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  Stopa bezrobocia w państwach Unii (Wrzesień 2011 r.)
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   Bilans Kapitału Ludzkiego
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem 
Jagiellońskim realizuje do 2014 r. projekt systemowy „Bilans Kapitału Ludzkie-
go”. To największy w Polsce cykliczny monitoring rynku pracy, którego celem 
jest diagnoza zapotrzebowania przedsiębiorstw na pracowników o określo-
nych kompetencjach i kwalifikacjach oraz opracowanie zaleceń, pozwalają-
cych na wprowadzanie niezbędnych zmian. Wyniki pierwszej edycji badań za-
prezentowane zostały m.in. na seminarium regionalnym, które odbyło się 15 
września 2011 r. w Katowicach. Podczas zorganizowanych paneli dyskusyjnych 
zaproszeni przedstawiciele działów HR, firm rekrutacyjnych i szkoleniowych, 
a także szkół wyższych oraz administracji omawiali regionalne potrzeby i pro-
blemy. Bilans Kapitału Ludzkiego pokazał, że o kształcie rynku pracy decydują 
przede wszystkim pracodawcy, a jednym z czynników najsilniej różnicujących 
rynek pracy jest płeć – widoczny jest duży podział na zawody zdominowane 
przez kobiety i mężczyzn, różnice pod względem płac i oczekiwań płacowych 
oraz trudności związane z podjęciem i wykonywaniem pracy zawodowej. Ślą-
ski sektor edukacji (zarówno na poziomie ponadgimnazjalnym, jak i wyższym) 
przedstawiony został jako potencjalna przewaga konkurencyjna regionu, któ-
rą można i warto wykorzystać w taki sposób, aby stymulować jego rozwój. 
Wyniki drugiej edycji badań zostaną zaprezentowane podczas konferencji 
„Bilans Kapitału Ludzkiego – premiera wyników badań”, która odbędzie się 28 
marca 2012 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Informacje na temat 
projektu dostępne są na stronie www.bkl.parp.gov.pl.

  Dla każdego w każdym wieku
W dniach 17-23 października 2011 r. odbyła się  
III edycja „Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery” (OTK), 
organizowanego przez Stowarzyszenie Doradców 
Szkolnych i Zawodowych RP. Uczniowie i ich rodzice, 
nauczyciele oraz osoby zainteresowane podjęciem za-
trudnienia lub przekwalifikowaniem się mieli okazję 
do spotkań i rozmów z doradcami zawodowymi m.in. 
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach. W Cen-
trum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zo-
stały przeprowadzone warsztaty dla 40 chętnych: „Co-
aching w poradnictwie zawodowym”, „Metodyka gru-
powego poradnictwa zawodowego”, „Praca z trudnym 
klientem – konstruktywna komunikacja, asertywność” 
oraz „Marketing w firmie”. Do tegorocznej akcji włączył 
się również Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu, który 
uruchomił punkty konsultacyjno-doradcze na terenie 
szkół, a w siedzibie urzędu można było zapoznać się 
np. z ofertami agencji zatrudnienia i jednostek szko-
leniowych. W ramach OTK odbyły się także XI Targi 
Informacji Zawodowej i Wolontariatu, zorganizowane 
przez PUP w Chorzowie.

  10. Salon Wyszehradzki
26 października 2011 r. w Bratysławie od-
był się po raz 10. cykliczny panel dyskusyjny 
„Salon Wyszehradzki”, który organizowany 
jest przez Instytut Polski w Bratysławie. To 
doskonała okazja do zdobycia wiedzy i wy-
miany doświadczeń o tym, jak wygląda 
sąsiedni rynek pracy oraz jakich narzędzi 
używa się do walki z bezrobociem. W spo-
tkaniu udział wzięli partnerzy ze Słowacji, 
Czech, Węgier i Polski. Tematyką dyskusji 
zaproszonych ekspertów z państw grupy 
wyszehradzkiej (V4) było: „Absolwenci szkół 
na rynku pracy, możliwości rekwalifikacji 
i problematyka kształcenia ustawicznego”. 
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach re-
prezentowała Marta Suchanek-Bijak z Ob-
serwatorium Rynku Pracy, która przedsta-
wiła zebranym sytuację na rynku pracy 
w województwie śląskim ze szczególnym 
uwzględnieniem absolwentów i osób 
młodych, pozostających bez zatrudnienia. 
Celem corocznych spotkań jest popularyza-
cja wybranej problematyki, prezentacja do-
brych praktyk, wymiana doświadczeń oraz 
nawiązywanie kontaktów i współpracy.

Oprac. IG na podstawie:  
WUP Katowice, PARP
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Mieczysław Płaneta
Dyrektor Wojewódzkiego  
Urzędu Pracy w Katowicach
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Utrzymanie stopy bezrobocia na niskim poziomie, aktywizacja osób w szczególnej sy-
tuacji na rynku pracy oraz realizacja zadań służących niwelowaniu różnic to najważniejsze 
cele, które udało nam się zrealizować w 2011 r. Za nami wiele wydarzeń potwierdzających 
że województwo śląskie jest miejscem rozwoju przedsiębiorstw oraz wykwalifikowanych 
kadr. 

Odbywający się w pierwszych dniach października w Katowicach Europejski Kongres 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą, był 
doskonałą okazją do tego, by podkreślić rolę firm z tego sektora, jego wkład w rozwój 
gospodarczy nie tylko Polski, ale i całej Europy. O tym, co przyniosło spotkanie przedsię-
biorców z zaproszonymi ekspertami z dziedziny polityki, gospodarki i nauki, dowiemy się, 
czytając relację z tego wydarzenia, zamieszczoną na stronach najnowszego biuletynu. 

Zatrudnienie, wokół którego m. in. koncentrowały się dyskusje podczas kongresu było 
głównym celem VIII Europejskich Targów Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji, organizowa-
nych 12 października przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Należy podkreślić, że 
tegoroczna edycja mimo niepewności, jaka dotyka rynek pracy w kontekście spowolnienia 
gospodarczego, przyniosła rekordową liczbę ofert pracy. Udało nam się zaprosić do udziału 
ponad 130 wystawców, mieliśmy do zaproponowania odwiedzającym prawie 4 tys. miejsc 
pracy w bardzo zróżnicowanych branżach. Po raz pierwszy oferta targów była tak boga-
ta pod względem propozycji zatrudnienia. Uzupełniliśmy ją także o warsztaty i spotkania 
z ekspertami, co cieszyło się powodzeniem zwłaszcza młodszych odwiedzających. 

Wspomniane targi to nie jedyna inicjatywa WUP w tym roku, mająca doprowadzić do lep-
szego kontaktu pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Uruchomiony 1 października 
projekt systemowy „W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych” ma na celu zachęcenie do podjęcia aktywności zawodowej osób z dysfunk-
cjami oraz szeroko zakrojoną kampanię promocyjno-informacyjną w zakresie zatrudniania 
niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Podczas planowanej w połowie grudnia 
konferencji, otwierającej projekt, chcemy zwrócić uwagę pracodawców m.in. na kwalifi-
kacje i wykształcenie tej grupy. 

Zadania,  
które  

zobowiązują
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u  Czym zajmuje się Komisja ds. gospo-
darki i rynku?

Komisja powstała ze względu na ważne 
miejsce, jakie zajmuje sektor małych i śred-
nich przedsiębiorstw (MŚP) w gospodarce 
regionu. W ciągu ostatnich miesięcy zajmo-
waliśmy się sprawami dotyczącymi fundu-
szy unijnych, do czego zainspirowały nas 
prośby przedsiębiorców. Zwrócono nam 
bowiem uwagę na konieczność przesunię-
cia środków z działań tak zwanych miękkich 
(np. szkolenia) na rzecz działań „twardych” 
(inwestycje w budynki, maszyny, moderni-
zację pomieszczeń). Zdecydowaliśmy się 
więc uważniej przyjrzeć wszystkim dzia-
łaniom – w szczególności zaś dotyczącym 
MŚP – realizowanym na poziomie regional-
nym przez Urząd Marszałkowski oraz Woje-
wódzki Urząd Pracy. 
Byliśmy też inicjatorem zorganizowania 
panelu dotyczącego społecznej odpowie-
dzialności biznesu jako nowego trendu 
w zarządzaniu w światowej gospodarce, 
który odbył się podczas Europejskiego Kon-
gresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
w Katowicach.
Warto również wspomnieć, że z inicjatywy 
Komisji przygotowano stanowisko Sej-
miku Województwa Śląskiego, które do-
tyczyło zablokowania środków w ramach 
Funduszu Pracy przez ministra finansów. 
Przypomnę tylko, że uchwała w tej sprawie 
została przyjęta przez Sejmik jednomyślnie, 
a sprawa dotyczyła pieniędzy kierowanych 
do powiatowych urzędów pracy na różne 
działania aktywizacyjne. Jako radni uzna-
liśmy, że powinniśmy natychmiast reago-
wać, bowiem w ramach tego Funduszu 

Chcemy zaprosić na jedno z posiedzeń Komisji przedstawicieli  
największych organizacji przedsiębiorców i porozmawiać,  
w jaki sposób moglibyśmy pomóc w promowaniu  
przedsiębiorczości – mówi Bożena Borys-Szopa,  
przewodnicząca Komisji doraźnej ds. gospodarki i rynku  
w Sejmiku Województwa Śląskiego.

Gotowi
do dyskusji
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znajdują się także środki dla pracodawców 
zatrudniających osoby młodociane, którzy 
otrzymują za to refundację w wysokości 
od 140 do 190 zł miesięcznie. I choć nie jest 
to kwota wysoka, to może być instrumen-
tem zachęcającym firmy do przyjmowania 
do pracy niedoświadczonych pracowników. 
Ograniczenie środków byłoby błędem, 
zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji 
rynkowej i istniejących obaw o wejście go-
spodarki w fazę recesji. Uchwała Sejmiku 
została skierowana do ministra finansów 
oraz ministra pracy i polityki społecznej. 
W zakresie refundacji, środki w znacznej 
części zostały odblokowane i stopniowo 
są przekazywane do powiatowych urzę-
dów pracy. Jesteśmy natomiast pełni obaw 
co do przyszłości doradców zawodowych 
i pośredników pracy zatrudnionych w po-
wiatowych urzędach pracy, bowiem wciąż 
pozostaje groźba likwidacji około 400 sta-
nowisk pracy. Chodzi m.in. o tak zwany 
algorytm, z którego ci pracownicy są opła-
cani. Ich brak w urzędach oznaczać będzie 
zmniejszenie pomocy dla osób bezrobot-
nych i zagrożonych utratą pracy. 

u  Jakie są podstawowe bariery rozwoju 
przedsiębiorczości w regionie?

Polityka dotycząca MŚP jest kształtowana 
głównie na poziomie krajowym. Samorząd 
wojewódzki nie ustala najważniejszych 
podatków stanowiących obciążenia dla 
przedsiębiorców, a zatem ma ograniczone 
możliwości działania. Możemy natomiast 
postulować pewne sprawy. Jedna z nich to 
propozycja zwiększenia współpracy pomię-
dzy nauką a biznesem, która obecnie jest 

niezadowalająca. Warto czerpać wzorce 
z krajów unijnych, mających wielkie sukce-
sy w tym zakresie (przykładowo – Szwecji) 
i zacząć tworzyć porozumienia dwustron-
ne, a może nawet trójstronne, włączając 
w to związki zawodowe. 
Dużym problemem jest także bariera infor-
macyjna dotycząca możliwości korzystania 
ze środków unijnych – nie wystarczy serwis 
informacyjny na stronach internetowych 
urzędu marszałkowskiego, ale potrzebna 
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jest wielka kampania informacyjna. To bar-
dzo ważny i aktualny temat, biorąc pod uwa-
gę przyszłą perspektywę finansową.

u  Czy mieszkańcy województwa śląskie-
go prezentują postawy przedsiębior-
cze?

Od wieków na Śląsku pielęgnowano kult 
pracy i określone postawy etyczne. To nas 
zawsze wyróżniało i niewiele się zmieniło. 
Jesteśmy jednym z największych regionów 
w Polsce pod względem liczby przedsię-
biorców, mamy kilka bardzo dużych instytu-
cji otoczenia biznesu, a do naszego regionu 
trafia znaczna część środków unijnych m.in. 
na działania skierowane do przedsiębior-
ców. Wątpliwości budzi jednak efektywność 
ich wykorzystania, ale jest to pytanie, które 
trzeba postawić zarządowi województwa. 
Z analiz ministerstwa polityki regionalnej 
wynika bowiem, że pod tym względem 
zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w Pol-
sce. Może warto też zapytać, jaki jest sens 
ogłaszania działań dotyczących innowacji 
w obszarze przedsiębiorczości, skoro pra-
wie wszystkie projekty zostały odrzucone? 
Trzeba zastanowić się, czy błąd jest po stro-
nie beneficjentów, którzy nie potrafią skła-
dać wniosków, czy może problem dotyczy 
strony urzędniczej.
u  Na ile skuteczne są instrumenty wspie-

rające rozwój przedsiębiorczości, np. 
dotacje z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (PO KL)?

Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia” PO 
KL jest jednym z najlepszych instrumen-
tów realizujących ideę rozwijania przed-
siębiorczości. Wiele osób miało szansę za-
łożyć swoje przedsiębiorstwo i zrealizować 
marzenia, dzięki czemu powstały nowe 
miejsca pracy. Natomiast kwestią war-
tą rozważenia jest to, czy kwota 40 tys. zł 
otrzymywana w ramach tego działania jest 
wystarczająca, żeby otworzyć firmę i utrzy-
mać się na rynku. 
Ogromne możliwości daje też działanie 8. 
„Regionalne kadry gospodarki”. Przykłado-
wo poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju 
kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla 
przedsiębiorstw” pozwala osobom za-
trudnionym na podnoszenie kwalifikacji, 
a poddziałanie 8.1.3 „Wzmacnianie lokal-
nego partnerstwa na rzecz adaptacyjno-
ści – projekty konkursowe realizowane 
przez partnerów społecznych” umożliwia 
dialog pomiędzy różnymi organizacjami. 
To ostatnie zadanie jest ciągle aktualne, 

Jesteśmy jednym z największych regionów w Polsce 
pod względem liczby przedsiębiorców, 
mamy kilka bardzo dużych instytucji otoczenia biznesu, 
a do naszego regionu trafia znaczna część 
środków unijnych m.in. na działania skierowane 
do przedsiębiorców

bowiem musimy przełamywać barierę nie-
chęci pomiędzy pracodawcami a związka-
mi zawodowymi i np. rozważyć kwestię 
elastycznych form zatrudnienia, tak aby 
nie były one krzywdzące dla pracowników, 
a jednocześnie umożliwiały podnoszenie 
konkurencyjności przedsiębiorstwa. Ważne 
jest również działanie 9 „Rozwój wykształ-
cenia i kompetencji w regionach”, bowiem 
realizowane w jego ramach projekty umoż-
liwiają ludziom wyjście z szarej strefy i po-
zwalają na bezpłatne zdobycie kwalifikacji 
zawodowych. 

u  Co jeszcze można zrobić dla rozwoju 
przedsiębiorczości? 

Cały czas otwarta jest kwestia samorządu 
gospodarczego jako zdecentralizowanej 
administracji publicznej. Przypomnę, że 
w tym zakresie przygotowano w ostatnich 
latach kilka projektów, z których żaden nie 
uzyskał poparcia większości parlamentar-
nej. Samorząd gospodarczy funkcjonuje 
w kilku krajach Unii Europejskiej i jest part-
nerem dla administracji państwowej, a tak-
że dla związków zawodowych. Nie chcę 
rozważać, czy ma on powstać, ale warto 
wziąć pod uwagę zarówno argumenty zwo-
lenników, jak i przeciwników koncepcji zor-
ganizowania przedsiębiorców w ramach ta-
kiego samorządu. Chcemy zaprosić na jed-
no z posiedzeń Komisji przedstawicieli 
największych organizacji przedsiębiorców 
i porozmawiać, w jaki sposób moglibyśmy 
pomóc w promowaniu przedsiębiorczości. 
Innym poważnym problemem jest słabo 
rozwinięty dialog społeczny w Polsce. Nie 
ma umowy społecznej, a dialog stał się 
fasadowy w wielu sytuacjach. Przykładem 
mogą być regulacje dotyczące przepisów 
antykryzysowych. Partnerzy społeczni usta-
lili jedną wersję, a ostateczny kształt po in-
gerencji strony rządowej był zupełnie inny. 
Dialog to doskonałe narzędzie, dzięki któ-
remu można rozwiązać wiele problemów, 
także w województwie śląskim. Trzeba jed-
nak umieć zaufać partnerom społecznym 
bardziej niż dotychczas. 

Rozmawiał Adam Molenda
Współpraca Iwona Gutowska

Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)  
umożliwiły podniesienie kwalifikacji osób pozostających  
bez zatrudnienia, w szczególnej sytuacji na rynku pracy,  
jak i pracujących. Przyznawane dotacje przyczyniły się także  
do wzrostu liczby zakładanych przedsiębiorstw.  
Nie bez znaczenia są również większe inwestycje, przynoszące 
„twarde” rezultaty, które przekładają się na korzyści  
dla pojedynczego człowieka, choćby w postaci wzrostu  
wskaźnika zatrudnienia w województwie śląskim.
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Prof. Jerzy Buzek, pełniący funkcję 
Przewodniczącego Rady Programo-
wej Kongresu, przytaczał dane poka-

zujące niebywały potencjał sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw (MSP). Jak się 
okazuje, stanowią one prawie 99% wszyst-
kich firm Unii Europejskiej i zatrudniają 
ponad 74 mln osób. Wytwarzają przy tym 
około 60% unijnego PKB i generują nie-
omal 70% miejsc pracy. Równie dobrze 
statystyki wyglądają w Polsce – mamy nie-
mal 1,7 mln aktywnych firm, z czego prze-
szło 99% stanowią przedsiębiorstwa z sek-
tora MSP. Zatrudniają one 60% pracujących 
Polaków i wytwarzają 50% PKB. Statystyki 
potwierdzają, że ten sektor gospodarki 
wpływa na rozwój całego kraju. A dodat-
kowe potwierdzenie stanowi choćby to, że 
w latach 2003-2008 ponad połowa miejsc 
pracy w Polsce była stworzona właśnie 
przez ten typ biznesu.

W swoim inauguracyjnym wystąpie-
niu premier Donald Tusk zadeklarował, że 
w kolejnym rządzie za sprawy deregulacji 
odpowiadać będzie bezpośrednio Prezes 
Rady Ministrów. Podkreślał również rolę 

6 i 7 października w Katowicach odbył się I Europejski  
Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.  
Dwudniowe spotkanie zebrało ponad 2,5 tys. uczestników, 
reprezentujących świat biznesu i instytucji  
go wspierających, polityków oraz naukowców.

O biznesie w Katowicach
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przedsiębiorców. – Jesteście Państwo solą 
tej ziemi. To nie jest pusty slogan ani czczy 
komplement. Dziś wszystkie dane mówią, 
że jesteście fundamentem gospodarki – 
chwalił. 

Na kryzysy – MSP
Zdaniem przemawiających w trakcie 

Kongresu polityków i ekspertów dobrze 
rozwinięty sektor MSP gwarantuje płynne 
przechodzenie przez kryzysy gospodarcze. 
Według Jerzego Buzka, to właśnie małe 
i średnie firmy są najbardziej elastyczne. Ze 
względu na niezbyt rozbudowane struktury 
są w stanie skutecznie reagować na rynko-
we zmiany. Zadaniem państwa i instytucji 
otoczenia biznesu powinno być tworzenie 
takich warunków, które pozwolą działać 
jak największej liczbie przedsiębiorczych 
osób. Szczególnie, że spośród 60% Pola-
ków do 30. roku życia, deklarujących chęć 
pracy na własny rachunek, własną działal-
ność zakłada jedynie 30%. W trakcie obrad 
zgodnie stwierdzono, że trzeba ułatwiać im 
pozyskiwanie funduszy na rozwój, choćby 
poprzez upraszczanie procedur związanych 

z aplikacjami o dofinansowanie innowacji. 
O tym, że tych, pochodzących głównie 
z budżetu Unii Europejskiej, pieniędzy nie 
można zmarnować, mówiła Elżbieta Bień-
kowska, Minister Rozwoju Regionalnego. 
Zapowiedziała, że nie odda Komisji Euro-
pejskiej ani jednego euro, przeznaczonego 
na rozwój polskich przedsiębiorstw. 

Natomiast Bożena Lublińska-Kasprzak, 
prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości, przytoczyła w swym wystą-
pieniu niepokojące dane – ponad 50% 
naszych przedsiębiorców nie myśli stra-
tegicznie o rozwoju swoich firm, a 65% 
nie planuje inwestycji. Niestety w trakcie 
dyskusji potwierdzono opinię, że polskie 
przedsiębiorstwa, choć w dużej części 
nowoczesne, wciąż są mało innowacyjne. 
Na domiar złego, środowisko, w którym 
działają, również nie należy do „proprzed-
siębiorczych”. Wśród przeszkód stwarza-
nych przez samo państwo najczęściej wy-
mieniano niejasne prawo i skomplikowane 
systemy wnioskowania o środki na rozwój. 
Tezę o „braku innowacyjnego ducha w ad-
ministracji” potwierdził prof. Jan Wojtyła, 
przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach. – Zła legislacja, ogromna 
szczegółowość przepisów oraz wprowa-
dzające w błąd nazewnictwo to największe 
zagrożenia dla polskich przedsiębiorców 
– mówił.

Najważniejsze – współpraca
 Dyskutując o wyzwaniach, jakie stoją 

przez sektorem MSP, dużo czasu poświęco-
no problemowi współpracy. Wspólne sta-
rania pozwalają bowiem małym i średnim 
przedsiębiorcom na dorównanie, czy nawet 
przeskoczenie największych biznesowych 
graczy. Tymczasem tylko co druga polska 
firma kooperuje z innymi podmiotami 
na rynku. Takim przykładem skutecznych 
działań jest powoływanie klastrów – dzia-
łający w Polsce południowo-wschodniej 
klaster Dolina Lotnicza na swoją działalność 
pozyskał już miliard złotych. 

Kolejną szansą rozwojową, której nie 
można lekceważyć, jest współpraca przed-
siębiorców z naukowcami. Odnosząc się 
do problemu patentów i ich komercjalizacji, 
prof. Andrzej Karbownik, rektor Politechniki 
Śląskiej, przyznał, że wewnątrz samej uczel-
ni brak mechanizmów aktywizujących na-
ukowców. Z jednej strony istnieje więc ba-
riera dostępu przedsiębiorców do świata 
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Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Katowicach

u  Skąd wziął się pomysł na zorganizowa-
nie I Europejskiego Kongresu MSP w Ka-
towicach?

Zorganizowanie dyskusji na temat małej i śred-
niej przedsiębiorczości stało się przedsięwzię-
ciem koniecznym, gdyż ogromnym proble-
mem jest wszechobecny brak zainteresowania 
sektorem MSP. Choć jest on niezwykle ważny 
dla naszej gospodarki – takie firmy to aż 99% 
wśród wszystkich funkcjonujących w naszym 
kraju. Ponadto Śląsk to region o unikatowej po-
zycji ekonomicznej z uwagi na wysoki stopień 
uprzemysłowienia i urbanizacji, zróżnicowaną 
strukturę społeczną, silnie rozwiniętą bazę szkół 
i uczelni wyższych czy instytutów naukowo-ba-
dawczych. To idealne miejsce dla rozwoju ma-
łych i średnich firm.

u  Jakie były cele tego przedsięwzięcia i co 
udało się dzięki niemu osiągnąć?

Celem było podkreślenie roli i znaczenia MSP 
w procesie budowania innowacyjnej, dyna-
micznej gospodarki oraz omówienie najważ-
niejszych szans i wyzwań. Zastanawiano się 
i poszukiwano takich rozwiązań prawnych 
i ekonomicznych, które pozwoliłyby zachować 
pozycję konkurencyjną na rynku. Platforma wy-
miany doświadczeń, jaką niewątpliwie stał się 
Kongres, wskazała jednoznacznie na potrzebę 
międzynarodowego dialogu, pokazała działa-
jącym w kraju przedsiębiorcom oraz organiza-
cjom ich zrzeszającym, że to współdziałanie jest 
konieczne również wewnątrz kraju. Wielokrot-
nie podkreślano zacieśnianie więzów biznesu 
z nauką i samorządem. To ważne, by te trzy sek-
tory ze sobą współpracowały. Transfer wiedzy 
i technologii do przedsiębiorstw podnosi ich in-
nowacyjność, dzięki czemu oferta firmy staje się 
bardziej konkurencyjna. Natomiast stała współ-
praca samorządu z przedstawicielami biznesu, 
czego przykładem są powoływane w miastach 
rady gospodarcze, pozwala na przygotowanie 
korzystnego podłoża do rozwoju gospodarcze-
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nauki, z drugiej zaś – bariera mentalności 
samych naukowców. Dlatego tak ważną 
rolę mają do odegrania instytucje wspiera-
nia biznesu, jak choćby powołany z udzia-
łem Politechniki Śląskiej Park Naukowo- 
-Technologiczny „Technopark Gliwice”.

