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Już po raz drugi przekazujemy Państwu
Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Katowicach.
Z radością przyjęliśmy wiadomość
o żywym zainteresowaniu tym
wydawnictwem. Zgodnie z zapowiedzią
ma ono bowiem spełniać rolę forum do dyskusji i wymiany
poglądów. To dzięki Państwa sugestiom możemy zaprezentować
artykuły, w których staramy się odpowiadać i informować
o interesujących Was tematach. Jestem przekonany, że
znajdziecie w nim wiele przydatnych wiadomości.
W niniejszym Biuletynie znalazły się kwestie dotyczące
mobilizowania lokalnych środowisk na rzecz zatrudnienia
i rozwoju, poznawania i wykorzystywania nowatorskich
rozwiązań na rynku pracy czy też sposobów wdrażania
Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w naszym kraju.
Szczegółowo omówiona została również problematyka zasad
funkcjonowania sieci EURES - Europejskich Służb
Zatrudnienia. Są one nie tylko bazą ofert pracy pracodawców
zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy, ale
także bazą CV osób poszukujących pracy poza granicami
kraju. Jest to ponadto cenne źródło informacji na temat
warunków życia i pracy w państwach Unii Europejskiej.
Mam nadzieję, że prezentowane teksty w pełni zaspokoją
Państwa oczekiwania. Życząc przyjemnej lektury, po raz
kolejny gorąco zachęcam do brania udziału
w kreowaniu formuły Biuletynu.

Z poważaniem
Przemysław Koperski
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
W Katowicach

KALENDARIUM
KWIECIEŃ
28 marca - 4 kwietnia - Przedstawiciele WUP i PUP w Siemianowicach
uczestniczyli w wizycie studyjnej w Irlandii w ramach programu Leonardo
da Vinci. Głównym celem wizyty w Dublinie było poznanie irlandzkich
metod rozwiązywania problemów bezrobocia. (fot. 1)
8 kwietnia - W WUP odbyła się konferencja prasowa informująca o zatwierdzeniu przez Komitet Sterujący wniosków rozpatrywanych w trybie
pozakonkursowym w ramach Działań 1.2 "Perspektywy dla młodzieży"
i 1.3 "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia" - (w schemacie "a" SPO RZL).
19 kwietnia - W Bielsku-Białej już po raz kolejny odbył się "Dzień dla
pracy" organizowany przez OHP i WUP w Katowicach - Filię w Bielsku Białej. Celem przedsięwzięcia było m.in. zaprezentowanie organizacji oraz
instytucji zajmujących się aktywizacją bezrobotnych.
28 kwietnia - W Katowicach obradował Stały Zespół Roboczy
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezrobocia. Dyrektor
WUP Przemysław Koperski przedstawił prezentację multimedialną
"Sytuacja na rynku pracy w roku 2004 oraz prognoza tej sytuacji w województwie śląskim na lata 2004-2006 i podstawowe formy obniżania
bezrobocia w tym okresie".
27 kwietnia - Dyrektor WUP wraz z Ministrem Gospodarki i Pracy
podpisali umowę dotyczącą finansowania działań 1.2 i 1.3 Sektorowego
Programu operacyjnego Rozwój zasobów Ludzkich (SPO RZL)
finansowanych ze środków EFS.

Kalendarium
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MAJ
1 maja - Przedstawiciele WUP wzięli udział w imprezie plenerowej
"Witamy w Unii Europejskiej" w Wojewódzkim Parku Kultury
i Wypoczynku w Chorzowie. Udzielono kilkudziesięciu porad i informacji
związanych z pracą za granicą, EFS i zasadami zakładania firm. (fot. 2)
5 maja - W WUP odbyło się szkolenie Powiatowych Asystentów EURES,
które przeprowadziła Wojewódzka Kadra EURES.
6 - 7 maja - Dyrektor WUP Przemysław Koperski i kierownicy 31 Powiatowych Urzędów Pracy podpisali porozumienie o wspólnej realizacji projektów finansowanych ze środków EFS. (fot. 3)
10 - 14 maja - W WUP zorganizowano cykl spotkań informacyjnych pod
hasłem "Tydzień Europejski". Wzięło w nim udział ponad 200 osób.
Tematyka dotyczyła możliwości i zasad rozpoczynania działalności
gospodarczej w krajach Unii Europejskiej.
21 maja - Ministerstwo Gospodarki i Pracy podjęło decyzję zwiększającą
PUP środki Funduszu Pracy na realizację projektów finansowanych
z EFS.
27 maja - Przedstawiciele WUP wzięli udział w Pierwszym Forum
Gminnych Centrów Informacji. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta
w Tychach. (fot. 4)
31 maja - W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyła
się konferencja z zakresu wdrażania EFS. Spotkanie to stanowiło
podsumowanie cyklu seminariów na ten temat, które WUP w Katowicach
zorganizował w kilku miastach naszego województwa. (fot. 5)

2

3

CZERWIEC
2 czerwca - Wyniki analizy MGPiPS z realizacji Programu "Pierwsza
Praca". Województwo śląskie pierwsze na liście pod względem liczby
osób, które skorzystały z Programu (od czerwca 2002 do grudnia 2003 34514 osób).
8 czerwca - Przedstawiciele WUP wzięli udział w konferencji w Urzędzie
Wojewódzkim w Katowicach poświęconej sytuacji kobiet w górnictwie.
15 czerwca - W WUP zorganizowano "Dzień Europejski" będący
podsumowaniem "Tygodnia Europejskiego" poświęconego rozpoczynaniu
działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej.
28 czerwca - Dyrektor WUP Przemysław Koperski wziął udział
w spotkaniu w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim poświęconym
prezentacji "Założeń Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013".
Założenia przedstawił Wicepremier, Minister Gospodarki i Pracy
Jerzy Hausner.
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JAK ZNALEŹĆ
PRACĘ ZA GRANICĄ
NIE WYCHODZĄC Z DOMU?
Jak wiadomo, tylko trzy z państw starej Unii: Anglia, Irlandia
i Szwecja zdecydowały się zastosować zasadę swobodnego
przepływu pracowników w stosunku do Polski po 1 maja 2004 r.
W praktyce oznacza to, że możemy
jechać do tych krajów
w poszukiwaniu pracy bez
uprzedniego zezwolenia oraz, że
kraje te gwarantują Polakom dostęp
do rynku pracy na takich samych
zasadach jak obywatelom tych
państw. Pozostałe kraje, oczywiście
za wyjątkiem innych państw
wstępujących, wprowadziły dla
obywateli polskich tzw. okresy
przejściowe, co wiąże się
z uzyskaniem pozwolenia na pracę
jeszcze przed wyjazdem. Jeśli więc
nie udało nam się znaleźć legalnego
zatrudnienia za pośrednictwem
urzędu pracy lub biur pośrednictwa
pracy pozostaje nam poszukanie
pracodawcy "na własną rękę".
Nawet osoby wybierające się do
Anglii czy Irlandii po 1 maja
przekonały się, że wyjazd
"w ciemno" w poszukiwaniu pracy
jest dość ryzykowny i pomimo
otwarcia granic warto jeszcze przed
wyjazdem nawiązać kontakt
z pracodawcą.
Jak można poszukiwać
pracodawcy bez konieczności
wyjazdu z kraju? Jednym ze
sposobów jest wyszukanie oferty
pracy poprzez Europejski Portal
Mobilności Zawodowej. Jest to nie
tylko baza ofert pracy pracodawców
zainteresowanych rekrutacją
pracowników z zagranicy, ale także
baza CV osób poszukujących pracy
za granicą oraz źródło informacji na
temat warunków życia i pracy
w krajach Unii Europejskiej.
EURES, czyli sieć współpracy
pomiędzy służbami zatrudnienia na
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terenie UE, została powołana
przez Komisję Europejską, aby
ułatwiać swobodny przepływ
pracowników na terenie
Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Europejski Portal
Mobilności Zawodowej to
m.in. baza ofert pracy, których
uczciwość i wiarygodność
sprawdzana jest przez doradcę
EURES przypisanego do
konkretnego regionu w danym
kraju.
Baza EURES zawiera oferty pracy
w niemalże każdym zawodzie.
Są to zarówno oferty pracy
sezonowej, jak i stałej. Nie znajdziemy tu jedynie ogłoszeń
o wolnych miejscach pracy
w instytucjach europejskich.
Są one publikowane na stronie

Fot. nr 1

internetowej EPSO (European
Communities Personnel Selection
Office) Komisji Europejskiej:
www.europa.eu.int/epso.
Aby móc przeglądać oferty pracy
od pracodawców zagranicznych
umieszczone w bazie EURES,
należy: po pierwsze posiadać
dostęp do Internetu, po drugie
znać język angielski, francuski lub
niemiecki w stopniu umożliwiającym zrozumienie oferty,
skontaktować się z doradcą
EURES oraz z potencjalnym
pracodawcą za granicą.
Aby skorzystać z internetowej bazy
ofert należy wpisać adres:
www.europa.eu.int/eures, (fot.1)
a następnie wybrać język (strona
główna jest dostępna również
w języku polskim), kliknąć w link
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Znaleźć pracę, (Find a Job,
Stellenangebote, Trouver un
emploi), a następnie w link Szukaj
pracy (Serach for a Job, Stellensuche, Recherche d'un emploi),
który przenosi nas do wyszukiwarki
ofert. Oferty pogrupowane są
według kilku kategorii: branża,
doświadczenie, kraj, ukończona
edukacja, rodzaj umowy (w pełnym
lub niepełnym wymiarze godzin,
staż), okres umowy (praca na czas
nieokreślony, praca czasowa), data
umieszczenia oferty w bazie (oferta
sprzed 2, 7, 14 dni i starsza). Aby
jeszcze dokładniej określić, jakiej
pracy szukamy, można w okienku
Słowo kluczowe wpisać słowo, które
znajdzie się w treści oferty (np.
nazwa zawodu lub specjalizacji).
Po określeniu kryteriów
wyszukiwania klikamy na przycisk
Wyszukaj i na ekranie pojawia się
lista ofert zgodnych z wybranymi
przez nas warunkami. Należy
jednak pamiętać, że czym mniej
kryteriów zadamy wyszukiwarce,
tym więcej ofert jest ona w stanie
znaleźć w bazie. Pamiętajmy też, że
większość ofert zamieszczana jest
w języku kraju, z którego pochodzi
pracodawca.
Wyszukiwanie według słów

kluczowych w jednym
z dostępnych języków nie musi
więc koniecznie wyświetlić
wszystkich ofert dostępnych
w bazie danych. Jeżeli na przykład
zostanie wpisane angielskie słowo
"waiter" jako słowo kluczowe,
wyniki wyszukiwania prawdopodobnie nie będą takie same, jak
w przypadku szukania przy użyciu
francuskiego słowa "serveur", gdyż
oferta pracodawcy francuskiego
istnieje jedynie we francuskiej
wersji językowej. Wyszukiwarka
angielska jest w stanie odnaleźć
ofertę francuską, jedynie
w przypadku, gdy wybieramy
wśród kategorii z góry
zdefiniowanych na stronie
internetowej. (Fot. 2)
Aby odpowiedzieć na interesującą
nas ofertę pracy, należy przesłać
swoje CV w formacie Europejskim
oraz list motywacyjny na podany
adres e-mailowy lub pocztowy,
bądź też skontaktować się
telefonicznie z doradcą EURES lub
bezpośrednio z pracodawcą.
Innym sposobem znalezienia pracy
przez EURES jest zamieszczenie
swojego CV na stronie EURES
poprzez wypełnienie gotowego

formularza. CV osób poszukujących pracy są dostępne dla
pracodawców zarejestrowanych
w bazie EURES. Aby móc
zamieścić swój życiorys w bazie
EURES, musimy posiadać swój
login i hasło, tak jak w przypadku
kont pocztowych na serwerach
onet.pl czy wp.pl.
W tym celu, klikając na link New
CV (Neuer CV, Nouveau CV) ,
musimy założyć swoje konto
w portalu EURES, tzn. zarejestrować swoje dane (imię,
nazwisko, data urodzenia, adres).
Następnie stworzyć swój własny
unikatowy login
(np. jankowalski) i hasło dostępu
(np. praca), za pomocą których
będziemy wchodzić na stronę, na
której umieściliśmy swój życiorys
i sprawdzać, czy jakiś pracodawca
jest nami zainteresowany. Po
zalogowaniu do konta Login to
your CV (Ouvrir votre CV session,
In Ihren CV einloggen) możemy już
wypełnić formularz CV i czekać na
odpowiedź ze strony
pracodawców. Możemy też od razu
sprawdzić czy nasz życiorys pasuje
do którejś
z ofert zarejestrowanych w bazie,
klikając na link Job matchng my CV
(Stellenangebote passend zu
meinem CV, Offres d'emploi qui
correspondent ŕ mon CV).
(Fot. 3)
Zanim jednak podejmiemy decyzję
o wyjeździe do pracy za granicę,
warto dowiedzieć się czegoś
więcej na temat warunków życia i
pracy
w poszczególnych krajach Unii
Europejskiej.

