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Pokonaj kryzys

Fundacja „Wspólna droga” – United Way Polska uruchomiła poradnię telefoniczną „Pokonaj
Kryzys”, pomagającą wszystkim osobom, które utraciły pracę lub są zagrożone jej utratą.
Poradnia oferuje bezpłatne wsparcie i pomoc psychologiczną oraz prawną, udziela informacji przydatnych w poszukiwaniu pracy, a także o formach pomocy udzielanej przez
instytucje rynku pracy. Możliwy jest kontakt telefoniczy pod numerem: 22 622 60 00, poprzez Skype: pokonajkryzys, lub za pomocą poczty elektronicznej: pokonajkryzys@wspolnadroga.pl. Więcej informacji na temat poradni dostępnych jest na stronie internetowej
www.pokonajkryzys.org.pl.
Źródło: WUP w Katowicach

Efekty działań PO KL

W 2010 r. województwo śląskie, podobnie jak w ubiegłym roku, okazało się krajowym
liderem wykorzystania środków EFS w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Śląskie znalazło się na pierwszym miejscu w kraju pod względem wartości wydatkowanych
środków (887,2 mln zł) oraz na trzecim pod względem zatwierdzonych wniosków o płatność (1 458 mln zł). Począwszy od 2007 r., WUP w Katowicach dofinansował realizację 662
projektów o wartości ponad 812 mln zł (ok. 55,4% kontraktacji regionu). W zatwierdzonych
wnioskach o płatność rozliczono ponad 578 mln zł (ok. 64,9% rozliczonych płatności regionu). W ramach realizowanych projektów z pomocy skorzystało lub korzysta blisko 98 tys.
osób, a ponad 9,2 tys. osób uzyskało środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Źródło: WUP w Katowicach

15 stycznia odbyła się uroczysta gala
XIX edycji konkursu „Laury Umiejętności
i Kompetencji”, organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.
Wyróżnienia przyznawane są jednostkom
i instytucjom, które swoją działalnością
wnoszą istotny wkład w rozwój regionu
i kraju. WUP w Katowicach otrzymał Złoty Laur za zaangażowanie w nieustanny
rozwój regionu i skupianie uczestników
regionalnego rynku pracy wokół tej idei.
Doceniono także wkład Urzędu w tworzenie społecznej platformy porozumienia
na rzecz kreowania nowych miejsc pracy,
realizację strategii rozwojowej i innowacyjnej województwa śląskiego oraz skuteczne wykorzystanie środków unijnych. Nagrodę w imieniu Urzędu odebrał dyrektor
Mieczysław Płaneta. Wśród tegorocznych
laureatów znaleźli się również: Krzysztof
Zanussi, Kamil Durczok, Maria Pańczyk-Pozdziej, Opera Śląska w Bytomiu, Filharmonia
Opolska w Opolu, Wydział Radia i Telewizji
Uniwersytetu Śląskiego i Opolski Teatr Lalki
i Aktora. Laury to jedna z najbardziej prestiżowych nagród w województwach śląskim
i opolskim. W gali uczestniczył Marszałek
Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz.
Źródło: WUP w Katowicach
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Mieczysław Płaneta
Dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Katowicach
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4|U
 ważnie planujemy przyszłość

Uświadomienie ludziom, że warto tutaj pracować
i mieszkać wymaga przemyślanej akcji promocyjnej
– mówi Adam Matusiewicz, Marszałek Województwa
Śląskiego

Wykorzystać
potencjał

Oddając w Państwa ręce pierwszy w tym roku numer Rynku Pracy, gorąco zachęcam
do przeczytania wywiadu z Marszałkiem Województwa Śląskiego panem Adamem Matusiewiczem. Jak podkreśla w rozmowie nasz gość, musimy jak najlepiej wykorzystać tkwiący
w nas potencjał organizacyjny, niezależnie od wysokości środków, które nam przypadają.
Dotyczy to zarówno tegorocznych działań na rzecz aktywizacji zawodowej w województwie, jak i przygotowania regionu do kolejnego okresu programowania 2013-2020.
Nieustannie staramy się znaleźć sposób, aby dotrzeć z pomocą do różnych grup potrzebujących. Jednym z takich działań będzie projekt „Śląskie wyzwania”, skierowany bezpośrednio do bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo kobiet w rodzinach górniczych,
w tym wdów po górnikach. Chcemy, aby w kryzysowej sytuacji kobiety posiadały umiejętności pozwalające na zapewnienie bytu ekonomicznego swoim rodzinom.
Wśród ogłoszonych w tym roku konkursów na środki pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znalazły się projekty innowacyjne. Istotą tego typu przedsięwzięć
jest poszukiwanie nowych i bardziej efektywnych sposobów rozwiązywania problemów,
chociażby w obszarze flexicurity (połączenie elastyczności i bezpieczeństwa zatrudnienia).
W Polsce nie wypracowano jeszcze modelu flexicurity, który upowszechniany i włączany
do głównego nurtu działań polityki społecznej, pomógłby pokonać problem bezrobocia,
zwiększyć elastyczność rynku pracy, a tym samym podnieść konkurencyjność gospodarki.
Szerzej o tym piszemy w artykule „W poszukiwaniu rozwiązań”.
Pozytywnym akcentem, zwłaszcza dla osób poszukujących zatrudnienia na otwierających się rynkach niemieckim i austriackim, wydaje się wprowadzenie ogólnoeuropejskiego
modelu zdobywania oraz przyznawania certyfikatów zawodowych. Ich posiadacze będą
mogli żądać wynagrodzenia identycznego, jak posiadacze takich samych certyfikatów
z innych państw. Polecam Państwa uwadze artykuł o agencjach zatrudnienia, który bezpośrednio wiąże się z tym jakże aktualnym tematem. Na Śląsku działa 290 legalnych agencji
zatrudnienia, niestety wciąż mamy sygnały o nieuczciwych pośrednikach na rynku. Warto
znać zasady pozwalające rozpoznać dobrą agencję, by za jej pośrednictwem znaleźć pewną pracę.
Zachęcam też do odwiedzin Punktu Informacyjnego EFS mieszczącego się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Nasi konsultanci wyjaśnią m.in. wszelkie zawiłości dotyczące obowiązujących procedur, poinformują o kryteriach przyjęcia do projektu szkoleniowego czy
możliwościach pozyskania dotacji.
Zapraszam do lektury.
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 undusz pracy dla Śląskiego

Tegoroczne środki pochodzące z Funduszu Pracy
dla województwa śląskiego to zaledwie 123,9 mln zł

7|C
 oraz mniej nas

Zjawisko wyludniania nie ominie Śląska i przewiduje się,
że do 2035 r. ubędzie aż o 560 tys. osób stale tu żyjących

8|C
 ertyfikat dla każdego

Wprowadzenie ogólnoeuropejskiego modelu
przyznawania certyfikatów zawodowych

10 | Trudne zmiany

Rewolucyjne zmiany dotyczące przede wszystkim
pracodawców posiadających status zakładów pracy
chronionej

12 | L egalne pośrednictwo

Pod koniec lutego 2011 r. w województwie śląskim
funkcjonowało 290 legalnych agencji zatrudnienia

EFS
14 | I nformacja blisko ciebie

Punkt Informacyjny w WUP w Katowicach
w ubiegłym roku odwiedziło prawie 1700 osób
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Główne obszary wsparcia w tegorocznych konkursach
ukierunkowane są na aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu

16 | Wiedzieć, by wystartować

Do końca grudnia 2010 r. WUP w Katowicach
realizował projekt „Promocja przedsiębiorczości
w województwie śląskim”

18 | W poszukiwaniu rozwiązań

W projektach innowacyjnych poszukuje się nowych
sposobów rozwiązywania problemów rynku pracy

Projekt własny WUP
20 | P
 omysł na aktywną pomoc

„Śląskie wyzwania” to pierwszy projekt skierowany
do bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo kobiet
w rodzinach górniczych

Wydarzenia
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Uczestnicy projektu odwiedzili szereg instytucji z bogatą
ofertą edukacyjną skierowaną do młodzieży i osób
dorosłych

Monitoring
22 | Ś
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W województwie śląskim pod koniec lutego
zarejestrowanych było ponad 201 tys. bezrobotnych
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Uważnie planujemy

FOT. TOMASZ ŻAK/UMWSL

Przebudowa naszego województwa w zielony region
nowoczesnych technologii to zadanie na długie lata – mówi
Adam Matusiewicz, Marszałek Województwa Śląskiego.

u Ambicją wszystkich Pana poprzedników było doprowadzenie do przebudowy struktury gospodarczej regionu.
Tymczasem nadal pozostajemy krainą
węgla i stali.
Dotyka to kwestii złożonego procesu, którym
jest restrukturyzacja Górnego Śląska i Zagłębia. Jego rozwój ma wpływ na gospodarkę
pozostałych obszarów województwa. Wbrew
obiegowym poglądom restrukturyzacja
to pojęcie wychodzące poza uproszczone
rozumienie zmian w strukturze wiodących
branż przemysłu ciężkiego. Powinna obejmować wszystkie sfery życia gospodarczego i społecznego. To proces długofalowy,
który nawet w regionach Europy Zachodniej, przy silnym wsparciu bogatych państw,
trwał dziesięciolecia. U nas restrukturyzacja
została zapoczątkowana w połowie lat 90.,
ale już widać, że te pionierskie czasy przyniosły efekty.
Obecnie, na bazie restrukturyzowanych tradycyjnych gałęzi przemysłu, rozwinął się nowoczesny przemysł maszynowy, dysponujący odpowiednimi technologiami i doświadczoną kadrą pracowniczą. Stanowi on ważny
element gospodarczego i eksportowego
krajobrazu. Śląskie to region, gdzie zlokalizowany jest także główny potencjał przemysłu
motoryzacyjnego Polski. Dynamicznie rozwijają się zaawansowane technologie oraz takie dziedziny jak informatyka, przetwórstwo
spożywcze i wysokospecjalistyczne usługi.
Miejsce likwidowanych nierentownych
zakładów przemysłowych coraz bardziej
ekspansywnie zajmuje sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Pod względem liczby
podmiotów działających w branżach wysoko technologicznych także zaliczamy się
do liderów w kraju. Równolegle do rozwoju
produkcji wysokich technologii znaczenia
nabiera rosnąca jakość usług o charakterze
teleinformatycznym.
Mówiąc o górnictwie i hutnictwie, nie należy myśleć o tych branżach jako o balaście.
Umiejętnie wykorzystując ich potencjał,
Śląskie może stać się obszarem rozwoju czystych technologii i nowoczesnych rozwiązań
w energetyce.
u Jest Pan orędownikiem wiodącej roli
śląsko-zagłębiowskiej aglomeracji jako
siły napędowej regionu. Co dobrego
może przynieść ustawa aglomeracyjna
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przyszłość
z punktu widzenia potrzeb całego województwa?
Nie należy obawiać się silnej Metropolii Górnośląskiej. Mam nadzieję, że ta dobrowolna
inicjatywa 14 prezydentów miast zostanie
wzmocniona ustawą, nad którą trwają prace
w Sejmie. Wyznaczy ona budżet, podstawowe kompetencje i zadania dla gmin wchodzących w skład aglomeracji. Taka forma
„superpowiatu” to najlepsza odpowiedź
na wspólne problemy, a także lepsze wykorzystanie potencjału rozwojowego. Pozwala
na rozwiązanie kwestii transportu publicznego, lepszą gospodarkę odpadami, budowę
nowoczesnych spalarni odpadów, oczyszczalni ścieków, skoordynowanie planowania
przestrzennego czy też stworzenie wspólnej
strategii rozwoju. Metropolia będzie skuteczniej konkurowała z innymi miastami w kraju
i Europie oraz będzie miała większe szanse w staraniu się o środki na duże projekty
z programów zarządzanych na poziomie
krajowym. Mogą do nas popłynąć nowe
inwestycje, które zdynamizują gospodarkę
lokalną lub wręcz zmienią dotychczasowy
kierunek rozwoju.
u Samorządy ze względu na niedostatek
środków zmuszone są działać na zasadzie „krótkiej kołdry”. Czy zwiększenie kompetencji władz wojewódzkich
może coś zmienić na korzyść?
Zarządzanie samorządowe zapewnia rozwój skuteczniej niż polityka uprawiana ze
szczebla centralnego. Na zwiększeniu kompetencji możemy zyskać pod względem
gospodarczym i społecznym. Więcej samodzielności stanowi inspirację do większego
zaangażowania się społeczności lokalnych
we współdecydowanie o własnych losach.
Samorząd wojewódzki może przejąć pewną część kompetencji władz państwowych.
Mam na myśli powrót do regionalnych kas
chorych, a w konsekwencji przejęcie odpowiedzialności za funkcjonowanie tych właśnie instytucji. Nie będzie to jednak proste
i przyznaję, że jestem w tym przypadku
sceptykiem. Ważną sprawą byłoby natomiast
przyjęcie ustawy aglomeracyjnej, bo jest to
potrzebne dla naszego regionu. Jako marszałek mam świadomość, że powstanie nowego
szczebla administracyjnego wiąże się z ograniczeniem moich kompetencji, lecz mimo to
jestem za takim właśnie rozwiązaniem.

