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Wspólny rynek dla Europy

Od 1 lipca 2011 r., przez pół roku, Polska będzie przewodniczyć pracom Rady UE. Prezydencja to możliwość większego i realnego wpływu na decyzje podejmowane w Unii oraz
szansa na wzrost znaczenia politycznego i gospodarczego Polski w Europie. Ostateczna
lista zadań priorytetowych, nad których realizacją rząd będzie pracował przez ten okres,
będzie znana tuż przed rozpoczęciem Przewodnictwa. Ustalony został kalendarz oficjalnych spotkań, który trafił do Rady Europejskiej. Odbędą się one w Gdańsku, Katowicach,
Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Sopocie, Toruniu z Bydgoszczą, Wrocławiu i w Warszawie. Na specjalnie uruchomionym portalu www.pl2011.eu dostępne będą bieżące
informacje o spotkaniach i wydarzeniach, a także znajdzie się zakładka promująca Polskę
jako ciekawe miejsce turystyczne.

Jednolity rynek jest siłą napędową gospodarki Unii Europejskiej i jednocześnie największym atutem w zmaganiu się z trwającym kryzysem gospodarczym. Przyjęty
w kwietniu tego roku przez Komisję Europejską „Akt o jednolitym rynku” zakłada
realizację w 2012 r. dwunastu projektów
obejmujących różnorodne dziedziny, m.in.
mobilność pracowników (uznawanie kwalifikacji zawodowych), finansowanie MSP,
ochronę konsumentów, rynek cyfrowy, system podatkowy i infrastrukturę. Zadaniem
projektów jest większa integracja rynkowa
poprzez poszukiwanie nowych, efektywnych rozwiązań w biznesie oraz usunięcie
barier utrudniających przedsiębiorcom
prowadzenie działalności we wszystkich
krajach UE. Obecnie firmy działające w Unii
zatrudniają 175 mln pracowników i dostarczają towary oraz usługi do ponad 500 mln
konsumentów w całej Europie.

Źródło: www.prezydencjaue.gov.pl

Źródło: Portal Innowacji

Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej
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Sprawozdanie WUP w Katowicach „Rynek
pracy w województwie śląskim w 2010
roku” oraz materiał „Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie polityki rynku
pracy w 2010 roku” zostały przyjęte przez
radnych Sejmiku Województwa Śląskiego podczas sesji 16 maja br. W ubiegłym roku województwo nasze otrzymało rekordową kwotę Funduszu Pracy
w wysokości 393 mln zł na aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu. Dzięki dodatkowym staraniom, region pozyskał jeszcze
w ciągu roku z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 111 mln zł. Środki te w dużej mierze miały wpływ na utrzymanie korzystnej sytuacji na rynku pracy w regionie.
W minionym roku stopa bezrobocia w Śląskiem należała do najniższych w Polsce
i pod koniec 2010 r. wynosiła 9,9%, co dało
w przekroju rocznym naszemu regionowi
trzecie miejsce w kraju po województwach
wielkopolskim oraz mazowieckim.
Źródło: WUP w Katowicach
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Krytykując kolejne rządy czy niedoskonałości programowe,
tworzymy atmosferę przegranej – mówi prof. Janusz
Strużyna z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
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Czas decyzji

Decyzja o kierunku kształcenia i wyborze zawodu należy do jednej z ważniejszych w życiu człowieka. Determinują je zainteresowania, fascynacje, nierzadko także moda, czego
efektem jest utrzymujący się dysonans między kwalifikacjami absolwentów a wymaganiami pracodawców.
Aktualne wydanie biuletynu w większości poświęcamy zagadnieniom dotyczącym osób
młodych na rynku pracy. Wysoka skala bezrobocia wśród osób do 25 roku życia budzi niepokój, dlatego podjęliśmy szereg rozmów z ekspertami, przedstawiamy własne badania
oraz efekty programów aktywizacyjnych, których zadaniem jest wsparcie młodych mieszkańców naszego województwa w drodze do zawodowej kariery.
Tegoroczne Śląskie Forum Innowacji, które odbyło się w dniach 15-16.06.2011 po raz
kolejny zaakcentowało nową strategię rozwoju naszego województwa, które aspiruje
do miejsca, gdzie rozwijają się nowe technologie, a w ślad za tym, powstają nowe dziedziny
nauczania. To naturalna droga do wzmocnienia potencjału nowoczesnych przedsiębiorstw,
które potrzebują wykwalifikowanych specjalistów.
W jakim kierunku się kształcić? Jak skutecznie poszukiwać zatrudnienia? Młodzi ludzie
potrzebują na tym etapie pomocy, ze strony instytucji rynku pracy. Wychodząc naprzeciw
tym oczekiwaniom, w ciągu roku organizujemy szereg imprez ułatwiających dotarcie do
potencjalnego pracodawcy. Jedną z nich były Transgraniczne Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji w Cieszynie. Na terenie cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego zachęcaliśmy
m.in. studentów do planowania swojej kariery zawodowej już podczas studiów.
Młody wiek to nie tylko czas poświęcony na edukację, to także najlepsza pora na zdobywanie praktycznej wiedzy i doświadczenia, które można pozyskać poprzez praktyki, staże
oraz coraz bardziej popularny wolontariat. Podejmowanie na tym etapie pracy tymczasowej, pozwala na sprawdzenie się, zdobycie przydatnych umiejętności oraz umożliwia
godzenie nauki z życiem zawodowym.
Jak pokazują wyniki badań rynku pracy – niedopasowanie kompetencji absolwentów
do aktualnych oczekiwań pracodawców to jeden z większych problemów, przyczyniających się do wzrostu bezrobocia. Realizowane przez powiatowe urzędy pracy projekty systemowe w ramach poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie
poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” to jedna z prób poprawienia sytuacji
oraz odpowiedź na realne potrzeby mieszkańców.
Uzyskanie zatrudnienia oraz satysfakcja z wykonywanej pracy uzależnione są od wielu
czynników. Budowanie własnej kariery w oparciu o pasję i zainteresowania to dobry kierunek. Jak mówi w wywiadzie nasz gość, prof. Janusz Strużyna: warto szukać interesującego zajęcia dłużej, niż robić przez osiem lub dziesięć godzin dziennie to, co wcale nas nie
satysfakcjonuje.
Zapraszam do lektury.
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Eksperci radzą: wykształcenie musi iść w parze
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Okładka: Fot. Wojciech Trzcionka/Agencja Presso
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Studzenie
rozbudzonych ambicji
Jeśli chce się mieć dobrze przygotowanego pracownika w przyszłości, trzeba go szukać
już na studiach – mówi prof. Janusz Strużyna, specjalista w dziedzinie zarządzania
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
u Od początku lat 90. panowało przekonanie, że przed bezrobociem najlepiej
chroni wykształcenie. Tymczasem ten
pogląd okazał się złudny, nie tylko
zresztą w Polsce. Współczesna Europa
pełna jest bezrobotnych młodych ludzi z akademickim cenzusem.
W mojej opinii termin „bezrobotny absolwent szkoły wyższej” ma wydźwięk wyraźnie pejoratywny. Kojarzy się z pewnym
rodzajem niedostosowania społecznego,
wręcz uwłacza inteligencji absolwentów
i profesorów akademickich. Zdaje się, że
tylko w językach niektórych byłych krajów
demokracji ludowej spotyka się tak dramatyczne sformułowanie. W innych krajach
mówi się o niezatrudnionych, a w Stanach
Zjednoczonych twierdzi, że ludzie wykształceni pozostający bez pracy zmieniają swoją
ścieżkę kariery. Różnica niby niewielka, ale
z punktu widzenia szacunku dla absolwenta i systemu edukacji, nie taka mała. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego
absolwenci naszych szkół wyższych nie
znajdują zatrudnienia?
u Dlatego że są edukowani w dziedzinach nikomu niepotrzebnych?
Można udzielić wielu hipotetycznych odpowiedzi. Po pierwsze, wykształcone osoby mogą nie być zainteresowane zatrudnieniem w klasycznym tego słowa znaczeniu, w tym zatrudnieniem w Polsce. Ucząc
przyszłego audytora jakości, logistyka lub
informatyka przygotowuję go do radzenia
sobie na całym świecie. Interesuje mnie
dobro konkretnej osoby, ze świadomością,
że to, w którym miejscu globalnej gospodarki będzie ono urzeczywistniane jest
poza moim oddziaływaniem. Absolwent
nie musi być zainteresowany pracą najemną jeszcze z innego powodu. Może uznać,
że ważniejsze jest wypracowanie gwarancji posiadania środków do godziwego

życia i spełniania aktywności, którą ceni.
Przykładowo poprzez wychowanie dzieci,
opiekę nad starszymi członkami rodziny,
prowadzenie rodzinnych interesów, działalność w charakterze wolontariusza, pracę
cykliczną pomieszaną z innymi zajęciami,
działalność twórczą, grę na giełdzie, spekulacje internetowe, podróżowanie, życie ze
zgromadzonych wcześniej środków, w tym
także przez rodziców.
Jeśli szkoła wyższa doprowadza do takich
właśnie wyborów, to nie uważam, że u ich
podstaw leży jakiś błąd edukacyjny. Oznacza
to jedynie, że praca najemna nie jest dominującym wzorem aktywności. Alternatywne
postawy też powinny być cenione, gdy tworzą społeczną wartość. Natomiast zupełnie

oni pracują, zaś ci studenci, z którymi bez
trudności można porozmawiać, mają kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia.
u Skąd się to bierze?
Na uniwersytetach staramy się uczyć działania i myślenia uniwersalnego, przygotowującego do życia w różnych, nie tylko
aktualnych czasach i w rozmaitych środowiskach. Rozbudzamy przy tym ambicje.
Tymczasem przedsiębiorcy, a szczególnie
kierownicy, poszukują ludzi na dziś, czasem ekstremalnie praktycznych. Osób, które poddają się indoktrynacji firmowej i nie
zagrażają utrwalonej strukturze władzy.
Mógłbym podawać przykłady zatrudnionych studentów studiów niestacjonarnych,

Warto szukać interesującego zajęcia dłużej,
niż robić to, co nas nie satysfakcjonuje
przez osiem lub dziesięć godzin dziennie
innym zagadnieniem, które wymaga osobnej debaty, jest to, czy chcemy je podtrzymywać i jak znaleźć na nie pieniądze?
Trudno się dziwić, że niektórzy przedsiębiorcy mogą nie być zainteresowani
oferowaniem pracy polskim absolwentom. Mówiąc wprost, często korzyść z ich
zatrudnienia nie jest zadowalająca. Najmniejszym problemem byłoby, gdyby wykształcenie naszych studentów było zbyt
niskie w stosunku do wymagań. Wówczas
wystarczyłoby tylko podnieść jakość kształcenia. Większy problem może stanowić to,
że wykształcenie polskiego studenta bywa
wyższe niż wymagane przez rynek pracy.
Zdarza mi się spotykać studentów, którzy,
aby podzielić dwie liczby przez siebie, sięgają po komórkę, zaś żeby wypowiedzieć
myśl, muszą przypomnieć sobie części zdania. Ze zdziwieniem jednak stwierdzam, że