Fot. nr 2

Klikając na link Życie i praca
(Living & Working , Leben &
Arbeiten , Vivre et travailler) na
stronie portalu EURES uzyskamy
informacje na temat czasu pracy,
wynagrodzenia, zawierania umów
o pracę, wynajmu mieszkania,
podatków, zasiłków, ubezpieczeń,
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że zawiera ogólnodostępne, stale
aktualizowane oferty pracy ze
wszystkich krajów Unii Europejskiej, a wyszukiwanie ofert oraz
udostępnienie swojego CV
pracodawcom z zagranicy jest
całkowicie bezpłatne.
Prosta w obsłudze wyszukiwarka
pozwala odnaleźć, praktycznie bez
wychodzenia z domu, ofertę pracy
w niemalże każdym zawodzie.
Dzięki przejrzystej i niezwykle
bogatej w informacje stronie
internetowej możemy, jeszcze
przed wyjazdem z kraju,
zorientować się, jak duże są nasze
szanse na znalezienie wymarzonej
pracy w Unii Europejskiej.
Fot. nr 3

zezwoleń na pracę i pobyt, systemu
edukacji oraz możliwościach
kształcenia we wszystkich krajach
Unii. Tutaj także dowiemy się czy w
danym kraju UE istnieje
zapotrzebowanie na nasz zawód i
które zawody są najbardziej
poszukiwane, co z kolei ułatwi nam
podjęcie decyzji o emigracji
zarobkowej. Wszystkie te informacje
są dostępne w języku angielskim,
niemieckim i francuskim, a niedługo
również w języku polskim. Na

stronie EURES możemy także
znaleźć oficjalny format życiorysu
europejskiego w 13 językach
unijnych. (Fot. 4)
Polski portal internetowy EURES
(obecnie w budowie) znajduje się
na stronie
www.praca.gov.pl/eures/ i jest
tłumaczeniem portalu Komisji
Europejskiej. EURES jest dobrym
narzędziem do poszukiwania
pracy, przede wszystkim dlatego,

W chwili obecnej w bazie EURES
znajduje się ponad 68 tys. CV osób
poszukujących pracy, (w tym 8 tys.
z Polski). Baza danych z ofertami
pracy EURES jest aktualizowana
codziennie przez europejskie
służby ds. zatrudnienia. W związku
z tym ogłoszenia pozostają
w systemie tylko tak długo, jak są
aktualne.
Z danych statystycznych
prowadzonych przez Europejskie
Służby Zatrudnienia wynika, że
pracodawcy najchętniej rekrutują
pracowników w następujących
zawodach:
h
h
h
h
h
h
h
h
h

kucharze,
kelnerzy i barmani,
programiści,
lekarze,
informatycy,
personel kuchenny,
sprzedawcy,
recepcjoniści,
pracownicy biur podróży.

Opracowała:

Fot. nr 4
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Anna Jonkisz-Zacny
Biuro Promocji Zatrudnienia

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

ZASADY ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI
"
GOSPODARCZEJ W KRAJACH
UNII EUROPEJSKIEJ
Wejście Polski do Unii Europejskiej stworzyło rodzimym przedsiębiorcom
i osobom zainteresowanym prowadzeniem działalności gospodarczej
nowe możliwości w zakresie otwierania oddziałów macierzystych firm, jak
i działania na Rynku Unijnym na zasadzie samozatrudnienia.
Polscy obywatele zostali objęci
swobodą świadczenia usług oraz
zakładania przedsiębiorstw,
zagwarantowaną w Traktacie
ustanawiającym Wspólnotę
Europejską (TWE) w art. 43 i 49.
W dniu 10 - 14 maja 2004r.
w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Katowicach zorganizowano
spotkania informacyjne poświęcone
zagadnieniom podejmowania
działalności na terenie zjednoczonej
Europy.
W ciągu pięciu dni zaprezentowano
możliwości rozpoczynania
działalności w 24 krajach
członkowskich Unii Europejskiej.
Omówiono najczęściej rejestrowane
formy działalności
w poszczególnych państwach, kroki
rejestracji, obowiązujące stawki
podatkowe, koszty ubezpieczeń
społecznych, itp. Zainteresowanie
wzbudziła tematyka o swobodnym
przepływie usług, umożliwiająca
obywatelom Polski korzystanie
z usług świadczonych przez
wszystkie podmioty gospodarcze
Unii Europejskiej - zarówno na
terytorium Polski, jak i Wspólnoty.
Swoboda ta umożliwia obywatelom
polskim prowadzenie działalności
gospodarczej i świadczenie usług
w kraju dowolnie wybranym spośród
wszystkich państw Wspólnoty, na
zasadach samozatrudnienia,
zakładania i prowadzenia
przedsiębiorstw, spółek, agencji
oraz filii.
Każde z 25 państw członkowskich
Unii Europejskiej, w tym Polska,

ma prawo stosować własne
przepisy do prowadzenia
działalności gospodarczej. Istotne
jest to, że państwo, w którym
prowadzona jest działalność, nie
może obcokrajowców-przedsiębiorców traktować gorzej, niż
własnych przedstawicieli firm.
Zagadnieniem, które szczególnie
zdominowało dyskusję w trakcie
spotkań, stały się regulacje
związane ze swobodą świadczenia
usług. Obszar ten niestety bywa
często mylony ze swobodą
przepływu pracowników oraz ze
swobodą zakładania przedsiębiorstw.
Traktat ustanawiający Wspólnotę
Europejską (art. 50) mówi
wyraźnie, że "osoba świadcząca
usługi może, w celu ich spełnienia,
czasowo wykonać je na terytorium
kraju, w którym usługi są świadczone, i to na tych samych
warunkach, jakie kraj ten stosuje
wobec swych obywateli".
Polega to więc na tym, że polska
firma wykonując zlecenie na rzecz
firmy z dowolnego państwa Unii
Europejskiej może wykonać przy
pomocy swoich własnych
pracowników pewne zlecenie na
terytorium kraju zleceniodawcy.
Po wykonaniu tej usługi,
pracownicy polscy muszą wrócić
do kraju.
W Traktacie Akcesyjnym Niemcy
i Austria, zastrzegły sobie jednak
prawo ograniczenia swobody

świadczenia usług w określonych,
wskazanych w Traktacie
Akcesyjnym, sektorach
usługowych (m.in. budownictwo)
i wprowadziły okres przejściowy.
Dla przedsiębiorców wytwarzających towary czy świadczących
usługi, akcesja Polski do UE
oznacza konieczność
dostosowania się do wymagań
określonych przez przepisy
wspólnotowe dla poszczególnych
grup towarów czy warunków
świadczenia różnego rodzaju
usług. Polscy przedsiębiorcy
muszą dostosować się do
standardów rynku wspólnotowego,
aby móc sprzedawać swoje
produkty także w Polsce, która jest
częścią jednolitego rynku.
W odniesieniu do swobodnego
przepływu towarów podstawowe
znaczenie ma tu zasada wzajemnego uznawania, oznaczająca, że
towar legalnie wyprodukowany
i dopuszczony do obrotu na
terytorium jednego państwa
członkowskiego musi być dopuszczony do obrotu na terytorium
pozostałych krajów. Żaden kraj
członkowski nie może nakładać na
produkt znajdujący się już na rynku
Unii Europejskiej dodatkowych
wymagań, np. obowiązku
przeprowadzenia dodatkowych
badań. Również wprowadzanie
przez państwo członkowskie
ograniczeń (np. ilościowych)
w obrocie towarami jest generalnie
zabronione, z wyjątkiem ściśle
określonych przypadków (ochrona

7

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
zdrowia i bezpieczeństwa
publicznego czy ochrona środowiska).
Odpowiedzialność za produkt,
tzn. przyjęcie na etapie projektowaniai produkcji całkowitej odpowiedzialności za zgodność procesu
technologicznego z wymaganiami
dyrektyw spoczywać będzie
wyłącznie na producencie.
Od 1 maja 2004r. zmieniły się
zasady wprowadzania na rynek
niektórych wyrobów przemysłowych. Obowiązek dostosowania
się do standardów rynku wspólnotowego dotyczy zarówno towarów
objętych dyrektywami "starego
podejścia", charakteryzującymi się
bardzo szczegółowymi przepisami
technicznymi (np. sektor
motoryzacyjny, żywnościowy,
chemiczny i farmaceutyczny), jak
również towarów objętych "nowym
podejściem" ograniczającym się do
określenia podstawowych
wymagań, jakie musi spełniać
produkt, aby był uznany za
bezpieczny i dopuszczony na rynek
(np. sprzęt AGD, maszyny
i urządzenia, zabawki). Z dniem
akcesji każdy towar objęty
dyrektywami nowego podejścia
będzie musiał być oznaczony

znakiem CE, potwierdzającym
spełnienie wszystkich wymagań po uprzednim przeprowadzeniu
oceny zgodności (z wynikiem
pozytywnym). Ocenę zgodności
może przeprowadzić samodzielnie
firma produkująca określony
asortyment. Mogą dokonać tego
również laboratoria badawcze
i pomiarowe, jednostki certyfikujące i kontrolujące, które
uzyskały status jednostki
notyfikowanej, po uprzedniej
autoryzacji przez ministra
właściwego ze względu na rodzaj
ocenianych wyrobów.

Poszczególne grupy krajów mają
odmienny status w stosunkach
handlowych ze Wspólnotą ze
względu na różne rodzaje
preferencji. Wspólna polityka
handlowa realizowana przez
Komisję Europejską opiera się na
jednolitych zasadach, przede
wszystkim w zakresie: taryf
celnych, zawierania układów
celnych i handlowych, działań
ułatwiających dostęp do rynku,
polityki eksportowej, działań
ochronnych w handlu,
podejmowanych w przypadku
dumpingu i subsydiów.

W stosunkach gospodarczohandlowych z pozostałymi krajami,
tzw. krajami trzecimi, Unia
Europejska występuje jako
odrębne ugrupowanie integracyjne,
prowadzące wspólną politykę
handlową. Stosunki te
unormowane są przez przepisy
międzynarodowego porozumienia
GATT/WTO (Układ Ogólny o Taryfach Celnych i Handlu / Światowa
Organizacja Handlu) i dwustronne
umowy z wybranymi państwami,
bądź ich ugrupowaniami.