uW
 minionych dwóch dekadach z samych
tylko Katowic wyjechało 60 tys. osób,
czyli jedna piąta stałej liczby mieszkańców. Jak ten trend powstrzymać?
Z jednej strony opuszczają – zwłaszcza
aglomeracje górnośląską i rybnicką – osoby, które przyjechały tutaj w poszukiwaniu
pracy w przemyśle ciężkim w latach 70., 80.
i 90. Z drugiej zaś ludzie młodzi i wykształceni, często będący specjalistami, wybierają
atrakcyjniejszą dla nich pracę w Unii. Wierzę
jednak, że jest to trend, który może zostać
zahamowany. Mamy coraz więcej miejsc
pracy, wysoki poziom płac i dobre tempo
inwestycyjne.
Uświadomienie ludziom, że warto tutaj pracować i mieszkać wymaga przemyślanej akcji promocyjnej przeprowadzanej wspólnymi
siłami. Dotychczasowe kampanie pojedynczych miast nie przyniosły spektakularnych
rezultatów. Widzę tutaj dużą rolę Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Podobne
działania powinny zjednoczyć miasta aglomeracji rybnickiej. Dodatkowym wsparciem
może być strategia promocji turystycznej
i gospodarczej realizowana przez Samorząd
Województwa Śląskiego. Zachęcając turystów do odwiedzenia regionu, wykorzystując
jego bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe,
podpowiadamy, że warto tutaj mieszkać. Podobne cele, aczkolwiek inny ciężar gatunkowy, mają działania promocyjne oraz informacyjne, skierowane do inwestorów.
u Powiatowe urzędy pracy alarmują, że
w bieżącym roku jest znacznie mniej
środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Jakie działania
będą podejmowane, by efektywnie
wspierać osoby nieradzące sobie
na coraz bardziej wymagającym rynku
zatrudnienia?
Tegoroczna decyzja może mieć dalekosiężne
negatywne społecznie skutki. Mniej środków
z Funduszu Pracy stanowi duże wyzwanie dla
powiatowych urzędów pracy, które muszą
sobie poradzić ze spadkiem dofinansowania wynoszącym w skali województwa 70%.
Wprawdzie ministerstwo zwiększyło dofinansowanie dla naszego województwa
z 123,9 do 160 mln zł, ale ta kwota nadal nie
jest satysfakcjonująca.
Na szczęście, Śląskie od wielu lat znajduje
się w czołówce województw osiągających

najlepsze wyniki w promocji zatrudnienia,
ograniczaniu skutków bezrobocia i aktywizacji osób poszukujących pracy. Podejmowanych jest także wiele inicjatyw realizowanych przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Z tej
pomocy skorzystało dotąd ponad 100 tys.
osób. Nie zmienia to jednak faktu, że pewne
grupy społeczne wciąż znajdują się w trudnej
sytuacji. Chodzi przede wszystkim o kobiety
powracające do pracy po zakończeniu urlopów wychowawczych, długotrwale bezrobotnych, ludzi powyżej 50. roku życia, osoby
słabo wykształcone. W tym roku skoncen-

Musimy jak najlepiej
wykorzystać tkwiący w nas
potencjał organizacyjny,
niezależnie od wysokości środków,
które nam przypadają
trujemy się, w dużym stopniu, na pomocy
dla tych własnie grup. Musimy jak najlepiej
wykorzystać tkwiący w nas potencjał organizacyjny, niezależnie od wysokości środków,
które nam przypadają.
u Rosną emocje w oczekiwaniu na rozstrzygnięcia dotyczące nowego okresu
programowania 2013-2020.
Fundusze unijne na lata 2007-2013 zostały
już podzielone i szybko będą rozpisane konkursy na pozostałą część ich budżetów. Są to
głównie środki na rewitalizację, a także pochodzące z EFS. Zwłaszcza te drugie, choć nie
dają spektakularnych rezultatów, gdyż nie
powstają z nich duże inwestycje, są bardzo
potrzebne. Finansuje się z nich działalność
organizacji pozarządowych oraz aktywizację
zawodową. W kontekście kolejnego okresu
finansowania myślimy perspektywicznie.
Uważam, że ważnym zadaniem będzie takie
przygotowanie regionu do nowego okresu
programowania, by jak najwięcej tych funduszy pozyskać. Dlatego też, kiedy już będzie
można po nie sięgnąć, musimy mieć przygotowaną listę najważniejszych inwestycji
przeznaczonych do dofinansowania w naszym regionie.
Rozmawiał Adam Molenda
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15 stycznia 2011 r. w WUP w Katowicach dyrektorzy śląskich urzędów pracy spotkali się
z Czesławą Ostrowską, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Wśród poruszanych zagadnień znalazły się tegoroczny budżet Funduszu Pracy (FP),
interpretacja przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz możliwość ubiegania się o dotacje unijne przez powiatowe urzędy pracy.

Fundusz Pracy dla Śląskiego
T
niom urzędów pracy, region pozyskał z rezerwy dodatkowe 112 mln zł.
Minister podkreśliła, że pomoc powinna
być skierowana przede wszystkim do osób
najtrudniejszych do zaktywizowania, doceniła jednocześnie uczestnictwo publicznych służb zatrudnienia w programach
unijnych.
Uczestniczący w spotkaniu Adam Matusiewicz, marszałek Województwa Śląskiego, zaapelował o pomoc w staraniach, aby
kwota na działania powiatowych urzędów
pracy uległa zwiększeniu.

Fedak będzie miała negatywny wpływ
na realizację podstawowych działań powiatowych urzędów pracy. Swoje zaniepokojenie wyrazili także radni województwa,
którzy 14 lutego podczas Sejmiku przyjęli
uchwałę w sprawie apelu do MPiPS oraz
Ministerstwa Finansów w sprawie kwoty
środków FP na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Wskazali na zagrożenia, jakie mogą pojawić się przy tak niskim
poziomie dofinansowania. Są to m.in. niewystarczające środki na finansowanie szkoleń prowadzonych dla osób dorosłych oraz
FOT. WUP

egoroczne środki pochodzące z Funduszu Pracy dla województwa śląskiego mogą okazać się niewystarczające.
W 2010 r. wstępna kwota na łagodzenie
skutków bezrobocia oraz aktywizację zawodową wynosiła ok. 393 mln zł, w styczniu 2011 r. – 123,9 mln zł, co oznacza spadek aż o 70% w stosunku do roku ubiegłego. Urzędy pracy zostaną zatem zmuszone
do znacznego ograniczenia prawie wszystkich form aktywnego wparcia dla osób
szukających zatrudnienia, m. in. do zmniejszenia dotacji na rozpoczęcie działalności
gospodarczej czy skrócenia staży.

Plany na ten rok

Podczas spotkania minister Ostrowska wyjaśniała, że w tym roku środki z FP
są podobne, jak w 2004 r., kiedy sytuacja
na rynku pracy była znacznie gorsza. Liczba bezrobotnych w kraju sięgała wówczas
3 mln, a stopa bezrobocia oscylowała
w granicach 19%. Ta informacja nie stanowi jednak pocieszenia, gdy spojrzy się
na najnowsze dane GUS. Choć poprzedni
rok niósł ze sobą nadzieję, że liczba dwa
miliony bezrobotnych już nigdy się nie
powtórzy, to w styczniu liczba ta wyniosła 2 mln 105 tys. osób, a stopa bezrobocia osiągnęła 13% (w grudniu 2010 r. było
to 12,3%). Niepokoić może zwłaszcza sytuacja młodych ludzi, kończących naukę nie
dalej jak rok temu. Pomimo niżu demograficznego, niezmiennie co piąty zarejestrowany bezrobotny jest osobą młodą, poniżej 25 roku życia.
Ministerstwo pracy na szczęście nie poprzestało na tak niskim poziomie dofinansowania aktywnych form przeciwdziałania
bezrobociu i pod koniec lutego podzieliło
między województwa dodatkowe 465 mln
zł z Funduszu Pracy. Dzięki temu do urzędów pracy na Śląsku trafiło ok. 37 mln
zł. I choć to wciąż niewiele – łączna kwota
wynosi aktualnie ponad 160 mln zł – jest
jeszcze szansa na uruchomienie kolejnych
środków z rezerwy ministra w trakcie roku.
Warto zaznaczyć, że w 2010 r., dzięki stara-

W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor WUP Mieczysław Płaneta, podsekretarz stanu w MPiPS
Czesława Ostrowska, marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz

Umiarkowany optymizm

Niemal tydzień przed zaplanowanym
spotkaniem z podsekretarz Ostrowską zebrała się Wojewódzka Rada Zatrudnienia
(WRZ). WRZ to organ opiniotwórczy i doradczy marszałka w zakresie rynku pracy,
a w jego skład wchodzą osoby reprezentujące związki zawodowe, środowiska
pracodawców, izby rolnicze, powiatowe
rady zatrudnienia, organizacje pozarządowe oraz środowiska naukowe. Zdaniem jej
członków decyzja minister pracy Jolanty

pokrycie kosztów refundacji pracodawcom
wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie
społeczne opłacanych za młodocianych
pracowników, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. W tym ostatnim
przypadku jest to o tyle istotne, że przy jednoczesnym otwarciu niemieckiego rynku
pracy, rodzime przedsiębiorstwa mogą
być dotknięte problemem braku wykwalifikowanych pracowników.
Iwona Gutowska
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Coraz mniej nas
Czy w województwie śląskim zabraknie rąk do pracy? Region może wprawdzie
pochwalić się drugim co do wielkości w Polsce potencjałem ludności, ale będzie się on
zdecydowanie zmniejszał. Prognoza demograficzna dla województwa przewiduje,
że za ćwierć wieku będzie nas mniej o prawie 12%.