Podczas sesji „Edukacja dla biznesu” dys-
kutowano o roli, jaką wykwalifikowane ka-
dry odgrywają dla rozwoju przedsiębiorstw. 
Udział w niej wzięli przedstawiciele insty-
tucji rynku pracy, wśród których był także 
reprezentant WUP w Katowicach – Bogdan 
Wołowczyk z Centrum Informacji i Plano-
wania Kariery Zawodowej. Przedstawiając 
najnowsze badania, podkreślał potrzebę 
udziału przedsiębiorców w szkolnictwie 
zawodowym, dzięki czemu możliwe bę-
dzie kształcenie w takim kierunku, jakiego 
wymaga rynek. Temat polskiego szkolnic-
twa wywołał burzliwą dyskusję zakończo-
ną konkluzją o potrzebie zmian w polskim 
systemie edukacji. O planowanych w przy-
szłości możliwościach sprzyjających przed-
siębiorcom rozmawiano podczas debaty 
„Finansowanie przedsięwzięć służących 
rozwojowi sektora MSP w perspektywie 
finansowej 2014-2020”. Grzegorz Tomczak 
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowi-
cach przedstawił znaczące zmiany, jakie 
znajdą się w kolejnych latach m.in. w for-
mach wspierania osób rozpoczynających 
działalność gospodarczą – obecny system 
bezzwrotnych dotacji ma być zastąpiony 
preferencyjnymi pożyczkami. 

W trakcie dwóch dni Kongresu odbyło 
się 12 sesji tematycznych i prawie 30 de-
bat. Po raz pierwszy przeprowadzono tak 
dogłębną i całościową analizę rodzimego 
sektora MSP. Przedsiębiorcy i eksperci roz-
mawiali o stanie polskich firm po ponad 20. 
latach transformacji oraz możliwościach 
finansowania ich rozwoju, szczególnie 
w nowej unijnej perspektywie finansowej 
(lata 2014-2020). Dyskutowano również 
o potrzebie większej współpracy pomiędzy 
„złotym trójkątem”, czyli przedsiębiorcami, 
światem nauki i samorządami. Przyzna-
wano się do przywar polskich przedsię-
biorców, ale słów krytyki nie szczędzono 
również urzędnikom i rządowi. Wnioski, 
do których doszli uczestnicy panelu, zo-
stały opracowane i przekazane Radzie Mi-
nistrów. – Nie chodzi o to, żeby wszystkie 
rekomendacje zostały przyjęte, ważne, by 
wszystkie zostały rozpatrzone – podsumo-
wał Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej 
Izby Gospodarczej w Katowicach.

Barbara Salamon-Szympruch

go w danym mieście czy gminie. A to zachęca 
przedsiębiorców do inwestowania. Wszystkie 
zebrane konkluzje zostaną przedstawione 
w formie rekomendacji nowemu rządowi, Par-
lamentowi Europejskiemu, trafią też do rąk 
władz lokalnych, samorządów terytorialnych 
i mediów. Ich celem będzie zniwelowanie barier 
w prowadzeniu działalności gospodarczej przez 
firmy sektora MSP w naszym kraju.

u Kim są polscy przedsiębiorcy? 
Przede wszystkim to bardzo ciężko pracujący 
ludzie, bowiem jako pracodawców nie obowią-
zuje ich kodeks pracy. Muszą więc pracować 
także w weekendy i święta. A trzeba pamiętać, 
że 65% z nich prowadzi firmy rodzinne, w któ-
rych współpracownikami są współmałżonkowie 
lub dzieci. Statystycznie zatrudniają niecałe 3 
osoby. Mało mówi się o tym, że zarobki właści-
cieli mikrofirm rzadko osiągają średnią krajową. 
Według najnowszych danych Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w Polsce 
zarejestrowanych jest obecnie 1,7 mln firm. 
Przedsiębiorcy zatrudniają ponad 60% pra-
cowników przedsiębiorstw i generują niemal 
połowę polskiego PKB. Jak wynika z badań, 
Polska jest na szóstym miejscu w Europie jeśli 
chodzi o liczbę zarejestrowanych działalności 
gospodarczych. Ostatnie 23 lata pokazały, że 
jesteśmy narodem, który przedsiębiorczość ma 
we krwi, i jeśli stworzone są choćby minimalnie 
sprzyjające warunki, to chętnie inwestujemy we 
własny biznes. 

u  Jakie są największe bariery w rozwoju 
przedsiębiorstw i jak można je niwelo-
wać?

Kongres poruszył wiele wątków. Do najważniej-
szych problemów, z którymi na co dzień boryka-
ją się przedsiębiorcy, należą: słabe wykorzysta-
nie nowych technologii, krótki okres działalno-
ści nowo zakładanych przedsiębiorstw, brak my-
ślenia strategicznego i planów inwestycyjnych, 
nieumiejętność korzystania z zewnętrznego 
finansowania oraz brak współpracy z innymi 
firmami i sektorem nauki, czy wreszcie niechęć 
do podejmowania współpracy na poziomie 
międzynarodowym. Aby istniejące bariery niwe-
lować, trzeba zadbać o wzmocnienie dostępu 
do nowych technologii, finansowania oraz uła-
twić przedsiębiorcom udział w rynku zamówień 
publicznych, który ciągle jest bardzo utrudnio-
ny. Z kolei przedsiębiorcy powinni domagać 
się zaangażowania w proces tworzenia prawa 
i lepiej komunikować się z lokalnymi władzami. 
Ponadto, należy powoływać Rady Gospodarcze 
przy samorządach, które będą czuwać nad roz-
wojem lokalnej przedsiębiorczości. Ważne, aby 
działania takie stały się standardem. Najważ-
niejsza jest jednak chęć dialogu i komunikacji 
pomiędzy administracją państwową, szeroko 
rozumianym biznesem, nauką, sektorem badań 
i rozwoju. Nastawienie na rozwój, chęć, otwar-
tość i umiejętność kooperacji.
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Pomimo że województwo śląskie 
wyróżnia się niższym niż inne regio-
ny bezrobociem, we wrześniu bez 

pracy było niemal 177 tys. osób. Dlatego 
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, 
oprócz tradycyjnego doradztwa, stara się 
organizować dodatkowe spotkania tego 
typu, w trakcie których poszukujący pracy 
może bezpośrednio porozmawiać ze swo-
im potencjalnym pracodawcą. 

Tym razem, 12 października w gmachu 
Sejmu Śląskiego, pojawiło się aż 138 wy-
stawców z ponad czterema tysiącami ofert 
pracy. Dla wielu z nich nie była to pierwsza 
tego typu impreza. – Targi są jednym z kilku 
kanałów komunikacji i rekrutacji, jakie sto-
sujemy w naszym banku. Jesteśmy na nich 
już po raz kolejny. Szukamy przede wszyst-
kim młodych ludzi zainteresowanych pra-
cą przedstawiciela bankowego dla małych 
i średnich przedsiębiorstw – tłumaczył 
Arkadiusz Łuczak, menedżer banku ING 
w Katowicach. 

Oferta dla każdego
Wśród bezrobotnych w Śląskiem najwię-

cej jest osób z najniższym, ale i najwyższym 
wykształceniem. Na Targach praca czekała 
na przedstawicieli wielu profesji, niezależ-
nie od poziomu wykształcenia czy wieku. 
Osobom z bardzo dobrą znajomością ję-
zyków obcych swoją ofertę przedstawiała 
m.in. międzynarodowa firma Capgemini, 
mająca polskie oddziały w Katowicach i Kra-
kowie. – Aktualnie w obu naszych oddzia-
łach mamy aż 200 wakatów do obsadzenia. 
Szukamy osób ze znajomością języków ob-
cych, najlepiej dwóch. O ile z angielskim nie 
mamy problemów, to już o osoby włada-
jące językiem francuskim i niemieckim jest 
trudniej. Nie możemy też znaleźć pracow-
ników znających języki: litewski, łotewski 
i estoński oraz osób władających językami 
i jednocześnie posiadających wiedzę tech-
niczną – wyjaśniała Natalia Gołda, przed-
stawicielka firmy. Pozostali odwiedzający 
również mogli liczyć na ciekawe oferty, 
m.in. konsultantów finansowych, przed-

stawicieli handlowych oraz specjalistów: 
spawaczy, operatorów maszyn i wózków 
widłowych, frezerów czy brygadzistów. Jak 
się okazuje, pomimo restrukturyzacji prze-
mysłu, wciąż istnieje bardzo duże zapotrze-
bowanie na górników. Poszukiwała ich za-
równo Kompania Węglowa, jak i Chorzow-
skie Przedsiębiorstwo Robót Górniczych. 
Górników do czeskich kopalń rekrutowało 
również PUTiH „POLCARBO”. 

Po pracę za granicę
Prawdziwe oblężenie przeżywały jednak 

stoiska doradców EURES z krajów Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, przede 
wszystkim z państw skandynawskich. Przy-
kładowo, Norwegia bardzo chętnie przyj-
mie polskich pracowników z odpowiednimi 
kwalifikacjami. – W całej Skandynawii praca 
czeka w budownictwie i przemyśle, przede 
wszystkim stoczniowym. Pracownik musi 
mieć jednak papiery potwierdzające jego 
kwalifikacje i znać język angielski. Ideałem 
byłoby, gdyby władał również norweskim, 

Praca i coś jeszcze
Europejskie Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji po raz drugi w swej ośmioletniej historii  
odbywały się jednocześnie w trzech miastach – Katowicach, Częstochowie i Bielsku-Białej. 
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pracy z całej Europy. Dodatkowo, doradcy 
EURES z Czech, Słowacji, Szwajcarii, Fin-
landii, Norwegii, Irlandii, Wielkiej Brytanii 
i Niemiec w trakcie specjalnie zorganizo-
wanych warsztatów opowiadali o tym, jak 
wyglądają w ich krajach warunki podej-
mowania pracy, jakie są płace, koszty życia 
i ceny. Posiadając takie informacje, łatwiej 
podjąć ostateczną decyzję o ewentualnym 
wyjeździe z Polski. 

Szeroka oferta 
Oprócz pracodawców i powiatowych 

urzędów pracy z całego województwa 
swoje stoiska miały również śląskie uczel-
nie, firmy szkoleniowe i instytucje wspie-
rające przedsiębiorczość. Interesowali się 
nimi przede wszystkim najmłodsi odwie-
dzający. – Jesteśmy dopiero na pierwszym 
roku studiów, ale zdajemy sobie sprawę, że 
polonistyka, którą studiujemy, nie daje nam 
dużych możliwości znalezienia pracy. Jako 
studentki studiów dziennych nie mamy cza-
su na regularną pracę, ale już teraz rozglą-
damy się za kursami, które poszerzą nasze 
kompetencje – jednym głosem tłumaczyły 
Agnieszka i Sara, studentki Uniwersytetu 
Śląskiego, pochodzące z Bielska-Białej. 

Po raz kolejny na targach pojawili się rów-
nież wojskowi. Stoisko Wojskowej Komen-

9Wydarzenia

ale zdajemy sobie sprawę, że to na razie 
rzadkość – wyjaśniała przedstawicielka nor-
weskich służb zatrudnienia. Takie warunki 
spełniał Adrian Sosna, student II roku bu-
downictwa Wyższej Szkoły Technicznej 
w Katowicach. – Od zawsze marzyłem, żeby 
pojechać do Skandynawii, choćby na wa-
kacje. Dziś jestem prawie zdecydowany 
na wyjazd zarobkowy, mam odpowiednie 
kursy i znam angielski. Mam tylko nadzieję, 
że pracę uda mi się tam połączyć z konty-
nuacją studiów – tłumaczył. 

Sporą popularnością cieszyły się rów-
nież stoiska Czechów i Słowaków. Praca 
u naszych sąsiadów nie wiąże się z dalekim 
wyjazdem, co jest ważne dla osób mają-
cych rodziny. Mniejszy problem jest też 
z językiem. Jak mówiła przedstawicielka 
czeskich służb zatrudnienia, ważne jest, 
by pracownik rozumiał polecenia swoich 
przełożonych, ale nie musi płynnie mówić 
po czesku. A to, szczególnie dla osób z tere-
nów przygranicznych, nie jest wygórowane 
oczekiwanie.