przerażających mnie stopniem firmowego
zaprogramowania. Nijak do tego ma się
akademickie otwieranie umysłów. Jeszcze
inne interesujące zjawisko polega na tym,
że nasi studenci wyjeżdżający na zagraniczne staże, osiągają często rewelacyjne
rezultaty.
u A po powrocie do kraju lądują na zasiłku.
Co do niedopasowania oczekiwań pracodawców i oferty kandydatów można
stwierdzić: nie pytaj, polski przedsiębiorco,
co szkolnictwo wyższe zrobiło dla ciebie,
zapytaj, co ty zrobiłeś dla tego szkolnictwa.
Jeśli chce się mieć dobrze przygotowanego
pracownika w przyszłości, trzeba go szukać
już na studiach, zamiast przerzucać setki
„cefałek” i tracić czas oraz pieniądze podczas nietrafionych rozmów.
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Proponowane przez niektórych decydentów myślenie o efektywności edukacyjnej
szkolnictwa wyższego opiera się na paradygmacie równowagi, czyli na dążeniu
do dopasowania oferty do zapotrzebowania. Uważam, że niedopasowanie kompetencji części absolwentów do aktualnych
oczekiwań biznesu nie powinna być negatywnie oceniana. To, że absolwenci nie
znajdują zatrudnienia zaraz po ukończeniu
szkoły stanowi lekcję pokory, szczególnie
dla prymusów oraz nauczycieli akademickich, ale także i pracodawców. Zjawisko,
o którym mówimy, nie wyklucza jednak
porozumienia, dając jednocześnie szansę
twórczej interpretacji ról społecznych oraz
odkrywania i tworzenia wizji nowych wartości.
Krytykując kolejne rządy, organizację
studiów wyższych, niekompetencję
nauczycieli, niedoskonałości programowe, tworzymy atmosferę
przegranej. W czasach „komuny”, będąc tuż po studiach, sam
nie mogłem znaleźć pracy przez
prawie pół roku i wiem, co się
wtedy czuje. Wielu dzisiejszych
absolwentów jest tego samego
zdania, które dodawało mi wówczas siły: warto szukać interesującego zajęcia dłużej niż robić to,
co nas nie satysfakcjonuje przez
osiem lub dziesięć godzin dziennie.
Lepiej poczekać na dobrą ofertę pracy lub wyjechać za granicę niż wpaść
w pułapkę „umowy przedłużanej na czas
określony z obiecanką na zawsze”.
u Słuchając Pańskiej wypowiedzi ma się
wrażenie, że nasze szkolnictwo zawodowe jest doskonałe.
Nie twierdzę, że nie ma błędów w systemie
edukacji. Wręcz przeciwnie, mogę wymieniać ich wiele, jednak nie da się ich usunąć,
jeśli u podstaw myślenia o zarządzaniu zatrudnieniem absolwentów tkwi stary paradygmat równowagi rynkowej. Pracując
zgodnie z nim, będziemy kształcili ludzi
na potrzeby dzisiejszej gospodarki, chociaż w momencie zakończenia przez nich
edukacji te potrzeby będą już nieaktualne.
Dla usunięcia współczesnych niedostatków
należy, moim zdaniem, przedefiniować
w świadomości społecznej rolę wyższych
uczelni i absolwentów, powracając
do idei elit intelektualnych oraz
uwiarygodniania wykształcenia,
np. poprzez niezależny proces
egzaminacyjny. Powinniśmy
też edukować tych, którzy oferują zatrudnienie, zatrzymując
FOT. TOMASZ JODŁOWSKI

proces dewaluacji wykształcenia w praktyce oraz udowodniając tezę, że nie ma nic
bardziej praktycznego niż dobra teoria.
Trzeba koniecznie zmienić zasady promocji
polskich osiągnięć szkolnictwa wyższego –
nie szukajmy jedynie błędów edukacyjnych,
nie kopiujmy na siłę wzorców europejskich,
ale identyfikujmy szanse na przyszłość,
uwzględniając ewentualny bonus zapóźnienia. Opowiadam się za stworzeniem
ram finansowych całej edukacji, nie tylko

nauki, opierając się na odpowiedzi na pytanie: za ilu pracowników dydaktycznych jest
gotowy zapłacić polski podatnik, a ilu musi
utrzymywać się z funkcjonowania na rynku
uczelni prywatnych? Efektywniej wykorzystujmy wsparcie Funduszy Europejskich
dla polskiej oświaty. Podzielmy też system
szkolnictwa wyższego na część naukową
i edukacyjną, zaś większości szkół nadajmy
charakter szkół zawodowych.
Rozmawiał Adam Molenda

prof. Janusz Strużyna
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W Unii Europejskiej aż jedna piąta osób poniżej 25 roku życia nie może znaleźć pracy.
Istnieje realne zagrożenie, iż bezrobocie w tak młodym wieku
spowoduje długotrwałe pozostawanie bez pracy w późniejszych latach życia.

Wskażmy młodym drogę
D

wudziestoparolatki, często z dobrym wykształceniem, opuszczając
szkołę mają niewielkie pojęcie o wymaganiach, jakie stawiać im będzie przyszły
pracodawca. Często nierealistyczne oczekiwania wobec wysokości wynagrodzenia
lub przyszłego stanowiska powodują, że
konfrontacja z rzeczywistością bywa dla
nich bolesna. A dane są alarmujące – coraz
więcej wśród ogółu bezrobotnych to osoby z tytułem magistra. Niemal co dziesiąty
polski bezrobotny posiada wykształcenie
wyższe. Chociaż nadal największe bezrobocie panuje wśród osób z wykształceniem
zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym,
podstawowym i poniżej, to osoby posiadające dyplom uczelni wyższej, nie mogą już
spać spokojnie.

FOT. PANTHERMEDIA

Zbieraj doświadczenie

Młodzi ludzie to grupa najbardziej narażona na skutki kryzysu gospodarczego

Pracodawcom brakuje ludzi o odpowiednich umiejętnościach, którzy nie tylko posiadają wiedzę, ale potrafią ją również właściwie wykorzystywać. A kłopoty
ze znalezieniem kadry to jedna z barier
w rozwoju firmy. Chcąc stać się atrakcyjnym kandydatem na pracownika, trzeba
jak najszybciej gromadzić doświadczenia
zawodowe. Jeden ze sposobów to uczestnictwo w konkursach organizowanych
przez duże firmy, w których nagrodą jest
możliwość odbycia stażu lub praktyki.
Cenne są również działania w ramach
wolontariatu, które uczą samodzielności,
wszechstronności, elastyczności oraz zaradności.
– W tym roku obchodzimy Europejski
Rok Wolontariatu i Sieć Eurodesk Polska
włączyła się w jego promowanie, prowadząc warsztaty „Eurowolontariat – ciekawy
start w dorosłe życie”. Są one przeznaczone dla młodzieży w wieku 17-25 lat i odbywają się przez cały rok, m.in. w szkołach,
na uczelniach lub w siedzibach organizacji
młodzieżowych. Prowadzą je nieodpłatnie
młodzi, pełni pasji i energii współpracownicy Eurodesk Polska – wyjaśnia Monika Zając, konsultant Regionalnego Punktu Sieci
Eurodesk Polska w Katowicach.

Trendy 7

Rynek Pracy 2/2011

W Katowicach Regionalny Punkt Informacyjny Sieci Eurodesk Polska działa w Ośrodku Informacji Młodzieżowej Pałacu Młodzieży od maja 2006 r. Jest to program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany przez
Komisję Europejską i Ministerstwo Edukacji
Narodowej w ramach programu „Młodzież
w działaniu”. Młodzi ludzie w wieku 13-30
lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać
umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki. Każda
osoba biorąca udział w wolontariacie europejskim (EVS), wymianie lub inicjatywach
młodzieżowych czy kursach szkoleniowych
w ramach programu „Młodzież w Działaniu”
ma prawo otrzymać certyfikat Youthpass.
Przedstawia i poświadcza on umiejętności
oraz rezultaty osiągnięte w procesie pozaformalnego uczenia się w trakcie projektu.
Na stronie www.eurodesk.pl można znaleźć informacje o konkursach, grantach lub
szkoleniach.

Spieszą z pomocą

Szukając pierwszej pracy napotykamy
na szereg trudności związanych z brakiem
umiejętności poruszania się po rynku pracy
oraz systematycznego i planowego podejścia do kierowania własną karierą zawodową. Studenci lub absolwenci pomocy
mogą szukać w biurach karier działających
przy uczelniach wyższych. A młody bezrobotny, zarejestrowany w powiatowym
urzędzie pracy, może skorzystać z usług
pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
Bezpłatne i profesjonalne wsparcie oferują Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIiPKZ), które znajdują się
w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie. Z ich usług mogą skorzystać wszyscy
zainteresowani, zarówno zarejestrowani
w powiatowych urzędach pracy jako osoby bezrobotne, jak i pracujący czy uczący
się. Warunkiem jest, aby były to osoby do-

rosłe po 18 roku życia. Pracujący tam specjaliści – doradcy zawodowi, psycholodzy
i liderzy klubów pracy – pomogą w ocenie
predyspozycji zawodowych i zaplanowaniu
kariery. Doradzą właściwy kierunek kształcenia, podpowiedzą, jakie szkolenia mogą
okazać się przydatne przy zmianie zawodu.
Ponadto pracownicy pomagają w zakresie
nauki metod i technik poszukiwania pracy,
poruszania się po rynku pracy i docierania
do ofert pracy.
– Pracy należy szukać w sposób aktywny
i zorganizowany, wsparty o wiedzę na temat poruszania się po rynku pracy i korzystając z pomocy specjalistów. Aktywność
w połączeniu z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami zawodowymi oraz
pozytywna postawa z pewnością przyczynią się do pomyślnego rozpoczęcia funkcjonowania zawodowego – mówi Maciej
Zegarek z CIiPKZ, działającego w ramach
WUP w Katowicach.
Do osób młodych Centrum adresuje
warsztaty „Jak wejść na rynek pracy?”, a także szereg zajęć dotyczących sporządzania
dokumentów aplikacyjnych, pozwalających na dokonanie samooceny predyspozycji zawodowych czy przygotowujących
do rozmowy z pracodawcą.

Zmieniamy system
kształcenia

W Polsce odsetek osób studiujących
na uczelniach wyższych jest jednym z najwyższych w Europie. Powszechne są opinie, że polski system edukacji jest zbyt
akademicki, a przez to w niedostatecznym
stopniu dostosowany do wymagań i oczekiwań rynku pracy. Jednak w październiku
wchodzi w życie znowelizowana ustawa
o szkolnictwie wyższym, która pozwoli
uczelniom elastycznie dopasowywać kierunki do rozwoju gospodarczego danego
regionu. Pracodawcy i przedsiębiorcy będą
mogli uczestniczyć w tworzeniu programu
studiów oraz prowadzeniu zajęć. Uczelnie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP
w Katowicach, Częstochowie oraz Bielsku-Białej:
• świadczą usługi w zakresie informacji zawodowej indywidualnej i grupowej
• udzielają indywidualnych porad zawodowych
• prowadzą grupowe poradnictwo zawodowe
• prowadzą zajęcia aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
w tym także w zakresie samozatrudnienia – szkolenia z podstaw przedsiębiorczości
• prowadzą ocenę przydatności zawodowej i badania psychologiczne
• opracowują i upowszechniają informacje zawodowe oraz inne informacje pomocne
w aktywnym poszukiwaniu pracy
• udzielają informacji o możliwościach i zakresie pomocy świadczonej przez urzędy
pracy w ramach poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej oraz pomocy
w aktywnym poszukiwaniu pracy.
Wszystkie usługi świadczone przez Centrum są powszechnie dostępne i bezpłatne.

Youth@Work
Komisja Europejska podczas odbywających
się 29 kwietnia 2011 r. w Budapeszcie Europejskich Targów Pracy dla Młodych Ludzi zainicjowała akcję Youth@Work (będącą częścią inicjatywy „Mobilna młodzież” – Youth on the Move),
która ma zachęcać pracodawców z sektora MSP
do zatrudniania jak największej liczby młodych
osób poszukujących pracy. Celem jest również
podnoszenie kompetencji młodzieży w zakresie
tworzenia i kierowania własnymi małymi przedsiębiorstwami. W całej Unii organizowane będą
sesje poświęcone m.in. tworzeniu sieci kontaktów, mentoringowi i rekrutacji. Organizatorzy
będą aktywnie współpracować z pracodawcami, młodymi ludźmi oraz publicznymi służbami
zatrudnienia.

będą zaś musiały monitorować kariery zawodowe swoich absolwentów, co ma pomóc w lepszym dostosowywaniu kierunków
kształcenia do zmieniającego się rynku pracy. Ma to być także wskazówka dla studentów, która uczelnia daje największe szanse
na znalezienie zatrudnienia. Zmiany mają
spowodować, że po skończeniu studiów
młody człowiek będzie wchodzić na rynek
pracy nie tylko jako pracownik, ale również
przyszły pracodawca czy przedsiębiorca.
Dodatkowym czynnikiem mobilizującym
uczelnie do zmian jest nadchodzący niż
demograficzny. Przewiduje się, że w 2015 r.
liczba studentów może spaść nawet o jedną trzecią. Tworzone są więc takie kierunki, po których młodzież nie powinna mieć
problemu ze znalezieniem pracy. Decyzja
o ich otwarciu zapada po szczegółowych
badaniach rynku pracy oraz konsultacjach
z dużymi firmami.
Młodzi ludzie to grupa najbardziej narażona na skutki kryzysu gospodarczego. Bez
doświadczenia i kwalifikacji nie mają szans,
by konkurować na rynku pracy, chociażby
z pokoleniem 30-, 40-latków. Dlatego tak
ważne jest posiadanie przez nich choćby
elementarnego doświadczenia, zdobytego podczas praktyk, staży lub działań
w ramach wolontariatu. Wpisane w CV, będzie dla pracodawcy sygnałem, że absolwent zna zasady współpracy z ludźmi, wie,
na czym polega praca w firmie, jakie mogą
być wymagania i obowiązki. Może nadszedł
już czas, by pracodawcy inaczej spojrzeli na młody wiek przyszłego pracownika,
widząc w nim atut, albowiem nowatorskie
pomysły pochodzą często właśnie od ludzi
młodych.
Iwona Gutowska
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Dobry zawód to skarb
Bycie fachowcem w swojej profesji to cel, do którego dążymy niezależnie od poziomu wykształcenia
czy branży, w jakiej pracujemy. Wymagający rynek pracy także docenia prawdziwego specjalistę
zarówno ze stopniem magistra, jak i dyplomowanego mistrza zawodu.