W/w kwestie zostały szeroko
omówione w trakcie spotkań
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.
Dyskutowano również o kwestiach
związanych z kosztami rejestracji,
stawkami podatkowymi,
ograniczeniami branżowymi
wykonywaniem określonych
czynności (uznawalność
kwalifikacji) w poszczególnych
państwach Unii Europejskiej.

Polityka handlowa Unii
Europejskiej charakteryzuje się
różnorodnością.

W sumie w spotkaniach
związanych z Tygodniem
Europejskim wzięło udział prawie
200 osób, z czego ponad połowę
stanowili przedsiębiorcy.
15 czerwca 2004 roku WUP
zorganizował jednodniowe
spotkanie informacyjne podsumowujące wyżej wymienioną
tematykę.

Przy opracowaniu tekstu
wykorzystano materiały ze strony
www.mpips.gov.pl
Opracował:
Bogdan Wołowczyk
Biuro Promowania
Przediębiorczości.
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ŚLADAMI IRLANDII
Pogarszająca się sytuacja na rynku pracy
oraz brak skutecznych rozwiązań problemów społecznych
na poziomie lokalnym oraz regionalnym spowodowały, że
Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich podjął
decyzję o nawiązaniu współpracy z zagranicą w celu poznania
nowatorskich sposobów rozwiązywania problemów rynku pracy

Państwem, które w stosunkowo
krótkim czasie pokonało problem
bezrobocia jest Irlandia. Powiatowy
Urząd Pracy w Siemianowicach
Śląskich postanowił nawiązać z nią
współpracę, a partnerem projektu
w Dublinie została instytucja
o nazwie Dublin Employment Pact.
W lutym 2003 r. Powiatowy Urząd
Pracy w Siemianowicach Śląskich,
złożył do Krajowej Agencji Programu
"Leonardo da Vinci" projekt, który
przewidywał tygodniową wizytę
w Dublinie 12 pracowników instytucji
związanych z rynkiem pracy,
rozwojem miasta i edukacją. Polegać
miała ona na szeregu spotkań,
prezentacji programów i dyskusjach
z irlandzkimi instytucjami zajmującymi
się problemami dotyczącymi w/w
obszarów. Projekt został pozytywnie
zaopiniowany, a wizyta studyjna
w ramach programu odbyła się
na przełomie marca i kwietnia 2004 r.
Jedną z instytucji, którą beneficjenci
programu mieli możliwość wizytować
było Centrum szkoleniowe FAS.
FAS to ośrodek szkoleniowy sfinansowany w części z funduszy unijnych
i dotacji rządowych, który współpracuje z 90% lokalnych dublińskich firm.
Przekrój szkoleń organizowanych
przez ośrodek jest zróżnicowany,
zgrupowany głównie w następujących
branżach: techniczno - praktycznej,
serwisie personalnym, administracji,
rolnictwie, nowoczesnych technologiach, informatyce czy elektronice.
Cykl szkoleń organizowanych przez
Centrum trwa z reguły od 24 do 40
tygodni i jest dofinansowywany
z pieniędzy tych firm, które są gotowe

przyjąć do pracy osoby bezrobotne,
ale wykwalifikowane. Jest to więc
nie tylko inwestycja firmy
w pracownika, ale i gwarancja wysokiej jakości szkoleń oraz
uzyskiwanych kwalifikacji.
Ośrodek zatrudnia 90 pracowników.
Jego powstanie i wyposażenie
możliwe było dzięki wykorzystaniu
unijnych funduszy strukturalnych.
Projekt FAS jest tylko częścią rządowego planu, który ma w dalszej
kolejności wesprzeć rządowe wydziały nauki i edukacji.
Istnieje również możliwość współpracy FAS z siemianowickim
urzędem pracy oraz Urzędem
Miasta w ramach przeszkolenia
osób bezrobotnych w Polsce, które
chciałyby podjąć pracę w Irlandii.
FAS to nie tylko centrum szkoleniowe, ale również miejsce, w którym osoby poszukujące zatrudnienia mogą korzystać z internetu
w celu zapoznania się z dostępnymi
ofertami pracy. Ośrodek ma własną
stronę internetową, na której znajdują się wszystkie aktualne oferty
pracy i aplikacje bezrobotnych.
Z serwisu korzysta około 90%
dublińskich pracodawców.

są długotrwale bezrobotne,
uzależnione od narkotyków, opuściły
zakłady karne i w związku z tym są
zagrożone patologiami społecznymi.
Zajęcia organizowane przez FIT,
podzielone są na dwa moduły.
Pierwszy z nich obejmuje zajęcia
związane z przystosowaniem do
życia społecznego, drugi zaś koncentruje się na aspekcie zawodowym. Ośrodek prowadzi ścisłą
współpracę z pracodawcami, którzy
w normalnych warunkach niechętnie zatrudniają osoby pochodzące
z grup wykluczonych społecznie.
Podobnie jak w przypadku FAS - u,
pracodawcy partycypują w kosztach
związanych z realizacją projektów
szkoleń.

Kolejną wizytowaną instytucją był
ośrodek szkolący osoby bezrobotne
FIT.

Base, Inkubator Przedsiębiorczości to przykład realizacji projektu długoterminowego, który zainicjowany został we wczesnych latach dziewięćdziesiątych. Prace nad
budową pomieszczeń, które
stanowić miały infrastrukturę projektu rozpoczęte zostały w roku
1999. Pierwsi rezydenci pojawili się
w marcu 2004 roku. Przestrzeń
pomieszczeń przeznaczonych do
zagospodarowania wynosiła około
10 000 m2 skupionych w 14 halach.
W chwili obecnej w firmach działających na terenie Base, zatrudnionych jest 70 pracowników.

FIT to instytucja podobna do
FAS-u, z tą różnicą, że skupia swą
uwagę głównie na osobach
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Centrum prowadzi szkolenia podnoszące kwalifikacje dla
osób, które przerwały naukę,

Pobieranie opłat za wynajem użytkowanych pomieszczeń podzielone
zostało na 3 fazy. W pierwszym roku
dzierżawca płaci najmniej
( 8 - 10 Euro za m2 ). Rok następny
wiąże się już z wyższymi opłatami
(10-12.5 Euro za m2 ), z kolei
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w trzecim roku użytkowania opłaty te
są najwyższe (12.70 - 15.80 Euro za
m2). Projekt ma charakter kompleksowy, i oprócz celów gospodarczych,
zawiera również cele socjalne.
Realizuje je poprzez wyszukiwanie
kadry spośród osób bezrobotnych
skupionych wokół ośrodków
szkoleniowych FAS oraz FIT. Małe
przedsiębiorstwa rozpoczęły
wykupywanie pomieszczeń już
w roku 1999, z kolei w roku 2002 już
24 przedsiębiorstwa podpisały
umowę z BASE na dzierżawę
pomieszczeń.
Zespół projektowy Inkubatora
Przedsiębiorczości BASE współpracuje z Urzędem Miejskim Fingal
(jeden z administracyjnych okręgów
Dublina). Współdziałanie to rozpoczęło się na etapie projektowania,
a teraz obejmuje również współfinansowanie, współodpowiedzialność, wymianę kadr oraz
doświadczeń.
Dublin to nie tylko nowoczesna
europejska metropolia, ale także
miejsce charakteryzujące się degradacją i występowaniem licznych
problemów społecznych. Przykładem
takim jest Ballymun, zdegradowana
dzielnica na peryferiach Dublina,
gdzie wdrażany jest Narodowego
Planu Rozwoju Irlandii. Osiedle
Ballymun, które jeszcze w latach
osiemdziesiątych ubiegłego stulecia
charakteryzowało się najwyższym
w Irlandii, bo aż 60% wskaźnikiem
bezrobocia, kompletnym brakiem
infrastruktury drogowej, najwyższym
w kraju wskaźnikiem osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu,
od kilku lat kompletnie zmienia swoje
oblicze.
Istotą projektu było przeniesienie
5000 osób zamieszkujących blokowiska do nowowybudowanych
w sąsiedztwie domków jednorodzinnych. Nowe osiedle
zaprojektowane zostało tak, aby
służyło jako miejsce do wypoczynku,
wyposażone zostało w nową
infrastrukturę sportowo - rekreacyjną.
Jednocześnie, wraz z budową
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nowych domów, trwa sukcesywne
wyburzanie starych wielopiętrowych budynków. W wyniku przeprowadzonych analiz, okazało się
bowiem, że zdecydowanie bardziej
opłaca się wybudowanie nowego
osiedla szeregowych domków
jednorodzinnych i jedno, dwupiętrowych bloków mieszkalnych, niż
remontowanie i ocieplanie starej
zabudowy.
Rewitalizacja osiedla ma charakter
kompleksowy: społeczny, gospodarczy, ekologiczny i ekonomiczny.
Podjęte działania przyczyniły się do
licznych pozytywnych zjawisk, takich
jak:
h Powstanie nowych miejsc pracy
(bezrobocie zostało ograniczone
z 60% do 5% - wielu mieszkańców osiedla znalazło bowiem
pracę w nowopowstałych firmach budowlanych, wykończeniowych itp.),
h Poprawa koniunktury sektora
budowlanego i branż pokrewnych,
h Znaczna redukcja problemów
społecznych, związanych z patologiami społecznymi, wykluczeniem społecznym, bezrobociem,
uzależnieniami, brakiem wykształcenia.
h Osiągnięcie takich rezultatów
możliwe było dzięki działaniom,

takim jak:
h Utworzenie dzielnicowego
Urzędu Miejskiego, który
m. in. opracowuje program
rewitalizacji osiedla i aktywizacji
mieszkańców. Jest on również
osiedlowym centrum,
pozwalającym na identyfikację
mieszkańców z dzielnicą I
budowaniem nowej tożsamości
lokalnej.
h Przekształcenie jednego ze
starych budynków w wyższą
szkołę techniczną dla 800
studentów,
h Polityka "mieszania pokoleń"
przy zakwaterowywaniu do
nowych mieszkań (starszym
ludziom oferuje się mieszkania,
w sąsiedztwie których mieszkają
osoby młode z małymi dziećmi następuje naturalne tworzenie się
społecznych więzi pokoleń),
h Polityka "rozbudzania potrzeb"
(wzrasta zapotrzebowanie na
potrzeby wyższego rzędu społeczne, ekonomiczne,
edukacyjne, które zmuszają do
stawiania sobie coraz wyższych
wymagań związanych z pracą,
wykształceniem I aktywizacją
społeczną)
Rewitalizacja osiedla na każdym
etapie miała na celu aktywizowanie
mieszkańców osiedla. I tak na przykład miejscowa społeczność miała
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swój udział w projektowaniu osiedla,
a do pracy z projektantami zapraszano nawet dzieci.
Projekt finansowany jest w 75% ze
środków rządowych, a inne dotacje
(w tym unijne) to 25% kosztów projektu (około 600 tys. Euro).
Projekt zakłada bardzo wyraźną
poprawę warunków bytowych.
Przeprowadzka do nowych domów
nie wiąże się ze wzrostem kosztów
utrzymania, gdyż opłaty lokalowe nie
są większe od tych, które były
uiszczane wcześniej w starych
osiedlach. Są one wyliczane
procentowo na podstawie zarobków
mieszkańców.
Warte podkreślenia jest to, że badania nad akceptacją społeczną
dowiodły, że aż 10% mieszkańców
nie godzi się na zmianę dotychczasowego trybu życia. Problemy
z negatywnie nastawioną częścią
mieszkańców doprowadziły nawet do
złożenia pozwu przeciwko władzom
lokalnym, pilotującym projekt.
Doprowadziło to do znacznych
opóźnień w realizacji. Wreszcie,
w roku 2003 rozpoczęła się pierwsza
faza przesiedleń. Następna jej faza
planowana jest na lata 2004 2005,
z kolei ostatnie trzecie stadium
inwestycji przewidziane jest na rok
2007.

