stanu sprzed 
roku największe redukcje zanoto-
wano w najmłodszym przedziale 
wiekowym. W zbiorowości bezro-
botnej młodzieży w wieku do 24 lat 
liczba zarejestrowanych  spadła  
o 13,0 tys. osób. W regionie 
poziom bezrobocia młodzieży 
zmniejsza się szybciej niż bez-
robotnych ogółem. Młodzi ludzie 
łatwiej i szybciej znajdują zatrud-

nienie niż pozostali zarejestrowa-
ni (średni czas pozostawania bez 
pracy wśród młodzieży wynosi 11 
miesięcy, dla bezrobotnych ogó-
łem - 16 mies.). Z prognoz GUS 
wynika, że liczba ludności w wie-
ku 19-24 lat zmniejszać się będzie  
z roku na rok, począwszy od roku 
bieżącego.

Korzystnym aspektem bezrobo-
cia młodzieży jest niski wskaźnik 
długoterminowego bezrobocia. 
Tylko 28%  osób w wieku do 24 
lat szuka zatrudnienia powyżej 
12 miesięcy, dla pozostałych grup 
wiekowych odsetek taki jest pra-
wie dwukrotnie wyższy.
 
Pozytywnym aspektem śląskiego 
rynku pracy jest rosnąca z roku 
na rok podaż ofert zatrudnienia. 
Od początku roku do powiato-
wych urzędów pracy działających  
w województwie wpłynęło 104,3 
tys. ofert pracy. Liczba propozy-
cji zatrudnienia przedstawionych 
przez pracodawców w pierw-
szych jedenastu miesiącach br. 
znacznie przekroczyła liczbę ofert 
zgłoszonych w 2004  roku  (w ca-
łym 2004 roku zgłoszono 90,7 
tys. ofert). 

Zdecydowana większość (89,3%) 
zgłaszanych propozycji zatrud-
nienia pochodzi od przedsiębior-
ców z sektora prywatnego. Blisko 
29 proc. pracodawców zaintere-
sowanych jest pozyskaniem oso-
by na stanowisko refundowane 
środkami Funduszu Pracy, zaś 
ponad 15 proc. ogółu ofert doty-
czy zatrudnienia w ramach stażu. 
Stosunkowo rzadko propozycje 
pracy kierowane są do niepeł-
nosprawnych (zaledwie 2,9% 
wszystkich ofert) oraz  absolwen-
tów (2,1%).

Jeżeli chodzi o strukturę kwalifika-
cyjną ofert, stwierdzamy, że pra-
codawcy najczęściej poszukują  
w urzędach pracy:

pracowników obsługi biurowej
sprzedawców i demonstrato-

•
•
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Liczba ofert  pracy zgłaszanych do pup w latach 2004-2005
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rów
agentów do spraw sprzedaży
murarzy i pokrewnych
gospodarzy budynków
robotników pomocniczych  
w budownictwie ogólnym.

Na poziomie zawodów z wyższym 
wykształceniem najczęściej po-
szukuje się specjalistów do spraw 
ekonomicznych i zarządzania.

Województwo śląskie dominuje 
w przestrzennym rozmieszczeniu 
zgłaszanych do urzędów pracy 
wolnych miejsc pracy. Zakłady 
pracy usytuowane w naszym re-
gionie zgłaszają ponad 12 proc 

•
•
•
•

Wyszczególnienie I –XI.2004 I-XI.2005 
Liczba zarejestrowanych  („napływ”) 279 707 285 168
Liczba wyłączonych z ewidencji („odpływ”) 299 045 314 777

w tym  z tytułu:
- podjęcia pracy 131 674 131 434

w tym:
• prac interwencyjnych 6 212 3 583
• robót  publicznych 4 202 4 067
• otrzymania pożyczki/ dotacji na 

podjęcie działalności gospodarczej
169 1 317

• utworzenie  stanowisk 
refundowanych ze środków 
Funduszu Pracy (zgodnie z art. 46 
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy)

129 428

- rozpoczęcia szkolenia 16 753 19 088
- rozpoczęcia stażu 13 985 16 980
- rozpoczęcia przygotowania 

zawodowego w miejscu pracy
x 5 570

- niepotwierdzenia gotowości do pracy 113 011 117 286

Płynność bezrobocia w  okresie styczeń – listopad  2004   i  2005 roku

krajowej podaży ofert.
Należy przypomnieć, że publicz-
nym  służbom  zatrudnienia  uda-
je się pozyskać ok. 20 – 30 proc. 
ogółu ofert  pojawiających się na 
rynku.