S

zkolnictwo zawodowe w województwie śląskim posiada potencjał kadrowy oraz dobrą bazę dydaktyczną,
co pozwala na edukowanie profesjonalistów w wielu specjalnościach. Otwieramy
się na nowe możliwości, realizujemy nowoczesne inwestycje. Opracowana na lata
2010-2020 „Lista kierunków rozwoju technologicznego województwa śląskiego” oraz
wypracowanie kluczowych obszarów technologicznych dla naszego regionu ma realny
wpływ także na poziom szkolnictwa. Podejmowane są dyskusje, jakie kierunki kształcenia powinny być preferowane w regionie
w celu wzmocnienia kapitału intelektualnego przedsiębiorstw nowych technologii.
Jedne z ważniejszych branży w najbliższych
latach to: biotechnologia, technologie dla
energetyki, ochrony środowiska, informacyjne i telekomunikacyjne, produkcji i przetwarzania materiałów, transportu i infrastruktury
transportowej oraz inżynierii medycznej.

Krok do zawodu

Szkolnictwo zawodowe w województwie
śląskim cieszy się rosnącym powodzeniem
wśród uczniów, stojących przed wyborem
przyszłości. Młodzież, która doceniła wagę
posiadania dobrego zawodu, chce zyskiwać uprawnienia do wykonywania pracy
możliwie szybko. Nie każdy musi i chce
mieć maturę lub wyższe studia. W regionie utrzymało się wiele dużych przedsiębiorstw, zaś mniejszy biznes rozwija się
również dynamicznie.
Obecnie mamy około 1,3 tys. szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Najwięcej, gdyż ponad pół tysiąca, to szkoły policealne. Drugie pod względem liczebności
są technika – 266, niewiele mniej funkcjonuje zawodówek. Powodzeniem cieszą się
licea profilowane, których jest 139, a także
prawie tak samo liczne technika uzupełniające. Śląskie może pochwalić się szkołami
o wysokim poziomie nauczania.

W ogólnopolskim rankingu miesięcznika
„Perspektywy” oraz dziennika „Rzeczpospolita”, w pierwszej trzydziestce najlepszych
techników w Polsce znalazły się: Technikum
nr 8 w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu na miejscu 21
oraz Technikum nr 17 w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach na miejscu 23. Oba zajmują pierwsze
i drugie miejsce w naszym województwie.
Na trzecim miejscu w regionie uplasowało
się Technikum nr 1 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach.
Edukacja zawodowa odbywa się również w formach pozaszkolnych. Prowadzą
je centra kształcenia ustawicznego i praktycznego, publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego oraz praktycznego, ośrodki doskonalenia i dokształcania
zawodowego. Liczba placówek i ośrodków
prowadzących kształcenie ustawiczne
w formach pozaszkolnych, posiadających
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akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty,
zbliża się już do setki.
Istotne, z punktu widzenia osób starających się o uprawnienia do wykonywania
określonego zawodu, jest to, że mogą one
uzyskać tzw. tytuł kwalifikacyjny, prezentując swoją wiedzę przed Państwowymi
Komisjami Kwalifikacyjnymi. Funkcjonują
one przy szkołach oraz innych placówkach
oświaty w regionie. W ubiegłym roku PKE
w województwie śląskim przyznały tytuły
zawodowe blisko 2 tys. osób, zaś tytuł mistrzowski ponad 100 osobom.

Fachowiec potrzebny
od zaraz

W istniejących na terenie województwa śląskiego zawodówkach młodzież
najchętniej edukuje się w następujących
zawodach: kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, fryzjer i cukiernik. Wśród młodych
ludzi, którzy rozpoczęli naukę w technikach
w bieżącym roku szkolnym, dominują kandydaci na techników: informatyki, ekonomii, hotelarstwa, budownictwa, mechaniki
samochodowej, logistyki, mechaniki i elektroniki.
Dane statystyczne prezentowane przez
WUP w Katowicach pozwalają stwierdzić, iż
żadna z tych profesji nie występuje na liście
zawodów deficytowych, zaś na liście zawodów nadwyżkowych znalazł się jedynie
technik ekonomista. I choć liczba zarejestrowanych bezrobotnych w każdym z nich
sięga od 1 tys. do blisko 3,4 tys. osób, to jednocześnie pracodawcy zgłaszają oferty zatrudnienia w tychże specjalnościach. Praca
zatem jest, ale dla najlepszych.
Dodajmy, iż w roku szkolnym 2010/2011
w liceach profilowanych młodzież uczy się
na czterech kierunkach: socjalnym, zarządzanie informacją, ekonomiczno-administracyjnym oraz usługowo-gospodarczym.
Ze względu na ich ogólny charakter trudno
je odnosić do statystyk zapotrzebowania
rynku pracy na konkretne profesje.
– Moja recepta na dobrą szkołę polega
przede wszystkim na wyciąganiu wniosków
wynikających z obserwacji rynku pracy.
Unikamy nadążania za modami, starając się
kształcić młodzież perspektywicznie, zgod-

nie z możliwościami kadrowymi i bazą. Przyjęliśmy zasadę, że każdy z naszych nauczycieli musi być dwuzawodowcem, to znaczy
uczyć zarówno przedmiotu teoretycznego,
jak i praktycznego. Na bieżąco realizujemy
projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki czemu mogliśmy
m.in. wyposażyć nasz ośrodek egzaminacyjny. Unijne środki pozwalają też uczniom
Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie
brać udział w praktykach zagranicznych,
co bardzo uatrakcyjnia edukację – mówi
Gabriela Poloczek, dyrektorka placówki.
Formą edukacji o sporych zaletach, stosowaną obecnie w 35 szkołach województwa
śląskiego, jest tzw. kształcenie modułowe.
Pozwala ono na elastyczne dopasowanie
oferty edukacyjnej do kapryśnego rynku
zatrudnienia, jak również do nieustannie
unowocześnianych technik i technologii,
których znajomość wymagana jest od pracowników. Chodzi o ścisłe powiązanie
teorii nauczania z praktyką dostosowaną
do współczesnych stanowisk pracy. W zasadniczych szkołach zawodowych z zastosowaniem metodologii modułowej najczę-

ściej edukuje się mechaników automatyki
przemysłowej i urządzeń precyzyjnych,
mechaników pojazdów samochodowych,
monterów instalacji i urządzeń sanitarnych
oraz technologów robót wykończeniowych
w budownictwie. W technikach i szkołach
policealnych kształci się modułowo techników: informatyków, elektroników, ekonomistów, mechaników i elektryków.
Szkolnictwo zawodowe ewoluuje razem z potrzebami rynku. Nie tak dawno
„Dziennik Zachodni” informował, że w całym województwie śląskim jest zaledwie
ośmiu uczniów kształcących się w zawodzie szewca. Podobny problem z upadkiem
rzemiosła dotyczy krawców, stolarzy, kaletników czy dekarzy. Z drugiej jednak strony
w regionalnym szkolnictwie zawodowym
pojawiają się coraz to nowe specjalności,
np.: technik awionik, technik ceramik czy
też technik wiertnik. A jako wyraźny znak
nowych czasów można potraktować powstanie klas o profilu lotniczym w BielskuBiałej oraz Bytomiu.
Adam Molenda

FOT. TOMASZ JODŁOWSKI

Szkolnictwo zawodowe
w województwie śląskim
cieszy się rosnącym
powodzeniem

Stanisław Faber, Śląski Kurator Oświaty
Od trzech lat wdrażamy w województwie śląskim program wzmocnienia szkolnictwa zawodowego. Stanowi on kompendium wielu poczynań zmierzających do ułatwienia absolwentom szkół o profilu zawodowym startu na rynku pracy. Jednym z przedsięwzięć, które
pozytywnie sprawdza się w praktyce, są konsultacje z przedsiębiorcami, określającymi
na bieżąco swoje oczekiwania co do kadr. W efekcie tego elastycznie kształtujemy programy nauczania, organizując jednocześnie praktyki w firmach. Wiele inicjatyw podejmuje
pracująca w kuratorium Rada ds. Szkolnictwa Zawodowego. Wykorzystując fundusze UE,
realizujemy wiele projektów wzmacniających edukację zawodową. Obecnie rozmawiamy
z samorządami, przekonując je do powołania konsultantów ds. szkolnictwa zawodowego,
których wiedza oraz doświadczenie pozwoli szkołom na bieżąco reagować na zapotrzebowanie pracodawców, podnosząc równocześnie poziom nauczania. W tym roku uruchomimy też platformę edukacyjną stworzoną specjalnie z myślą o edukacji zawodowej.
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Jesteśmy coraz bardziej świadomi, że zmiana pracy to sytuacja typowa. W minionym półroczu
27,1% pracowników podjęło inną pracę, a aż 70% Polaków, choć jej aktywnie nie szuka,
jest gotowych, by ją zmienić. To znacznie więcej niż w innych krajach europejskich.

Gotowi do zmian
Z

przeprowadzonego po raz trzeci sondażu „Monitor Rynku Pracy”
przez agencję Randstad wynika, że
choć dostrzegamy ryzyko utraty pracy,
nie czujemy się bezradni. Trzy czwarte badanych pozytywnie ocenia swoje szanse
na znalezienie nowej posady. Co ciekawe,
coraz częściej korzystamy z portali społecznościowych, które uważamy za dobre
źródło informacji o potencjalnym pracodawcy, jednak stosunkowo niewielu zatrudniających wykorzystuje tkwiący w nich
potencjał.

Mam pracę, lecz szukam
lepszej

Sytuacja gospodarcza w Polsce mimo
światowego kryzysu jest korzystniejsza niż
w innych krajach Europy. To powoduje, że
jesteśmy bardziej pewni siebie i swobodniej poruszamy się na rynku pracy. Specjaliści zwracają uwagę, że jedną z przyczyn
zwiększonej mobilności może być znacznie
większy u nas niż w Europie poziom zatrudnienia na umowy terminowe – ma je prawie
jedna trzecia Polaków.
Najbardziej chętne do zmian są osoby
młode i dobrze wykształcone. Panuje wśród
nich przekonanie, że lepiej jest podnieść
swoją pensję, przechodząc z jednej firmy
do drugiej na coraz wyższe stanowiska, niż

dłużej pracować u jednego pracodawcy.
Popularną formą na zbudowanie swojej
pozycji na rynku pracy jest również zdobywanie doświadczeń w renomowanych firmach. Natomiast osoby słabiej wykształcone, które na dodatek wykonują mniej ambitną pracę, są ostrożniejsze. Inna sprawa,
że zadowolenie z pracy rośnie z wiekiem.
Tu przyczyną mogą być dodatkowe pozafinansowe przywileje, jakie wynikają z bycia
pracownikiem z dłuższym stażem.
Chęć zmiany pracy związana jest także z miejscem zamieszkania i różni się
w zależności od regionu Polski. Według
badań przeprowadzonych na przełomie
grudnia 2010 i stycznia 2011 r. przez firmę
rekrutacyjną HAYS Poland, większą skłonność do ciągłego szukania coraz lepszych
warunków pracy mają osoby z województwa małopolskiego oraz śląskiego. W tym
drugim gotowość do podjęcia nowych wyzwań zawodowych deklaruje ok. 65% ankietowanych, w tym głównie osoby zatrudnione w firmach produkcyjnych (ok. 35%)
oraz z branży IT (ok. 20%).