DUBLIN CITY SOCIAL WELFARE
OFFICE
Lokalne Biuro Społeczne jest
ośrodkiem, który skupia się na rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. Przygotowuje ono
plan odnowy zabudowy dzielnicy,
nadzoruje prowadzenie prac,
a także monitoruje przebieg procesów społecznych. Główny cel
ośrodka to aktywizacja społeczności
lokalnej, zapobieganie patologiom
społecznym i tworzenie strategii
rozwoju dzielnicy.
DUBLIN DOCKLANDS
DEVELOPMENT AUTHORITY
Jest to przygotowane z największym rozmachem organizacyjnym
przedsięwzięcie rewitalizacyjne.
Strategicznymi partnerami, którzy
przygotowują i opracowują projekt
są: Ministerstwo Rozwoju i władze
lokalne, a także sektor prywatny.
Zawiązane zostało w ten sposób
partnerstwo publiczno - prywatne.
Obszar, który został poddany procesom odnowy obejmuje 520 ha
i znajduje się w nadrzecznych
rejonach centrum miasta. Rewitalizowane budynki to hotele, domy
mieszkalne, w tym również zabytki
oraz siedziby firm.
W roku 1997 na bazie doświadczeń
zebranych poza granicami Irlandii
(USA, Kanada) powstał "Plan
Rozwoju, Rewitalizacji" tzw. "Master

Plan", który zawierał 15 - letni projekt rozwoju i zmiany terenów
nadrzecznych. Został on zaktualizowany w roku 2003, już bez pomocy zewnętrznej, przy udziale
własnym i własnych zasobach
ludzkich. Istotą projektu jest zwiększenie populacji z 25 000 do
42 500 w roku 2012, a także
powstanie 11 tysięcy nowych domów
oraz 40 tysięcy nowych miejsc
pracy.
Na zachodzie Docklands powstało
Międzynarodowe Centrum Usług
Finansowych, które skupia w sobie
370 międzynarodowych instytucji
finansowych, zatrudniających blisko
14 000 osób. Poza tym, na zrewitalizowanym terenie znajdują się już
liczne bary, restauracje, sklepy
i inna infrastruktura komercyjna,
a ponadto szkoły, ośrodki edukacyjne i sportowe.
Tygodniowy wyjazd do Irlandii
umożliwił pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich poznanie rozwiązań, które w znacznym stopniu
przyczyniły się do dynamicznego
rozwoju gospodarczego kraju,
powodując tym samym radykalne
zmniejszenie stopy bezrobocia.
Część zastosowanych rozwiązań
może zostać w pełni zaadaptowana
na potrzeby naszego miasta
i regionu. W tym celu prowadzona
będzie ścisła współpraca
z partnerami irlandzkimi.
Podsumowując, można stwierdzić,
iż sukces, jaki osiągnęła Irlandia był
możliwy dzięki partnerstwu
lokalnemu oraz odpowiednio
wykorzystanym środkom unijnym.

Opracował:
Powiatowy Urząd Pracy
w Siemianowicach Śląskich.
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WDRAŻANIE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
UNII EUROPEJSKIEJ
Cztery fundusze strukturalne (Europejski Fundusz Społeczny,
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej,
Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa) oraz Fundusz Spójności
są podstawowymi instrumentami polityki strukturalnej (regionalnej)
Unii Europejskiej.
Zasady wdrażania funduszy strukturalnych określone są w licznych
dokumentach wspólnotowych
i krajowych, precyzujących zakres,
formy i procedury przyznawania
pomocy finansowej z funduszy.
Europejska polityka strukturalna opiera
się na sześcioletnich okresach
programowania, obecnie na lata
2000 - 2006, kolejny okres to
2007 - 2013.
Każde państwo członkowskie przed
rozpoczęciem kolejnego okresu
programowania dokonuje analizy
kwalifikowania się poszczególnych
regionów do uzyskania pomocy oraz
przewiduje alokację środków
finansowych na jego obszar. Po
usystematyzowaniu zebranych danych
rozpoczyna się właściwy etap
programowania pomocy, angażujący
Komisję Europejską oraz władze
krajowe (centralne, regionalne, lokalne
oraz partnerów społecznych).
Procedura programowania polega na
opracowywaniu, konsultowaniu
i negocjowaniu długookresowych
planów rozwoju określających wspólne
działania Komisji i kraju członkowskiego w zakresie wspierania rozwoju
społeczno - gospodarczego regionów.
Pierwszym etapem jest przygotowanie Narodowego Planu Rozwoju.
Dokument ten, uwzględniający
priorytety rozwoju kraju i jego
regionów, powinien zawierać:
h opis bieżącej sytuacji obszarów
preferowanych do wsparcia,
z uwzględnieniem zaangażowanych wcześniej środków finansowych i rezultatów podjętych
działań;
h określenie strategii służącej
osiągnięciu zaplanowanych celów;
h charakterystykę sposobu
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wykorzystania krajowych instrumentów finansowych powiązanych ze wsparciem
wspólnotowym;
h sprawozdanie z konsultacji
przeprowadzonych z partnerami
społeczno - gospodarczymi.

h plan finansowy, z wyszczególnieniem alokacji finansowej na
każdy priorytet i poszczególne lata
wsparcia (w tym podział na środki
wspólnotowe i krajowe);
h zapisy dotyczące wdrażania
programu operacyjnego.

Zaakceptowany przez Komisję
Europejską Narodowy Plan Rozwoju
jest podstawą do sporządzenia
Podstaw Wsparcia Wspólnoty.
Ten wypracowany w toku wzajemnych uzgodnień między Komisją
Europejską, a krajem członkowskim
dokument ma koordynować całość
polityki strukturalnej odnoszącej się
do danego państwa. Podstawy
Wsparcia Wspólnoty zawierają:
h strategię i priorytety wspólnych
działań Wspólnoty i państwa
członkowskiego oraz wstępną
ocenę przewidywanych rezultatów tych działań;
h określenie charakteru i czasu
trwania programów operacyjnych
wdrażających poszczególne
priorytety Podstaw Wsparcia
Wspólnoty;
h plan finansowy, z wyszczególnieniem alokacji finansowej na
każde działanie i poszczególne
lata wsparcia (w tym podział na
środki wspólnotowe i krajowe);
h charakterystykę wdrażania
Podstaw Wsparcia Wspólnoty.
Konkretyzacji stosunkowo ogólnych
zapisów Podstaw Wsparcia Wspólnoty służą programy operacyjne
sektorowe i regionalne zawierające:
h opis poszczególnych priorytetów
i wstępną ocenę ich oddziaływania;
h opis działań służących wdrażaniu
priorytetów;

Powyższe trzy dokumenty programowe są obowiązkowo negocjowane
z Komisją Europejską i odnoszą się
do kwestii stosunkowo ogólnych. Aby
ich zapisy zbliżyć do praktycznych
potrzeb i działań, państwo
członkowskie UE opracowuje
Uzupełnienie Programu, odrębne dla
każdego programu operacyjnego. Nie
jest to jednak jego suplement, ani
aktualizacja, lecz odrębny dokument
określający:
h szczegółowe działania służące
wdrażaniu poszczególnych
priorytetów programu operacyjnego;
h wstępną ocenę przewidywanych
rezultatów działania;
h wskaźniki monitoringu realizowanych działań;
h typy projektów, kategorie
projektodawców oraz odbiorców
pomocy uprawnionych do otrzymania wsparcia;
h szczegółowy plan finansowy,
uwzględniający środki
wspólnotowe i krajowe (publiczne
i prywatne);
h formy promocji programu operacyjnego;
h strukturę wdrażania programu
operacyjnego.
Uzupełnienie jest najistotniejszym (bo
najbardziej szczegółowym
i praktycznym) dokumentem
programowym dla potencjalnych

Europejski
Fundusz
Społeczny
EUROPEJSKI
FUNDUSZ
SPOŁECZNY

Program Operacyjny

Instytucja Zarządzająca

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
(SPO WKP)

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Ministerstwo Gospodarki i Pracy we
współpracy z samorządami
województw

Program Operacyjny Pomoc
Techniczna (PO-PT)

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Sektorowy Program Operacyjny
Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora
Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów
Wiejskich (SPO ROL)
Sektorowy Program Operacyjny
Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb
(SPO RYBY)
Sektorowy Program Operacyjny
Transport (SPO-T)
(Rys.1)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Infrastruktury

Tabela - programy Operacyjne I Instytucje Zarządzające

projektodawców, określającym
wszystkie wymogi związane
z przygotowaniem i realizacją projektów. Jego charakterystyczną cechą jest
fakt, że jest opracowywane tylko na
poziomie krajowym i nie musi być
oficjalnie zatwierdzone przez Komisję
Europejską, jest jej przekazywane
tylko do wiadomości.
Przyjęcie i zatwierdzenie wszystkich
powyższych dokumentów jest
wstępnym warunkiem rozpoczęcia
wdrażania funduszy strukturalnych
przez państwo członkowskie.
Władze centralne, regionalne
i lokalne przystępują wówczas do
skoordynowania wewnętrznej struktury
instytucji odpowiedzialnych za
wdrażanie funduszy i rozpoczynają
działania przewidziane w harmonogramie wdrażania instrumentów
polityki strukturalnej.
Obecnie wdrażanie funduszy strukturalnych w Polsce oparte jest na
następujących dokumentach:
1. Narodowy Plan Rozwoju na lata
2000 - 2006
2. Podstawy Wsparcia Wspólnoty
3. Programy operacyjne dotyczące
poszczególnych dziedzin interwencji strukturalnej - zestawienie
programów operacyjnych
i instytucji odpowiedzialnych za
zarządzanie nimi

....przedstawia tabela (rys.1)
4. Uzupełnienie Programu odrębne
dla każdego programu
operacyjnego.
Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie i zarządzanie funduszami
strukturalnymi w Polsce to przede
wszystkim:
1. Instytucja Zarządzająca - jest to
instytucja administracji publicznej,
wyznaczona przez państwo
członkowskie, odpowiedzialna za
zarządzanie całym programem
operacyjnym (stosowne zestawienie
przedstawiono w tabeli). Jej
zadaniem jest przygotowanie
i monitorowanie realizacji
uzupełnienia danego programu
operacyjnego, odpowiada również
przed Komisją Europejską za
poprawność wydatkowania środków
wspólnotowych (w tym za zgodność
z prawem zamówień i pomocy
publicznej) oraz zapewnienie
zaplecza technicznego i zdolności
administracyjnej wszystkich
krajowych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie programu.
Koordynuje również działania
informacyjne i promocję programu
oraz występuje do Instytucji
Finansującej z wnioskami
o płatność.
2. Komitet Monitorujący - jest