Doradcy opowiadali, jakich pracowników 
potrzeba w ich krajach, pokazywali przy-
kładowe oferty, a po konkretne informacje 
odsyłali na stronę Sieci Europejskich Ofert 
Pracy (www.eures.praca.gov.pl), gdzie 
znaleźć można bazę konkretnych ofert 

Po raz pierwszy w historii Europejskich Targów  
Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji znalazło się  
tak dużo ofert pracy
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dy Uzupełnień zainteresowało m.in. Adama 
z Gliwic, który choć jest jeszcze studentem, 
już zastanawia się nad zostaniem rekrutem. 
– Praca w wojsku jest pewna i coraz lepiej 
płatna. Sądzę, że za rok, gdy skończę już stu-
dia na Politechnice Śląskiej, będę tę możli-
wość poważnie brał pod uwagę – mówił.

Wiele osób wzięło również udział w pro-
wadzonych przez pracowników Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy warsztatach, dotyczą-
cych kreowania wizerunku w internecie 
oraz możliwości uzyskania wsparcia dla 
przedsiębiorców w ramach środków po-
chodzących z Funduszy Europejskich i Fun-
duszu Pracy. 

Patronami honorowymi przedsięwzięcia 
byli Adam Matusiewicz, Marszałek Woje-
wództwa Śląskiego, oraz Zbigniew Łukasz-
czyk, Wojewoda Śląski.

Barbara Salamon-Szympruch

Oprócz pracodawców  
i powiatowych urzędów pracy  
z całego województwa  
swoje stoiska mialy również  
śląskie uczelnie, firmy  
szkoleniowe i instytucje  
wspierające przedsiębiorczość
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Nie jest to pomysł łatwy do realizacji. Ale w przypadku energicznych i przedsiębiorczych,  
szukających zatrudnienia i lubiących pracować z małymi dziećmi − na pewno wart rozważenia. 

Legalna opiekunka
Według danych GUS, pod ko-

niec 2010 r. w województwie 
śląskim mieszkało 142 850 dzieci 

w wieku poniżej trzech lat. Liczba ta najlepiej 
pokazuje skalę potrzeb związanych z ko-
niecznością zapewnienia im opieki. Stwarza 
to też ogromne możliwości przed poszuku-
jącymi nowego pomysłu na życie – można 
zainwestować większe pieniądze i otworzyć 
prywatny żłobek lub, dysponując mniejszy-
mi środkami, uruchomić klub dziecięcy. 
Szansa istnieje też dla tych, którzy nie są 
w stanie podjąć pracy, ponieważ opiekują 
się swoim dzieckiem, jeszcze zbyt małym, 
by pójść do przedszkola. Osoby takie, o ile 
tylko spełnią wszystkie warunki, mogą zo-
stać dziennym opiekunem. 

To trzeba wiedzieć
Dzienny opiekun to, obok żłobka i klubu 

dziecięcego, jedna z form instytucjonalnej 
opieki nad małymi dziećmi, przewidziana 
w tzw. ustawie żłobkowej, która weszła 
w życie 4 kwietnia 2011 r. Umożliwia ona 
zorganizowanie fachowej opieki na zasa-
dzie pomocy sąsiedzkiej wszędzie tam, 
gdzie mieszka niewielka liczba dzieci (np. 
w gminach wiejskich), lub gdzie brakuje od-
powiedniej infrastruktury (dzielnice dużych 
miast). Nie wymaga to wielkich nakładów 
finansowych, a można opiekę sprawować 
w warunkach domowych, łącząc ją z opieką 
nad własnymi dziećmi.

Opieka pełniona jest w domu lub miesz-
kaniu, do którego dzienny opiekun posiada 
tytuł prawny (np. prawo własności lub naj-
mu), albo w lokalu wyposażonym lub udo-
stępnionym w tym celu przez gminę. Moż-
na opiekować się co najwyżej pięciorgiem 
dzieci, które ukończyły 20. tydzień życia 
i nie mają jeszcze trzech lat (w wyjątkowych 
sytuacjach − gdy nie ma możliwości zapew-
nienia im wychowania przedszkolnego − 
czterech). Jeżeli jednak w grupie znajduje 
się dziecko, które nie ukończyło pierwsze-
go roku życia, jest niepełnosprawne albo 
wymaga szczególnej opieki – liczbę pod-
opiecznych należy ograniczyć do trzech. 
Opiekunem może zostać osoba, która: 
u  posiada warunki lokalowe zapewniające 

bezpieczną opiekę nad dzieckiem FO
T.
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u  daje rękojmię należytego sprawowania 
opieki nad dziećmi

u  nie jest i nie była pozbawiona władzy 
rodzicielskiej oraz nie została jej ona za-
wieszona czy ograniczona

u  wypełnia obowiązek alimentacyjny, 
w przypadku gdy taki obowiązek został 
nałożony na podstawie tytułu wykonaw-
czego pochodzącego lub zatwierdzone-
go przez sąd

u  ma wymagane wykształcenie lub do-
świadczenie w pracy z dziećmi albo 
ukończyła szkolenie zgodnie z rozpo-
rządzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z 25 marca 2011 r. w sprawie za-
kresu programów szkoleń dla opiekuna 
w żłobku lub klubie dziecięcym, wolon-
tariusza oraz dziennego opiekuna.

Ostatni warunek w praktyce oznacza, że 
każdy, kto nie ma odpowiedniego przygoto-
wania, musi odbyć 160-godzinne szkolenie. 
Znacznie mniejsze wymagania dotyczą osób 
już posiadających odpowiednie kwalifikacje, 
czyli pielęgniarek, położnych, opiekunek 
dziecięcych, nauczycieli wychowania przed-
szkolnego i edukacji wczesnoszkolnej lub 
pedagogów opiekuńczo-wychowawczych. 
Tu konieczne jest 40-godzinne szkolenie 
uzupełniające, obejmujące m.in. udzielanie 
dziecku pierwszej pomocy. Szkolenia nie 
muszą odbywać osoby, które bezpośrednio 
przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny 
opiekun pracowały z dziećmi w wieku do lat 
trzech przez co najmniej 12 miesięcy.

Co na to gmina?
Dzienny opiekun jest wybierany i zatrud-

niany przez gminę na podstawie umowy 
zlecenia, zgodnie z przepisami kodeksu 
cywilnego. Dlatego jeśli interesuje nas 
taka praca, to najpierw upewnijmy się, 
czy gmina jest tym zainteresowana i czy 
posiada środki na ten cel. Jeśli jest otwar-
ta na współpracę, można złożyć wstępną 
ofertę. Rozstrzygający jednak będzie wy-
nik otwartego konkursu ofert, który ogłasza 
i przeprowadza – na zasadach określonych 
w ustawie o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie – wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta. Potem wystarczy tylko 
podpisać umowę, która określi wszystkie 
warunki związane z zatrudnieniem dzien-
nego opiekuna, m.in. strony, cel, przedmiot 
i czas trwania umowy, czas i miejsce spra-
wowania opieki, liczbę dzieci powierzo-
nych opiece, obowiązki dziennego opieku-
na, wysokość wynagrodzenia oraz sposób 
i termin jego wypłaty. 

Gmina zatrudniająca dziennego opie-
kuna i udostępniająca na ten cel swój lo-

kal może (w latach 2011-2013) ubiegać się 
o dotację w ramach Resortowego progra-
mu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 „Maluch”, przygotowanego 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej. W tym roku żadna gmina nie złożyła 
oferty na uzyskanie dofinansowania w tym 
zakresie. Zapewne dlatego, że tzw. ustawa 
żłobkowa obowiązuje dopiero od kwietnia 
i przewidziana w niej instytucja dziennego 
opiekuna jest nowym rozwiązaniem – wy-
jaśnia biuro prasowe Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej. 

Dotychczas z możliwości, jakie dawał pro-
gram „Maluch” (m.in. dofinansowanie ada-
ptacji ok. 400 żłobków, klubów dziennych 
oraz lokali dla dziennych opiekunów, a także 
wyposażenia oraz prac wykończeniowych 
w ok. 650 żłobkach, klubach dziecięcych 
i lokalach dla dziennych opiekunów), sko-
rzystały głównie żłobki miejskie i nieliczne 
kluby dziecięce. W województwie śląskim 
dotację otrzymały np. trzy kluby dziecięce 
ze Świętochłowic, ale – jak zaznacza Krzysz-
tof Maciejczyk, rzecznik prasowy Urzędu 
Miejskiego w Świętochłowicach – wszyst-
kie są klubami prowadzonymi przez gminę, 
a nie przez osoby prywatne. 

Na szczęście gminy coraz częściej myślą 
o nowym rozwiązaniu i powoli się do tego 
przygotowują. – Dotychczas nie wpłynął 
do nas ani jeden wniosek od osoby zain-
teresowanej pracą w charakterze dzien-
nego opiekuna. Ale w projekcie budżetu 
na przyszły rok ujęliśmy środki na opłacenie 
za dziennego opiekuna ubezpieczenia cywil-
nego od ewentualnych szkód wyrządzonych 
w trakcie opieki – przyznaje Bogusława Po-
piołek, kierownik Referatu Zdrowia w Urzę-
dzie Miejskim w Pszczynie. I odsyła zainte-
resowanych na stronę www.pszczyna.pl,  
gdzie w zakładce „Małe dziecko”, oprócz 
ogólnych informacji na ten temat, znajdują 
się konkretne wskazówki mówiące, co zro-
bić, by zostać dziennym opiekunem. 

Skorzystaj z możliwości
Osoba bezrobotna pragnąca zostać 

dziennym opiekunem ma możliwość sko-
rzystania z kilku źródeł finansowania. Ze 
środków Funduszu Pracy może otrzymać 
maksymalnie sześciokrotność przeciętnego 
wynagrodzenia, czyli nieco ponad 20 tys. zł. 
W tym celu trzeba złożyć w powiatowym 
urzędzie pracy wniosek o udzielenie dotacji 
na założenie własnego biznesu, wraz z biz-
nesplanem. Potem trzeba będzie jeszcze 
przedstawić rachunki i faktury dokumen-
tujące wydatki związane z rozpoczęciem 
działalności i − aby nie zwracać dotacji − 
przez rok od podpisania umowy z urzędem 

pracy prowadzić firmę oraz przedstawić 
zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS 
o opłacaniu składek.

Rozpoczynając działalność gospodarczą, 
można się także starać o dofinansowanie 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki w ramach poddziałania 6.2 „Wspar-
cie oraz promocja przedsiębiorczości i sa-
mozatrudnienia”. Informacji na ten temat 
udzielą pracownicy Punktu Informacyjne-
go Europejskiego Funduszu Społecznego 
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kato-
wicach (ul. Kościuszki 30, tel. 32 757 33 11 
lub 32 757 33 57, email: efs@wup-katowi-
ce.pl). Znajdziemy je również na stronie  
www.wup-katowice.pl w zakładce EFS. 

Dorota Kornacka

Gdzie po naukę?

Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej podawane są informacje o szkoleniach dla 
opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariu-
sza oraz dziennego opiekuna, zgodnych z programami 
zatwierdzonymi przez Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej. W województwie śląskim obecnie organizują 
je firmy:

u  „PARTNER” Biuro Szkoleń Pośrednictwa  
i Marketingu Agnieszka Wilczyńska 
ul. Wieczorka 22, Gliwice 
www.partner.gliwice.pl

u  Centrum Edukacji Zawodowej CARGO 
ul. Krakowska 9, Jaworzno 
www.cargo.edu.pl

u  Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego  
NOTUS Henryk Ździebło 
ul. Wrocławska 6, Jastrzębie Zdrój 
www.notus.edu.pl

u  Niepubliczny Ośrodek Kursowy NOTUS  
Joanna Ździebło 
ul. Tysiąclecia 25, Wodzisław Śląski 
www.notus.edu.pl

u  Firma MARKO Kocjan Mariola 
ul. Paderewskiego 4/2, Katowice 
tel. 32 203 88 19

u  Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o.  
ul. Szopienicka 58, Katowice 
www.szkolenia.katowice.pl

u  SKRZAT Niepubliczny Żłobek Montessori  
Irena Zasada 
ul. Dąbrówki 9, Rybnik 
tel. 32 422 76 10

u  Wyższa Szkoła Humanista 
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec 
www.humanitas.edu.pl
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Jak podaje Polski Związek Głuchych, 
w województwie śląskim zarejestrowa-
nych jest około 6,5 tys. osób niesłyszą-

cych, choć liczba ta jest najprawdopodob-
niej o wiele wyższa. Codziennie muszą one 
pokonywać wiele barier komunikacyjnych. 
Trudno bowiem zgłosić usterkę pralki, kom-
putera czy telefonu, jeśli trzeba zadzwonić, 
aby uzyskać pomoc. Często też mają trud-

Celem „Ustawy o języku migowym i innych środkach  
komunikowania się” jest likwidowanie barier  
w porozumiewaniu się osób niesłyszących i niedosłyszących. 

ności w załatwianiu spraw w urzędzie, u le-
karza lub w sklepie. 