Warto, czy nie warto?

Decyzja o zmianie pracy nie należy do łatwych, a jej podjęcie zawsze wiąże się z dużym stresem. Podejmując ją, powinniśmy
rozważyć nasze cele zawodowe i wartości.

Musimy być pewni swych oczekiwań oraz
tego, czy jesteśmy gotowi także na zmianę
naszego dotychczasowego rytmu życia.
Przyczyny podjęcia decyzji o zmianie
mogą być różne – niesatysfakcjonujące
nas wynagrodzenie, brak szans na rozwój
zawodowy, złe warunki panujące w firmie
lub jej restrukturyzacja. Rutyna jest jednym
z głównych powodów braku satysfakcji
z wykonywanych zadań. Tymczasem przyjmując atrakcyjniejszą ofertę konkurencji,
nierzadko mamy poczucie dojrzałości zawodowej, wysokich kompetencji i zaspokojenia ambicji. Nienajlepszym motywem
zmiany posady wydaje się być natomiast
zwiększający się zakres obowiązków. Sytuację taką lepiej potraktować jako szansę
podniesienia swoich kwalifikacji i zwiększenia możliwości awansu. Jeśli kierujemy się
jedynie wysokością zarobków, po zmianie
pracy może się okazać, iż poza wyższym
wynagrodzeniem zyskamy niewiele, a wy-

Jedną z przyczyn zwiększonej
mobilności może być
znacznie większy niż w Europie
poziom zatrudnienia
na umowy terminowe
magania w nowej firmie będą wygórowane, co sprawi, że znów będziemy myśleć
o czymś nowym. Warto przy tym pamiętać,
że częste zmiany nie są pozytywnie odbierane przez przyszłych pracodawców. Mogą
świadczyć o braku kompetencji lub zaangażowania w powierzone zadania, czy o trudnościach z adaptacją.
Dla pracodawców informacje o gotowości do zmiany pracy są cenne zarówno
przy pozyskiwaniu nowych pracowników,
jak również przy prognozowaniu prawdopodobieństwa odejścia ich z firmy. I choć
najmocniejszym argumentem są pieniądze,
to warto pamiętać o innych czynnikach powodujących wzrost zadowolenia z miejsca
pracy, takich jak pakiety socjalne lub medyczne. Przy rosnącym deficycie na wykwalifikowanych pracowników mogą być one
ważnymi elementami systemu motywacyjnego, a przy tym czynnikami wspomagającymi zatrudnienie.
Iwona Gutowska
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Armia zawodowców
Współczesne Siły Zbrojne to miejsce także dla kobiet, które stanowią coraz wyższy procent
stanu osobowego armii – mówi pułkownik mgr inż. Krzysztof Radwan,
szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach.

u Jakie zadania stawiane są przed Narodowymi Siłami Rezerwowymi i kto
może być przyjęty w ich szeregi?
Do podstawowych obowiązków zaliczamy: zwalczanie klęsk żywiołowych i likwidacja ich skutków, zadania z zakresu zarządzania kryzysowego lub poza granicami kraju
oraz wzmocnienie jednostek wojskowych.
Podstawowym źródłem zasobów osobowych Narodowych Sił Rezerwowych są żołnierze po zwolnieniu z zawodowej służby
wojskowej oraz dotychczasowi żołnierze
rezerwy. W trakcie jej pełnienia żołnierz będzie miał możliwość podwyższenia swoich
kwalifikacji i stopnia wojskowego. Służba
ta w dalszej perspektywie daje możliwość
udziału w misjach zagranicznych lub wstąpienia do zawodowej służby zawodowej.
u Co można zaoferować osobom, które nie odbyły żadnej z form czynnej
służby wojskowej, a chciałyby służyć
w Narodowych Siłach Rezerwowych?
Możemy zaproponować służbę przygotowawczą, która pełniona jest w celu
gromadzenia zasobów osobowych na po-

trzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Rekrutacją zajmują się Wojskowe Komendy
Uzupełnień. Nabór ma charakter otwarty
i jest oparty na konkurencji. Służba przygotowawcza jest przeznaczona dla wszystkich
bez względu na płeć.
u N a Śląsku nie ma szkół oficerskich.
O przyjęcie do jakich uczelni wojskowych mogą się ubiegać młodzi ludzie,
którzy chcą zostać żołnierzami zawodowymi?
W 2011 r. prowadzony jest nabór do: Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,

posiadające w swoich zasobach kandydatów spełniających kryteria na otrzymane
stanowiska powiadamiają ich o prowadzonym naborze i jego terminie.
u Czy na skutek zmieniającego się wizerunku armii nastąpiło większe otwarcie zawodowej służby wojskowej dla
kobiet?
Współczesne Siły Zbrojne to miejsce także dla kobiet, które stanowią coraz wyższy
procent stanu osobowego armii. Pełnią one
funkcje na równi z mężczyznami i mogą się
ubiegać o przydział na każde stanowisko

Służba w Narodowych
Siłach Rezerwowych
może być przepustką
do kariery w szeregach
armii zawodowej
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,
Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Największym zainteresowaniem cieszy się uczelnia
wojskowa we Wrocławiu, przede wszystkim
dlatego, że oferuje najwięcej kierunków
kształcenia i miejsc dla kandydatów (w tym
roku jest to 221 miejsc). Ogółem w 2011 r.
do wszystkich szkół oficerskich zostanie
przyjętych 417 kandydatów. W poprzednich latach kształciło się w nich od 40 do 50
kandydatów z województwa śląskiego.
u Jakie jednostki stacjonują na terenie
Śląska i jakie są w nich możliwości
służby?
Najwięcej jest jednostek wojsk desantowych stacjonujących w Lublińcu, BielskuBiałej i Gliwicach. Ponadto w Bytomiu stacjonuje 1. Śląska Brygada Obrony Powietrznej, a w Tarnowskich Górach pułk chemiczny. Każda z tych jednostek prowadzi własną
działalność kadrową. Jeśli mają wolne etaty,
przesyłają do Wojskowych Komend Uzupełnień wykaz stanowisk wraz z terminem prowadzonych kwalifikacji w jednostce. WKU

FOT. ARCHIWUM WSZW

u J akie możliwości pełnienia służby
wojskowej mają młodzi ludzie po zawieszeniu obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej?
Mogą ubiegać się o przyjęcie do korpusu szeregowych zawodowych, pod warunkiem, że złożyli przysięgę wojskową,
posiadają określony stopień wojskowy i zostali przeniesieni do rezerwy po zwolnieniu
z czynnej służby wojskowej, jeżeli nadal
podlegają jej obowiązkowi. Dotyczy to również osób, które nie pełniły czynnej służby
wojskowej, a na podstawie szczególnych
przepisów uzyskały tytuł żołnierza rezerwy.
Ponadto absolwenci szkół ponadgimnazjalnych posiadający świadectwo dojrzałości
mogą składać dokumenty na studia stacjonarne do uczelni wojskowych, a absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom
ich ukończenia – do studium oficerskiego.
Swoje marzenia o znalezieniu się w szeregach armii zawodowej można też zrealizować poprzez służbę w Narodowych Siłach
Rezerwowych.

na zasadzie zdrowej konkurencji. Kobiety
w dzisiejszym wojsku są dowódcami pododdziałów, pilotują śmigłowce i samoloty,
pracują jako kontrolerzy ruchu lotniczego, nawigatorzy, oficerowie na okrętach
nawodnych i podwodnych. Służą od lat
w składzie misji pełnionych w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami państwa.
Rozmawiała Agata Rokita
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Tradycyjny model kariery, polegający na rozwijaniu i wykonywaniu raz wyuczonej profesji
aż do emerytury, powoli zanika – mówi dr Tadeusz Kiecka-Niechajowicz, zastępca kierownika
Obserwatorium Rynku Pracy w WUP Katowice.

FOT. ARCHIWUM WUP

Absolwent kontra rynek pracy

u Co jest główną przyczyną istnienia
zarówno deficytowych, jak i nadwyżkowych zawodów na śląskim rynku
pracy?
Najogólniej mówiąc są to zmiany w zapotrzebowaniu rynku na konkretne kwalifikacje i zawody. Prowadzony przez publiczne służby zatrudnienia monitoring
zawodów deficytowych i nadwyżkowych
przynosi informację o niedopasowaniu kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.
Pod uwagę bierzemy napływ ofert pracy
do powiatowych urzędów pracy oraz liczbę rejestrujących się w tym samym czasie
bezrobotnych. Zawodem deficytowym jest
ten, na który występuje wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących
w nim pracy, a na zawód nadwyżkowy
zapotrzebowanie jest mniejsze niż liczba
kandydatów.
u J aka jest w województwie śląskim
skala tego „niedopasowania”?
Największe trudności ze znalezieniem
osób do pracy mają firmy branży budowlanej, transportowej i telekomunikacyjnej.

Największe problemy ze znalezieniem „pasujących” pracowników zgłaszają firmy
w podregionie sosnowieckim i gliwickim.
Głównymi przyczynami są: brak osób o odpowiednich kwalifikacjach, małe zainteresowanie pracą na danym stanowisku oraz
postawy roszczeniowe kandydatów.
Ostatni z przeprowadzonych monitoringów pokazuje, że najbardziej deficytowe profesje to technik prac biurowych,
robotnik gospodarczy i kierowca samochodu ciężarowego. Firmy odczuwają też
poważny brak pracowników o specjalnościach: pracownik ochrony fizycznej bez
licencji, telemarketer, zbrojarz, brukarz,
doradca klienta, opiekunka dziecięca, wychowawca w placówkach oświatowych,
wychowawczych i opiekuńczych. Z kolei
listę najbardziej nadwyżkowych zawodów otwierają politolog, technik technologii odzieży, technik rolnik oraz technik
ekonomista.

Należy intensywnie
promować inwestowanie
w naukę zawodów
związanych z branżami
gospodarki regionalnej
u Jakie działania można i należy podjąć, aby zmienić tę sytuację?
Ważna jest przede wszystkim współpraca pracodawców ze szkolnictwem zawodowym, zwłaszcza na poziomie szkół zasadniczych zawodowych i techników. Równie
istotne jest przystosowanie programów
nauczania zawodów do oczekiwań przedsiębiorców, zwiększenie liczby godzin poświęconych na praktyczną naukę zawodu
oraz umożliwienie uczniom uzyskiwania
uprawnień zawodowych. Rozwijanie kształcenia modułowego („pakiety” konkretnych
umiejętności zawodowych), upowszechnianie dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie
stosowania form nauczania praktycznego
(np. programów klas sponsorowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego)
to także dobry kierunek działania. Podob-

nie jak zwiększanie inwestycji w kształcenie
zawodowe i system doskonalenia zawodowego.
u Co jeszcze poza ściślejszą współpracą
systemu edukacji z przedsiębiorcami
można zrobić?
Aby umożliwić młodym ludziom właściwe adaptowanie się do stale zmieniającego się rynku pracy, konieczny jest rozwój
poradnictwa zawodowego i planowania
kariery już od poziomu gimnazjum. Umiejętność budowania i realizowania planów
zawodowych na przestrzeni całego życia
powinno być jednym z zadań szkoły. Będzie to możliwe dzięki tzw. wewnątrzszkolnemu systemowi poradnictwa na poziomie powiatów z udziałem doradców
edukacyjno-zawodowych zatrudnionych
w szkołach, pedagogów i psychologów
oraz specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych zajmujących się orientacją zawodową. Natomiast pracujące
dorosłe osoby potrzebują zdecydowanie
większej dostępności do usług doradztwa
zawodowego. Trzeba też zmienić dzisiejsze nie najlepsze postrzeganie szkół zawodowych i niedocenianie rangi kształcenia
zawodowego oraz intensywnie promować
inwestowanie w naukę zawodów związanych z branżami gospodarki regionalnej.
u J akie przewiduje Pan tendencje
na najbliższe lata?
Wzrasta liczba osób mających trudności
ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie
i to zjawisko będzie się pogłębiać. Tradycyjny model kariery, polegający na rozwijaniu i wykonywaniu raz wyuczonej
profesji aż do emerytury, powoli zanika.
Kluczową sprawą jest stałe pozyskiwanie
i analizowanie informacji na temat potrzeb rynku pracy oraz ich wykorzystanie
w planowaniu i uruchamianiu nowych
kierunków czy programów nauczania.
Niezbędna jest także realizacja projektów
pobudzających postawy aktywne, promujących ideę kształcenia ustawicznego oraz
ukierunkowanych na promocję elastycznych form zatrudniania.
Rozmawiała Julia Hoffmann
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Tymczasowy, ale nie gorszy

P

raca tymczasowa wydaje się być dobrym rozwiązaniem
dla osób, które chciałyby zdobyć doświadczenie, powrócić na rynek pracy lub dopiero stawiają na nim pierwsze
kroki. Popularnością cieszy się zwłaszcza wśród absolwentów,
kobiet po urlopach macierzyńskich oraz emigrantów. Osobom zwalnianym pozwala na łatwiejsze zdobywanie nowych
kwalifikacji lub zmianę zawodu, a emerytom zapewnia dodatkowe dochody oraz przedłuża karierę zawodową. Wciąż
niewielu zwolenników ma natomiast wśród pracowników
z większym doświadczeniem, należących do pokolenia 50+.