powoływany przez Instytucję Zarządzającą w celu zapewnienia
efektywnego wdrażania programu
operacyjnego. Kompetencją Komitetu
jest zatwierdzanie uzupełnienia
programu i ewentualnych zmian
w nim, zatwierdzanie raportów z jego
realizacji oraz decydowanie
o alokacjach finansowych na
poszczególne działania i zmianę
kryteriów wyboru projektów. Jest
ciałem kolegialnym, którego skład
(przedstawiciele instytucji
odpowiedzialnych za wdrażanie,
monitorowanie i płatności,
przedstawiciele nauki, przedstawiciele Komisji Europejskiej,
partnerzy społeczni) ma gwarantować
bezstronność podejmowanych
decyzji.
3. Instytucja Pośrednicząca jednostka podlegająca Instytucji
Zarządzającej, której ta przekazuje
część uprawnień. Do zadań Instytucji
Pośredniczącej należy m. in.: zagwarantowanie prawidłowości operacji
finansowych, przedkładanie i potwierdzanie wniosków o płatność do
Instytucji Zarządzającej, przygotowywanie rocznej prognozy
wydatków oraz rocznego raportu
o nieprawidłowościach w realizacji
programu.
4. Beneficjent Końcowy (Instytucja
Wdrażająca) - jednostka
bezpośrednio przyznająca pomoc,
odpowiedzialna za zlecanie odbiorcy
(projektodawcy) realizacji projektu
i utrzymująca współpracę między
projektodawcą, a Instytucją
Pośredniczącą. Do obowiązków
beneficjentów końcowych należy też
m. in.: ogłaszanie konkursów,
przeprowadzanie oceny formalnej
wniosków, organizowanie prac
Komisji Oceny Projektów,
podpisywanie umów z projektodawcami, monitorowanie realizacji
projektów, zwrot kosztów poniesionych przez projektodawców,
przedkładanie do Instytucji
Pośredniczącej wniosków o płatność
i raportów z realizacji działania.
5. Komitet Sterujący z ramienia
Instytucji Zarządzającej
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Europejski
Fundusz
Społeczny
EUROPEJSKI
FUNDUSZ
SPOŁECZNY
odpowiedzialny jest za zatwierdzanie
i ocenę składanych przez
beneficjentów końcowych Ramowych
Planów Realizacji Działania.
6. Instytucja Płatnicza - jednostka
wyznaczona przez państwo członkowskie w celu przygotowania
i przedkładania wniosków o płatności
oraz otrzymywania płatności z Komisji
Europejskiej. W Polsce dla wszystkich
funduszy strukturalnych rolę Instytucji
Płatniczej pełni Departament Obsługi
Funduszy Pomocowych w Ministerstwie Finansów.Dla każdego
z programów operacyjnych inne
instytucje pełnią funkcję organów
odpowiedzialnych za wdrażanie. Dla
przykładu, w przypadku Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich będą to
odpowiednio:
1. Instytucja Zarządzająca Departament Zarządzania Europejskim
Funduszem Społecznym
w Ministerstwie Gospodarki i Pracy;
2. Komitet Monitorujący - Komitet
Monitorujący SPO RZL, powoływany
przez Ministerstwo Gospodarki
i Pracy;
3. Instytucja Pośrednicząca w zależności od działania: Departament Zarządzania Europejskim
Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Pracy lub
Departament Strategii Edukacyjnej
i Funduszy Strukturalnych
w Ministerstwie Edukacji Narodowej
i Sportu.
4. Beneficjenci Końcowi w zależności
od działań:
h Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
w Ministerstwie Gospodarki
i Pracy
h Wojewódzkie Urzędy Pracy
h Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
h Departament Strategii Edukacyjnej
i Funduszy Strukturalnych
w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu
h Polska Agencja Rozwoju
i Przedsiębiorczości
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5. Komitet Sterujący - Komitet
Sterujący odpowiednio dla I, II lub III
Priorytetu SPO RZL, powoływany
przez Ministerstwo Gospodarki
i Pracy;
6. Instytucja Płatnicza - Departament
Obsługi Funduszy Pomocowych
w Ministerstwie Finansów.
Jakość wdrażania funduszy
strukturalnych w Polsce zależy
w dużej mierze od sprawności
administracyjnej i wzajemnej
koordynacji wskazanych powyżej
instytucji. Ciążąca na nich
odpowiedzialność jest o tyle istotna,
że w przypadku zastrzeżeń co do
prawidłowości wdrażania funduszy
strukturalnych, Komisja Europejska
może cofnąć zgodę na refundację
kosztów poniesionych przez państwo
członkowskie na działania będące
przedmiotem wsparcia funduszy.
Opracował:
Jakub Zawadzki
Wydział Obsługi EFS.
W związku z wdrażaniem Europejskiego Funduszu Społecznego
w naszym regionie, szczególnego
znaczenia nabiera proces informowania społeczeństwa oraz wszystkich zainteresowanych podmiotów
o możliwościach aplikowania o środki z tego źródła. Z myślą o proektodawcach, Wojewódzki Urząd
Pracy prowadzi kampanię

informacyjno - promocyjną
poświęconą wspomnianej tematyce,
w ramach której zorganizowano cykl
seminariów w sześciu miastach
województwa śląskiego oraz konferencję regionalną w Katowicach.
W konferencji, która odbyła się 31
maja br. w Sali Sejmu Śląskiego
Urzędu Marszałkowskiego wzięli
udział przedstawiciele administracji
rządowej i samorządowej, świata
nauki i polityki, pracodawców,
związków zawodowych, urzędów
pracy, instytucji i organizacji
wpływających na obecny i przyszły
kształt rynku pracy. Od ich zaangażowania zależeć będzie efektywne
wykorzystanie środków unijnych.
W trakcie spotkania przedstawiciele
Departamentów Zarządzania
i Wdrażania EFS Ministerstwa
Gospodarki i Pracy, Urzędu
Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprezentowali
możliwości wykorzystania środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, szczególnie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich oraz
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Opracowała:
Renata Łuczak
Wydział Obsługi EFS

PROGRAMY RYNKU PRACY

MOBILIZOWANIE LOKALNYCH
ŚRODOWISK NA RZECZ
ZATRUDNIENIA I ROZWOJU
Sfera zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy to jeden
z najważniejszych priorytetów działań Komisji Europejskiej.
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015,
dokument uchwalony we wrześniu 2000 roku przez Sejmik
Województwa Śląskiego bardzo wyraźnie ją podkreśla
.
Strategia jest koncepcją systemowego działania na rzecz długotrwałego i zrównoważonego rozwoju
regionu. Wyznacza przyszłą pozycję
województwa śląskiego w Polsce
i w Europie jako regionu nowoczesnego i konkurencyjnego.
Strategia wyraża wolę społeczności
regionalnej do osiągania wspólnych
celów.

wiejskich, absolwentów, pracowników sektora MŚP. Projekt składa
się z czterech osobnych
podprojektów:

Nawiązując w swoich rozwiązaniach
do najlepszych doświadczeń
województw bielskiego, częstochowskiego oraz katowickiego, Strategia
Rozwoju Województwa Śląskiego
jest dokumentem, który powinien
stanowić oś orientującą wszelkie
działania wspierające rozwój
naszego województwa.
Tej idei winny się również podporządkować wszystkie działania
związane z realizacją programu
PHARE2001 (PL01.06.09.01-02-12).

Drugi, wsparcie dla osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem
w zakresie zakładania i prowadzenia własnych działalności gospodarczych.

Województwo Śląskie "Promocja
Zatrudnienia Rozwój Zasobów
Ludzkich", zaś w szczególności
działania związane z czwartym
podprojektem tego programu.
Przypomnijmy: celem projektu jest
poprawa spójności ekonomicznej
i społecznej regionu oraz organizacji, struktury i zdolności zasobów
ludzkich na terenie województwa
śląskiego. Jest on adresowany do
bezrobotnych i osób zagrożonych
bezrobociem, w tym m.in.: osób
o niskich kwalifikacjach zawodowych, mieszkańców obszarów

Pierwszy z nich zakłada poprawę
zdolności zatrudnienia osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem poprzez świadczenie
usług szkoleniowych i doradczych.

Podprojekt trzeci to szkolenia dla
pracowników i właścicieli małych
i średnich przedsiębiorstw, poświęcone w szczególności takim zagadnieniom jak: zarządzanie,
systemy jakości, finanse, marketing
i sprzedaż, prawo gospodarcze
i finansowe, innowacje i technologie.
Wreszcie podprojekt czwarty to
pomoc w tworzeniu na terenie
województwa śląskiego Lokalnych
Partnerstw na Rzecz Zatrudnienia
oraz opracowanie Regionalnej
Strategii na rzecz Zatrudnienia dla
województwa śląskiego, która
dotyczyć będzie przedstawicieli
lokalnej administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i partnerów
społecznych.
Szczególne znaczenie dla realizacji
Strategii Rozwoju Województwa

mają działania w ramach podprojektu 4, który składa się z dwóch
części: pierwsza polega na utworzeniu na 10 wybranych obszarach
województwa śląskiego Lokalnych
Partnerstw na rzecz Zatrudnienia
(LPZ), druga to organizacja szkoleń i warsztatów w ścisłym porozumieniu z samorządem województwa, Wojewódzkim Urzędem Pracy
oraz partnerami regionalnymi,
w zakresie przygotowania Regionalnej Strategii na Rzecz Zatrudnienia
w województwie śląskim (RSZ).
Wspólnym założeniem dla obydwu
działań jest praktyczne wykorzystanie szkoleń i warsztatów do
powstania konkretnych projektów
w zakresie rynku pracy, zakładających współfinansowanie ze strony
Funduszy Strukturalnych
Koncepcja tworzenia Lokalnych
Porozumień na rzecz Zatrudnienia
(LPZ) jest w Polsce stosunkowo
nowa. Zespół ekspertów proponuje
niejako autorską sekwencję cyklu
szkoleń i warsztatów, które powinny
pozwolić na opracowanie zindywidualizowanych - dostosowanych do
specyfiki każdego obszaru - Lokalnych Planów Działania. Tworzeniu
10 LPZ przyświeca idea wykorzystania projektu Phare 2001 SSG
Rozwój Zasobów Ludzkich do
przygotowania w ramach Lokalnych
Planów Działania wniosków aplikacyjnych do Programów Operacyjnych (SPO RZL, SPO WKP,
ZPORR, SPO RSŻiROW) dostosowanych do potrzeb i możliwości
każdego obszaru.
Biorąc pod uwagę założenia
projektu oraz wyniki przeprowadzonych analiz, Lokalne Porozumienia na rzecz Zatrudnienia
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zlokalizowano w następujących
obszarach:
A1 - Bielsko - Biała, Gminy
Powiatu Bielskiego i Żywieckiego;
Gmina Bielsko - Biała otrzymała
w ramach Programu Phare 2000
SSG "Rozwój infrastruktury gospodarczej wspierającej restrukturyzację
obszarów poprzemysłowych
w województwie śląskim" pomoc na
przygotowanie terenów przeznaczonych na lokalizację małych
i średnich przedsiębiorstw sektora
produkcyjnego oraz sektora usług Park Przemysłowy i Usługowy
w Bielsku-Białej. Program zakłada
poszerzenie obszaru działania
lokalnego paktu na teren sąsiednich
gmin Powiatów Bielskiego
i Żywieckiego (nie wyklucza się gmin
Powiatu Cieszyńskiego). Istnieje
duży potencjał do wdrożenia działań
zwiększających zatrudnienie
w sektorze turystycznym.
A2 - Marklowice, Świerklany, Żory,
Jastrzębie Zdrój, Rybnik
i pozostałe gminy Powiatu
Rybnickiego;
Gminy, na obszarze których proponuje się utworzenie lokalnego paktu
otrzymały wsparcie w ramach Programu Phare 2000 SSG na przedsięwzięcia związane z rozbudową
terenów przeznaczonych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Na
obszarze tym funkcjonuje Specjalna
Strefa Ekonomiczna oraz spora ilość
instytucji wsparcia rynku pracy
posiadających doświadczenie
w realizacji zadań związanych
z przeciwdziałaniem bezrobociu.
Lokalny pakt obszaru A2 powinien
mieć charakter przedsięwzięcia
związanego z kontynuacją działań
restrukturyzacyjnych w subregionie.
Zasadne wydaje się dołączenie do
tego obszaru Rybnika, które to miasto może wnieść, poprzez zlokalizowany w nim campus uniwersytecki, wsparcie naukowe dla podejmowanych działań. W Rybniku od
lat konsekwentnie prowadzona jest
polityka rozwoju szkolnictwa
wyższego jako niezbędnego elementu restrukturyzacji regionu.
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Nie wyklucza się udziału w LPZ
beneficjentów z gmin Powiatu
Wodzisławskiego.
A3 - Pszczyna, Miedźna oraz
pozostałe gminy Powiatu
Pszczyńskiego;
Również te gminy otrzymały wsparcie w ramach Programu Phare
2000 SSG. Będą one realizowały
projekty związane z przygotowaniem terenów przemysłowych oraz
rozwojem gminnej strefy gospodarczej. Specyfika tego obszaru to
restrukturyzacja związana z górnictwem. Po dołączeniu do lokalnego
paktu sąsiednich gmin możliwe
będzie wykorzystanie potencjału
obszarów wiejskich do rozszerzenia
działań wparcia rynku pracy o tworzenie miejsc pacy związanych np.
z wykorzystaniem energetycznym
biomasy.
A4 - Ruda Śląska; Gmina
otrzymała wsparcie w ramach
Programu Phare 2000 SSG na
projekt budowy centrum gospodarczego (łącznie z Inkubatorem
Przedsiębiorczości) na terenach
przemysłowych (tereny dawnej
kopalni "Wawel"), w którym znajdą
miejsce firmy produkcyjne,
usługowe i handlowe. Realizowany
jest również projekt w ramach programu ISPA. Gmina posiada doświadczenie w wykorzystaniu środków w ramach Programu Struder.
Aktualnie prowadzone są działania
dotyczące dalszej aktywizacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych ekologicznie. Ze względu
na monokulturę zatrudnienia związaną z górnictwem i częściowo
z hutnictwem, koniecznym priorytetem dla tworzonego lokalnego
paktu będzie podjęcie działań i realizacja zadań zmierzających do
dywersyfikacji sektorowej zatrudnienia na lokalnym rynku pracy
Rudy Śląskiej.
A5 - Knurów, Gminy Powiatu
Gliwickiego; Projekt- Rozwój
Północnej Strefy Gospodarczej
w gminie Knurów związanej z pro-