– Co gorsze, nadal funkcjonuje negatyw-
ny wizerunek osób niesłyszących, którzy 
przez większą część społeczeństwa uwa-
żani są za ludzi chorych umysłowo. Brakuje 
też pracy dla osób z wadą słuchu i nie ma to 
związku z kryzysem na rynku pracy – mówi 
Halina Kierach z Polskiego Związku Głu-
chych w Katowicach.

Nowe obowiązki 
Wchodząca od kwietnia 2012 r. nowa 

ustawa to pozytywny krok w kierunku po-
prawy sytuacji osób niepełnosprawnych 
słuchowo w Polsce. Daje bowiem osobom 
niedosłyszącym lub głuchoniewidomym 
prawo do tłumacza w kontaktach z admi-
nistracją publiczną (urzędy miast i gmin, 
starostwa powiatowe), służbami ratowni-
czo-interwencyjnymi (policja, straż pożar-

na, pogotowie) oraz jednostkami ochrony 
zdrowia (szpitale, kliniki, przychodnie). 
Wystarczy na trzy dni przed zaplanowaną 
wizytą powiadomić o niej (wysyłając np. 
sms, email lub faks), a urząd ma obowiązek 
odpowiednio się przygotować – wybrać 
tłumacza z rejestru tłumaczy, prowadzo-
nego w formie elektronicznej przez wo-
jewodę, albo skorzystać z osoby na stałe 
zatrudnionej, znającej język migowy. Co 
ważne, dla klienta taka usługa będzie bez-
płatna, bowiem urząd na ten cel otrzyma 
pieniądze od samorządu powiatowego, 
na terenie którego mieszka osoba upraw-
niona. 

– Urzędy będą mogły stosować także 
urządzenie do wideokonferencji, co ułatwi 
załatwianie spraw bez przychodzenia. Ta 
forma komunikowania się jest dobra dla 
ludzi młodych – dodaje Halina Kierach. 

Dodatkowym ułatwieniem jest prawo 
do otrzymania dokumentów związanych 
z załatwianą sprawą w formie dostępnej, 
np. nagranie tłumaczenia na nośniku elek-
tronicznym. Osoba niepełnosprawna słu-
chowo ma również możliwość skorzysta-
nia z pomocy tzw. osoby przybranej, którą 
może być znajomy lub członek rodziny, 
mający powyżej 16 lat, a o zamiarze przyj-
ścia z nią nie trzeba wcześniej zawiadamiać. 
Z kolei w sytuacjach nagłych, np. związa-
nych z wypadkiem, będzie można wysłać 
sms-a na alarmowy numer telefonu policji, 
straży pożarnej, pogotowia ratunkowego 
lub straży miejskiej, a te muszą odesłać in-
formację zwrotną.

Polski Język Migowy został zdefiniowany 
jako język naturalny, dzięki czemu osoby 
niesłyszące mają prawo wyboru i używania 
go jako swojego pierwszego, podstawowe-
go języka. Mają też prawo do bezpłatnej na-
uki języka migowego (w wymiarze do 420 
godz.), którą sfinansuje budżet państwa. 
Członkowie ich rodzin lub osoby z nimi 
mieszkające muszą same ponieść koszty na-
uki (do 120 godz.), ale będą mogły odliczyć 
wydatek od dochodu. Osobami uprawniony-
mi do pobierania takiej nauki będą również 
wszyscy, którzy mają z nimi stały lub bezpo-
średni kontakt – tłumacze, nauczyciele, pra-
cownicy urzędów, lekarze, pielęgniarki itd. 
Instytucją finansującą szkolenia w zakresie 
języka migowego i technik wspierania osób 
głuchoniewidomych będzie PFRON. 

Do czasu wejścia w życie ustawy muszą 
jeszcze powstać dwa rozporządzenia doty-
czące rejestru tłumaczy oraz finansowania 
szkoleń z języka migowego i technik wspie-
rania osób głuchoniewidomych. 

Iwona Gutowska
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Według danych GUS, osoby niepełnosprawne 
z powodu uszkodzenia narządu słuchu stano-
wią 8,3% niepełnosprawnych. 6,5% osób w wie-
ku 20-59 lat nie słyszy, a 4,4% nie jest w stanie 
uczestniczyć w rozmowie nawet po zaopatrzeniu 
w aparat słuchowy.
Polski Związek Głuchych podaje, że w szkoleniach 
z języka migowego w 2009 r. uczestniczyło 2786 
osób, natomiast z polskiego języka migowe-
go: 145 osób. W Polsce jest 111 wykładowców ję-
zyka migowego oraz 232 tłumaczy tego języka.

Ułatwić dialog
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u  Jakie wnioski o dofinansowanie mogą składać przedsię- 
biorcy?

W ramach prowadzonych przez nas konkursów mikro, małe i śred-
nie przedsiębiorstwa mogą starać się o wsparcie w postaci bez-
zwrotnej dotacji na rozwój. Pieniądze można przeznaczyć na in-
westycje, np. rozbudowę lub modernizację przedsiębiorstwa, 
co pozwoli wprowadzić na rynek nowe lub ulepszone produkty 
i usługi. Dofinansowywane są także zasadnicze zmiany procesu 
produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. Można się ubie-
gać o wsparcie na działania inwestycyjne związane z rozpoczęciem 
lub rozwojem działalności eksportowej oraz na dostosowywanie 
technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłasz-
cza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP czy 
ochrony środowiska. Przyjmujemy też wnioski o dofinansowanie 
projektów dotyczących zastosowania i wykorzystania technologii 
gospodarki elektronicznej (e-biznes) oraz technologii informatycz-
nych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsię-
biorstwem. Do kosztów kwalifikowalnych (możliwych do dofinan-
sowania) firma może zaliczyć m.in. wydatki związane z pracami 
remontowo-budowlanymi; zakupem wszelkiego rodzaju środków 
trwałych (urządzeń, sprzętu, mebli, sprzętu komputerowego), war-
tości niematerialnych i prawnych (oprogramowania komputerowe-
go); zakupem nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej. 

u  Jakiego typu doradztwo można ująć we wniosku o dofinan-
sowanie?

Pieniądze mogą zostać przeznaczone na usługi doradcze w zakre-
sie projektowania, wdrażania i doskonalenia: nowego produktu lub 
usługi, planów marketingowych, strategii rozwoju firmy, systemów 
zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie, zarzą-
dzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, 

Masz firmę i co dalej
Zachęcam przedsiębiorców do ubiegania się 
o fundusze na rozwój. Im lepszy projekt,  
tym większe szanse na ich zdobycie –  
mówi Paweł Pikoń, dyrektor Śląskiego Centrum 
Przedsiębiorczości (ŚCP) w Chorzowie.

usług, surowców, maszyn, urządzeń, aparatury kontrolno-pomiaro-
wej. Dofinansowaniu podlega też doradztwo w zakresie podejmo-
wania i rozwijania działalności eksportowej, zastosowania i wyko-
rzystania technologii informacyjnych w przedsiębiorstwie, a także 
usługi doradcze dotyczące połączeń dokonujących się pomiędzy 
mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. 

u  Podajmy liczby – o jakie kwoty mogą wnioskować przedsię-
biorcy?

Projekty mikro i małych przedsiębiorstw mogą być dofinansowa-
ne maksymalnie do 60% wartości wydatków kwalifikowanych, 
a średnich przedsiębiorstw do 50%. W przypadku zakupu usług 
doradczych maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 30 
tys. zł i odpowiednio – 50% wartości kosztów kwalifikowanych. 
Warto wyjaśnić, że liczba wniosków ostatecznie zaakceptowanych 
do dofinansowania jest uzależniona od wysokości środków, jakimi 
dysponujemy w danym konkursie. Z tego powodu nie wszystkie 
projekty otrzymują wsparcie. Mimo to zachęcam przedsiębiorców 
do ubiegania się o fundusze na rozwój – im lepszy projekt, tym 
większe szanse na ich zdobycie.

Rozmawiała Julia Hoffmann
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Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (www.scp-slask.pl) pełni 
rolę Instytucji Pośredniczącej II Stopnia i wykonuje część zadań 
związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego. Do lipca 2012 r. zgodnie z Har-
monogramem konkursów RPO WSL ogłosi konkursy na:

u  poddziałanie 1.2.3 „Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach 
i MŚP” (8 maja – 8 lipca 2012 r.)

u  poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/
przedsiębiorstwa” (7 stycznia – 7 marca 2012 r.)

Do wykorzystania przez mikro, małe i średnie firmy pozostaje 
ciągle prawie 37 mln euro.
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Zaczynając od rzeczy niewielkich, można zmienić naprawdę wiele.  
Przekonują o tym lokalne inicjatywy,  
mające pobudzić do działania mieszkańców obszarów wiejskich.

We wrześniu tego roku, wśród ogółu 
zarejestrowanych bezrobotnych 

w województwie śląskim, aż co piąty był 
mieszkańcem terenów wiejskich – 37,6 
tys. osób (21,3%). Dysproporcje pomiędzy 
poziomem zatrudnienia w największych 
miastach, a na obszarach wiejskich również 
bywają ogromne. O ile pod koniec sierpnia 
stopa bezrobocia w Katowicach wynosiła 

zaledwie 4%, to już np. w powiecie mysz-
kowskim przekroczyła 19%. Dodajmy, że 
na pięć gmin wchodzących w skład tego 
powiatu tylko jedna ma status gminy miej-
skiej. 

Carving i aktywizacja
– Realizując przedsięwzięcie, chcieliśmy 

wyciągnąć ludzi z domu – przyznaje Wie-

sław Jabłoński, dyrektor biura gliwickiego 
Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczo-
ści. Nie tylko sprawował on nadzór nad re-
alizacją projektu „Toszecka Akademia Sztuki 
Kulinarnej”, ale również śledził rodzenie się 
pomysłu na aktywizację mieszkańców gmi-
ny Toszek. 

Gmina ma już na swoim koncie kilka tego 
rodzaju inicjatyw, m.in. polegającą na szko-

leniu kucharzy małej gastronomii i cukier-
ników. – Chodzi o to, by małymi kroczkami 
pobudzać ludzi do aktywności. Sprawić, 
aby poczuli, że coś jednak umieją, czegoś 
jeszcze chcą i mogą się nauczyć. I powoli 
zmieniać ich mentalność – tłumaczy Kry-
stian Kiełbasa, uczestnik tego projektu. 
Jak sam podkreśla, mimo że przekroczył 
pięćdziesiątkę, jest osobą aktywną zawo-
dowo i społecznie. Wraz z żoną prowadzi 
Gospodarstwo Agroturystyczne „Ranczo” 
w Proboszczowicach, położonych 30 km 
od Gliwic. Jednak chętnie skorzystał ze 
szkolenia, by nauczyć się czegoś, co potem 

Pobudzić do działania

Toszek – kurs carvingu, czyli sztuki rzeźbienia  
w owocach  i warzywach.
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wykorzysta przy obsłudze gości. Chciał 
również pokazać innym, mniej aktywnym 
mieszkańcom gminy Toszek, że warto cią-
gle się rozwijać, uczyć i nawiązywać kon-
takty z ludźmi.

Tym razem wybór padł na umiejętności 
i kwalifikacje zawodowe kucharza małej ga-
stronomii z cateringiem oraz tzw. carving, 
czyli sztukę rzeźbienia w owocach i wa-
rzywach. Jak tłumaczy Wiesław Jabłoński, 
okoliczni restauratorzy coraz częściej pytają 
o osoby, które dzięki znajomości tej tech-
niki mogą pomóc w dekorowaniu stołów 
i potraw. 

Podczas konsultacji społecznych nad pro-
jektem mieszkańcy gminy szybko pod-
chwycili pomysł na rzeźbienie w owocach 
i warzywach. Dziewiętnaście nieaktywnych 
zawodowo lub bezrobotnych kobiet uczest-
niczyło w szkoleniu I stopnia z carvingu, 

a dziś, kilka miesięcy od zakończenia pro-
jektu, pytają o możliwość skorzystania ze 
szkolenia II stopnia. – Wygląda na to, że 
o ile na początku nasza inicjatywa zbiegła 
się z oczekiwaniami kobiet z gminy Toszek, 
o tyle teraz to one same przejęły inicjatywę 
– cieszy się Wiesław Jabłoński. 