Co to takiego?

Pod koniec ubiegłego roku w Polsce funkcjonowało prawie
3 tys. agencji zatrudnienia, z których ponad tysiąc zajmowało się
działalnością związaną z pracą tymczasową. Jest to swojego rodzaju leasing pracowniczy polegający na zatrudnieniu pracownika
na umowę o pracę na czas określony przez agencję pracy tymczasowej, a następnie „wypożyczeniu” go pracodawcy. Co ważne, umowy podpisuje agencja pracy z: pracodawcą oraz z pracownikiem
tymczasowym. Firma rekrutująca jest płatnikiem wynagrodzenia
oraz składek społecznych, zajmuje się także obsługą kadrowopłacową. Oczywiście zatrudniający płaci agencji za świadczoną
przez pracownika pracę i uiszcza prowizję, naliczaną procentowo
od jego pensji. Zobowiązany jest również do pokrycia ewentualnych wydatków, związanych np. z wyjazdami służbowymi. W ciągu 3 lat u jednego pracodawcy można przepracować maksymalnie
18 miesięcy. Ponowne skierowanie do pracy u tego samego pracodawcy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 lat. Wśród
wykonujących ten rodzaj pracy najliczniejszą grupę w ubiegłym
roku stanowiły osoby do 25 roku życia (52%) i pomiędzy 25 a 50
rokiem życia (41%), natomiast osoby 50+ to tylko 7%. Co ciekawe,
przeważały kobiety – 51%.

Minusy i plusy

Korzyści z takiej formy współpracy mają wszystkie zainteresowane strony, ale wady zapewne mocniej odczuwają pracownicy.
Istotnym ograniczeniem jest możliwy czas zatrudnienia pracownika
przez agencje. To element mogący wprowadzić pewien niepokój
u zatrudnionych, ponieważ mają oni świadomość tymczasowości
zatrudnienia. Np. dla młodej kobiety oznacza to życie w niepewności. Jeśli będzie w ciąży i skończy się jej umowa, wówczas straci
prawo do wszelkich świadczeń i nie ma gwarancji powrotu do firmy po urodzeniu dziecka. Łatwiej zwolnić pracownika tymczasowego, niż rozwiązać umowę o pracę z osobą zatrudnioną na czas
nieokreślony. Istnieje wreszcie zagrożenie, że to, co miało być tylko

FOT. PANTHERMEDIA

Najnowsze dane Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej pokazują, że w 2010 r. agencje
zatrudnienia skierowały do pracy tymczasowej
ponad 433 tys. osób i w porównaniu z 2009 r.
liczba ta wzrosła o 14%. Jednak pracownicy tę
formę zatrudnienia, podobnie jak i inne rodzaje
pracy nieetatowej, często oceniają negatywnie.
Czy słusznie?

Elastyczność tymczasowego zatrudnienia
daje możliwość godzenia życia prywatnego
z zawodowym
doraźnym sposobem na problem ze znalezieniem pracy, stanie się
regułą.
Dobre strony to legalne i bezpieczne zarobkowanie. Młode osoby mają możliwość łączenia nauki ze zdobywaniem potrzebnej
wiedzy praktycznej oraz doświadczeń zawodowych, często w renomowanych firmach.
– W czasie studiów podpisywałam wiele umów i pracowałam
u różnych pracodawców, tak by móc zdecydować, w jakiej pracy
czuję się najlepiej. Wszystkie umożliwiły mi elastyczne dopasowanie obowiązków do planu na uczelni, zajęć dodatkowych czy kursów. Zdobywałam doświadczenie zawodowe, a jednocześnie nie
musiałam rezygnować z tradycyjnego studiowania – mówi Izabela
z Katowic.
Elastyczność tej formy zatrudnienia pozwala też na godzenie życia
prywatnego z zawodowym. Z kolei osoby długotrwale bezrobotne
mogą przełamać barierę niepowodzeń związanych z poszukiwaniem
pracy, co przyczynia się do wznowienia ich aktywności zawodowej.
Pracę tymczasową można traktować także jako etap przejściowy –
zdarza się, że współpraca kończy się zatrudnieniem na etat.
Dla pracodawców, dla których pozapłacowe koszty pracy (składki
i podatki) są wysokie, oznacza ona oszczędność. Firmy nie ponoszą
kosztów rekrutacji, a zyskują odpowiednio wykwalifikowany personel. Inne korzyści to szybkie i skuteczne reagowanie na zmiany sytuacji gospodarczej oraz elastyczne dopasowywanie kadry
do aktualnych potrzeb. I – co nie jest bez znaczenia – rosnący popyt
na pracę tymczasową powoduje powstawanie nowych miejsc pracy, a to wpływa korzystnie na spadek bezrobocia.
Zmieniający się rynek z coraz częstszym nastawieniem na projektowy charakter zadań będzie wymuszać większe zainteresowanie
współpracą na czas określony. Ministerstwo pracy prognozuje, że
ta forma zatrudnienia rozwinie się również w takich branżach, jak
informatyczna, inżynierska oraz medyczna.
Iwona Gutowska

14 Dobre praktyki

Rynek Pracy 2/2011

Luka pomiędzy kompetencjami absolwentów szkół, a oczekiwaniami stawianymi przez pracodawców
stale się powiększa. 31 projektów systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy
to jeden ze skuteczniejszych sposobów naprawy tej sytuacji.

Recepta na lokalny problem
W
ramach poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia
oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane są – od stycznia 2008 r. do końca
grudnia 2013 r. – m.in. cztery projekty: „Aktywni na rynku pracy” (PUP w JastrzębiuZdroju), „Strategia do sukcesu” (PUP w Rybniku), „Krok do przodu” (PUP w Zabrzu) oraz
„Jurajskie perspektywy” (PUP w Zawierciu).
Obejmują one pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, prace
interwencyjne oraz jednorazowe środki
na rozpoczęcie działalności gospodarczej
dla osób bezrobotnych zarejestrowanych
w tych urzędach. Skala oferowanego wsparcia silnie oddziaływuje na lokalny rynek pracy – rezultatem jest nie tylko zdobywanie
dodatkowych kwalifikacji i doświadczenia,
ale także pojawianie się nowych firm, czyli
potencjalnych pracodawców.

Jastrzębie Zdrój
– „Aktywni na rynku pracy”

Do tej pory w projekcie wzięło udział
łącznie ponad 1200 osób, w różnym wieku.
– Zainteresowanie ze strony młodych ludzi
jest duże. Często pierwszym krokiem absolwentów jest rejestracja w naszym urzędzie.
W projekcie wzięło już udział ponad 500
osób do 24. roku życia. Część z nich uczestniczyła w stażach, a 31 otrzymało dotację
na podjęcie działalności gospodarczej – założyli firmy, niektórzy są już pracodawcami
– mówi Agnieszka Kłujszo, samodzielny
specjalista ds. programów w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju.
Największym zainteresowaniem cieszą
się staże. – Pozwalają one uczestnikowi
na zdobycie doświadczenia i niewielkiego stypendium, zaś pracodawcy dają
możliwość poznania stażysty, a być może
przyszłego pracownika, bez nawiązywania stosunku pracy – wyjaśnia Agnieszka
Kłujszo.
W powiecie jastrzębskim udział młodych
ludzi wśród bezrobotnych wynosi 30%
i znacznie przewyższa poziom regionalny,
dlatego każdy rodzaj wsparcia ma ogromne

znaczenie. Z szansy skorzystał m.in. Mateusz Magiera, 23-letni student politologii
i jednocześnie właściciel jednoosobowej firmy „Videomax”. Filmuje wesela, studniówki,
komunie i inne uroczystości. – Istnieje duży
popyt, mam co robić – mówi młody przedsiębiorca. – W 2010 r. złożyłem wniosek
o dotację i otrzymałem 19 tys. zł. Nie było
to skomplikowane, zwłaszcza że wcześniej
wziąłem udział w szkoleniu dotyczącym
pisania wniosków, zorganizowanym przez
powiatowy urząd pracy. Taka bezzwrotna
pomoc jest bardzo ważna dla debiutantów. Bardzo sensowny projekt. Jeśli ktoś
chce skorzystać, radzę się spieszyć, bo te
fundusze powoli się kończą – dodaje.
Z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego projektu, dotyczącego młodzieży
w wieku 18-24 lat, wynika, że rok po zakończeniu: 43,4% pracuje, 6,6% prowadzi własną firmę, a tylko 8,5% jest zarejestrowanych
w urzędzie pracy jako bezrobotni. 65,3%
ocenia, że w porównaniu z sytuacją sprzed

Staże zawodowe
pozwalają młodym zdobyć
doświadczenie,
a pracodawcom poznać
potencjalnego przyszłego
pracownika
udziału w projekcie ich obecna sytuacja
zawodowa poprawiła się, 86,8% podkreśla,
że podwyższyli swoje kwalifikacje i umiejętności, a 55,7% potwierdza, że nauczyli się
samodzielnie poszukiwać pracy.

Rybnik
– „Strategia do sukcesu”

Ponad dwa tysiące osób skorzystało już
ze wsparcia, jakie oferował projekt realizowany przez rybnicki urząd pracy. Spośród 2372 osób, 1287 to młodzież do 25.
roku życia (w tym 842 panie). Najczęściej
korzystano ze staży (992 osoby), szkoleń
zawodowych (244) i dotacji na uruchomienie własnej działalności gospodarczej

(76). Przy czym uczestnicy projektu niejednokrotnie korzystali z kilku form wsparcia
równolegle.
– Te formy aktywizacji cieszą się dużym
zainteresowaniem wśród młodych ludzi,
gdyż odpowiadają ich specyficznym potrzebom, są bardzo efektywne i powodują
wzrost zatrudnienia w tej grupie. Niestety,
osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie jest znacznie więcej niż możliwości
finansowe urzędu, dlatego coraz częściej
musimy wybierać tych, którzy najbardziej
potrzebują wsparcia – wyjaśnia Marcin
Stempniak, specjalista ds. programów
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku.
Nowo powstające firmy tworzono głównie w branży handlowo-usługowej i budowlanej. Przykładem jest nawiązujący
do lat 50. i 60. klimatyczny pub „Cadillac”,
który otworzył swe podwoje w 2010 r. Jego
właściciel, 24-letni dziś Radosław Pluta,
przez 4 lata zbierał doświadczenia w branży
gastronomicznej, aby teraz, dzięki dotacji
(19 tys. zł), otworzyć własny lokal. Zatrudnił
też barmankę. – Bez dotacji musiałbym albo
wyjechać za granicę po brakujące środki,
albo wziąć kredyt w banku. A kredyt trzeba
oddać i to z odsetkami. Dotację musiałbym
zwrócić tylko wtedy, gdyby pub działał krócej niż rok, a na to się nie zanosi. Pub ciągle
się rozkręca, ale jesteśmy na dobrej drodze
i mamy coraz więcej stałych, uśmiechniętych klientów – mówi właściciel „Cadillaca”.
Projekt doskonale łączy potrzeby i wymagania lokalnych pracodawców z oczekiwaniami osób bezrobotnych. – Mimo że
wiele młodych osób skorzystało z projektu
i znalazło zatrudnienie, to stopa bezrobocia
wśród opisywanej grupy nadal jest bardzo
wysoka. Należałoby zintensyfikować tego
typu działania. Obecnie zainteresowanie
udziałem w projekcie jest bardzo duże,
a nasza oferta jest niestety ograniczona
budżetem – dodaje Marcin Stempniak.