W

edług szacunków ONZ Polska
znajduje się w grupie krajów, które zostaną najbardziej dotknięte
zjawiskiem zmniejszania się liczebności narodów. W 2050 r. spadek liczby ludności ma
wynieść ponad 6 mln osób, a tym samym
polska społeczność zmniejszy się z obecnych blisko 38 mln do zaledwie 32 mln.

Kto będzie pracować?

Zjawisko wyludniania nie ominie także
i naszego regionu. W 2035 r. ubędzie nas aż
o 560 tys., czyli liczba osób stale tu żyjących
wyniesie około 4,1 mln. Tak drastyczna dynamika spadku należeć będzie do najwyższych w Polsce. Co ciekawe, przez najbliższe
lata zmniejszy się liczba ludności żyjącej
w miastach, przy jednoczesnym wzroście
liczby ludności wiejskiej. Wiele wskazuje
więc na to, że przynajmniej część z nas ma
już dosyć bytowania w dużych aglomeracjach i jeżeli tylko ma takie możliwości,
przenosi się w okolice, gdzie woda czysta
i trawa zielona. Jednakże już po 2015 r. ubywać będzie ludności zarówno w miastach,
jak i na wsi.
– Można wyróżnić kilka przyczyn zmniejszania się liczby mieszkańców wojewódz-

twa śląskiego. Mamy w regionie ujemny
przyrost naturalny, a zarazem coraz więcej
ludzi w starszym wieku, a zatem liczebność
populacji spada z powodów oczywistych.
Duże znaczenie mają wyjazdy. Jedni szukają pracy, a często i stałego miejsca zamieszkania za granicą, inni – zwłaszcza młodzi –
uznają, że bardziej atrakcyjnymi miejscami
do życia są Warszawa, Kraków lub Poznań.
Część osób wraca tam, skąd niegdyś tu
przyjechały – wyjaśnia prof. Marian Mitręga z Uniwersytetu Śląskiego.
Z punktu widzenia rynku zatrudnienia
najbardziej interesująca jest odpowiedź
na pytanie, czy w regionie będzie miał kto
pracować. Prognozy nie przedstawiają się
optymistycznie. Obecnie osoby w wieku produkcyjnym stanowią 65,3% ogółu
mieszkańców województwa śląskiego.
Za ćwierć wieku będzie ich 57,1%. Mowa
o kobietach w wieku od 18 do 59 lat oraz
mężczyznach między 18 a 64 rokiem życia.
– Emigracja, szczególnie zagraniczna,
będzie narastała, ale czy to oznacza, że zabraknie nam ludzi w wieku produkcyjnym?
Nie sądzę, gdyż wynagrodzenia w naszym
województwie należą do najwyższych
w kraju. Poza tym lukę po osobach, które

opuszczają region, już zajmują poszukujący zatrudnienia Ukraińcy, Wietnamczycy
i przedstawiciele innych nacji – uspokaja
prof. Marian Mitręga.
W stosunkowo szybkim tempie przybywać będzie emerytów i już w 2025 r.
aż jedna czwarta ludzi zamieszkujących
region osiągnie wiek poprodukcyjny. Starzenie się tutejszej społeczności wyniknie
nie tylko z wydłużania się średniej wieku,
ale również ze spadku liczby urodzeń. Młodzieży poniżej „osiemnastki” mamy dzisiaj
w województwie zaledwie 17,1%, a zakłada
się, że po 25 latach ów wskaźnik zmniejszy
się o prawie 2,4%.
W najbliższym ćwierćwieczu niewielkie zmiany dotyczyć będą struktury płci.
Na 100 mężczyzn przypadało będzie 108
kobiet, które zaczynają być lepiej wykształcone od mężczyzn, bardziej elastycznie
dopasowują się do wymogów rynku pracy i chętniej od panów podejmują nowe
wyzwania. Skoro województwo śląskie ma
ambicje stania się regionem nowoczesnych
technologii, wysoko kwalifikowane, mobilne specjalistki będą bardzo potrzebne.
Adam Molenda

8 Trendy
Nowy system weryfikacji
umiejętności zawodowych
ma wzmocnić pozycję Polaków
na europejskim rynku
zatrudnienia i zapewnić im
godziwą płacę.

D

FOT. UŚ

ebata społeczna na ten temat, zapoczątkowana w lutym przez Instytut
Badań Edukacyjnych (IBE), pokazuje, że inicjatywa ta ma zarówno blaski, jak
i cienie – i w efekcie zwolenników i przeciwników. Nie wiadomo jeszcze, czy rząd zdecyduje się na wprowadzenie systemu oceny poziomu kwalifikacji zgodnego z prawodawstwem europejskim. Mamy na to czas
do 2012 r. Rolę dokumentu wzorcowego
pełnią Europejskie Ramy Kwalifikacji dla
uczenia się przez całe życie (ERK). Określono w nich trzy tzw. deskryptory definiujące
poziomy kwalifikacji pracowniczych. Są
to: wiedza, umiejętności i kompetencje.
Każdemu z deskryptorów przypisano aż
osiem poziomów. Pierwszy z nich uzyskuje
się po ukończeniu kształcenia obowiązko-

Dr Magdalena Ochwat,
rzeczniczka prasowa Uniwersytetu
Śląskiego
Uczelnie wyższe czekają obecnie na uszczegółowienie Krajowych Ram Kwalifikacji. Oczekujemy na dokumenty programowe, tj. na nowelizację ustawy i przepisy wykonawcze. Od dłuższego czasu odbywają się spotkania środowisk
naukowych, trwa debata na temat efektów
kształcenia w obszarze poszczególnych nauk.
Kolejnym etapem będzie opracowanie przez
uczelnię programów studiów i zajęć dydaktycznych na bazie efektów kształcenia.

Rynek Pracy 1/2011

Certyfikat
wego, najwyższe przyznawane są osobom,
które ukończyły studia doktoranckie.
Ważne, szczególnie dla ludzi w wieku 50+, jest to, że system pozwala oficjalnie
potwierdzić kwalifikacje zdobyte podczas
edukacji formalnej w placówkach oświaty,
jak również te nieformalne, nabywane m.in.
dzięki wieloletniej praktyce w zawodzie.
Dzięki swojej przejrzystości jednolity europejski model kwalifikacji powinien skłaniać
obywateli UE do kształcenia ustawicznego,
zwanego również permanentnym lub całożyciowym.

Bezrobotny absolwent?

Europejski pomysł na ujednolicenie dokumentów świadczących o jednakowej
wartości pracowników wyedukowanych
w różnych państwach wspólnoty zrodził się
w 2006 r. Obecnie nie jest możliwe porównanie poziomu wykształcenia pracowników pochodzących z różnych państw Unii.
Uporządkowanie systemów uznających
i określających kwalifikacje ma w perspektywie doprowadzić do sytuacji, w której
zaświadczenie, świadectwo lub certyfikat
wydany zgodnie z wymogami ERK będzie
dowodem wartości określonego pracownika, znajdując jednocześnie swój wyraz
w stosownej wysokości jego płacy.
IBE podjęło prace nad Polskimi Ramami
Kwalifikacji (PRK) dzięki pozyskaniu wsparcia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zespół ekspertów pracuje – konsultując
się z większością ministerstw, a także z organizacjami pracodawców i pracowników
– nad zbudowaniem modelu certyfikacji
służącego dostosowaniu polskiego systemu szkolnictwa do potrzeb krajowego
oraz europejskiego rynku zatrudnienia.
Powstanie diagnoza, a w konsekwencji
strategia edukacji, mająca na celu ograniczenie powstawania zjawiska bezrobocia
u źródeł, czyli w oderwanej od życia ofercie
kształcenia. Instytucje i placówki edukacyjne muszą wreszcie zacząć przygotowywać
swoich uczniów do podjęcia zatrudnienia
w branżach oferujących wolne miejsca
pracy w Polsce, jak również w Niemczech,
Irlandii czy we Włoszech.
W przygotowania do uczestnictwa
w PRK najbardziej zaangażowane są uczel-

nie wyższe. Dyplomy, świadectwa i certyfikaty zgodne ze standardami UE mają
być wydawane już od roku akademickiego 2012/2013.
Zakłada się, że certyfikacja dotyczyć
będzie co najmniej 300 zawodów najróżniejszych branż. Wszystkie one znajdą
szczegółowy, zgodny z unijnym opis w tzw.
Sektorowych Ramach Kwalifikacji składających się na PRK. Jeżeli władze naszego kraju
zdecydują o przystąpieniu Polski do Europejskich Ram Kwalifikacji, powołany zostanie urząd dbający o zgodność polskiego
systemu z przyjętym dla całej UE.

Tak, ale…

Krajowe problemy z wdrożeniem nowego systemu świadectw i kwalifikacji wynikają głównie z faktu, że obecnie własne zaświadczenia wydaje każdy, kto chce – właściciele firm szkoleniowych, wykładowcy,
trenerzy czy instruktorzy.
– Kursanci życzą sobie „papierka”, opracowaliśmy więc własne wzory, ponieważ
przejście procedur akredytacyjnych w obecnie istniejącym systemie jest długotrwałe
i kosztowne – mówi właściciel jednego ze
śląskich centrów szkoleniowych.
Tyle że z takich dokumentów nic pozytywnego nie wynika: ani dla pracowników,
ani dla pracodawców. Polskie Ramy Kwalifikacji nie są wymierzone przeciwko firmom
szkoleniowym. Wręcz przeciwnie, wszyscy
mogą odnieść korzyści z udziału w systemie. Firmy nabędą uprawnienia do wystawiania uznawanych w całej Unii certyfikatów, a osoby szkolące się zyskają formalne
potwierdzenia kwalifikacji cząstkowych,
będących często rezultatem udziału w krótkich, bardzo specjalistycznych kursach.
Z wdrożenia PRK ucieszy się zapewne
liczna rzesza zatrudnionych w branży budowlanej, drogownictwie i rolnictwie. Są
to niejednokrotnie osoby o wieloletnim
doświadczeniu zawodowym, niemogące
jednak wylegitymować się żadnym dokumentem potwierdzającym ich profesjonalne umiejętności. Nowy system nic nie
zmieni w sytuacji lekarzy oraz pielęgniarek
i położnych, których kompetencje uznawane są w UE bezwarunkowo na podstawie
dyplomów. W przypadku innych zawodów
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dla każdego
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System ERK pozwoli oficjalnie potwierdzić kwalifikacje zdobyte
podczas edukacji formalnej w placówkach oświaty, jak również te nieformalne,
nabywane m.in. dzięki wieloletniej praktyce w zawodzie
regulowanych, niezależnie od przypisania
ich do określonego poziomu PRK, kwalifikacje będą potwierdzane na dotychczasowych
zasadach.
Natomiast w środowisku rzemieślniczym system budzi pewne kontrowersje
m.in. dlatego, że w Polsce tytuł mistrzowski
w zawodzie nie musi być poparty maturą,
zaś w zachodnich państwach Unii tak. Nie
bardzo więc wiadomo, do którego poziomu
kwalifikacji przypisać polskiego majstra.
– Uczestnicząc w posiedzeniach gremiów
zajmujących się Polskimi Ramami Kwalifikacji, odnoszę wrażenie, iż debatę zdominowały instytucje zajmujące się kształceniem
formalnym, prowadzonym w formach
szkolnych. Tymczasem ideą Europejskich
Ram Kwalifikacji jest stworzenie systemu,