cesami restrukturyzacji górnictwa,
na który również otrzymano wsparcie w ramach Programu Phare 2000
SSG może zostać powiązany
z projektem "Nowe Gliwice", który
otrzymał pomoc w ramach Programu PHARE 2003. Włączając do
lokalnego paktu gminy Powiatu
Gliwickiego, których większość to
gminy o charakterze wiejskim, możliwym stanie się podjęcie działań
o podobnym charakterze jak dla
obszaru A3. Wygenerowane
projekty w zakresie lokalnego rynku
pracy powinny doprowadzić do
zmiany struktury zatrudnienia
opartej dotychczas w dużej części
o górnictwo.
A6 - Częstochowa, Gminy Jury
Krakowsko-Częstochowskiej;
Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej dla terenów przemysłowych we wschodniej części Częstochowy jest projektem dofinansowanym ramach Programu
PHARE 2003. W przypadku tego
obszaru koniecznym wydaje się
poszerzenie działań o zakres związany ze zwiększeniem zatrudnienia
w turystyce, której to potencjał na
obszarach gmin Jury KrakowskoCzęstochowskiej jest bardzo duży.
Istotnym czynnikiem mogącym
decydować o powodzeniu lokalnego
paktu na rzecz zatrudnienia jest
obecność silnych partnerów społecznych powiązanych z gminami (np.
Związek Gmin Jurajskich)
gwarantujących sprawną realizację
zadań na terenie większym, niż
jeden powiat.
B1 - Tychy wraz z Gminami
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego;
W ramach Programu PHARE 2001
na terenie gminy Tychy realizowany
będzie projekt wzorcowa transformacja zdegradowanego obszaru
działalności przemysłowej w strefę
aktywności gospodarczej i społecznej. Tychy to obszar funkcjonowania strefy przemysłowej. Czynniki
te mają wpływ nie tylko na gminę,
ale również cały Powiat BieruńskoLędziński. Lokalne partnerstwo
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wykorzystujące potencjał gospodarczy i naukowy Tychów oraz potencjał gmin powiatu będzie realizować zadania dla całego powiatowego rynku pracy mocno związanego z rynkiem pracy miasta Tychy.
B2 - Świętochłowice, Zabrze,
Chorzów, Bytom i Siemianowice;
Projekt obejmuje kilka dużych miast
aglomeracji śląskiej. Zakłada kontynuację działań związanych
z podpisanym w dniu 5 września
2003 roku "Paktem Na Rzecz Zatrudnienia". Podstawowym obszarem działań inicjowanych przez Pakt
będzie zapobieganie bezrobociu
związanemu z restrukturyzacją
górnictwa i hutnictwa.
B3 - Powiat Tarnogórski wraz
z sąsiednimi Gminami Powiatu
Będzińskiego; Funkcjonowanie
lokalnego paktu na tym obszarze
związane powinno być z utworzoną
przez Powiat na terenie kilku gmin
Strefą Aktywności Gospodarczej.
W ramach tego projektu kreowane
są konkretne przedsięwzięcia
gospodarcze, które wymagać będą
podjęcia działań mających dostosować możliwości lokalnego rynku
pracy do potrzeb firm działających
w strefie. Powiązanie z Gminami
Powiatu Będzińskiego wynika
z możliwości wspólnych projektów
związanych z funkcjonowaniem
lotniska w Pyrzowicach oraz powiązań komunikacyjnych.
B4 - Dąbrowa Górnicza, Czeladź,
Będzin oraz Gminy Powiatu
Będzińskiego;
Wybór tej lokalizacji uzasadniają
dwie główne przesłanki. Pierwsza to
szybki rozwój Centrum Logistycznego w Sławkowie, które przyczyni
się do wzrostu znaczenia funkcji
logistycznych na tym obszarze.
Drugą silną stroną jest występowanie na terenie obszaru B4 wielu
silnych instytucji otoczenia rynku
pracy realizujących zadania
wynikające z powiatowej i gminnych
strategii. Na obszarze tym konieczne
jest podjęcie inicjatyw zmierzających

do przeciwdziałania bezrobociu
ponieważ region ten mocno
odczuwa skutki restrukturyzacji
przemysłu ciężkiego, posiadając
niewykorzystany potencjał
rozwojowy obszarów wiejskich.
Zakłada się, że beneficjentami
działania 1, podprojektu 4 będzie co
najmniej 200-u przedstawicieli lokalnych społeczności (władz samorządowych, organizacji pozarządowych, społecznych, pracodawców; agencji rozwoju regionalnego
i lokalnego oraz innych instytucji
i grup zainteresowanych rozwojem
lokalnym). Poprzez uczestnictwo
w cyklu szkoleń i warsztatów
posiądą oni teoretyczną wiedzę
i praktyczne umiejętności
w zakresie budowania porozumień,
tworzenia i zarządzania projektami
oraz pisania wniosków aplikacyjnych do Funduszy Strukturalnych. Z tego względu, niezwykle
ważnym uzupełnieniem dla całego
cyklu szkoleńi warsztatów prowadzonych przez trenerów
i doradców praktyków - będzie
możliwość wykorzystania bezpłatnego doradztwa w trakcie całego
procesu budowania Partnerstwa.
Kluczowym czynnikiem sukcesu
w realizacji podprojektu 4 będzie
zaangażowanie w projekt odpowiednich osób, instytucji oraz
środowisk lokalnych. Osoby zaproszone do budowania partnerstwa
lokalnego muszą być przekonane
co do potrzeby tego typu działań,
powinny jednocześnie reprezentować kluczowe dla lokalnego rynku
pracy instytucje, przedsiębiorstwa
i środowiska.
Opracował:
Tadeusz Kiecka-Niechajowicz
Wydział Programów Rynku Pracy
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USŁUGI CENTRUM INFORMACJI
I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ
Współczesny rynek pracy wymaga od każdego z nas świadomego
I aktywnego podejścia do zagadnień związanych z planowaniem
i budowaniem własnej kariery zawodowej, ogólnie rozumianej jako
przebieg pracy człowieka w ciągu jego życia.
Zawodowa aktywność człowieka
w naszych warunkach społecznoekonomicznych trwa przeciętnie
ok. 35 - 40 lat. Reguły narzucone
przez gospodarkę wolnorynkową
powodują, że stabilny przebieg
kariery zawodowej w ciągu tego
okresu uzależniony jest coraz bardziej od planowego, aktywnego
i systematycznego podejścia do
zagadnień dotyczących wyboru
zawodu, poszukiwania utrzymania
zatrudnienia, ciągłego doskonalenia
swoich umiejętności i kwalifikacji
oraz gotowości do ich zmiany bądź
modyfikacji.
W nadchodzących latach tylko taka
postawa zapewni pracobiorcom
właściwe dostosowanie do środowiska pracy, umożliwi uzyskanie
zatrudnienia, pozostanie konkurencyjnym na rynku pracy i zminimalizuje okresy pozostawania bez
niego.
Aby nabyć umiejętności i wiedzę
umożliwiające świadome i efektywne kształtowanie własnego życia
zawodowego, zaleca się korzystanie
z usług doradców zawodowych. Są
to specjaliści profesjonalnie przygotowani do udzielania informacji oraz
pomocyw rozwiązywaniu problemów
i podejmowaniu decyzji zawodowych
osobom bezrobotnym, poszukującym
pracy, młodzieży oraz wszystkim
innym wymagającym wsparcia w tym
zakresie.
Takiego rodzaju usługi w dziedzinie
informacji i poradnictwa zawodowego, bezpłatne i powszechnie
dostępne, świadczy działające
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w ramach Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Katowicach, Centrum
Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej. Oferta Centrum jest
zróżnicowana i skierowana do
rozmaitych grup odbiorców
znajdujących się na różnych
etapach życia zawodowego,
zwłaszcza do:
bezrobotnych,
poszukujących pracy,
absolwentów szkół,
młodzieży klas absolwenckich,
osób z restrukturyzowanych
zakładów pracy,
h innych osób zainteresowanych
problematyką poszukiwania
pracy.

h
h
h
h
h

Usługi Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
świadczone są zarówno dla
pojedynczych osób, jak i większych
grup. Co ważne, Centrum przystosowane jest do obsługi osób
niepełnosprawnych w zakresie
dostępności architektonicznej,
a także w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego uwzględniającego specyficzne problemy i ograniczenia zawodowe tej grupy osób.
Klienci Centrum mogą skorzystać
z pomocy i konsultacji doradców
zawodowych dotyczących przykładowo:
h określenia i rozwiązywania

problemów związanych
z poruszaniem się i funkcjonowaniem na rynku pracy,
h przygotowywania i sporządzania
dokumentów aplikacyjnych
(życiorys zawodowy, list

h
h
h

h
h
h

motywacyjny),
przygotowania się do rozmowy
kwalifikacyjnej z pracodawcą,
określenia i oceny własnych
umiejętności zawodowych,
rozpoznania i określenia własnych predyspozycji zawodowych,
uzyskania informacji o poszczególnych zawodach,
możliwości zmiany, bądź
podniesienia kwalifikacji,
badań testowych predyspozycji
zawodowych.