Pobudzenie do aktywności to nie jedyny 
efekt projektu. Ze szkolenia dla kucharzy 
małej gastronomii z cateringiem skorzy-
stało dziesięć bezrobotnych mieszkanek 
gminy. Dzięki kursowi, zakończonemu 
egzaminem państwowym, uzyskały one 
uprawnienia do wykonywania zawodu 
pomocnik kucharza. Kilka z nich znalazło 
wkrótce potem pracę.

Odpowiedzieć na potrzeby 
– Podjęcie pracy przez uczestniczki na-

szego projektu to najbardziej spektakular-
ny jego efekt. Ale są także inne wymierne 
korzyści: potwierdzone certyfikatem pod-
niesienie kompetencji zawodowych, zwięk-
szenie kwalifikacji, takich choćby jak umie-
jętność pisania CV i listu motywacyjnego, 
wzrost pewności siebie czy przekonanie 
o potrzebie kształcenia ustawicznego – 
wylicza Paweł Repeta, odpowiedzialny 
z ramienia Everest Consulting & Szkolenia 
Marcin Kotas za projekt „Moje hobby moim 
zawodem – wsparcie dla kobiet sołectwa 
Studzienice”. Firma uczestniczyła już wcze-
śniej w kilku programach aktywizujących 
mieszkańców obszarów wiejskich, m.in. 
realizowanych przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Pszczynie. Dzięki temu 
poznała potrzeby potencjalnych uczestni-

czek projektu i stworzyła go na miarę ich 
oczekiwań. Uwzględniła przy tym również 
inicjatywy przedstawicieli społeczności lo-
kalnej. 

Jak się okazało, najbardziej przydatne 
były szkolenia z zakresu florystyki i bukie-
ciarstwa, wsparte doradztwem zawodo-
wym. W projekcie wzięło udział dziesięć 
bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo 
kobiet z sołectwa Studzienice w wieku 18- 
-59 lat. Przez cztery miesiące miały okazję 
nauczyć się układania bukietów i wieńców 
oraz dowiedzieć się, w jaki sposób stać się 
aktywnym na rynku pracy. W tym ostatnim 
miały im pomóc zajęcia dotyczące wizażu, 
organizacji czasu i sprawnej komunikacji 

oraz trening umiejętności i kompetencji 
społecznych. Z każdą z uczestniczek omó-
wiono indywidualny plan działania, po-
zwalający m.in. na szukanie pracy zgodnej 
z predyspozycjami. Wszystkie zajęcia od-
bywały się w Studzienicach, co także było 
zgodne z oczekiwaniami biorących udział 
w projekcie kobiet, dla których dojazd 
do innej miejscowości stanowiłby – choć-
by ze względów finansowych – nie lada 
problem. 

– Warto wspomnieć o jeszcze jednym, 
nie mniej istotnym efekcie projektu. Takie 
grupowe formy wsparcia powodują, że 
uczestniczący w nich ludzie czują się do-
wartościowani. A bez tego trudno wyobra-
zić sobie jakąkolwiek aktywizację, nie tylko 
zawodową – podsumowuje Paweł Repeta. 

Dorota Kornacka

W ramach działania 6.3 „Inicjatywy lokalne 
na rzecz podnoszenia aktywności zawodo-
wej na obszarach wiejskich” PO KL wspierane 
są inicjatywy lokalne służące podnoszeniu 
aktywności zawodowej mieszkańców obsza-
rów wiejskich, czyli gmin wiejskich, miejsko- 
-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców. 
Na unijne dotacje (maksymalnie 50 tys. zł) 
mogą liczyć projekty uwzględniające oddolne 
inicjatywy, m.in. o charakterze informacyjnym, 
szkoleniowym i doradczym, odpowiadające 
na specyficzne potrzeby danej społeczności. 
Chodzi o to, by potencjalni uczestnicy byli po-
zytywnie nastawieni do celu projektu. Co wię-
cej, lokalna społeczność powinna brać udział 
w określaniu problemów i potrzeb, które pro-
jekt ma rozwiązać. Temu służą np. spotkania 
z mieszkańcami w celu społecznej konsultacji 
przedsięwzięcia.

Małe ojczyzny chcą się rozwijać

Grupowe formy wsparcia 
powodują, że uczestniczący 
w nich ludzie czują się 
dowartościowani

Studzienice – szkolenie z zakresu  
florystyki i bukieciarstwa
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Chcesz nabyć nowe umiejętności lub podwyższyć już posiadane? Nie musisz czekać,  
aż pracodawca oddeleguje Cię na szkolenie. Skorzystaj z szansy na bezpłatne podnoszenie  
kwalifikacji zawodowych, jaką daje Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL).

Pracujesz? Ucz się!
Kształcenie ustawiczne nie tylko 

pozwala na zdobywanie nowych 
umiejętności, ale zwiększa też szan-

sę na awans lub otrzymanie nowej pracy. 
Niestety, jak wynika z badań opubliko-
wanych w raporcie „Diagnoza Społecz-
na 2011”, nadal niewielu Polaków w wieku 
powyżej 25 lat (10,7%) uczestniczy w róż-
nych formach doskonalenia zawodowego. 
W latach 2009-2011 najczęściej korzystano 
z kursów doszkalających, finansowanych 
przez pracodawcę (40,8% ankietowanych), 
a najrzadziej ze szkoleń finansowanych 
ze środków unijnych (7,3%) lub Funduszu 
Pracy (6,5%). Swoje kwalifikacje podnoszą 
też częściej kobiety niż mężczyźni, osoby 

z wyższym wykształceniem, w wieku 25-34 
lata, mieszkające w dużym mieście. 

Daj sobie szansę
– Co roku Wojewódzki Urząd Pracy w Ka-

towicach ogłasza konkursy na dofinansowa-
ne projektów skierowanych do osób pracu-
jących. Do najważniejszych form wsparcia 
oferowanych w ramach poddziałania 8.1.1 
„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodo-
wych i doradztwo dla przedsiębiorstw” PO 
KL należą szkolenia, kursy i warsztaty, pod-
noszące, wyrównujące lub zmieniające kwa-
lifikacje oraz umiejętności zatrudnionych 
osób – wyjaśnia Jolanta Drobot, kierownik 
Zespołu ds. Promocji i Informacji.

Bezpłatne szkolenia odbywają się poza 
godzinami pracy, a ich uczestnikami mogą 
być pracujące osoby dorosłe (powyżej 18. 
roku życia), które nie prowadzą działalności 
gospodarczej. Wystarczy spośród dostęp-
nych propozycji wybrać najbardziej nam 
odpowiadającą i z własnej inicjatywy zgło-
sić się do jednej z prawie 40. organizujących 
je instytucji. W niektórych z nich rekrutacja 
trwa przez cały czas trwania projektu, aż 
do wyczerpania limitu miejsc. 

Wśród bogatej i różnorodnej oferty 
można znaleźć szkolenia specjalistycz-
ne dla pielęgniarek i położnych, lekarzy, 
strażaków, osób pracujących w branży 
jubilerskiej, energetycznej, posiadających 
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Dr n. med. Aleksandra Dobrowolska, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, 
obecnie specjalizująca się w dziedzinie kardiologii

O kursie „Promocja Zdrowia”, zorganizowanym 
przez Śląską Izbę Lekarską, dowiedziałam się ze 
strony internetowej izby oraz wydawanego przez 
nią pisma „Pro Medico”. Zainteresowała mnie sze-
roka tematyka i różnorodność poruszanych za-
gadnień w trakcie wykładów. Dodatkową zachętą 
była doborowa obsada wykładowców. Ukończy-
łam studia medyczne ponad 10 lat temu, kiedy 
niestety rzadko poruszano kwestie dotyczące 
ekonomii w ochronie zdrowia czy prawa medycz-
nego. Uważam, że moja wiedza na ten temat jest 
ciągle niewystarczająca. W trakcie trwania kursu 
zapoznałam się m.in. z procedurą konstruowania 
planu zdrowotnego oraz sposobami pozyskiwa-
nia środków finansowych na realizację takich 
projektów. Omówiono także problematykę do-
tyczącą aspektów prawnych mojego zawodu 
– w kontekście odpowiedzialności karnej i cywil-
nej lekarza. Bardzo wartościowe okazały się wy-
kłady dotyczące ekonomii w ochronie zdrowia. 
Poza wartością merytoryczną, kurs zgromadził 
jako słuchaczy specjalistów z różnych dziedzin 
medycyny, co pozwoliło na wymianę doświad-
czeń zawodowych i prywatnych. W mojej ocenie 
szkolenie dostarczyło dużej wiedzy o różnorod-
nych aspektach związanych z ochroną zdrowia 
w Polsce. Dzięki temu podwyższyłam swoje kwa-
lifikacje zawodowe, co z pewnością będzie miało 
wpływ na bardziej racjonalne podejście do wielu 
zagadnień w codziennym życiu zawodowym. 
Kurs oceniam bardzo pozytywnie i życzę wszyst-
kim lekarzom więcej takich spotkań.
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– Śląska Izba Lekarska przeprowadzi-
ła badanie ankietowe wśród 568 lekarzy. 
Sytuację dotyczącą dokształcania lekarzy 
w śląskiej ochronie zdrowia 58% badanych 
określiło jako złą, a aż 82% stwierdziło, że 
wraz z dynamicznym rozwojem nauk me-
dycznych powinno się zwiększyć liczbę 
szkoleń dla lekarzy – dodaje Justyna Ci-
choń-Korbutt.

Projekt, który zakończy się w marcu 2013 r.,  
ma przyczynić się do wspierania rozwoju 
kadr medycznych w województwie śląskim 
oraz ograniczyć emigrację lekarzy. Wśród 
jej powodów wymienia się, oprócz niskich 
prac i złych warunków pracy, właśnie ogra-
niczone możliwości realizacji zawodowej.

Iwona Gutowska
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uprawnienia budowlane w specjalizacjach: 
architektonicznej, konstrukcyjno-budowla-
nej lub instalacyjnej. Proponowane są kursy 
dla przyszłych przedstawicieli handlowych, 
operatorów wózków widłowych, spawaczy, 
pracowników księgowości, a także kursy 
komputerowe lub językowe. Zdobytą wie-
dzę i praktyczne umiejętności poświadczyć 
można certyfikatem lub egzaminem pań-
stwowym.

Pro Doctore
Czynnikami ograniczającymi podno-

szenie kwalifikacji przez lekarzy są niskie 
nakłady na ochronę zdrowia (w Polsce 
stanowią ok. 5% PKB, natomiast w krajach 
UE jest to ok. 9-10%) oraz niezadowalający 
poziom dostępności szkoleń. Realizowany 
przez Śląską Izbę Lekarską projekt „Pro Do-
ctore 2” jest próbą zaradzenia tym proble-
mom. To już druga edycja cieszącego się 
sporym zainteresowaniem przedsięwzięcia. 
Otrzymane dofinansowanie, w wysokości 
prawie 456 tys. zł, pozwoli na organizację 
kursu specjalizacyjnego dla 240 lekarzy.

– Rozwój medycyny, coraz większa spe-
cjalizacja w obrębie dziedzin medycznych 
oraz wymogi prawne stwarzają konieczność 

ustawicznego kształcenia kadry medycznej. 
W Polsce doskonalenie zawodowe nie jest 
postrzegane jako główny czynnik jakości 
ochrony zdrowia. Tymczasem aktualizacja 
wiedzy lekarzy pozwala na stosowanie 
najnowszych technik leczenia, co przekła-
da się na efektywność i jakość usług – mówi 
Justyna Cichoń-Korbutt, specjalista ds. or-
ganizacji szkoleń.

Realizacja projektu dodatkowo uza-
sadniona jest znacznie gorszym stanem 
zdrowia mieszkańców województwa ślą-
skiego – występuje tu wyższy niż w innych 
regionach Polski stopień zachorowalności 
i umieralności. Zwiększenie dostępności 
do specjalistycznych usług medycznych 
jest jednak związane z odpowiednią liczbą 
lekarzy posiadających wymagane upraw-
nienia. Sami lekarze też dostrzegają ten 
problem.