w którym niezwykle ważne miejsce zajmuje edukacja pozaszkolna, a także kształcenie
pozaformalne. Wśród polskich mistrzów rzemiosła są ludzie z wyższym wykształceniem,
a także osoby bez matury, co nie znaczy, że
są oni gorsi od kolegów z Europy Zachodniej. Nasz sposób kształcenia bardzo dobrze
się sprawdza. Dlaczego nasz mistrz rzemiosła ma mieć uznane kwalifikacje na czwartym poziomie, zaś niemiecki na piątym, skoro polski rzemieślnik może zostać mistrzem,
kształcąc się dwanaście lat w szkołach (i nie
zdobywając matury), zaś niemiecki, choć
z maturą – tylko jedenaście? Obawiam się,
chociażby na podstawie powyższego przykładu, że Polska może sobie zaszkodzić,
tworząc własne ramy kwalifikacji – Jolanta
Kosakowska, dyrektor Zespołu Oświaty Za-

wodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.
Wydaje się jednak, że wprowadzenie
ogólnoeuropejskiego modelu zdobywania
oraz przyznawania certyfikatów zawodowych przyniesie same korzyści. Zwłaszcza
z punktu widzenia osób poszukujących
zatrudnienia. Nikt nie będzie mógł zakwestionować posiadanych przez nie umiejętności i – co najważniejsze – będą one mogły żądać wynagrodzenia identycznego,
jak posiadacze takich samych certyfikatów
z innych państw. Pracodawcy, szczególnie
ci niezbyt uczciwi, stracą możliwość podważania kwalifikacji, a co za tym idzie – narzucania pracownikom spoza „starej” Unii
niższych wynagrodzeń.
Adam Molenda
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Trudne zmiany
Jednym z celów kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji
osób niepełnosprawnych z 29 października 2010 r. jest poprawa sytuacji Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), zagrożonego utratą płynności finansowej.

Z

większanie się liczby wypłat dofinansowań jest związane ze wzrostem
udziału osób niepełnosprawnych
na rynku pracy, m.in. z większą liczbą niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, ubiegających się o refundację składek ZUS. W styczniu 2009 r.
z refundacji skorzystało 23 tys. podmiotów,
tymczasem pod koniec zeszłego roku zarejestrowanych było już ponad 30 tys. takich
przedsiębiorców.
Za pozytywny aspekt zmian uznać można zwiększenie środków finansowych dla
urzędów marszałkowskich i powiatowych
oraz organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom niepełnospraw-

nym. Dodatkowe środki mogą zostać przeznaczone na wypłatę dofinansowań dla
niepełnosprawnych, założenie działalności
gospodarczej, finansowanie warsztatów terapii zajęciowej, turnusów rehabilitacyjnych
czy na łamanie barier architektonicznych.

Co zmiany oznaczają
dla pracodawcy?

Rewolucyjne zmiany dotyczyć będą
przede wszystkim pracodawców posiadających status zakładów pracy chronionej
(ZPChr). Od stycznia tego roku na dwa lata
została zamrożona definicja najniższego
wynagrodzenia, jakie brane jest pod uwagę przy obliczaniu dopłat do wynagrodzeń

osób niepełnosprawnych. Dotychczas było
to wynagrodzenie z grudnia każdego poprzedniego roku, a obecnie jest to minimalne wynagrodzenie z grudnia 2009 r.
A zatem to od kwoty 1276 zł wyliczane
będą maksymalne kwoty dofinansowań, co
w praktyce oznacza zmniejszenie się dopłat
na jednego pracownika.
Nowelizacja przepisów ogranicza korzyści, jakie uzyskiwali pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne ze stopniem
lekkim i umiarkowanym. I tak, dopłata do zatrudnienia niepełnosprawnych w znacznym stopniu ma wynosić 180% (obecnie
jest to 160%) najniższego wynagrodzenia,
w stopniu umiarkowanym – 100% (140%),

FOT. EUROPEAN COMMUNITY
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a w lekkim – 40% (60%). Przeciwko zmniejszeniu dopłaty dla tej grupy, stanowiącej
prawie trzy czwarte wszystkich zatrudnionych niepełnosprawnych, protestowali
pracodawcy, sugerując, że może to przyczynić się do redukcji zatrudnienia. Jednak
zdaniem PKPP Lewiatan, dofinansowanie
powinno być zróżnicowane, ponieważ osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym
trudniej zorganizować pracę niż niepełnosprawnej w stopniu lekkim.
Zaostrzono warunki, jakie muszą zostać
spełnione, aby utrzymać dotychczasowe ulgi podatkowe. Do końca ubiegłego
roku każdy ZPChr był zwolniony z podatku od nieruchomości (wykorzystywanej
do prowadzenia zakładu), a także z podatków rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych (jeśli czynność pozostaje
w bezpośrednim związku z prowadzeniem
zakładu) i od niektórych opłat. Środki z uzyskanych zwolnień trafiały w 10% do PFRON
i w 90% do specjalnie utworzonego zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), udzielającego
pomocy materialnej niepełnosprawnym,
np. na zakup leków. Obecnie ulgi te przysługują tylko tym ZPChr, w których co
najmniej 30% pracowników stanowią osoby ze schorzeniami szczególnymi lub ze
znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności. Utrzymane natomiast
zostanie zwolnienie z zaliczek na podatek
dochodowy od osób fizycznych, który przysługuje ZPChr, ale na PFRON muszą one
przekazywać 40% kwoty zwolnienia (zamiast dotychczasowych 10%). Oznacza to,
że dla zakładowego funduszu rehabilitacji
zostanie tylko 60%.
Do tej pory firmy, które nie zatrudniały 6% osób niepełnosprawnych, płaciły
mniejsze składki na PFRON, jeżeli dokonywały zakupów w zakładach pracy chronionej. Od stycznia ta możliwość została

Za pozytywny aspekt
zmian uznać można
zwiększenie środków
finansowych dla urzędów
marszałkowskich
i powiatowych
oraz organizacji
pozarządowych
zajmujących się pomocą
osobom niepełnosprawnym

zniesiona. Mniejsze wpłaty mogą bowiem
dokonywać tylko kontrahenci tych zakładów, w przypadku których co najmniej 30%
pracowników to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub schorzeniami
szczególnymi.
Podwyższono także wymagania pozwalające utrzymać status ZPChr. Tylko te zakłady, w których co najmniej 50% wszystkich
zatrudnionych pracowników stanowią niepełnosprawni, w tym 20% to osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, utrzymają
dotychczasowy status zakładu pracy chronionej. Obecnie wielkości te to odpowiednio 40% niepełnosprawnych i 10% w stopniu znacznym. Stwarza to obawy, że nastąpi
likwidacja wielu ZPChr, a w konsekwencji
zmniejszy się zatrudnienie niepełnosprawnych. Ministerstwo pracy stara się przekonać, że jeśli zniknie monopol zakładów
pracy chronionej, zwiększy się zainteresowanie niepełnosprawnymi pracownikami
na otwartym rynku pracy.

A co dla
niepełnosprawnych?

Likwidacja dofinansowań do wynagrodzeń pracowników o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
którzy mają prawo do emerytury, może
spowodować zwalnianie dorabiających
do świadczeń niepełnosprawnych emerytów. Kolejna niekorzystna zmiana dotknie
niepełnosprawnych przedsiębiorców.
Obecnie osoby niepełnosprawne prowadzące własną działalność gospodarczą mają prawo do całkowitej refundacji
obowiązkowych składek emerytalnych
i rentowych, bez względu na stopień niepełnosprawności. Od czerwca dostaną
one jednak z PFRON 30% (stopień lekki)
i 60% (stopień umiarkowany) wypłacanych
dotychczas kwot. Tylko niepełnosprawny
przedsiębiorca, który ma znaczny stopień
niepełnosprawności, otrzyma 100% składek ZUS emerytalnej i rentowej z PFRON.
W przyszłym roku nie będzie już skróconego czasu pracy, jaki teraz przysługuje
osobom z orzeczonym umiarkowanym lub
znacznym stopniem niepełnosprawności.
Ustawa wydłuża obecny czas pracy z siedmiu do ośmiu godzin na dobę i z 35 do 40
godzin tygodniowo. Ze skróconego czasu
pracy będzie mógł korzystać tylko ten pracownik, który uzyska zaświadczenie o celowości takiego skrócenia od lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne
lub sprawującego nad nim opiekę. Koszty
takich badań będzie pokrywał pracodawca. Zgoda lekarza potrzebna jest również
w przypadku zatrudniania niepełnospraw-

Zmiany dla zakładów pracy
chronionej (ZPChr)
Od 1 stycznia 2011 r.
u Zamrożenie na dwa lata wskaźnika,

na podstawie którego oblicza się
wysokość dofinansowań do wynagrodzeń
pracowników niepełnosprawnych
u Zwolnienia podatkowe przysługują ZPChr,
które zatrudniają osoby ze znacznym
stopniem niepełnosprawności lub
schorzeniami szczególnymi (upośledzenie
umysłowe, choroba psychiczna, epilepsja,
osoby niewidome)
u Mniejszych wpłat na PFRON mogą
dokonywać tylko kontrahenci ZPChr,
w których co najmniej 30% pracowników
stanowią osoby ze znacznym stopniem
niepełnosprawności lub schorzeniami
szczególnymi

Od 1 marca 2011 r.
u Zlikwidowanie dofinansowań

do wynagrodzeń pracowników
o lekkim lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, którzy mają prawo
do emerytury

Od 1 czerwca 2011 r.
u Zmniejszenie ulg dla osób

niepełnosprawnych prowadzących własną
działalność gospodarczą

Od 1 stycznia 2012 r.
u Zmniejszenie dofinansowań

do wynagrodzeń pracowników
o lekkim lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności
u Zwiększenie dofinansowań
do wynagrodzeń pracowników ze
znacznym stopniem niepełnosprawności
u Zaostrzenie kryteriów wymaganych
do uzyskania statusu ZPChr i korzystania
z przysługujących mu ulg
u Zmiany w czasie pracy pracowników
niepełnosprawnych

nego pracownika w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.
Dziś trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy zmiany w dofinansowaniu zakładów pracy chronionej nie doprowadzą do ich upadku i czy nowelizacja
przyczyni się do większego zatrudniania
niepełnosprawnych przez pozostałych pracodawców z rynku otwartego.
Iwona Gutowska
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Na Śląsku działa 290 zarejestrowanych agencji zatrudnienia oraz nieznana liczba nielegalnych,
często nieuczciwych pośredników. Co zrobić, aby trafić do dobrej agencji i za jej pośrednictwem
znaleźć pewną pracę – mówi Ewa Kosalla, p.o. kierownika Biura Promocji Zatrudnienia
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