Zabrze
– „Krok do przodu”

Łącznie w ramach projektu w 2011 r.
planuje się zaktywizować 346 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym
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Urzędzie Pracy w Zabrzu. Młodzi bezrobotni również najczęściej wybierają staże (72%)
i szkolenia (30%). W projekcie do tej pory
wzięło udział 1049 osób (608 kobiet i 438
mężczyzn) w grupie wiekowej 18-24 lata.
Spośród ogółu osób młodych, aż 49 otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, głównie były to usługi
fotograficzne, informatyczne, kosmetyczne,
projektowanie stron oraz często internetowy handel. Dzięki jednorazowym dotacjom
na rozwój przedsiębiorczości znoszone
są bariery ekonomiczne, powstrzymujące
kreatywnych ludzi przed podejmowaniem
działalności gospodarczej. W tym roku zaplanowano udzielenie 6 dotacji, w tym dla
czterech kobiet. – Liczba przeznaczonych
dotacji jest różna ze względu na konieczność
podejmowania przez nas działań mających
na celu wyrównanie szans kobiet i mężczyzn
na rynku pracy – wyjaśnia Anna Zięba z Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu.

Jednorazowe dotacje
na rozwój przedsiębiorczości
umożliwiają kreatywnym
ludziom otwarcie
własnej firmy
Projekt stanowi realną odpowiedź na potrzeby osób bezrobotnych i problemy związane z brakiem doświadczenia lub kwalifikacji. W 2011 r. planuje się dzięki środkom
z EFS zaktywizować 346 osób – 87 z nich
mieści się w przedziale 18-24 lat. Na ten cel
przeznaczono ponad 458 tys. zł. Zgodnie
ze zdefiniowanymi potrzebami uczestników, najwięcej środków – bo 236 tys. zł
– przeznaczono na realizację staży, 123,6
tys. zł na jednorazowe dotacje i 98,56 tys.
zł na organizację szkoleń.
– Działania skierowane do osób młodych są niezbędnym elementem promocji
zatrudnienia i przedsiębiorczości. Jednym
z najbardziej skutecznych. Pracując z młodzieżą działamy w pewien sposób prewencyjnie, nie dopuszczając do powstawania
zjawiska długotrwałego bezrobocia. Sądzę
jednak, że grupa osób do 24. roku życia
jest zbyt wąska. Z podobnymi problemami
spotykamy się u osób do 30. roku życia. Być
może grupa powinna zostać rozszerzona? –
podkreśla Anna Zięba.
Wykonane w 2010 r. badanie ewaluacyjne pokazało, że 65% uczestników projektu
określa udział w nim jako pozytywny, a 91%
uważa, iż udzielona pomoc była wystarczająca do ich potrzeb.

Zawiercie
– „Jurajskie perspektywy”

Realizowany w Zawierciu projekt cieszy
się ogromnym zainteresowaniem. Jest on
bardzo potrzebny, zwłaszcza teraz, kiedy
urzędy pracy dysponują ograniczonymi
funduszami na walkę z bezrobociem. W tym
roku ze wsparcia skorzystają 444 osoby, dla
których zarezerwowano kwotę 3,7 mln zł. –
Obecnie jedyne środki na aktywizację osób
bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Zawierciu pochodzą właśnie z tego
projektu, dofinansowanego z EFS – wyjaśnia
Beata Czernek, samodzielny specjalista ds.
programów rynku pracy z PUP w Zawierciu.
Od 2008 r. do projektu przystąpiło ogółem 1060 młodych ludzi, w tym 686 kobiet
i 374 mężczyzn. Do 30 kwietnia tego roku
przydzielono 24. bezrobotnym (6 z nich to
osoby poniżej 25. roku życia) jednorazowe
środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Powstały nowe firmy usługowo-handlowe, m.in. salon fryzjerski, fizjoterapia, usługi kosmetyczne, pub, handel detaliczny odzieżą, obuwiem i galanterią, sklep
wielobranżowy. Na ten rok zaplanowano
jeszcze następujące formy wsparcia: szkolenia (5 osób), dotacje dla co najmniej 70
osób (w wysokości 18,5 tys. zł), prace interwencyjne (4) oraz staże (179 osób).
Uczestnicy oceniają projekt w ankietach
bardzo dobrze. – Podkreślają zwłaszcza
krótki czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku o dotację, szybkie podpisanie umowy,
spełnienie marzeń o własnym biznesie
dzięki funduszom z Unii i możliwość odbycia stażu w wybranej firmie. Jako minusy
wymieniają: zbyt krótkie staże, ograniczoną liczbę miejsc na szkoleniach i stażach,
zbyt niskie stypendium stażowe (890,60 zł
netto) – mówi Beata Czernek.
Także w ocenie realizatorów jest to trafiony pomysł, jednakże zmieniające się w trakcie jego wdrażania zasady realizacji (np.
osiągnięcie wskaźników, które wcześniej
nie były monitorowane) bardzo utrudniają
im pracę.
Cztery opisane tu projekty to tylko wybrane przykłady spośród 31, które realizowane są w województwie śląskim w ramach
poddziałania 6.1.3 PO KL. Każdy z nich jest
inny, dostosowany do problemów, z jakimi
borykają się bezrobotni danego powiatu
oraz oczekiwań pracodawców. Dzięki takim rozwiązaniom uczestnicy otrzymują
wsparcie adekwatne do swoich potrzeb,
kwalifikacji oraz szans na rynku pracy.
Julia Hoffmann
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Krystynka wraca z Wiednia…
za unijne euro
Miejsce z historią i pomysł rodem z Wiednia przywieziony przez Agatę Borowczyk – tak zaczyna się
nowy rozdział lokalu, który od kilkudziesięciu lat
funkcjonuje na ul. Kościuszki w Katowicach.
– Po dłuższym pobycie w Wiedniu z mężem i córkami wróciliśmy do kraju. Każde z nas miało obawy, jak
ułoży nam się życie, ale ja chyba najwięcej. Zaczęłam
myśleć o pracy dla siebie. Jednak szybko okazało
się, że rynek pracy w Polsce mocno się zmienił i nie
jest łatwo wrócić. Rozmowy kwalifikacje, rozczarowania, zniechęcenie. Co dalej? Rozmowa z doradcą
zawodowym, rodziną, znajomymi. Może stworzyć
miejsce dla siebie? Pomysł to własna mała knajpka
z jedzeniem. Rozeznanie wśród znajomych – faktycznie, przyznają, że w Katowicach krucho z takim
jedzeniem – opowiada o początkach swojej decyzji
dzisiejsza właścicielka Krystynki.
Początkowo zainteresowana była pozyskaniem
dotacji w ramach działania 6.2 PO KL, jednak realne pieniądze były w zasięgu ręki dopiero za kilka
miesięcy. Wtedy znalazła informację o projekcie
„Śmiało w przyszłość” realizowanym przez PUP
w Mysłowicach, w ramach poddziałania 6.1.3 PO KL.
Razem z dwunastoma uczestnikami objęta została
Indywidualnym Planem Działania, opieką doradcy
zawodowego, przeszła szkolenie z podstaw przedsiębiorczości, złożyła biznesplan i otrzymała 15 tys.
zł, które przy wsparciu własnych funduszy pozwoliło
jej rozpocząć remont lokalu. Dla Agaty i Krystynki to
z pewnością historia z happy endem. Pierwsza znalazła miejsce dla swojej pasji, druga – Krystynka lata
świetności dawno miała za sobą. Teraz ma okazję
ożyć dla kolejnych pokoleń w wiedeńskim klimacie.
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Warto było przyjechać. Widzimy się koniecznie jutro! – słyszą organizatorzy cyklu warsztatów
przeprowadzanych w projekcie „Rozmawiajmy! – dialog społeczny jako skuteczna forma rozwiązywania
problemów rynku pracy”. To najlepszy dowód trafności i skuteczności prowadzonych warsztatów.

Warsztaty w podregionie bielskim

W

Siła dialogu

zmacnianie i profesjonalizacja
dialogu społecznego oraz budowanie partnerstw w województwie śląskim to główny cel projektu realizowanego przez WUP w Katowicach (w ramach poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Jak budować relacje
opierające się na zaufaniu i szacunku, jak
dzięki nieinwazyjnym metodom prowadzić skuteczne negocjacje bądź konsultacje
– tego m.in. uczą się główni odbiorcy projektu. Są nimi przedstawiciele publicznych
służb zatrudnienia, instytucji dialogu społecznego (organizacji związków zawodowych, organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych), organizacji otoczenia
biznesu, agencji rozwoju lokalnego, władz
lokalnych. Okazuje się, że wiedzieć nie zawsze znaczy – umieć zastosować.

W teorii i w praktyce

– Projekt rozpoczął się od zorganizowania konferencji 7 kwietnia. Zaprezentowa-

ny temat dialogu społecznego i budowania
partnerstw spotkał się z ogromnym zainteresowaniem – wprowadza w zagadnienie
Katarzyna Maślanka, koordynator projektu
WUP w Katowicach. Ponad stu uczestników spotkania miało sposobność zdobyć,
pogłębić lub uporządkować wiedzę dzięki
takim wykładom, jak „Tworzenie i funkcjonowanie partnerstw w środowiskach
lokalnych”, „Formy dialogu społecznego
na przykładzie zakładu pracy” czy „Dialog
społeczny jako element wyrównywania
szans na rynku pracy”.
Kolejną składową projektu były warsztaty (8 edycji) dla 200 osób. Przeprowadzono
je od kwietnia do czerwca dla uczestników
z podregionów bielskiego, bytomskiego,
częstochowskiego, gliwickiego, katowickiego, rybnickiego, sosnowieckiego i tyskiego.
Na spotkaniach omawiano podstawowe
pojęcia opisujące dialog społeczny, jego
formy oraz cele. Kiedy warto prowadzić
dialog? Jaką przyjąć postawę w konfliktowych sytuacjach, które mnie dotkną?
Z kim mogę współpracować? Czy w mojej
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branży jest szansa na pozyskanie partnera
do wspólnych działań – pytania mnożyły
się na kolejnych spotkaniach. Prowadzący
wskazywali potencjalnych partnerów dialogu oraz płaszczyznę budowania trwałych
relacji na poziomie lokalnym, regionalnym,
a także z udziałem podmiotów zagranicznych. Inspiracją dla odbiorców były przykłady udanej współpracy – dobre praktyki
najlepiej potrafiły podziałać na twórcze
podejście do problemu. Wiedzę teoretyczną na temat sposobów nawiązywania partnerstw, ich typologii oraz funkcjonowania
uzupełniały przykłady projektów, których
wdrożenie przyczyniło się do budowania
dialogu społecznego.

Od słowa do czynu

Efektem zajęć – oprócz poszerzania wiedzy – jest też doskonalenie umiejętności
pracy w zespole, pogłębianie zaangażowania w wykonywanie zadań, przekonanie
pracowników i pracodawców o wzajemnych korzyściach wypracowania wspólnych
form rozwiązywania problemów na rynku
pracy. – W trakcie warsztatów grupy naprawdę pracowały ze sobą i uczyły się, jak
praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę – wyjaśnia Katarzyna Maślanka.