Dokładne informacje o bezpłatnych szkoleniach, 
organizowanych w ramach poddziałania 8.1.1 PO KL, 
znajdują się na stronie www.wup-katowice.pl, 
w zakładce bezpłatne szkolenia dla pracujących

Tomasz Kaczor, lekarz rezydent, piąty rok specjalizacji w ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu

Kształcenie ustawiczne to obowiązek każde-
go lekarza, ponieważ istnieje ustawowy nakaz 
podnoszenia kwalifikacji. Gromadzimy punkty 
edukacyjne, z których jesteśmy rozliczani przez 
Izbę Lekarską. Jednak do tego kursu nie trzeba 
nikogo namawiać. Świadczy o tym ogromne za-
interesowanie, jakim się cieszy – aby wziąć w nim 
udział, musiałem się zapisać z dużym wyprzedze-
niem. Tematyka wykładów dotyczy wszystkich 
lekarzy, bez względu na specjalizację. W niewiel-
kim, sprzyjającym rozmowom gronie mieliśmy 
okazję wysłuchać prelekcji prowadzonych przez 
specjalistów i praktyków w swoich dziedzinach. 
Niejednokrotnie też dyskusja podczas wykładu 
dotyczyła bardzo konkretnych przypadków, 
z którymi spotykamy się w codziennej pracy. 
W czasach coraz bardziej ustandaryzowanej 
medycyny wiedza o kwestiach prawnych – za-
równo w zakresie przepisów regulujących wy-
konywanie zawodu lekarza, jak i ogólnej orga-
nizacji sądownictwa – jest lekarzowi po prostu 
niezbędna. Informacje zdobyte podczas kursu 
pozwalają również na sprawniejsze poruszanie 
się w systemie opieki zdrowotnej, a znajomość 
przepisów – na uniknięcie wielu nieprzyjemnych 
sytuacji, które mogłyby mieć miejsce w przypad-
ku ich złamania. Jednocześnie uświadomienie 
sobie roli profilaktyki i programów zdrowotnych 
zmienia myślenie i ukierunkowuje wysiłki bar-
dziej na zapobieganie chorobom niż na leczenie 
ich skutków.
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Wojewódzki Urząd Pracy w Katowi-
cach, starając się przełamać ne-
gatywny wizerunek mało kompe-

tentnego i życzliwego urzędnika, realizuje 
projekt „Studia podyplomowe – kolejny 
krok do profesjonalizmu”, który umożliwia 
podniesienie kwalifikacji zawodowych 
w ramach studiów podyplomowych.

– Przedsięwzięcie od samego początku 
cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. 
Urzędy pracy zgłosiły ponad 200 uczestni-
ków na 100 przewidzianych miejsc. W dal-
szym ciągu pracownicy powiatowych urzę-
dów pracy dzwonią z pytaniem, czy mogą 
do niego dołączyć. Realizacja projektu po-
kazała duże zapotrzebowanie na wsparcie 
udzielane w takiej właśnie formie – wyjaśnia 
Piotr Kucharski, koordynator projektu.

Otwarci na wiedzę
Uzyskane dofinansowanie w ramach 

poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych 
i wojewódzkich urzędów pracy w realiza-
cji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej 
osób bezrobotnych w regionie” Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki pozwoliło 

na zrefundowanie opłat wpisowych za stu-
dia, opłacenie nauki oraz zwrot kosztów 
poniesionych na wydanie dokumentów.

Wśród 100 uczestników projektu 
(w tym 84 kobiet) znaleźli się kluczowi pra-
cownicy Publicznych Służb Zatrudnienia 
z terenu województwa śląskiego: pośred-
nicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści 
do spraw rozwoju zawodowego i do spraw 
programów rynku pracy, doradcy oraz asy-
stenci EURES, liderzy klubów pracy. – Pierw-
szeństwo mieli ci, którzy wybrali kierunek 
studiów podyplomowych z opracowanego 
przez nas katalogu, oraz osoby korzystające 
po raz pierwszy z dofinansowania ze środ-
ków publicznych – mówi Piotr Kucharski. 

Rekrutacja beneficjentów odbywała się 
do momentu wyłonienia przewidzianej 
liczby uczestników, a do najpopularniej-
szych kierunków studiów należały: „Po-
średnictwo pracy” (29 osób), „Zarządzanie 
kadrami i doradztwo zawodowe” (16 osób) 
oraz „Doradztwo zawodowe” (12 osób).

Obecnie projekt, zaplanowany na okres 
od lipca 2010 r. do czerwca 2012 r., znajduje 
się w końcowej fazie realizacji. W listopadzie 

podpisano trzy ostatnie umowy o dofinan-
sowanie, a udział w projekcie zakończyło 55 
osób (47 kobiet i 8 mężczyzn). 

Motywacja do pracy
Studia podyplomowe to najskuteczniej-

szy sposób na zdobywanie wiedzy niezbęd-
nej do profesjonalnego wykonywania pracy 
– takie wnioski płyną z ankiety wypełnianej 
przez uczestników podczas trwania projek-
tu. Ten rodzaj nauki daje dodatkową moty-
wację, a jednocześnie wzrasta poczucie od-
powiedzialności za powierzone zadania. 

Pracująca jako pośrednik pracy w Powia-
towym Urzędzie Pracy w Lublińcu Bożena 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i ciągłe doskonalenie to konieczność, gdy na co dzień osoby 
zawodowo zajmują się obsługą klienta w publicznej placówce. 

Urzędnik – profesjonalny   i kompetentny
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Urzędnik – profesjonalny   i kompetentny
Adamczyk w czerwcu tego roku ukończyła 
roczne studia podyplomowe „Pośrednic-
two Pracy” w Śląskiej Wyższej Szkole Zarzą-
dzania w Katowicach. Udział w projekcie 
pozwolił jej na podniesienie kwalifikacji 
zawodowych, a tym samym lepszą i spraw-
niejszą obsługę klienta. – Jako pośrednik 
pracy staram się wykonywać swoje obo-
wiązki rzetelnie i fachowo. Wybrane prze-
ze mnie studia podyplomowe pozwolą mi 
na awans zawodowy, a dzięki wymianie 
doświadczeń z innymi uczestnikami mam 
szersze spojrzenie na problem bezrobocia 
w Polsce – dodaje.

Własny rozwój zawodowy – uzupełnienie 
lub poszerzenie posiadanej wiedzy – wpły-
wa także na zwiększenie kreatywności 
w realizowaniu dotychczasowych zadań 
i przyczynia się do umiejętnego, komplek-
sowego rozwiązywania spraw klientów. 

Dla Michała Solarza, specjalisty ds. 
rozwoju zawodowego w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Myszkowie, główną mo-
tywacją do wzięcia udziału w projekcie 
była możliwość podniesienia kwalifikacji 
zawodowych oraz zdobycie nowego do-
świadczenia. W urzędzie pracy odpowiada 
on za analizę potrzeb szkoleniowych osób 
bezrobotnych oraz organizację i monito-
ring kursów podnoszących różnego rodzaju 
kwalifikacje. By sprostać tym wymaganiom, 

potrzebna jest mu znajomość problematyki 
doboru szkoleń do potrzeb osób biorących 
w nich udział, budowania modułu i projektu 
szkoleniowego. Wybrał więc studia dające 
szansę na pogłębienie wiedzy na ten temat. 
– W trybie dwusemestralnym ukończyłem 
studia podyplomowe „Trener i menedżer 
ds. szkoleń” na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym w Katowicach. Inicjatywa ta pozwoliła 
mi jeszcze lepiej rozwinąć mój potencjał 
zawodowy oraz zwiększyć kompetencje 
zarządzania i organizacji w obszarze szko-
leń. Była to dla mnie także okazja, by skon-
frontować wiedzę teoretyczną z praktyką 
– wyjaśnia.

Charakter pracy doradcy zawodowego 
wymaga nieustannego dokształcania i do-
skonalenia, aby w sposób skuteczny i od-
powiedzialny udzielać pomocy, a usługi 
świadczyć na profesjonalnym poziomie. 
Złożoność i różnorodność problemów, 
dynamiczne zmiany zachodzące na rynku 
pracy oraz nowe metody i techniki – to 
tylko nieliczne wyzwania, którym trzeba 
sprostać. – Studia podyplomowe na kie-
runku „Doradztwo zawodowe i zarządzanie 
kadrami”, organizowane przez Politechnikę 
Śląską, są dla mnie okazją do zaktualizo-
wania posiadanej wiedzy merytorycznej 
oraz doskonalenia warsztatu pracy. Mam 
również nadzieję, że podniesienie kwali-

fikacji zawodowych umożliwi mi awans 
zawodowy i uzyskanie licencji doradcy za-
wodowego II stopnia – tłumaczy Jolanta 
Buchta, doradca zawodowy w Centrum 
Metodycznym Poradnictwa Zawodowego 
WUP w Katowicach. 

Spełnione oczekiwania
Z ankiet przeprowadzonych dla uczest-

ników kończących projekt wynika, że ofe-
rowane wsparcie spełniło ich oczekiwania. 
Wszyscy podkreślali, jak duże znaczenie 
ma możliwość odbycia studiów podyplo-
mowych dla ich kariery zawodowej oraz 
profesjonalizacji działań ukierunkowanych 
na klienta urzędu pracy. Wśród innych form 
podnoszenia kwalifikacji, które mogłyby 
lepiej motywować do pracy, wskazywano 
także: wymianę doświadczeń pomiędzy 
urzędami pracy w Polsce lub w innych 
krajach Unii Europejskiej, warsztaty szko-
leniowe zbieżne z zakresem obowiązków 
zawodowych, praktyki zawodowe lub 
zjazdy pozwalające dzielić się problema-
mi i wspólnie szukać rozwiązań. Zebrane 
informacje mogą pomóc w zaplanowaniu 
dalszych działań – istotnych z punktu wi-
dzenia konkretnych pracowników Publicz-
nych Służb Zatrudnienia. 

Iwona Gutowska

Lepsze kwalifikacje  
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na postrzeganie ich pracy  
przez opinię publiczną

Jolanta BuchtaBożena Adamczyk
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Doświadczenie zawodowe to niewątpliwie atut 50-letniego pracownika,  
ale bolączką pozostaje nadal jego nieumiejętność dostosowywania się  
do ciągle zmieniającego się rynku pracy.

Złą sytuację pięćdziesięciolatków po-
twierdzają dane – liczba osób bezro-
botnych w tej grupie wiekowej od lat 

utrzymuje się na niepokojąco wysokim po-
ziomie. Na początku projektu (luty 2010 r.)  
w województwie śląskim było 40,9 tys. 
bezrobotnych powyżej 50. roku życia, 
czyli 21,6% wszystkich zarejestrowanych. 
Natomiast we wrześniu tego roku jest to 
odpowiednio 41,2 tys. osób (23,3%).

Kończący się w  grudniu tego roku 
dwuletni projekt „Kompetencje na miarę 
potrzeb”, realizowany przez WUP w Kato-
wicach w ramach poddziałania 7.2.1 „Akty-
wizacja zawodowa i społeczna osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym” Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki pomógł 
w utrzymaniu się na rynku pracy 200. pra-
cującym osobom z województwa śląskie-
go. W celu podniesienia lub doskonalenia 
umiejętności zawodowych zaproponowa-
no im szkolenia językowe o różnym stop-
niu zaawansowania, komputerowe oraz 
specjalistyczne kursy zawodowe (m.in. kurs 

prawa jazdy kat. C, D, obsługi wózków wi-
dłowych, spawalniczy czy księgowości). Nie 
zapomniano też o ważnym aspekcie, jakim 
są umiejętności interpersonalne. Podczas 
warsztatów uczono więc autoprezentacji, 
motywacji i funkcjonowania w warunkach 
zmiany społecznej.

– W ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego pojawiają się projekty szko-
leniowe dla osób po 50. roku życia, jednak 
specyfiką „Kompetencji na miarę potrzeb” 
jest indywidualne podejście do każdego 
uczestnika, reagowanie na bieżąco na sy-
tuację zawodową i wspólne podejmowanie 
wysiłku, by utrzymać go na rynku pracy. Za-
czynaliśmy od diagnozy potrzeb i ustalenia 
ścieżki zawodowej. Wiele osób nie do koń-
ca miało sprecyzowany plan rozwoju, choć 
stało za nimi wieloletnie doświadczenie 
zawodowe. Zadbaliśmy o to, by szkolenia, 
jakie oferujemy w ramach projektu, dawa-
ły konkretne efekty w postaci umiejętności 
potwierdzanych certyfikatem lub egzami-
nem państwowym, co jest bardzo istotne 

w kontekście starań o nową, lepszą pracę. 
Wszyscy uczestnicy podkreślają szczególną 
rolę kursów językowych, bowiem brak zna-
jomości języka obcego bardzo utrudniał im 
aktywność zawodową – informuje Piotr 
Potyka, lider projektu. 