FOT. WUP

wie o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, grozi kara grzywny, np. za prowadzenie agencji bez wymaganego wpisu
do rejestru, za pobieranie opłat od osób
poszukujących zatrudnienia, za niezawieranie umowy z osobą kierowaną do pracy
za granicą u pracodawców zagranicznych.
Prowadzenie agencji zatrudnienia bez wymaganego wpisu do rejestru podlega karze
grzywny nie niższej niż 3000 zł.
u Ile istnieje na Śląsku agencji zatrudnienia – tych legalnych i nielegalnych?
Ile osób rocznie do nich trafia i ile znajduje dzięki nim pracę?
Pod koniec lutego 2011 r. w województwie
śląskim funkcjonowało 290 agencji wpisanych do KRAZ, a tym samym legalnych.
Nie posiadamy jednak informacji na temat
firm działających nielegalnie. Nie znamy też
liczby osób trafiających do agencji, wiemy
jedynie, ile osób zostało w danym roku
skierowanych przez agencje do pracy. I tak,
np. w 2009 r. za pośrednictwem śląskich
agencji zatrudnienia pracę na terenie Polski podjęło 3716 osób, liczba osób skiero-

Legalne pośrednictwo
u Wiele osób zgłasza się do Państwa ze
skargami na działalność agencji zatrudnienia. Czego dotyczą te skargi
i ile ich było w ostatnich latach?
Skargi dotyczą głównie niedotrzymania
terminu wyjazdu do pracy oraz niemożności odzyskania wpłaconych kwot pieniężnych. Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu
Pracy odbierają wiele skarg zgłaszanych
telefonicznie. Jednak gdy prosimy o ujawnienie swoich danych osobowych oraz
przesłanie skargi w formie pisemnej, liczba zgłoszeń spada. Skargi anonimowe nie
uprawniają Państwowej Inspekcji Pracy
(PIP) i WUP do przeprowadzenia kontroli.
Niemniej, przekazujemy informacje, jakie wpływają do WUP, aby PIP zgodnie ze
swoimi uprawnieniami mogła dokonać
kontroli. Nie prowadzimy rejestru skarg
m.in. dlatego, że bardzo rzadko składane
są one na piśmie.

u J edno z zadań Biura Promocji Zatrudnienia to prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia. Czy oznacza to także,
że Biuro ma prawo i obowiązek wykreślenia z rejestru agencji, która działa
niezgodnie z zasadami i obowiązującymi w Polsce przepisami?
W przypadku nieprzestrzegania warunków
prowadzenia agencji zatrudnienia możemy
wykreślić podmiot z Krajowego Rejestru
Agencji Zatrudnienia (KRAZ). Poza tym osobie naruszającej warunki określone w usta-

Krajowy Rejestr
Agencji Zatrudnienia
jest jawny i publikowany
na stronie internetowej
www.kraz.praca.gov.pl

wanych do pracy za granicą wyniosła 8852,
a do wykonywania pracy tymczasowej
agencje skierowały 33 711 klientów.
u Czy WUP w Katowicach współpracuje
z agencjami?
Dla nowo powstałych agencji zatrudnienia
wpisanych do KRAZ nasz urząd organizuje
raz do roku spotkania informacyjne na temat obowiązujących przepisów. Ponadto na bieżąco udzielane są porady oraz
instruktaże wszystkim zgłaszającym się
przedstawicielom agencji.
u O co powinien szczegółowo pytać
klient agencji zatrudnienia? Jakie są
największe zagrożenia? Na co powinna zwrócić uwagę osoba poszukująca
pracy, podpisująca umowę z agencją?
Zanim klient skorzysta z usług agencji zatrudnienia powinien przede wszystkim
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sprawdzić, czy firma ta działa legalnie,
tzn. czy posiada wpis do rejestru agencji
zatrudnienia potwierdzony certyfikatem.
W przypadku wyjazdu do pracy za granicą
agencja kierująca do tej pracy ma obowiązek zawarcia z osobą kierowaną umowy,
w której określone są wszystkie podstawowe informacje i zobowiązania [por. zestawienie w ramce – J. H.]. Jeżeli umowa nie
zawiera wszystkich niezbędnych punktów,
jest niezgodna z prawem. Przed podpisaniem umowy należy ją bardzo dokładnie
przeczytać!
Może się jednak zdarzyć, że umowa będzie
spełniała wszystkie formalne wymogi, ale
będzie niekorzystna dla pracownika. Chodzi np. o zapisy, z których wynika, że trzeba
wykupić przejazd właśnie u tego pośrednika, a bilet kosztuje zdecydowanie więcej
niż powinien. W takiej sytuacji, to zainteresowany powinien podjąć decyzję, czy przystaje na te warunki, czy nie. Nikt nikogo nie
może zmusić do podpisania umowy. Można
zmienić pośrednika.

!

Rady dla korzystających z usług agencji zatrudnienia:
u sprawdź, czy pośrednik posiada odpowiedni certyfikat
u jeśli w ogłoszeniu podany jest tylko telefon komórkowy, bezwzględnie

domagaj się podania także dokładnego adresu pośrednika
u pamiętaj, że polski pośrednik nie ma prawa do pobierania opłat

za załatwienie pracy
u sprawdź w rejestrze (ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowym

Rejestrze Sądowym), czy dany pośrednik ma zgłoszoną działalność
gospodarczą, od jak dawna i czy posiada własne biuro
u zawsze sprawdzaj, czy dany pośrednik posiada umowę zawartą
z pracodawcą zagranicznym i czy wysłał już ludzi do pracy za granicę
u zanim wyjedziesz za granicę, domagaj się spisania umowy, w której będą
podane warunki pracy, płacy, należne świadczenia itp.
u pamiętaj, że dowód wpłaty na konto pośrednika-oszusta nie daje dużych
szans na odzyskanie wpłaconej kwoty; do zakładania kont bankowych
mogą być wykorzystywane podstawione osoby
u zanim zapłacisz pośrednikowi za przejazd, sprawdź, ile wynoszą ceny
u przewoźników; nie przepłacaj
u nigdy nie płać przed wyjazdem za mieszkanie za granicą oferowane przez
pośrednika; zwykle kontakt kończy się na pobraniu opłat za lokal
u pamiętaj, że polski pośrednik pracy nie ma prawa skierować cię
do pośrednika zagranicznego

AM/EUROPEAN COMMUNITY

Rozmawiała Julia Hoffmann

Umowa z agencją zatrudnienia pośredniczącą w znalezieniu pracy za granicą
musi zawierać takie informacje, jak:
u dane zagranicznego pracodawcy
u okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
u rodzaj oraz warunki pracy i wynagrodzenia, a także przysługujące świadczenia socjalne
u warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych
u obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji pośrednictwa pracy
u zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją pośrednictwa
pracy a obywatelem polskim, w tym strony pokrywającej koszty dojazdu
i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się
pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia
związanych z tym roszczeń
u kwoty należne agencji pośrednictwa pracy z tytułu faktycznie
poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy
za granicą poniesione na: dojazd i powrót osoby skierowanej,
wydawanie wizy, badania lekarskie i tłumaczenie dokumentów
u informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców
do rynku pracy w państwie wykonywania pracy
u inne zobowiązania stron.

Jeżeli umowa nie zawiera wszystkich
wyżej wymienionych punktów,
jest niezgodna z prawem.
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Jeśli chcesz skorzystać z bezpłatnego wsparcia lub masz pomysł na wykorzystanie środków
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),
odwiedź Punkt Informacyjny w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Informacja blisko ciebie
P

unkt Informacyjny cieszy się dużym
zainteresowaniem. To miejsce, gdzie
można poznać zasady aplikowania
o środki EFS, dowiedzieć się o możliwościach udziału w projektach oferujących
bezpłatne szkolenia oraz uzyskać informacje o tym, jak pozyskać dotację na własną działalność gospodarczą. Dziewięciu
pracowników obsługuje klientów, udziela
konsultacji instytucjom zainteresowanym
realizacją projektów, planuje kampanie
promocyjne, a także przyjmuje wnioski
o dofinansowane projektów.

Doradzić każdemu

wania o środki w ramach PO KL. Przekazywane są informacje na temat danego działania, interpretacje zapisów dokumentacji
konkursowej, reguły dotyczące wypełniania
wniosku aplikacyjnego, kwalifikowalności
wydatków ponoszonych w realizowanych
projektach i konstruowania budżetu. Poruszane są też kwestie dotyczące polityki
równych szans. Obecni na spotkaniach
specjaliści udzielają wyjaśnień dotyczących
poszczególnych zagadnień.
Natomiast dla wszystkich poszukujących
informacji na stronach internetowych WUP,
Urzędu Marszałkowskiego oraz pozostałych
instytucji działających na śląskim rynku pracy zainstalowano dwa infokioski. Tu również można liczyć na pomoc, w jaki sposób
i jakiego rodzaju informacje znaleźć. W tym
roku udostępniona została wyszukiwarka
realizowanych projektów (mapa projektów).
Ponadto planowane jest również wydzielenie stanowiska udzielania porad dotyczących wypełniania wniosku o płatność.
Pracownicy odpowiadają na pytania
przesyłane drogą mailową oraz obsługują
dwie linie telefoniczne czynne w godz. 7.3015.30.
Iwona Gutowska
FOT. WUP

Od listopada ubiegłego roku Punkt
funkcjonuje w nowym miejscu – klienci
przyjmowani są w przestronnym pomieszczeniu na parterze budynku, który posiada
ułatwienia dla osób niepełnosprawnych.
Najczęściej przychodzą osoby bezrobotne oraz pracownicy pragnący podnieść
lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe.
Zdecydowanie najwięcej klientów pyta
o możliwość ubiegania się o środki na założenie własnego biznesu. Otrzymują wówczas informacje o warunkach kwalifikacji
do projektu w ramach działania 6.2 PO KL

„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, które oferuje takie
formy pomocy jak: szkolenia, doradztwo,
jednorazowa dotacja i wsparcie pomostowe na podjęcie działalności gospodarczej.
– Wyjaśniamy wszystkie zawiłości dotyczące obowiązujących procedur, informujemy o kryteriach przyjęcia do projektu
oraz możliwościach wykorzystania dotacji
– mówi Jolanta Drobot, kierująca Zespołem ds. Promocji i Informacji. – Jednak liczba osób zainteresowanych przerosła nasze
oczekiwania, codziennie przyjmujemy
ok. 15-20 pytających o tę formę wsparcia
– dodaje.
Osobna grupa interesantów to beneficjenci składający wnioski o dofinansowanie w ramach działań wdrażanych przez
Wojewódzki Urząd Pracy. Mogą uzyskać
informacje o konkursach będących w trakcie realizacji oraz o tych, które dopiero zostaną ogłoszone. Wnioskodawcy otrzymają
odpowiedzi na wątpliwości związane z wypełnianiem wniosków lub dotyczące procedur ich złożenia.
Dodatkowo, podczas spotkań informacyjnych organizowanych dla potencjalnych
beneficjentów wyjaśniane są zasady apliko-

Punkt Informacyjny EFS
mieści się na parterze
budynku WUP w Katowicach
przy ul. Kościuszki 30,
pokój nr 2.
tel.: 32 757 33 11
32 757 33 57
e-mail: efs@wup-katowice.pl
Zespół ds. Informacji i Promocji
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EFS dla każdego
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,
podobnie jak w latach ubiegłych,
także w 2011 r. będzie wybierać
w drodze konkursów projekty
do dofinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Główne obszary wsparcia będą
ukierunkowane na aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu
oraz działania wspierające
konkurencyjność śląskich pracowników
i przedsiębiorców.
FOT. EUROPEAN COMMUNITY

P

omoc skierowana będzie do wszystkich mieszkańców regionu – zarówno
do osób pracujących, jak i nieaktywnych zawodowo oraz do przedsiębiorców
przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. Przyszli uczestnicy projektów
uzyskają możliwości podniesienia swoich
kwalifikacji ogólnych i zawodowych, a nawet poziomu wykształcenia. Ponadto będą
mogli skorzystać z doradztwa i dotacji inwestycyjnych na założenie własnej firmy.
Szansą na aktywizację zawodową dla
osób pozostających bez zatrudnienia są
projekty realizowane w poddziałaniu 6.1.1
„Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na lokalnym rynku pracy”. Ich
celem jest wspieranie osób pozostających
bez pracy poprzez organizowanie dla nich
szkoleń i kursów pozwalających na zaktualizowanie już posiadanych kwalifikacji lub
zdobycie nowych.
Wsparciu oraz promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia służą natomiast projekty z działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.
Ich odbiorcami są mieszkańcy województwa śląskiego zamierzający rozpocząć własną działalność gospodarczą, bez względu
na ich aktualny status zawodowy. Szkolenia, opieka doradców oraz pomoc finansowa na założenie własnej firmy (do 40 tys.
zł) stwarzają im możliwość podjęcia pracy
na własny rachunek.