Wszystkie zainteresowane
osoby mogą korzystać ze zgromadzonych w centrum zbiorów
informacji zawodowej, w których
znajdują się m.in.: opisy i charakterystyki zawodów, broszury
i poradniki dotyczące poruszania
się po rynku pracy, filmy o zawodach, filmy dotyczące poszukiwania
pracy, komputerowy program
doradztwa zawodowego
(Doradca 2000) oraz szereg innych
materiałów związanych z rynkiem
pracy.
W Centrum organizowane są także
bezpłatne zajęcia grupowe, które
przybierają formę wykładów
i warsztatów. Umożliwiają one
uczestnikom uzyskanie wiedzy
i praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy,a dotyczących poszukiwania pracy I jej
utrzymania, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, rozmowy
kwalifikacyjnej, autoprezentacji,
samooceny umiejętności i predyspozycji zawodowych. Ponadto,
prowadzone są warsztaty dla
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uczniów (po uzgodnieniu terminu
z pedagogiem szkolnym), które
przygotowują młodzież do wejścia na
rynek pracy. Oferta Centrum
skierowana jest do osób znajdujących się na różnych etapach
rozwoju kariery zawodowej. Dotyczy
zarówno młodzieży stojącej przed
problemem wyboru zawodu
i stawiającej pierwsze kroki na rynku
pracy, jak i osób posiadających już
doświadczenia zawodowe.
Wszystkim zainteresowanym
zapewniamy fachową i profesjonalną pomoc w umożliwieniu dostępu
do informacji dotyczącej świata
pracy oraz w kształtowaniu postaw
i umiejętności umożliwiających
samodzielne podejmowanie decyzji
zawodowych, które przyczynią się do
znalezienia swojego miejsca na
rynku pracy.
Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej znajduje się
w Sosnowcu przy ulicy Rzeźniczej
12, tel. 266 37 93. Czynne jest od
poniedziałku do piątku w godzinach
7.30-15.30 .
Szczegółowe, comiesięczne harmonogramy spotkań grupowych
zamieszczane są na stronach
internetowych Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Katowicach
www.wup-katowice.pl., oraz na
tablicach ogłoszeń w siedzibie
urzędu.
Opracował:
Maciej Zegarek
Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej
Informujemy, że od 1 sierpnia
2004r. siedziba Centrum
Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej zostaje przeniesione
do Katowic na ul. Grabową1A
(III p.). Aktualne numery telefonów
będą dostępne na stronach
internetowych WUP.

ŚLĄSCY PRACODAWCY
Rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych
śląskiemu rynkowi pracy. Zamierzeniem naszym jest
ukazanie różnorodnych pomysłów związanych z tworzeniem
nowych miejsc pracy, a także zaprezentowanie
rozwijających się firm poszukujących pracowników.
Chcemy pokazać, że istnieją na
Śląsku takie zakłady pracy, które
możliwości swojego rozwoju wiążą
też ze zwiększeniem zatrudnienia.
Fakt ten napawa optymizmem i daje nadzieję na poprawę sytuacji
zatrudnieniowej w województwie.
Jedne z najprężniej działających
zakładów zlokalizowane są
w Katowickiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej.
Przykładem doskonale funkcjonującej i rozwijającej się firmy są
Zakłady Opla w Gliwicach.
Końcem czerwca br. zapadła
ostateczna decyzja w sprawie
produkcji w tym mieście nowej
Zafiry. Dla Gliwiczan jest to
ogromna szansa na znalezienie
pracy, bo choć firma zatrudnia
obecnie blisko 2200 osób, dyrekcja zakładu planuje utworzyć
aż 700 dodatkowych miejsc pracy.
Produkcja samochodów ruszyć ma
w II połowie przyszłego roku, a trafią one nie tylko na eksport ale i na
rynek krajowy. Jak powiedział nam
rzecznik Opla Wojciech Osoś,
o wyborze Gliwic zadecydowały
nie tylko konkurencyjne koszty
pracy, ale przede wszystkim
wysoka jakość, rekordowy czas
wprowadzenia do produkcji Astry
Classic II oraz skuteczna realizacja
założonych planów. Dodał on
jednocześnie, że "decyzja ta
świadczy o ogromnym zaufaniu
General Motors do zakładu,
którego pracownicy niejednokrotnie udowodnili swój najwyższy
profesjonalizm oraz zaangażowanie".

Kolejną firmą, która do końca
2005r. planuje zatrudnić prawie
200 osób jest Martifer Polska
z Gliwic. Martifer S.A. jest największym zakładem specjalizującym się
w dziedzinie konstrukcji stalowych
w Portugalii. Jego działalność skupia się na projektach: centrów
handlowych, magazynów, fabryk,
hipermarketów, supermarketów
oraz pomieszczeń biurowych.
Obejmuje też budowę obiektów
mostowych oraz roboty bardziej
specjalistyczne, np.: zadaszanie
trybun stadionów, masztów oświetleniowych, wież pod elektrownie
wiatrowe i tym podobnych
konstrukcji.
W czerwcu ubiegłego roku Martifer
wkroczył na rynek polski, uzyskując
prawo do inwestowania w Gliwickiej podstrefie Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Jak powiedziała nam dyrektor ds.
personalnych firmy - Ewa
Ebelewicz - Martifer zatrudnia
osoby o określonych kwalifikacjach, posiadające odpowiednie
certyfikaty, np. spawalnicze.
Przyjmuje także stażystów
w ramach Programu Pierwsza
Praca oraz planuje ich późniejsze
zatrudnienie. W chwili obecnej
Martifer Polska w Gliwicach
zatrudnia 55 osób, jednak liczba ta,
jak podkreśla Ewa Ebelewicz,
rośnie właściwie z dnia na dzień.
Firmą, która planuje zatrudnienie
do końca roku około 250-ciu
pracowników jest NGK Ceramics
Polska Sp. z o. o. - także
działająca w podstrefie Gliwickiej
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Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Zakład należy do
japońskiego koncernu NGK
Insulators Ltd. i działa w sektorze
katalizatorów ceramicznych.
Na przełomie 2004 i 2005 roku
planowane jest rozpoczęcie produkcji seryjnej filtrów cząstek
stałych do silników wysokoprężnych. Jak powiedziała nam
Katarzyna Pawlak - HR Manager
NGK Ceramics Polska, firma
zamierza zatrudniać przede
wszystkim pracowników potrzebnych do produkcji bezpośredniej,
z wykształceniem minimum zawodowym, preferowanym średnim
(chemicznym, ceramicznym),
z przynajmniej rocznym doświadczeniem zawodowym (preferowanym w przemyśle i seryjnej produkcji). Dodatkowym atutem
jest posiadanie doświadczenia
w branży motoryzacyjnej lub ceramicznej. Warto podkreślić, że Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna dzięki ilości pozyskanych
inwestorów, wielkości zainwestowanego kapitału, a także ilości powstających miejsc pracy zajmuje czołowe miejsce wśród kilkunastu specjalnych stref ekonomicznych działających w naszym kraju.
Kolejnym zakładem, który odpowiedział na nasze pytanie dotyczące zamiaru zatrudnienia w najbliższym czasie nowych pracowników jest Avio Polska z Bielska Białej. Firma prowadzi działalność
w zakresie projektowania różnorodnych komponentów do silników
lotniczych (turbiny i przekładnie)
oraz kosmicznych.Ponadto, produkuje ona komponenty do turbin
wykorzystywanych w w/w silnikach.
W chwili obecnej zatrudnia ok. 120
osób i planuje przyjąć kolejne kilkadziesiąt do końca roku (przede
wszystkim inżynierów i pracowników
fizycznych). Przedsiębiorstwo ma
poważne plany rozwoju, które
powinny doprowadzić do podwojenia liczby pracowników w 2008r.
Wiceprezes Avio Polska -
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Clemente Pescarmona nadmienia
o trudnościach związanych ze
znalezieniem techników ze specjalizacją z zakresu lotnictwa, doświadczonych mechaników oraz,
wbrew pozorom, pracowników
fizycznych. Firma jest gotowa przeprowadzić specjalistyczne szkolenia w celu przysposobienia zawodowego, jednakże - jak podkreśla Pescarmona - przydatna
byłaby pomoc ze strony odpowiednich instytucji w zakresie naboru
personelu oraz konkretnego
wsparcia szkoleń.
Do firm funkcjonujących
w Katowickiej Strefie będziemy
wracać w naszych kolejnych
publikacjach. Zaprezentujemy największych inwestorów i zakłady,
w których w najbliższych miesiącach planowane są przyjęcia nowych pracowników.
Z ciekawą inicjatywą dotyczącą
zmniejszenia bezrobocia w grupie
byłych górników wyszło w ubiegłym roku Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka Akcyjna
w Bytomiu. Jego prezes- Piotr
Heine, wspólnie z prezydentem
miasta - Krzysztofem Wójcikiem
przekonali do swojego pomysłu
Wojewódzki oraz Powiatowy Urząd
Pracy, w wyniku czego powstał
program pilotażowy, do którego
dołączył się również KZK GOPjako organizator komunikacji.
Program zakładał przyjęcie do
pracy w charakterze konduktorów
ponad 280 osób, z którymi podpisano umowy na 2 lata. Przez
pierwszych dziewięć miesięcy ich
pensje będzie refundować Powiatowy Urząd Pracy.Przedsiębiorstwo uzyskało z Funduszu
Pracy środki na sprzęt i wyposażenie dla konduktorów oraz na
szkolenia i przekwalifikowanie.
Jeśli pomysł się sprawdzi, a KZK
wyrazi zgodę, PKM przedłuży
umowy konduktorom. Ponadto,
będzie wtedy można spróbować
wprowadzić podobny program
również w Katowicach,

Sosnowcu I Gliwicach.
Ważne działania na rynku pracy to
nie tylko tworzenie nowych miejsc
pracy, ale także utrzymanie już
istniejących poprzez znalezienie
nowych rynków zbytu, czy przekształcenia strukturalne firm.
Przykładem tego ostatniego mogą
być działania związane z restrukturyzacją Huty Częstochowa.
We wrześniu 2000 roku w wyniku
restrukturyzacji Huty Częstochowa
SA powstał Zakład Techniczny
Ferro-Tech Sp. z o. o.
Podstawową działalnością Spółki
są usługi techniczne na rzecz Huty.
Utworzony zakład przejął część
majątku spółki oraz prawie 650
pracowników Huty. W chwili
obecnej rozwijające się przedsiębiorstwo przejęło jedną ze spółek Most-Bud, której groziła upadłość.
Dzięki temu działaniu udało się
zapewnić pracę około 180-ciu
wysoko wykwalifikowanym
osobom.
Byli pracownicy Most-Budu będą
dalej zajmować się pracami, które
wykonywali do tej pory, czyli produkcją konstrukcji mostowych
i budowlanych. Pracownicy MostBudu będą pracowali w nowoutworzonym wydziale konstrukcji
spawanych.
Wyżej opisane przykłady pozwalają
mieć nadzieję, że zatrudnienie na
terenie województwa śląskiego
będzie stopniowo wzrastało. Nasz
region, który posiada ogromny
potencjał rozwojowy, obszary
wyposażone w infrastrukturę
techniczną, coraz lepiej funkcjonującą sieć komunikacyjną spełnia
bowiem wszelkie warunki do powstawania tu nowych zakładów
pracy.
Opracowały:
Marta Malik
Agnieszka Ogiegło
Biuro ds. Informacji

RYNEK PRACY

WYBRANE ELEMENTY
ŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY
Od marca br. spada liczba bezrobotnych zarejestrowanych w województwie śląskim.
To znak, że ponad 6 procentowy wzrost gospodarczy daje znać
o sobie także na rynku pracy.

Rekordowa jak na tę porę roku liczba
podjęć pracy, duża podaż ofert, coraz
lepsze wskaźniki makroekonomiczne
(wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, wzrost wyników finansowych
przedsiębiorstw) pozwalają wnioskować o trwałej poprawie sytuacji.
Niestety, ciągle Śląsk plasuje się na
drugim miejscu w Polsce pod
względem liczby zarejestrowanych
bezrobotnych(po województwie
mazowieckim).