Jedną z osób biorących udział w pro-
jekcie był Jerzy Nowak z Katowic. Gdy 
przystępował do niego w 2010 r., pracował 
w Filharmonii Śląskiej jako kierowca-elek-
tryk. W pracy często spotykał artystów z za-
granicy, uznał więc, że znajomość języka 
angielskiego może być bardzo przydatna. 
Podczas rekrutacji dowiedział się o możli-
wości wyboru dwóch dodatkowych szko-
leń. Skorzystał z kursu prawa jazdy kat. C 
i obsługi komputera. Z powodu wygaśnię-
cia umowy terminowej stracił pracę, ale 
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Aktywni i zaradni

Leszek Szczeciński,  
przedstawiciel handlowy

Rynek pracy ciągle stawia nowe wyma-
gania, a umiejętność obsługi kompute-
ra i podstawowa znajomość języka an-
gielskiego są już koniecznością. Trzeba 
takim wyzwaniom wychodzić naprze-
ciw, by przygotować się do przemian, 
jakie zachodzą. Uczestnictwo w pro-
jekcie pozwoliło mi na podniesienie 
kwalifikacji i oswojenie się z nowymi 
narzędziami pracy. To dało mi przeko-
nanie, że jestem przygotowany także 
na tzw. deszczowe dni. Dodatkową dla 
mnie wartością były ćwiczenia w ada-
ptacji do zmian i bycia elastycznym. 
Dzięki temu odczuwam mniej stresu 
i niepewności zakłócającej czasem nor-
malny tryb życia. 

Kończący się w grudniu tego roku dwuletni projekt 
pomógł w utrzymaniu się na rynku pracy 

200 pracującym osobom z województwa śląskiego
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Statystyczny niepełnosprawny, będący 
na bezrobociu, jest osobą powyżej 45. 
roku życia, często trwale bezrobotną 

i z niskim wykształceniem. Są to czynniki 
niesprzyjające zatrudnianiu, a jednocześnie 
deprecjonujące tę kategorię osób na rynku 
pracy. Aktualnie wśród ogółu ofert zatrud-
nienia, zgłaszanych do powiatowych urzę-
dów pracy, jedynie kilka procent to propo-
zycje dla osób z dysfunkcjami. Niemal jedna 
czwarta z nich dotyczy zatrudnienia subsy-
diowanego i są to głównie oferty dla osób 
z niskimi kwalifikacjami – pracowników 
ochrony, sprzątaczek, pakowaczy, pracow-
ników gospodarczych czy magazynowych. 

Fakty i mity 
– Oczywiście mam świadomość, że nawet 

najlepsze wykształcenie nie będzie prze-
pustką do otrzymania atrakcyjnej pracy, jeśli 
nasze społeczeństwo nie zmieni nastawienia 
do niepełnosprawnych. Niestety, wśród pra-
codawców wciąż pokutuje przeświadczenie, 
że są to osoby mniej efektywne, a dodatko-
wo problemy z przystosowaniem miejsca 
pracy (np. podjazdy, windy, poręcze) są wy-
starczającym powodem, aby takiej osobie 
odmówić. Nawet jeśli jej kompetencje są 
wysokie i nie budzą zastrzeżeń – mówi Alek-
sandra Skalec, koordynator projektu. Mimo 
że polskie prawo zabrania dyskryminacji, 
a trzy czwarte Polaków uważa, że niepełno-
prawność nie jest żadną przeszkodą w pod-
jęciu zatrudnienia w zwykłym zakładzie 
pracy (wg raportu CBOS z listopada 2007 r.), 
osoby z dysfunkcjami wciąż nie mają rów-
nych szans na otwartym rynku pracy. 

Biorąc pod uwagę ten kontekst, WUP 
w Katowicach rozpoczął realizację projektu 
o charakterze promocyjno-informacyjnym 
pod nazwą „W poszukiwaniu pracy – alter-
natywne formy zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych”. Głównym celem kampanii 
realizowanej w jego ramach będzie zmiana 
negatywnych postaw przedsiębiorców wo-
bec zatrudniania osób niepełnosprawnych, 
a także zachęcenie ich samych do pod-
jęcia wyzwań na otwartym rynku pracy.  

– Chcemy prezentować niepełnosprawnych 
mieszkańców regionu jako ludzi, którzy po-
trafią być aktywni i spełnieni zawodowo, re-
alizują oryginalne i pożyteczne społecznie 
pasje, odnoszą sukcesy – tłumaczy Aleksan-
dra Skalec.

Na wielu frontach 
Akcja zostanie skierowana do 300 śląskich 

pracodawców oraz 250 niepełnosprawnych 
i będzie przebiegać wielokanałowo, za po-
średnictwem: internetu, telewizji, radia, 
prasy oraz citylightów. Początek działań za-
planowano na jesień 2011 r., finał – na wrze-
sień 2013 r. Ich ramę wyznaczą dwie konfe-
rencje tematyczne: inaugurująca oraz pod-
sumowująca projekt, dla 400. osób łącznie.

W ramach projektu zostanie utworzo-
ny portal internetowy ukierunkowany 
na niepełnosprawnych, pracodawców oraz 
instytucje rynku pracy. Ma on stanowić 
kompendium wiedzy z zakresu aktywizacji 
zawodowej oraz alternatywnych i elastycz-
nych form pracy. Zainteresowani będą 
mogli dowiedzieć się, jakie m.in. korzyści 
przynosi zatrudnianie takich osób. Portal 
ma stać się platformą wymiany informacji 
– pracodawcy i urzędy pracy zamieszczać 
na nim będą oferty pracy, a niepełnospraw-
ni swoje aplikacje.

Planowane jest przygotowanie filmu, 
dystrybuowanego na płytach DVD, mają-
cego promować korzyści z zatrudniania 
niepełnosprawnych i pokazującego mode-
le dobrych praktyk w tym zakresie. Ponad-
to przewiduje się publikację podręcznika 
z kompleksowymi informacjami dla pra-
codawców i niepełnosprawnych. Działania 
ukierunkowane będą na to, by niepełno-
sprawni byli postrzegani jako pełnoprawni 
członkowie społeczeństwa, a nie osoby od-
bierające świadczenia społeczne. Wszystko 
po to, by ułatwić im wejście na rynek pracy, 
zwiększyć dostęp do informacji i wiedzy 
z zakresu aktywizacji zawodowej tej grupy 
oraz umożliwić przepływ informacji pomię-
dzy niepełnosprawnymi a pracodawcami.

Agata Rokita
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Jolanta Szczecińska, księgowa  
działu księgowości w Tramwajach 
Śląskich SA

O dokształcaniu się myślałam dużo 
wcześniej, ale przeszkodę często sta-
nowiła wymagana odpłatność. Kie-
dy więc mąż przyniósł ulotkę o tym 
projekcie, zdecydowałam się złożyć 
niezbędne dokumenty i niecierpliwie 
czekałam na decyzję. Odbyłam kurs na-
uki języka angielskiego, komputerowy 
oraz księgowości. Uzyskane certyfikaty 
potwierdzają konkretne umiejętności, 
a tym samym moją przydatność do no-
wych zadań. Łatwiej mi się adaptować 
do zmian i mam dziś więcej pewności 
siebie. To powoduje, że jestem gotowa, 
by stawić czoło kolejnym wyzwaniom.

Podjąć wyzwanie

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na śląskim  
rynku pracy powoli rośnie. Jeszcze w 2009 r. na 100 takich osób 
w wieku 15-64 lata pracowało jedynie 18, rok później już 23.  
Mimo że wzrost ten jest niezwykle budujący, to sytuacja  
osób niepełnosprawnych wciąż pozostawia wiele do życzenia. 

zdobyte umiejętności pozwoliły mu 
na znalezienie nowego zajęcia. Teraz 
pracuje jako kierowca w Wojewódz-
kim Biurze Ochrony Zabytków w Ka-
towicach. – Myślę, że przebyte szko-
lenia miały wpływ na przyjęcie mnie 
do obecnej pracy. Gdy nie mam zapla-
nowanego wyjazdu, to dzięki umiejęt-
ności obsługi komputera pomagam 
w pracach biurowych – wyjaśnia. 

Iwona Gutowska
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W październiku w województwie śląskim liczba zarejestrowanych bezrobotnych  
wynosiła 177 465 osób, w tym 101 672 kobiet (57,3% ogółu).  
W porównaniu z wrześniem tego roku liczba ta wzrosła o 728 osób, czyli 0,4%. 

Sytuacja na rynku pracy 
w województwie śląskim
Śląskie nadal utrzymuje wysoką 

pozycję wśród województw o naj-
niższej wartości stopy bezrobocia, 

która pod koniec września wynosiła 9,6% 
(kraj 11,8%). Dzięki temu znajduje się 
na trzecim miejscu tuż za Wielkopolską 
(8,6%) i Mazowszem (9,5%). W całym regio-
nie zauważane jest duże zróżnicowanie na-
tężenia bezrobocia. Najlepsza sytuacja jest 
w Katowicach, gdzie stopa bezrobocia wy-
nosiła 4,1%, a najgorsza w Bytomiu, w któ-
rym osiągnęła ona wartość 18,3%. Powiat 

o najwyższej i najniższej stopie bezrobocia 
dzieliła więc różnica 14,2 pkt. procento-
wych. W podregionach najniższą stopę 
bezrobocia odnotowano w tyskim (5,7%), 
katowickim (6,7%), rybnickim (8,6%), gli-
wickim (8,8%), bielskim (8,9%), sosnowiec-
kim (12,9%) oraz częstochowskim (13,3%). 
Z kolei w podregionie bytomskim (14,3%) 
zanotowano najwyższą jej wartość.
W powiatowych urzędach pracy w paź-
dzierniku zarejestrowało się prawie 25 tys. 
osób (52,2% stanowiły z tego kobiety) i licz-
ba ta spadła w porównaniu z wrześniem 
o 1,9 tys. osób. Jako bezrobotne rejestro-
wały się przede wszystkim osoby uprzed-
nio pracujące (76,8%). Najwyższy „napływ” 
do bezrobocia obserwowano w Często-
chowie (1679), Sosnowcu (1585) i Katowi-
cach (1366). Z kolei liczba wyłączeń (tzw. 
odpływ) wyniosła nieco ponad 24 tys. osób 
i tu również odnotowano spadek o 1,6 tys. 
osób w porównaniu z ubiegłym miesiącem. 
Największą grupę stanowili bezrobotni, któ-

rzy podjęli pracę – 10,5 tys. (43,6%), w tym 
przede wszystkim pracę niesubsydiowaną 
– 9,9 tys. osób (94,1% wszystkich wyłączo-
nych z tytułu rozpoczęcia zatrudnienia). Ko-
lejna grupa to osoby, które nie potwierdziły 
gotowości do pracy – 8,7 tys. (35,9%). 
W październiku do powiatowych urzędów 
pracy zgłoszono 7520 informacji o wolnych 
miejscach pracy i miejscach aktywizacji 
zawodowej, a pod koniec miesiąca pozo-
stawało ich nadal 7068. Liczba propozycji 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
spadła w porównaniu z poprzednim mie-
siącem o 14,4%. Jednocześnie 27 zakładów 
pracy poinformowało, że planuje w trybie 
zwolnień grupowych wypowiedzieć umo-
wę o pracę 187 osobom, a w 34 przedsię-
biorstwach 977 osobom wręczono wy-
powiedzenia z przyczyn niedotyczących 
pracownika. 
Wśród bezrobotnych będących w szcze-
gólnej sytuacji na rynku pracy nadal naj-
liczniejszymi grupami byli: bezrobotni 
nieposiadający wykształcenia średniego 
(55,1%), długotrwale bezrobotni (44,9%), 
bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych 
(29,5%), bez doświadczenia zawodowego 

(26,4%), powyżej 50 roku życia (23,4%) oraz 
do 25 roku życia (19,2%). 
Największą grupą osób uczestniczących 
w aktywnych formach przeciwdziałania 
bezrobociu byli odbywający staż (5044 oso-
by) oraz biorący udział w pracach społecz-
nie użytecznych (2456). Szkolenie odbywa-
ło 726 osób, przy pracach interwencyjnych 
zatrudniono 542 osoby, a przy robotach pu-
blicznych – 520. Stosunkowo niewiele osób 
odbywało przygotowanie zawodowe doro-
słych – 133. W działaniach realizowanych 
w ramach projektów współfinansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego 
udział rozpoczęły 382 osoby. Zdecydowana 
większość uczestniczyła w projektach sys-
temowych realizowanych przez powiatowe 
urzędy pracy (319 beneficjentów). Dla 4609 
osób (w tym 2676 kobiet) przygotowano 
indywidualny plan działania. Łącznie reali-
zowało go pod koniec października 72 685 
osób (w tym 58,2% kobiet).
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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