Uczestnicy projektów w poddziałaniu 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” mogą podnosić swoje kwalifikacje
zawodowe uczestnicząc w wybranych szkoleniach organizowanych poza godzinami
ich pracy. Osoby te zgłaszają się do projektów z własnej inicjatywy, bez skierowania
przez pracodawcę. Poddziałanie to od lat
cieszy się największym zainteresowaniem
spośród wszystkich wdrażanych przez
Urząd w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Wyodrębniono też konkurs
na projekty szkoleniowe i doradcze objęte
regułami pomocy publicznej, adresowane
do przedsiębiorców i ich pracowników.
W przypadku projektów realizowanych
w ramach poddziałania 8.1.2 „Wsparcie
procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, istotną formą pomocy jest
tzw. outplacement, czyli program zwolnień
monitorowanych, polegający na udzielaniu
wsparcia pracownikom przedsiębiorstw dotkniętych przejściowymi problemami ekonomicznymi. Pozwala on na dostosowanie
kwalifikacji pracowników do nowego stanowiska pracy lub wyposaża ich w umiejętności niezbędne do szybkiego znalezienia
nowego miejsca zatrudnienia.
Realizowane będą też projekty z działania 9.3 „Upowszechnianie formalnego
kształcenia ustawicznego w formach szkolnych”, adresowane do osób chcących pod-

nieść poziom wykształcenia poprzez naukę
w szkołach dla dorosłych. Ponadto planowane jest dofinansowanie projektów promujących potwierdzanie kwalifikacji zawodowych zdobytych w sposób nieformalny.
O wsparcie mogą się ubiegać projekty realizowane w ramach działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu
aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”. Ich celem jest aktywizacja zawodowa
mieszkańców obszarów wiejskich. Warunkiem otrzymania dotacji jest wykazanie tzw.
inicjatywy oddolnej, wynikającej ze zdiagnozowanych potrzeb społeczności lokalnej.
Ogłoszone zostaną także konkursy
na projekty innowacyjne testujące w ramach priorytetów VI „Rynek pracy otwarty
dla wszystkich”, VIII „Regionalne kadry gospodarki” i IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”. Istotą tego typu
przedsięwzięć jest poszukiwanie nowych,
lepszych i bardziej efektywnych sposobów
rozwiązywania problemów pozostających
w obszarach wsparcia EFS. Projekty innowacyjne nie tyle służą wsparciu grup docelowych, co rozwiązywaniu problemów wynikających z braku właściwych instrumentów,
które mogłyby zostać wykorzystane do pomocy konkretnym grupom osób. Co ważne,
wypracowane nowe rozwiązania mają być
upowszechniane i włączane do głównego
nurtu działań polityki społecznej.

Aktualny harmonogram konkursów planowanych na 2011 r. można znaleźć
na stronie internetowej www.efs.wup-katowice.pl w dziale „Konkursy”

Iwona Połoz
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Wiedzieć, by wystartować
Jak pokonać strach przed nieznanym i uwierzyć we własne siły? Jak odkryć swoje możliwości
i zacząć działać samodzielnie? A przede wszystkim – jak sfinansować pierwsze kroki
początkującej firmy? O tym się mówi na Śląsku.

I

mówi się dużo. Od lutego do końca
grudnia 2010 r. WUP w Katowicach realizował projekt promocyjno-informacyjny
„Promocja przedsiębiorczości w województwie śląskim”.
– Celem był przejrzysty i klarowny przekaz na temat źródeł dofinansowania oraz
zachęta do zakładania własnej działalności. Jako metodę wybraliśmy prezentację
dobrych praktyk. Szczególny nacisk położyliśmy na dotarcie z informacjami do pań.
Zamierzaliśmy dotrzeć do 60% kobiet w regionie – wyjaśnia Paulina Cius, która koordynowała projekt.
W rezultacie wzrosła liczba projektodawców – do konkursu ogłoszonego w 2009 r.
wpłynęło 109 wniosków, ale już w 2010 r.
złożono ich 157. Innym wymiernym efektem jest większa wiedza na ten temat i stale

Krzysztof Żurawski: Nie ma nic lepszego
w życiu, niż robić to, co się lubi

powiększająca się liczba osób dzwoniących
lub odwiedzających Punkt Informacyjny
EFS.

Wachlarz, czyli mocne
uderzenie

W szeroko zakrojonej, trwającej 11 miesięcy kampanii intensywnie wykorzystywano cały wachlarz środków przekazu
i wszystkie dostępne kanały przepływu
informacji: prasę, radio, telewizję, kino, internet, publikacje, citylighty, spotkania informacyjne oraz konferencje.
Na przełomie sierpnia i września powstał 45-sekundowy spot oraz pięć audycji
telewizyjnych w postaci felietonów reporterskich z udziałem pięciu przedsiębiorców
z województwa śląskiego, którzy skorzystali z dotacji. Od września do listopada spot
oraz felietony telewizyjne wyemitowano 230 razy na antenie TVP 3 oraz TV Silesia. A w listopadzie zaprezentowano spot
w kinach.

– Była to kampania przeprowadzona
w 10 multipleksach na Śląsku (Cinema City
Silesia Katowice, Cinema City Sosnowiec,
Helios Sosnowiec, Helios Dąbrowa Górnicza, Cinema City Gliwice, Cinema City
Częstochowa, Cinema City Bielsko-Biała,
Cinema City Rybnik, Cinema City Ruda Śląska, Nove Kino Tychy). Jesteśmy pierwszą
instytucją na Śląsku, która wykorzystała
tego typu narzędzie promocji – podkreśla
Paulina Cius.
Z kolei dla potrzeb kampanii radiowej
wyprodukowano trzy rodzaje spotów: dla
kobiet, osób do 25 roku życia i 45+. W grudniu wyemitowano je 500 razy w Antyradiu,
Radiu Katowice oraz w Radiu Planeta FM
Katowice i Bielsko-Biała.
Realizatorzy projektu sięgnęli także
po klasyczne środki przekazu. W Dzienniku
Zachodnim opublikowano osiem artykułów
sponsorowanych, w tym jeden obszerny
na temat kobiecego biznesu, zachęcający
panie objęte działaniem 6.2 „Wsparcie oraz
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promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” PO KL do aktywności zawodowej.
Wykorzystano również tak skuteczne narzędzie informacji, jak nośniki wielkoformatowe typu citylight. Aż 400 nośników
promowało przedsiębiorczość podczas
dwóch edycji kampanii w czerwcu i listopadzie. W tym samym czasie na portalu Wirtualna Polska wyświetlono milion banerów
promocyjnych oraz wysłano z niego 100

tacji na własną działalność. Uczestniczyło
w nich 80 osób, z których 99% pozytywnie
oceniło te spotkania w badaniu ankietowym – podsumowuje Paulina Cius.

Pomysł + dotacja= FIRMA

Nawet najdłuższa podróż zaczyna się
od pierwszego małego kroku – twierdzą
Chińczycy. I mają rację. Od sierpnia 2009 r.
Agnieszka Pluszyńska-Książek z Rudy

stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych – mówi pani Agnieszka. – Na początku byłam przerażona formalnościami, ale na szczęście zawsze mogłam
liczyć na fachową pomoc. Spotkałam się
z wielką cierpliwością i zaangażowaniem
ze strony pracowników urzędu pracy – dodaje.
Dziś firma Don Lecho nie tylko importuje cygara i organizuje prezentacje ich
zwijania. Wzbogaciła się także o klasyczną
trafikę, czyli sklep z wyrobami tytoniowymi. – Znaleźliśmy na rynku swoją niszę.
Zdajemy sobie sprawę, że w prowadzeniu
biznesu najważniejsza jest elastyczność,
przemyślane działania i chęć zaryzykowania. Firma się rozwija, a ja mogę realizować
swoje ambicje zawodowe – podsumowuje
właścicielka.

FOT. TOMASZ JODŁOWSKI (2x)

Robić to, co się lubi

tys. listów na skrzynki mailowe. Pamiętano
także o wydaniu 2 tys. płyt dvd ze spotem
i filmami promocyjnymi oraz książeczki
o dobrych praktykach (w grudniu 2010 r.).
– 16 listopada 2010 r. zorganizowaliśmy
konferencję podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Jej
tematem były możliwości związane z zakładaniem własnej działalności gospodarczej
i uzyskanie dotacji z różnych źródeł: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON), Funduszu
Pracy lub z działania 6.2 PO KL. Przedstawiono też krok po kroku zasady udzielania
wsparcia w ramach działania 6.2 oraz zaprezentowano dobre praktyki. Szczególne
zainteresowanie wzbudził występ Moniki
Janas, właścicielki szkoły tańca Movimento założonej dzięki dotacji z działania 6.2
oraz projekcja filmów z udziałem uczestników kampanii promocyjno-informacyjnej.
Z kolei w grudniu przeprowadziliśmy dwa
spotkania informacyjne dla projektodawców oraz osób chcących skorzystać z do-

Agnieszka Pluszyńska-Książek:
Firma się rozwija, a ja mogę realizować
swoje ambicje zawodowe

Śląskiej, absolwentka marketingu i zarządzania, jest właścicielką firmy Don Lecho,
na którą otrzymała 44 tys. zł bezzwrotnego wsparcia. A wiodła do niej długa droga.
Po ciężkim wypadku drogowym w 2003 r.
21-letnia wówczas studentka została osobą
niepełnosprawną. Dzięki rehabilitacji wróciła do pracy i przez kilka lat zajmowała się
księgowością. Własna firma powstała z cygarowej pasji jej męża.
– Więcej niż hobbystyczna wiedza,
umiejętności oraz rozległe kontakty męża
okazały się solidną podstawą do założenia
firmy. Zaczęliśmy szkicować budżet: potrzebowaliśmy pieniędzy na import cygar,
profesjonalny magazyn z klimatyzerem,
nawilżaczem i cedrowymi regałami. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej
dowiedzieliśmy się o możliwości pozyskania dotacji. Jako osoba niepełnosprawna
mogłam skorzystać także ze wsparcia Pań-