Wyszczególnienie
Bezrobotni ogółem
w tym:
Kobiety
Mężczyźni
Poprzednio pracujący
dotychczas nie pracujący
Zamieszkali na wsi
Młodzież w wieku 18-24 lata
Absolwenci
Z prawem do zasiłku
Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy
Niepełnosprawni
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154 635
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149 229
238 507
88 816
56 224
79 376
13 784
39 232
21 413
8 800

54,4
45,6
72,9
27,1
17,2
24,3
4,2
12,0
6,5
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Podstawowe dane dotyczące śląskiego bezrobocia
zróżnicowanie
natężenia zjawiska.
Generalnie najlepsza sytuacja
wystąpiła w południowych powia325,5
321,7 320,1
322,0
tach województwa
(podregionie
bielsko-bialskim 14,0%), najgorsza
w podregionie
częstochowskim
(18,9%) oraz
w ścisłej aglomeracji (podregion centralny 18,0%).
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2003r.

W końcu maja 2004 roku na Śląsku
zarejestrowanych było 327,3 tys.
bezrobotnych, tzn. o 7,4 tys. osób
mniej niż w kwietniu br. (spadek
o 3,7 proc.).
Chociaż miesiące wiosenne zawsze
przynoszą korzystne zmiany na rynku
pracy, to jeszcze nigdy tendencje
spadkowe nie były tak wyraźne.
W odniesieniu do sytuacji na koniec
maja 2003 r. bezrobocie spadło
o 4,5 tys. osób. Obniżenie stanów
bezrobocia było widoczne szczególnie
wśród mężczyzn, młodzieży oraz
mieszkańców miast.
W końcu maja br. wysokość stopy
bezrobocia przyjęła wartość 17,5%1
(wobec 19,6% w kraju). Jak zwykle
notowano duże przestrzenne
1

Źródło: GUS, Warszawa

Jasną plamą na tle podregionu

Struktura bezrobocia
Tradycyjnie w strukturze płci dominowały kobiety, w końcu maja br. ich
udział wśród ogółu zarejestrowanych
wynosił 54,4 proc. (178,1 tys. osób).
W trudnej sytuacji znajdowało się

Bezrobotni z prawem do zasi³ku w województwie Œlaskim.

50000
45000

16,00%
12,20%

12,60%

12,70%

12,50%

12,10%

12,00%

14,00%
12,00%

40000

10,00%
8,00%

35000
30000

39232

luty

334,7

300,0

40616

324,7

centralnego pozostawały Katowice.
W stolicy województwa stopa bezrobocia wynosiła zaledwie 8,2%
i należała do najniższych w kraju.
Najwyższe natężenie bezrobocia
zanotowano w Siemianowicach Śląskich (29,2%). Tym samym, powiaty
grodzkie o krańcowych wielkościach
stopy bezrobocia dzieliło aż
21 punktów procentowych.
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blisko 88 proc. ogółu bezrobotnych
nieposiadających prawa do zasiłku.
Według stanu na 31 maja 2004 r.
świadczenie, o którym mowa otrzymywało 39,2 tys. zarejestrowanych.
W końcu maja br. bezrobotni mieszkańcy wsi stanowili 17,2 proc.
zaewidencjonowanych (56,2 tys.

(w końcu maja br. 24,3 proc., rok
wcześniej odsetek był wyższy i wynosił 26,7 proc.).
Ograniczenie liczebności najmłodszych bezrobotnych skutkowało
wzrostem udziałów bezrobotnych
z pozostałych grup wiekowych.
2
W końcu marca br. najliczniejsza

i więcej znalazło się 3,2 proc.
bezrobotnych.
W populacji bezrobotnych 4,2 proc.
(13,8 tys. osób) stanowili absolwenci
szkół ponadpodstawowych. Na
przestrzeni roku liczebność tej
zbiorowości zmniejszyła się o 2 tys.
osób. Na taki stan rzeczy bez wątpienia wpłynęła realizacja programu
"Pierwsza praca na Śląsku".
Od stycznia do maja staże i umowy
absolwenckie rozpoczęło aż 5771
osób (w stosunku do analogicznego
okresu 2003 r. wzrost o 1 tys. osób,
tzn. o 21 proc.).
Absolwenci szkół stanowią grupę
zdecydowanie lepiej wykształconą od
pozostałych bezrobotnych.
Z obserwacji statystycznych wynika,
że na największe trudności ze
znalezieniem zatrudnienia napotykają absolwenci szkół policealnych
I średnich zawodowych oraz

Bezrobotna m ³odzie¿ na Œlasku w tys. osób.
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osób). Wskaźnik
zarejestrowanyc
h bezrobotnych niepełnosprawnych
wynosił 2,7 proc. (8,8 tys. osób) Jeżeli
chodzi o niepełnosprawnych
poszukujących pracy, to należy pamiętać, że oprócz osób ze statusem
bezrobotnego, urzędy pracy
ewidencjonują również niepełnosprawnych pobierających świadczenia rentowe i pragnących rozpocząć zatrudnienie. Osoby takie nie są
wliczane w stan bezrobocia
rejestrowanego,lecz wykazywane
w odrębnej statystyce jako
"niepełnosprawni poszukujący pracy
i nie pozostający w zatrudnieniu".
Według stanu na koniec maja br. ta
kategoria inwalidów liczyła 4,3 tys.
osób.
Jak wspomniano powyżej, głównym
beneficjentem korzystnych zmian na
rynku pracy była młodzież
w wieku 18-24 lat. W końcu maja br.
liczebność tej kategorii zarejestrowanych wynosiła 79,4 tys. osób. Na
przestrzeni pięciu miesięcy
zbiorowość bezrobotnej młodzieży
zmniejszyła się o 6 tys. osób.
W odniesieniu do danych sprzed roku
spadek wynosił aż 9,3 tys. osób.
Korzystne tendencje dotyczące
malejącej liczby bezrobotnej młodzieży nie zmieniają faktu, że ciągle
osoby w wieku 18-24 lat stanowią
znaczący udział zarejestrowanych
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Struktura w ykszta³cenia bezrobotnych absolw entów (N=13784
osób). Stan 31.05.2004r.
inne
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z as adnicz e z awod.
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LO

28,8%

10,9%

była zbiorowość w wieku 25-34 lat
(27,4 proc.). Odsetek bezrobotnych
z przedziału wiekowego od 35 do
44 lat przyjął wartość 21,8 proc.
Subpopulacja osób w wieku 45 do
54 lat stanowiła 21,9 proc.
W przedziale wiekowym 55 lat

zasadniczych zawodowych.
Formalny poziom wykształcenia
ogółu bezrobotnych jest niski.
Co trzeci zaewidencjonowany zakończył edukację na szkole gimnazjalnej/podstawowej (lub nawet jej nie
ukończył). Wysoki 35,4 proc. - był

Bezrobotni wg. czasu pozostawania bez pracy (N=340020 osób). Stan 31.03.2004r.
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Dane na temat wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy oraz dotychczasowego stażu pracy
zbierane są kwartalnie, w odniesieniu do ogółu bezrobotnych najbardziej aktualne dotyczą stanu na koniec marca 2004r.
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RYNEK
odsetek osób legitymujących się
wykształceniem zasadniczym
zawodowym. Zaledwie co piąty
bezrobotny posiadał wykształcenie
policealne bądź średnie zawodowe.
Odsetek bezrobotnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym
przyjmował wartość 5,8 proc.
Pozostali - 4,4 proc. to bezrobotni

wanych wpływał na długość "stażu
na bezrobociu".
W najstarszych grupach wiekowych
odsetek długotrwale bezrobotnych
był najwyższy.
Jeżeli chodzi o strukturę dotychczasowego stażu pracy, to niezmiennie
zdecydowana większość bezrobot-

G³ów ne sk³adniki "odp³yw u" w okresie styczeñ-m aj 2004r.

Rozpoczêcie sta¿u lub szkolenia
Niepotw ierdzenie gotow oœci do pracy
Uruchomienie dzia³alnoœci
Roboty publiczne
Prace interw encyne
Pozosta³e podjêcia pracy
0
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nych (72,5 proc.) pracowała przed
nabyciem statusu.

z wyższym
wykształceniem.
W kontekście niskich kwalifikacji
bezrobotnych cieszy fakt, że
w bieżącym roku nieco wzrosła liczba
kończących szkolenia.

W końcu pierwszego kwartału 2004 r.
wśród poprzednio pracujących
(246,6 tys. osób) najliczniejsza była
grupa legitymująca się stażem pracy
10-20 lat (23,5 proc.). Wysoki był
udział osób o krótkim (od 1 do 5 lat)
stażu pracy (21,8 proc.). Bezrobotni
legitymujący się stażem pracy do
jednego roku to 18,4 proc., zaś
osoby o stażu 5 do 10 lat stanowiły
18,3 proc. zarejestrowanych bezrobotnych poprzednio pracujących.
Najmniej liczne były populacje
o stażu pracy od 20 - 30 lat (16,2)
proc. oraz powyżej 30 lat (1,8 proc.).
Korzystne tendencje notujemy
w obszarze płynności zjawiska.

Kolejną cechą różnicującą bezrobotnych jest struktura czasu pozostawania bez pracy. Problemem jest
długotrwale bezrobocie. W końcu
pierwszego kwartału prawie połowa 49,8 proc. ogółu zarejestrowanych bezskutecznie poszukiwała pracy co
najmniej 12 miesięcy.
Chroniczne bezrobocie szczególnie
często dotykało kobiet (wśród bezrobotnych pań - 56,1 proc. stanowiły
długotrwale bezrobotne, wśród
mężczyzn analogiczny miernik wynosił
42,7 proc.). Także wiek zarejestro-
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Do urzędów pracy stosunkowo
rzadko zgłaszane są oferty dla
specjalistów. Praktyka potwierdza, że
najwięcej propozycji dla tej kategorii
osób można znaleźć w alternatywnych źródłach informacji (internet,
prasa, agencje doradztwa
zawodowego, prywatne biura
pośrednictwa).
Województwo śląskie wspólnie
z wielkopolskim i mazowieckim
przoduje wśród regionów o największej liczbie zgłoszonych propozycji
zatrudnienia. Dzięki dużej podaży
ofert coraz więcej osób podejmuje
pracę.
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Oferty zatrudnienia zg³oszone do pow iatow ych urzêdów pracy

Od stycznia do maja br. z ewidencji
wyłączono (tzw. odpływ) 122,5 tys.
osób (o 9,4 tys. więcej niż w ubiegłym roku), z czego blisko połowa
została wyrejestrowana z powodu
podjęcia pracy (60,4 tys., w analogicznym okresie roku ubiegłego
zatrudnienie rozpoczęło zaledwie
48,9 tys. bezrobotnych). Pomimo, że
zdecydowana większość bezrobotnych znajduje zatrudnienie
niesubsydiowane, rośnie liczba stanowisk finansowanych środkami
Fuduszu Pracy.
Od początku roku ponad 6 tys. bezrobotnych rozpoczęło roboty publiczne, prace interwencyjne bądź
uruchomiło własną działalność (rok
wcześniej 4,5 tys. bezrbotnych).
Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba
ofert pracy. Wśród propozycji pracy
najczęściej pojawia się zapotrzebowanie na:
h pracowników obsługi biurowej,
h sprzedawców i demonstratorów,
h gospodarzy budynków,
h murarzy,
h pracowników administracyjnych,
h handlowców,
h robotników pomocniczych
w budownictwie,
h pomoce i sprzątaczki,
h kierowców samochodów
3
ciężarowych .

Barbara K. Kubica
Obserwatorium Rynku Pracy

Regułą jest, że w zawodach, w których pojawia się najwięcej ofert, zarejestrowanych jest też najwięcej bezrobotnych
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