Zwolnienia grupowe, niesienie pomocy
grupom zagrożonym to sprawy trudne,
o których nie zawsze mówi się głośno.
Dzięki warsztatom i ekspertom, którzy je
prowadzili, uczestnicy potrafili otwarcie porozmawiać o swoich wątpliwościach, a także dowiedzieli się, do kogo w razie sytuacji
kryzysowej można zwrócić się o pomoc.
Zdobyte umiejętności beneficjenci projektu wprowadzą nie tylko do swojej pracy
zawodowej. Informacje z ankiet, dyskusji
z uczestnikami zajęć, obserwacje prowadzących wykorzystano również w podręczniku,
który przybliża m.in. problematykę dialogu
i partnerstwa oraz przedstawia model dialogu społecznego wypracowany w ramach
projektu. Opisano w nim relacje wszystkich
uczestników. Publikacja została zaprezentowana 27 czerwca na konferencji zamykającej
projekt. Wówczas też organizatorzy podsumowali zadania projektowe, a uczestnicy
opowiedzieli o swoich planach wdrożenia
poznanych metod rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych w społecznościach lokalnych, w których funkcjonują.

Konferencja otwierająca projekt

Agata Rokita

Efektem zajęć jest m.in. przekonanie pracowników
i pracodawców o wzajemnych korzyściach wypracowania
wspólnych form rozwiązywania problemów na rynku pracy
Warsztaty w podregionie bytomskim

Warsztaty w podregionie
częstochowskim

Problematykę dialogu i partnerstwa przybliża podręcznik
dostępny na www.rozmawiajmy.wup-katowice.pl

18 Wydarzenia

Rynek Pracy 2/2011

Targi to początek kariery
Praca w wojsku, własny biznes czy może kariera za granicą – to coraz częstszy dylemat osób
mieszkających w powiatach przygranicznych i szukających pracy.

T

FOT. ARCHIWUM WUP (3x)

ransgraniczne Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji w Cieszynie odbyły się 11 maja br. już po raz czwarty. Podczas kilkugodzinnego spotkania
można było nie tylko poszukać najodpowiedniejszej dla siebie oferty, ale i przyjrzeć się propozycjom ośrodków kształcenia czy szkół wyższych. – Mam nadzieję, że
nowe oferty pracy, z którymi się państwo
zapoznacie, spełnią wasze oczekiwania, a
dla wielu będą źródłem cennych doświadczeń zawodowych – przywitał uczestników wydarzenia Mirosław Ruszkiewicz,
wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Katowicach. Przekonanie o skuteczności tej formy promocji zatrudnienia
nie krył również Marek Lisánsky, Konsul
Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie. – To dla wszystkich niezwykle ważne,
że Cieszyn, słynący z wymiany kulturalnej
i handlowej, potrafi także czynnie włączyć
się do wymiany ofert pracy – przyznał konsul. – Cieszę się, że znajdujemy się w gościnnych progach Uniwersytetu Śląskiego.
Być może dla wielu z was, także osób wciąż
studiujących, właśnie dziś rozpoczną się
wielkie kariery zawodowe – wyrażała nadzieję Anna Bacza, dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Cieszynie.

Wyprawa z motywacją

Zmiana lokalizacji targów sprawiła, że
pojawiło się wiele młodych osób dopiero
stojących przed wyborem swojej przyszłości i kariery zawodowej. – Jesteśmy
na targach po raz pierwszy. Mamy świadomość, że z naszym wykształceniem, a studiujemy etnologię, nie będzie nam łatwo.
Nasza obecność jest trochę taką formą
sondowania oraz wstępnym „dopasowaniem się” do możliwości, jakie obecnie
stwarza nam rynek pracy – przyznawały
studentki, które w dość licznej grupie odwiedzały stoiska goszczących na targach
firm i instytucji.
Podobnymi motywacjami, by odwiedzić
cieszyńską imprezę kierowało się więcej
osób. Także tych po studiach lub już pracujących, ale chcących spróbować czegoś innego. – Pracuję w jednej z prywatnych firm
na Śląsku Cieszyńskim, jednak chciałabym
zmienić pracę. Sytuacja rodzinna pozwala
mi na wyjazd do pracy nawet za granicę.
Nie myślę jednak o Anglii czy Holandii, ciekawiej mogłoby być np. w Czechach czy
na Słowacji – przyznawała spotkana na targach pani Barbara z Cieszyna.
Dużym zainteresowaniem ze strony
zwiedzających cieszyło się także stoisko
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Od pracowników Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Katowicach można było uzyskać
informację o bezpłatnych szkoleniach
dla osób pracujących oraz bezrobotnych
z całego województwa, a także dotacjach
na własną działalność gospodarczą. Jak
się okazało – bardzo dużo osób młodych,
studiujących na uniwersytecie poszukiwało wiadomości o możliwościach otrzymania wsparcia na starcie we własnym
biznesie.

Czechy czy Słowacja?

Marek Lisánský – Konsul Generalny
Republiki Słowackiej w Krakowie

Targi to nie tylko możliwość zapoznania
się z ofertą kilkunastu firm działających
u naszych sąsiadów. To również szansa uzyskania informacji o warunkach pracy oraz
o tym, jak założyć własną firmę w Czechach
bądź na Słowacji. Obywatele Polski mają
bowiem pełny dostęp do tamtejszych rynków pracy oraz prawo do odbywania staży
bądź praktyk zawodowych.

– Coraz częściej o pracę w naszej firmie pytają Polacy. Wciąż rekrutujemy nowych pracowników, stąd nasza obecność
na targach. Mam nadzieję, że osoby, które
dziś odwiedziły nasze stoisko, być może
w przyszłości znajdą u nas zatrudnienie –
przekonywali przedstawiciele firmy AWT,
którzy z myślą o polskich pracownikach
przygotowali oferty pracy dla dyspozytora,
kierowcy, business managera, szefa zmiany
oraz kierownika pociągu.
Specjaliści z EURES (Europejskich Służb
Zatrudnienia), na specjalnie przygotowanych warsztatach, odpowiadali na pytania

Celem targów jest wzrost
aktywności zawodowej
mieszkańców terenów
przygranicznych z Polski,
Czech oraz Słowacji
i udzielali niezbędnych informacji m.in.
o konieczności zarejestrowania swojego miejsca pobytu, jeśli zdecydujemy się
na pozostanie w Republice Czeskiej dłużej
niż 30 dni.
– Celem targów jest wzrost aktywności
zawodowej wśród Polaków oraz naszych
południowych sąsiadów. EURES-T Beskydy
to doskonała okazja dla tych osób, które
są w trakcie poszukiwania pracy. Tereny,
na których mieszkamy, dają dodatkowe
możliwości. Transgraniczność otwiera
przed nami nowe horyzonty, nie musimy
zacieśniać kręgu poszukiwań pracy tylko
do terytorium państwa polskiego. Skorzystajmy z tego, co oferują nam sąsiedzi –
przekonywali.
W Czechach w zeszłym roku najbardziej
poszukiwanymi profesjami były: sprzedawca, kelner, barman, kucharz, ślusarz, operator
maszyn, pracownik budowlany, elektromechanik, inżynier mechanik oraz kierowca
w transporcie międzynarodowym. Podobna sytuacja panuje na Słowacji. Tu również
stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę monterom, elektromonterom, pracownikom budowlanym czy operatorom maszyn przemysłowych. Ale oferty były także z innych branż,
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np. dla jubilerów, analityków i programistów
komputerowych, szwaczek czy hafciarek.

Chcesz do armii?
Zgłoś się sam

Dużą popularnością cieszyło się stanowisko przygotowane przez Wojskową Komendę Uzupełnień (WKU) w Bielsku-Białej.
Bezpowrotnie minął czas, gdy służba w armii
była koniecznością, której starano się uniknąć. Obecnie to jedna z bardziej atrakcyjnych form zatrudnienia i chętnych nie brakuje. Przedstawiciele WKU udzielali informacji
zarówno mężczyznom, jak i kobietom.
– Wojsko oferuje stałą pracę dla osób,
które spełniają określone kryteria. Choć
nie jest to praca dla wszystkich, to każdy
może spróbować. Jedną z dróg dotarcia
do służby wojskowej jest szkolnictwo wojskowe. To również szansa dla tych, którzy
chcieliby pełnić służbę w korpusie szeregowym. Od zeszłego roku funkcjonuje
służba przygotowawcza, przygotowująca
Dużym zainteresowaniem podczas każdych
targów cieszą się informacje o wolnych
miejscach pracy

Dla uczestników targi to spotkanie z pracodawcami, dla partnerów okazja do wymiany
doświadczeń w zakresie promocji zatrudnienia

do pierwszych stanowisk służbowych lub
do funkcjonowania w Narodowych Służbach Rezerwowych. Brak powołań do zasadniczej służby wojskowej spowodował
pewną niszę. Ponieważ wciąż musimy być
gotowi do działań, dlatego gromadzimy
wyszkolone zasoby żołnierzy rezerwy.
Na naszym terenie znajduje się 18. Batalion
Desantowo-Szturmowy. Mimo że ta jednostka, oprócz standardowych kryteriów,
ma dodatkowe wymogi, to jest niezwykle

ceniona i mamy wielu chętnych – wyjaśniał
major Jacek Zawada, szef wydziału rekrutacji WKU Bielsko-Biała.

Nadal ważna edukacja

Dostosowanie się do wymagań współczesnego rynku pracy staje się koniecznością także dla mieszkańców powiatów
przygranicznych, dlatego na targach swoje
oferty zaprezentowali przedstawiciele szkół
wyższych, firmy doradcze oraz pośredniczą-

ce w poszukiwaniu zatrudnienia. Akademia
Techniczo-Humanistyczna z Bielska-Białej
kładzie silny nacisk na odpowiednie wejście na rynek pracy, realizując m.in. projekt
„Sprężyna kariery”. Specjaliści prowadzą
doradztwo oraz pośrednictwo pracy dla
studentów i absolwentów. Powstało też
Biuro Karier, w którym młode osoby mogą
zdobyć wiedzę na temat planowania swojej
zawodowej przyszłości. – Kilka lat temu pojęcia „robić karierę” i „karierowicz” kojarzyły
się większości z nas negatywnie. Obecnie
zachodzące zmiany we wszystkich obszarach naszego życia spowodowały nowoczesny sposób myślenia o karierze – informowali przedstawiciele Biura Karier ATH.
Z kolei Centrum Kształcenia Zawodowego z Rybnika proponuje różne kursy,
od administracji, poprzez technologie, kursy prawa jazdy aż po kursy językowe, w tym
kurs języka migowego. – Realizujemy także
projekty europejskie. Wszystko po to, aby
jak najlepiej osoby korzystające z naszych
usług wprowadzać na rynek pracy – mówiła
Bożena Francuz z rybnickiego CKZ.
Targi mają to do siebie, że trudno mówić
o wymiernej i policzalnej z dnia na dzień
skuteczności. Jednak najbliższe miesiące
pokażą, ile osób zdecydowało się na podjęcie pracy za granicą, bądź też wybrało
ścieżkę dalszej edukacji, korzystając z propozycji dokształcania czy zmiany swoich
zawodowych kwalifikacji.
Marcin Mońka
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Ostatnia wizyta grupy partnerskiej projektu „Kształcenie ustawiczne w Europie – dobre praktyki”
odbyła się w dniach 21-25 marca. Instytucją goszczącą był koordynator całego przedsięwzięcia,
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Edukacja najlepszą inwestycją

W

czasie trwania projektu (realizowanego od 1 sierpnia 2009 r.
do końca lipca 2011 r.) uczestnicy
wymieniali się doświadczeniami oraz wizytowali aktywnie działające placówki szkoleniowe zajmujące się kształceniem ustawicznym, szkoleniami dla bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych lub poszukujących
zatrudnienia. Przypomnijmy, że tygodniowe
wizyty kolejno organizowały następujące
instytucje: 22-29 listopada 2009 r. – Heinrich Vetter Forschungsinstitut e.V. für Arbeit
und Bildung in der Metropolregion RheinNeckar (Instytut Badań ds. Pracy i Edukacji
zlokalizowany na Uniwersytecie Studiów
Rynku Pracy w Mannheim/Niemcy), 8-12
marca 2010 r. – Le Forem, Office wallon de
la Formation professionnelle et de l’emploi
(Waloński Urząd ds. Szkolenia Zawodowego i Zatrudnienia w Charleroi/Belgia), 7-11
czerwca 2010 r. – Sociedad Desarrollo de

Santa Cruz de Tenerife (Agencja ds. Rozwoju
Lokalnego na Teneryfie/Hiszpania) oraz 1115 października 2010 r. – Mission Locale
pour l’emploi des jeunes (Misja Lokalna
działająca na rzecz zatrudnienia młodzieży
w Douai/Francja).