W lipcu 2009 r. Krzysztof Żurawski,
z wykształcenia hydraulik, od czternastu lat
pasjonat i mistrz tatuażu otworzył w Częstochowie studio tatuażu „Foka”. Z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymał ponad 15
tys. zł na wyposażenie gabinetu w sprzęt
do tatuażu, lodówkę do przechowywania
barwników, profesjonalny fotel dla klientów oraz komputer.
Jak to często bywa, pan Krzysztof rozpoczął nowe życie od utraty pracy. Zarejestrował się jako bezrobotny i wtedy dowiedział
się, że można otrzymać pieniądze na działalność gospodarczą. – Od dawna myślałem
o czymś swoim, ale bałem się zaryzykować.
Mam żonę i dwoje dzieci. Brakowało mi wiary w siebie i swoje umiejętności – mówi dzisiaj. – Droga do uzyskania dotacji jest bardzo trudna. Trzeba też wyłożyć pieniądze
przed otrzymaniem wsparcia, np. na czynsz
za lokal, a dla osoby bezrobotnej to prawie
niemożliwe. Ale najtrudniejsze dla mnie
i krępujące zarazem było szukanie żyrantów. Musiałem też przekonać urzędników
do swojego pomysłu, a przecież nie mam
profesjonalnego wykształcenia. Na szczęście zdjęcia moich prac zrobiły wrażenie
– wyjaśnia.
Najczęściej klienci polecają sobie jego
studio nawzajem. – Procedury były naprawdę skomplikowane i trudne do przejścia.
Nie spodziewałem się tego, ale teraz jestem
bardzo zadowolony. Nie ma nic lepszego
w życiu, niż robić to, co się lubi – uzupełnia
właściciel „Foki”.
Julia Hoffmann

Więcej informacji na stronie:
www.przedsiebiorczosc.wup-katowice.pl
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W projektach innowacyjnych poszukuje się nowych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania
problemów mieszczących się w obszarach wsparcia EFS, w tym rynku pracy.
Specjalna ich kategoria dotyczy wypracowania sposobów na godzenie interesów pracodawców
i pracowników (flexicurity). Jak się mogą przysłużyć śląskiemu rynkowi pracy?

W poszukiwaniu rozwiązań
F

lexicurity to połączenie dwóch elementów dotyczących rynku pracy:
elastyczności (flexibility) i bezpieczeństwa socjalnego (security), rozwiązanie mające sprzyjać konkurencyjności, wzrostowi
zatrudnienia i komfortowi pracy.
Idea flexicurity jest metodą pogodzenia
sprzeczności między oczekiwaniami pracodawców a pracowników. Proponuje takie
rozwiązania, dzięki którym zabezpieczone
zostają interesy obydwu stron. Na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy pracodawcy szukają rozwiązań elastycznych
– takich, które pozwolą im prowadzić politykę kadrową w zależności od aktualnych
potrzeb rynkowych oraz kondycji firmy.
Z kolei pracownicy oczekują bezpieczeństwa własnego zatrudnienia bez względu
na koniunkturę.

Flexicurity daje możliwość nowoczesnego podejścia do tego problemu. Z jednej
strony proponuje szereg sposobów zatrudnienia i organizacji pracy, które dają i pracodawcy, i pracownikowi większe możliwości
w dopasowaniu się do bieżących potrzeb,
np. elastyczny czas pracy, telepraca, praca
tymczasowa (leasing pracowników) czy
zlecanie pracy na zewnątrz firmy (outsourcing). Z drugiej, stawia na bezpieczeństwo
pracowników, ale osiągane na drodze podnoszenia lub zmiany kwalifikacji, pozwalających na dostosowanie się do aktualnych
oczekiwań pracodawców. Promuje kształcenie ustawiczne, zmianę miejsca zatrudnienia i zawodu, a nie pracę do emerytury
w jednej firmie. Z badań Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Katowicach wynika, że zarówno osoby pozostające bez zatrudnienia,

jak i pracujące wskazują szkolenia organizowane przez pracodawcę, jako jeden ze
skuteczniejszych sposobów rozwiązywania
problemów na rynku pracy. System szkoleń
zawodowych ma umożliwić każdemu pracownikowi zbudowanie solidnego poczucia własnej wartości, poprzez systematyczne uzupełnianie i aktualizowanie wiedzy,
umiejętności i doświadczenia. Dodatkowa wiedza, nowe kwalifikacje pozwalają
na umocnienie przekonania, że pracownik
jest na tyle dobry i wszechstronny, że łatwo
znajdzie pracę w nowym miejscu. Taki system dokształcania zawodowego powinien
być wspierany zarówno przez państwo, jak
i pracodawców. Co więcej, towarzyszyć mu
musi system zabezpieczeń finansowych
(np. świadczenia dla chwilowo bezrobotnych), które będą wspomagać pracownika

Model szwedzki
Elastyczne podejście do zarządzania stosowane jest
w IKEA Retail (działalność sklepowa IKEA), gdzie zatrudnia się ok. 2000 pracowników w Polsce, z czego
aż 45% stanowią rodzice. Mając na uwadze szczególne potrzeby wynikające z jednoczesnego odgrywania roli matki lub ojca, IKEA oferuje alternatywne
formy zatrudnienia, np. indywidualny rozkład czasu
pracy. Osoby ustalające grafik dają rodzicom pierwszeństwo w planowaniu godzin pracy i urlopów
wypoczynkowych. Od stycznia 2009 r. IKEA stwarza
możliwość skorzystania z dodatkowego, 30-dniowego, płatnego urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego. Ponadto na wniosek rodzica powracającego z urlopu macierzyńskiego czy ojcowskiego,
firma wprowadza pracę na część etatu. W zależności
od charakteru stanowiska pracy i indywidualnych
uzgodnień z przełożonym IKEA zapewnia także
możliwość pracy zdalnej. Dzięki takim rozwiązaniom
pracownicy zyskują poczucie bezpieczeństwa, co
przekłada się na większe zaangażowanie w pracę.
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w aktywnym poszukiwaniu pracy i motywować do jej podjęcia.
Celem ﬂexicurity jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zatrudnienia, tzn. możliwości szybkiego znalezienia
pracy na każdym etapie życia zawodowego
i szans rozwoju zawodowego w warunkach
szybko zmieniającej się gospodarki.
W ramach koncepcji ﬂexicurity zarówno
przedsiębiorstwa, jak i pracownicy zyskują, np. poprzez lepszą organizację pracy,
dostosowanie godzin pracy do potrzeb
pracownika, któremu łatwiej będzie pogodzić życie zawodowe z rodzinnym. Dzieje
się to poprzez podniesienie kwalifikacji, co
wzmacnia pozycje pracownika na rynku
pracy, poprzez inwestowanie w szkolenia,
co pozwala pracownikom dostosować się
do zmian i zaakceptować je.
Idea flexicurity jest różnie rozumiana
i na różne sposoby wdrażana w krajach
Unii Europejskiej. Może być to dla przyszłych projektodawców potężna dawka
inspiracji lub materiał do pogłębionych
analiz nad zastosowaniem rozwiązań. Projekty innowacyjne zachęcają do czerpania z doświadczeń innych państw. W tym
przypadku mamy się do czego odwołać.
W Danii, Szwecji, Hiszpanii czy Niemczech
wykorzystano rozwiązania dotyczące elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa

Ekspert Vattenfall
Vattenfall jest jednym z największych i najnowocześniejszych koncernów
energetycznych w Europie. Na terenie Śląska prowadzi działalność dystrybucyjną. W Warszawie i Gliwicach zatrudnia 2800 pracowników. Od kilku lat firma korzysta z elastycznych form zatrudnienia, proponując: ruchome godziny
rozpoczynania pracy, równoważny czas pracy (inna liczba godzin od poniedziałku do czwartku, inna w piątek), pracę w niepełnym wymiarze godzin
i w systemie zmianowym, umowy na czas określony, umowy zlecenia i o dzieło, telepracę. Stworzono również program dla doświadczonych pracowników
„Ekspert Vattenfall”, adresowany do wysokiej klasy specjalistów z branży energetycznej, z których zdecydowana większość przekroczyła 50. rok życia. Celem
programu jest promowanie dzielenia się wiedzą, zgodnie z założeniem, że
„ucząc innych, uczymy się sami”. W ramach programu przeprowadzono cykl
warsztatów poświęconych zarządzaniu wiedzą, rozwojowi kreatywności i komunikacji grupowej oraz sztuce autoprezentacji. W trakcie trwania programu
uczestnicy mieli zapewnioną indywidualną opiekę prowadzących. Potencjał
ekspertów wykorzystywany jest we wdrażaniu nowych pracowników w zawodowe obowiązki, w prowadzeniu programu zarządzania talentami, przy organizacji tematycznych prelekcji i wykładów, targów pracy, dni otwartych oraz
sukcesywnie rozwijanego programu praktyk.

socjalnego jako element reform w obszarze rynku pracy. W Polsce nie wypracowano
jeszcze modelu flexicurity, natomiast różne
elementy związane z tą koncepcją stosowane są jako samodzielne rozwiązania przez
wielu pracodawców.
Joanna Białas
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W 2007 r. w wypadkach górniczych w Polsce zginęło 26 osób, w 2008 – 31,
a rok później już 41. W takiej sytuacji nierzadko rodzina zostaje na utrzymaniu niepracującej,
słabo wykwalifikowanej żony. „Śląskie wyzwania” to pierwszy projekt skierowany
bezpośrednio do bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo kobiet w rodzinach górniczych,
w tym wdów po górnikach.

W

FOT. PantherMedia

rodzinach śląskich nadal funkcjonuje tradycyjny model rodziny. Mimo posiadanego wykształcenia kobiety,
z uwagi na wystarczające dochody męża, niejednokrotnie rezygnują z aspiracji zawodowych, skupiając się na obowiązkach domowych i wychowywaniu dzieci. Jednak likwidacja kopalń,
przymusowe odejścia tysięcy górników z zawodu wymusiły reorganizację życia zawodowego członków wielu rodzin górniczych. Jeszcze na początku lat 90. XX w. pracowała tylko co piąta żona górnika,
dziś już co druga – dowodzą badania socjolog Jolanty Klimczak-Ziółek z Uniwersytetu Śląskiego, przeprowadzone w 2009 r.
Jeśli górnik ginie w wypadku w kopalni, nierzadko jedynym źródłem utrzymania jego rodziny staje się renta rodzinna uczących się
dzieci. Do tej pory do wdów po górnikach nie kierowano projektów
uwzględniających ich specyficzne uwarunkowania i potrzeby.

Model aktywizacji poszukiwany

Projekt WUP w Katowicach „Śląskie wyzwania” za cel stawia sobie
wypracowanie kompleksowego i skutecznego modelu aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej tej właśnie grupy kobiet.
Realizację działań o wartości 2,5 mln zł zaplanowano w trzech etapach między 1 sierpnia 2011 a 31 lipca 2013 r.