Przyjęta tu formuła krótkiej in-
formacji nie pozwala na analizę 
płynności1  zjawiska bezrobocia. 
Dlatego też tylko w kilku zdaniach  
scharakteryzowany został tzw. 
odpływ bezrobotnych.
Ze statystyk wynika, że w okre-
sie styczeń – listopad  2005 r.   
z rejestrów powiatowych urzę-
dów pracy  wyłączono 314,8  tys. 

1   Na wielkość poziomu bezrobocia ma wpływ proces płynności zjawiska, na który składa 
się napływ i odpływ. Napływ do bezrobocia przedstawia liczbę bezrobotnych, którzy  
w danym okresie sprawozdawczym (np. miesiącu, roku) zostali zarejestrowani  
w urzędach pracy. W liczbie tej uwzględniane są osoby rejestrujące się po raz pierwszy 
bądź po raz kolejny (licząc od 1990r.). W grupie bezrobotnych nowo rejestrujących 
się możemy wyróżnić osoby napływające z zatrudnienia stałego, po udziale w aktyw-
nych formach przeciwdziałania bezrobociu oraz osoby napływające do bezrobocia  
z bierności zawodowej. Odpływ z bezrobocia jest to liczba osób, które w danym okre-
sie sprawozdawczym (np. miesiącu, roku) 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, do-
browolną rezygnacją ze statusu bezrobotnego, podjęciem nauki, ukończeniem wieku 
produkcyjnego, nabyciem praw emerytalnych i innymi przyczynami.

bezrobotnych. Cieszy fakt, że  
w strukturze odpływu najważniej-
szą przyczynę stanowiły podjęcia 
pracy (blisko 42 proc). Dopiero 
drugą przyczyną wyłączeń było 
niepotwierdzenie gotowości do 
pracy. Co dziewiąty (11,5%) bez-
robotny utracił status z powodu 
rozpoczęcia szkolenia lub stażu.

Prawidłowo ocenić należy liczbę 
wyłączeń z tytułu podjęcia za-
trudnienia, która kształtuje się 
na poziomie ubiegłego roku. Od 
początku roku z rejestrów wykre-
ślono 131,4 tys. bezrobotnych, 
którzy rozpoczęli pracę. Ko-
nieczność dostosowania się do 
unijnych obwarowań sprawia, że 
relatywnie niewiele osób uczest-
niczy w pracach interwencyjnych 
i robotach publicznych.

Z miesiąca na miesiąc rośnie licz-
ba wyłączeń z tytułu rozpoczęcia 
działalności gospodarczej. 
Od stycznia br. z wykorzystaniem 
dotacji z Funduszu Pracy włas-
ny small biznes uruchomiło 1317 
osób (dodatkowo na miejscach 
refundowanych środkami FP za-
trudniono 428 bezrobotnych).  
W analogicznym okresie ubiegłe-
go roku liczba wyłączeń z oma-
wianego tytułu była prawie sześ-
ciokrotnie  niższa .

Coraz większa liczba bezrobot-
nych decyduje się na rekwalifika-
cję bądź udział w stażu.  
W okresie styczeń – listopad br. 
szkolenia rozpoczęło  19,1 tys. 
bezrobotnych  zaś 17,0 tys. osób 
skierowano na staże (rok wcześ-
niej w tym samym czasie odpo-
wiednio 16,8 tys. oraz 14,0 tys. 
osób).

Barbara Kubica
Obserwatorium Rynku  Pracy
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