Spotkania, konferencja,
publikacja

W trakcie spotkania w Katowicach uczestnicy zostali poinformowani o aktualnej
sytuacji na śląskim rynku pracy, realizowanych projektach finansowanych zarówno
ze środków krajowych, jak i europejskich,
a także o sposobach organizowania i koordynowania usług świadczonych w zakresie
poradnictwa lub informacji zawodowej.
Andrzej Rafa, dyrektor Wydziału Strategii
Edukacyjnej Śląskiego Kuratorium Oświaty
wyjaśnił, jak funkcjonuje system edukacji
w Polsce. W kolejnych dniach różne in-

FOT. ARCHIWUM WUP

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej w ramach programu
„Uczenie się przez całe życie”

stytucje, które w województwie śląskim
zajmują się kształceniem ustawicznym,
miały możliwość zaprezentowania swojej
działalności. Wśród nich był Powiatowy
Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej oraz działające w tym mieście Centrum Kształcenia
Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego. Zwiedzono także Regionalne Centrum
Szkoleniowe TOYOTA oraz pracownie: fryzjersko-kosmetyczną, sprzedaży detalicznej, krawiecką i mechatroniczną. Podczas
pobytu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu zapoznano się
z ofertą warsztatów, w których odbywają
się szkolenia w następujących zawodach:
mechanik i technik pojazdów samochodowych, mechanik, blacharz, monter izolacji
budowlanych. Z kolei Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach pokazał
swoje pracownie: fryzjerską, kosmetyczną,
masażu, komputerową, instalacji solarnych,
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Należą
do niego również Laboratorium Akademii
Lokalnej CISCO i Krajowe Centrum Szkolenia Spawaczy, które dysponuje m.in. poligonem budowlanym i pracownią obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Jako
ostatnie zaprezentowały swoje propozycje
Akademia Techniczno-Humanistyczna oraz
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
działające w Bielsku-Białej.
Ostatniego dnia, na konferencji podsumowującej projekt, reprezentanci z Niemiec, Francji, Belgii oraz Hiszpanii przedstawili przykłady dobrych praktyk z zakresu
kształcenia ustawicznego. Przykładem rodzimej praktyki były działania realizowane
przez Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach oraz projekt „Kompetencje
na miarę potrzeb” realizowany przez WUP
w Katowicach.
Obecnie grupa partnerska, w oparciu
o zdobytą wiedzę, przygotowuje przewodnik dobrych praktyk, który w wersji papierowej oraz elektronicznej ukaże się w trzecim
kwartale bieżącego roku. Więcej informacji
o projekcie można znaleźć na stronie internetowej WUP w Katowicach, w zakładce:
Programy Rynku Pracy.
Agnieszka Rozmus
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Jak skutecznie pomagać? Jak pobudzić do działania młodych bezrobotnych? Co zrobić,
by nasze wsparcie przynosiło realne efekty? Na te tematy dyskutowali partnerzy projektu
„Narzędzia wspierające osoby wykluczone społecznie” – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,
Centrum Szkoleniowe NELE z Grecji oraz Rada Okręgu Østfold z Norwegii.

Razem dla wykluczonych

P

Kilka metod, wspólny cel

W trakcie pierwszej wizyty omówiono
działania podejmowane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem. Wśród nich są
szkolenia w oparciu o indywidualny plan
działania, czyli dokument uwzględniający
potrzeby i ograniczenia klienta, oraz wyznaczający ścieżkę szkoleniową. Młodzieży
z problemami edukacyjnymi oferowana
jest pomoc psychologiczna, a tzw. usługa
follow-up ukierunkowana jest na młodych bezrobotnych, którzy nie uczęszczają
do szkół i zwiększają rejestr osób korzystających ze świadczeń zasiłkowych. Ponadto
udzielane jest profesjonalne i kompleksowe wsparcie w rozwiązywaniu problemów
związanych z poszukiwaniem zatrudnienia,
poruszaniu się po rynku pracy i przezwyciężaniu trudności dotyczących życia zawodowego. Usługi poradnictwa i informacji
zawodowej kierowane są głównie do osób
zainteresowanych rozwojem i planowaniem kariery zawodowej.
Drugie spotkanie grupy partnerskiej poświęcone było zagadnieniu ewaluacji usług
świadczonych na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem. Wspólnym narzędziem sto-

Spotkanie
w Katowicach

FOT. ARCHIWUM WUP

rzedsięwzięcie realizowano w latach 2009-2011 w ramach Programu
„Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Dzięki dwuletniej współpracy,
partnerzy projektu mieli okazję wymienić
się doświadczeniami i zdobyć wiedzę na temat sposobów pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Szczególną
uwagę zwrócono na wzbudzanie odpowiedzialności i zagadnienie indywidualnego
podejścia do rozwiązywania problemów,
z jakimi mogą borykać się mieszkańcy krajów partnerskich. Podczas czterech spotkań,
które odbyły się w Grecji (styczeń 2010), Norwegii (czerwiec 2010) i dwukrotnie w Polsce
(wrzesień 2010 oraz kwiecień 2011) poznano narzędzia i metody używane w codziennej pracy specjalistów.

sowanym przez wszystkich partnerów jest
kwestionariusz ankietowy. Jego główną
zaletą jest informacja uzyskiwana bezpośrednio od wypełniających go odbiorców
wsparcia. Dzięki temu możliwe jest modyfikowanie oferowanych usług lub planowanie wdrożenia nowych, odpowiadających
na konkretny problem. Na temat realizowanych zadań prowadzone są również
roczne ewaluacje podsumowujące podjęte działania oraz określające stopień realizacji założonych wskaźników w odniesieniu
do proponowanych form wsparcia. Analizie
poddano też norweski system edukacji,
organizację systemu pomocy społecznej,
zasady i narzędzia projektowania wsparcia
dla młodzieży z problemami edukacyjnymi
oraz model pracy z bezrobotną młodzieżą
włączający w projektowanie wsparcia instytucje pomocowe (Nav – Urząd Pracy
i Spraw Socjalnych) i podmioty zaangażowane w aktywizację zawodową i społeczną
(Kias, Masvo).
Na spotkaniach w Polsce poruszona została tematyka regionalnego rynku pracy ze
szczególnym uwzględnieniem działalności
innych instytucji podejmujących inicjatywy
na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym – miejskie ośrodki pomocy społecznej, powiatowe urzędy pracy,
ochotnicze hufce pracy, agencje rozwoju
lokalnego, centra integracji społecznej,
organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne samorządu województwa. Omówiono również kwestię wsparcia poprzez
realizację projektów na rzecz integracji
społeczno-zawodowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Istotnym
tematem jednego ze spotkań w Polsce było
zagadnienie metodologii pracy z klientem
stosowanych przez doradców zawodowych, ukierunkowanych na stworzenie
indywidualnego podejścia do problemów
klienta.
Projekt zostanie podsumowany na ostatnim spotkaniu, które odbędzie się w Grecji.
Już dziś za pozytywne efekty można uznać
zdobycie wiedzy o różnych sposobach
działań. Ich porównanie, poznanie systemu
organizacyjnego instytucji biorących udział
w projekcie i zasad współpracy z ośrodkami
pomocowymi w krajach każdego z partnerów pomoże wypracować jeszcze efektywniejsze modele pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Na stronie internetowej WUP w Katowicach, w zakładce: Programy Rynku Pracy
dostępna będzie broszura o założeniach, działaniach i rezultatach projektu

Ilona Wiącek
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W województwie śląskim pod koniec maja 2011 r. zarejestrowanych było 186 107 bezrobotnych,
w tym 102 186 kobiet (54,9% ogółu). W porównaniu z kwietniem tego roku
liczba ta spadła o 7,8 tys. osób, czyli o 4%.

Majowy spadek
bezrobocia
Liczba propozycji zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej wzrosła w porównaniu
z poprzednim miesiącem aż o 21,1%. Jednocześnie 13 zakładów pracy poinformowało, że planują w trybie zwolnień grupowych wypowiedzieć umowę o pracę 1395
osobom, a w 16 przedsiębiorstwach 88
osobom wręczono wypowiedzenia z przyczyn niedotyczących pracownika. Zwolnieniami monitorowanymi objęto 24 osoby
z dwóch zakładów pracy. Zarejestrowano
również 794 oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
Największą grupą osób uczestniczących
w aktywnych formach przeciwdziałania
bezrobociu byli odbywający staż (6404
osoby) oraz biorący udział w pracach społecznie użytecznych (2126). Przy pracach
interwencyjnych zatrudniono 669 osób,
a przy robotach publicznych – 326. Stosunkowo niewiele osób odbywało szkolenie
oraz przygotowanie zawodowe dorosłych,
odpowiednio: 513 oraz 146 osoby. W dzia-

łaniach realizowanych w ramach projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego udział rozpoczęło 1814
osób. Zdecydowana większość uczestniczyła w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (1635
beneficjentów). Dla 5509 osób (w tym 2972
kobiet) przygotowano indywidualny plan
działania, łącznie realizowało go na koniec
maja 75 949 osób (w tym 58,3% kobiet).
Wśród bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy nadal najliczniejszymi grupami były: bezrobotni
nieposiadający wykształcenia średniego
(56,2%), długotrwale bezrobotni (42,7%)
oraz bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych (29,8%).
Szczegółowe informacje o sytuacji na rynku pracy dostępne są na stronie internetowej
WUP w Katowicach www.wup-katowice.pl
w zakładce „Badania i analizy”.
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Województwo śląskie – liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

183 338

P

od koniec kwietnia wysokość stopy bezrobocia w Śląskiem wynosiła 10,4% (kraj 12,6%). Województwo znajduje się na trzecim miejscu listy
województw o najniższej wartości tego
wskaźnika, tuż za Wielkopolską (9,4%) oraz
Mazowszem (9,8%). W całym regionie nadal
jednak utrzymuje się duże zróżnicowanie
natężenia bezrobocia. Najlepsza sytuacja
jest w Katowicach, gdzie stopa bezrobocia wynosiła 4,3%, a najgorsza w powiecie
myszkowskim, w którym osiągnęła ona
wartość 20,3%. Powiat o najwyższej i najniższej stopie bezrobocia dzieliła więc różnica 16,0 pkt. procentowych. W podregionach najniższą stopę bezrobocia odnotowano w tyskim (6,5%) i katowickim (7,2%).
Na kolejnych miejscach uplasowały się
podregiony: rybnicki i gliwicki (9,5%), bielski (9,6%), sosnowiecki (13,9%) oraz częstochowski (14,4%). Z kolei w podregionie
bytomskim (15,0%) zanotowano najwyższą
jej wartość.
Do obniżenia bezrobocia przyczynić się
mogła sezonowość prac – w maju wzrasta
zapotrzebowanie na pracowników w budownictwie, leśnictwie, rolnictwie oraz
przy zbiorach owoców sezonowych. W powiatowych urzędach pracy zarejestrowało
się niewiele ponad 19 tys. osób (52% stanowiły z tego kobiety) i liczba ta była mniejsza w porównaniu z kwietniem o 268 osób.
Odnotowano również znaczną liczbę wyłączeń – prawie 27 tys. osób, a największą
grupę stanowili bezrobotni, którzy podjęli
pracę – 10,7 tys. (39,8%), przede wszystkim
niesubsydiowaną – 9,6 tys. osób (90,1%
wszystkich wyłączonych z tytułu podjęcia
pracy).
W maju do powiatowych urzędów pracy
zgłoszono 8668 informacji o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej, a na koniec miesiąca do dyspozycji
bezrobotnych pozostawało ich nadal 6661.

Bezrobotni w powiatach województwa śląskiego
(stan na 31 maja 2011 r.)
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