Pomysł na aktywną pomoc
W pierwszym – przygotowawczym – powstanie strategia wdrażania projektu. Oznacza to zawiązanie partnerstwa z co najmniej
dwoma kluczowymi graczami z obszaru interwencji, utworzenie opiniotwórczo-doradczego zespołu środowiskowego, aktywnie uczestniczącego w procesie badawczo-analitycznym, a później monitorującego fazę testowania. W części badawczo-analitycznej zostanie opracowana wstępna wersja produktu, tj. model aktywizacji zawodowej
oraz integracji społecznej bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo kobiet w rodzinach górniczych, zwłaszcza wdów po górnikach.
Planowane jest też zorganizowanie dwóch paneli eksperckich dla
przedstawicieli podmiotów stanowiących potencjalnych użytkowników produktu, m.in. organizacji i instytucji działających na rzecz
członków rodzin górniczych, takich jak Fundacja Rodzin Górniczych
czy Stowarzyszenie Wdów Górniczych z Zabrza.
W drugim etapie – testowania – zakłada się sprawdzanie i wypracowanie modelu aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej 100 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo kobiet.
Uczestniczkom projektu zaproponowane zostaną: warsztaty

Projekt „Śląskie wyzwania” kładzie nacisk
na wypracowanie kompleksowego
i skutecznego modelu aktywizacji
zawodowej wdów po górnikach

„kuźnia optymizmu”, kursy lub szkolenia zawodowe, warsztaty
aktywnego poszukiwania pracy zgodnie ze ścieżką opracowaną
na podstawie indywidualnych planów działania. Wszystkie będą
mogły skorzystać z indywidualnego poradnictwa zawodowego
i indywidualnego wsparcia asystentów rodzinnych, a 20 z nich
z konsultacji psychologa. Nowością projektu będzie zaangażowanie asystentów rodzinnych, dotychczas wykorzystywanych głównie
do pomocy osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem
społecznym. Istotne w działaniach projektowych jest bowiem także
przywracanie zasad zdrowego funkcjonowania rodziny.
Na trzeci etap – upowszechniania i włączania do polityki – składają się m.in. konsultacje w zakresie implementacji wypracowanego modelu, indywidualne spotkania informacyjne z decydentami
z obszaru lokalnej i regionalnej polityki społecznej i rynku pracy
w zakresie wdrażania i włączania modelu do polityki lokalnej i regionalnej. Rozpowszechnianiu wiedzy mają też służyć konferencja
regionalna i seminaria subregionalne dla potencjalnych użytkowników produktu, opracowanie i dystrybucja podręcznika na temat
modelu aktywizacji oraz kompleksowa kampania informacyjno-promocyjna.
Najważniejszym zadaniem projektu jest profilaktyka – aktywizacja bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo żon górników. Wypadki na Śląsku będą się zdarzać zawsze. Ważne jest jednak to, by
w kryzysowej sytuacji kobiety umiały zapewnić ekonomiczny byt
swoim rodzinom.
Agata Rokita
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W dniach 11-15 października 2010 r. odbyło się czwarte spotkanie partnerów projektu „Kształcenie
ustawiczne w Europie – dobre praktyki”, realizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci.

Europejskie partnerstwo
P

Lokalnie i profesjonalnie

Instytucją goszczącą była Misja Lokalna
na rzecz zatrudnienia młodzieży w Douai, która ofertuje kompleksową pomoc
osobom pomiędzy 16 a 25 rokiem życia.
Pomaga w znalezieniu mieszkania, zatrudnienia i szkoleń, a także wspiera młode osoby w ich codziennych problemach, m.in.
w kontaktach z administracją, dostępie
do informacji lub przygotowaniach do egzaminu na prawo jazdy.
W regionie Nor-Pas-de-Calais znajduje się 27 Misji Lokalnych, z usług których
w 2009 r. skorzystało ponad 111 tys. osób.
Jedną z nich jest ARML (Regionalne Centrum Misji Lokalnej), do którego zadań
należy wsparcie młodzieży, analiza rynku
pracy i rozwój lokalnego partnerstwa. Znaczącą rolę odgrywa Pôle Emploi (Urząd
Pracy), powstały w wyniku fuzji Assédic
(instytucja wypłacająca zasiłek dla bezrobotnych) oraz ANPE (Krajowa Agencja
ds. Zatrudnienia). Ogromne zasługi ma
również Conseil Regional (Rada Regionu), szkoląca każdego roku ponad 6,5 tys.
osób, z których 70% otrzymuje certyfikaWizyta w Centrum Szkolenia Zawodowego
CFA Prouvy w Valenciennois

ty zawodowe. Grupę docelową stanowią
mężczyźni w wieku do 27 lat – szkolący
się w takich zawodach jak budownictwo,
przemysł (50%); kobiety w wieku do 41 lat
– szkolące się przede wszystkim w branżach: hotelarstwo, gastronomia, turystyka
(25%) oraz grupa kobiet w wieku do 22
lat – uczestnicząca w szkoleniach na temat
handlu, usług administracyjnych i opieki
zdrowotnej. Ponad 65% stażystów otrzymuje zatrudnienie.

System edukacyjny

W czasie pobytu uczestnicy odwiedzili szereg instytucji posiadających bogatą
ofertę skierowaną do młodzieży i osób dorosłych. Wśród nich INSTEP Formation –
spółdzielnię robotniczą składającą się z 11
centrów szkoleniowych, kierującą ofertę
do czterech grup zawodowych: budownictwo, oczyszczalnia, hotelarstwo i obsługa
restauracyjna. W partnerstwie z Urzędem
Pracy, Centrum Szkolenia Zawodowego
i Radą Regionu spółdzielnia prowadzi ciekawą inicjatywę – projekt „Louvre hotel”,
przysposabiający do zawodu asystenta
zarządzającego hotelem. Z kolei CFA (Centrum Szkoleniowe Izby Rzemieślniczej)
przygotowuje do pracy w zawodach związanych z przemysłem spożywczym i usługami. Szkolenia skierowane są do osób
podpisujących umowę z małymi firmami
rzemieślniczymi. Ich celem jest zdobycie
certyfikatów zawodowych, a także uzyskanie matury z tytułem zawodowym. ACTIF
FOT. WUP

rzypomnijmy, że koordynatorem projektu trwającego od 1 sierpnia 2009 r.
do 31 lipca 2011 r. jest WUP w Katowicach. Biorą w nim udział następujące
organizacje partnerskie: Heinrich Vetter
Forschungsinstitut w Mannheim (Niemcy),
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz na Teneryfie (Hiszpania), Le Forem w Charleroi
(Belgia) oraz Mission Locale pour l’emploi
des jeunes w Douai (Francja). Podczas tygodniowej wymiany doświadczeń u poszczególnych partnerów, uczestnicy wizytują najaktywniej działające instytucje szkoleniowe,
które zajmują się kształceniem ustawicznym, szkoleniami dla osób bezrobotnych,
długotrwale bezrobotnych i poszukujących
zatrudnienia. Mogą ocenić innowacyjność
rozwiązań związanych z polityką zatrudnienia oraz szanse wdrożenia ich na własnym
gruncie. Do tej pory spotkania odbyły się
w Niemczech, Belgii oraz Hiszpanii.

(Centrum Szkoleniowe z zakresu Nowych
Technologii) to stowarzyszenie non-profit,
wspierane finansowo przez Radę Regionu.
W ciągu 20 lat przeszkoliło 3 tys. osób, z czego 80% otrzymało dyplom, a ponad 70%
znalazło zatrudnienie w sektorze informatyki, handlu oraz usług RTV i AGD. Natomiast AFPA (Krajowe Centrum na rzecz
Szkolenia Zawodowego Dorosłych) szkoli w zawodach z branży logistycznej i transportowej. Centra są finansowane z budżetu
państwa i funkcjonują od 60 lat. Obecnie
jest ich 200.
Inny rodzaj oferty posiada AFIP (Stowarzyszenie Doskonalenia Zawodowego
i Informacji na rzecz Rozwoju Inicjatyw
Wiejskich) działające jako sieć w całej
Francji. Uczestnicy odwiedzili „Le Germoir”,
tzn. gospodarstwo rolne, w którym uczy
się hodowli bydła oraz biologicznej uprawy warzyw i owoców. Pomoc znajdują tu
także osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą na wsi. W zawodach
rolniczych i ogrodniczych szkoli również
CFFPA (Centrum Szkolenia Zawodowego
i Promocji Rolnictwa). Prowadzi warsztaty
w zawodach, na które jest obecnie zapotrzebowanie, m.in. ogrodnictwo, zarządzanie przestrzenią zieloną lub gospodarką
wodną. Osoby kończące szkolenia otrzymują certyfikaty uznawane na rynku pracy.
Kolejne, ostatnie już spotkanie, którego
organizatorem był WUP w Katowicach, odbyło się 21-25 marca tego roku.
Oprac. Iwona Gutowska
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W województwie śląskim pod koniec lutego 2011 r. zarejestrowanych było
201 519 osób bezrobotnych, w tym 107 566 kobiet (53,4% ogółu bezrobotnych),
czyli o 5335 osób więcej niż w miesiącu poprzednim.

Śląski rynek pracy
wych wypowiedzieć umowę o pracę 1847
osobom, a w 20 przedsiębiorstwach 240
osobom wręczono wypowiedzenia z przyczyn niedotyczących pracownika.
Zgodnie z unijną zasadą koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego
państw w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, wydano:
•4
 3 formularze E 301 / U1 / U002 – potwierdzające okresy zaliczane przy przyznawaniu świadczeń dla bezrobotnych
•9
 dokumentów E 302 / U006 – potwierdzających liczbę członków rodziny osoby
bezrobotnej, które powinny być uwzględnione przy naliczaniu świadczeń
•6
 dokumentów U007 – zapytanie o przyznanie transferu zasiłku do Polski
•1
 9 dokumentów U009 – potwierdzających rejestrację osób poszukujących pracy na terenie województwa w związku
z przyznanym transferem
• 2 dokumenty U010 – dotyczące zaistnienia
nowych okoliczności w związku z przyznanym transferem zasiłku dla bezrobotnych
• 52 dokumenty U013 – dotyczące dokonywania miesięcznego monitorowania osób
poszukujących pracy na terenie naszego
województwa w związku z przyznanym
transferem na wniosek instytucji przyznającej zasiłek dla bezrobotnych
• 2 dokumenty U015 – dotyczące informacji
o wydłużeniu transferu zasiłku.

W 262 przypadkach wystąpiono na U001/
E001 do instytucji właściwych o wydanie
dokumentu potwierdzającego okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny
rachunek.
W omawianym okresie wydano 207 decyzji, w tym:
• 204 decyzje przyznające prawo do zasiłku
dla bezrobotnych na zasadzie sumowania
okresów zatrudnienia. Decyzje wydano
w oparciu o formularze E 301, U1, dokument U002 oraz polskie świadectwa pracy
• 3 decyzje stwierdzające zachowanie prawa
do pobierania zasiłku dla bezrobotnych
nabytego w innym niż Polska państwie
członkowskim Unii.
Dodatkowo, wydano 259 postanowień
o zawieszeniu postępowania w związku
z wystąpieniem do instytucji właściwej
o potwierdzenie okresów ubezpieczenia,
zatrudnienia lub pracy na własny rachunek, 165 postanowień o podjęciu postępowania, 3 postanowienia o przekazaniu
dokumentów według właściwości w przedmiocie przyznania prawa do zasiłku dla
bezrobotnych.
Szczegółowe informacje o sytuacji
na rynku pracy dostępne są na stronie internetowej WUP w Katowicach www.wupkatowice.pl w zakładce „Badania i analizy”
– sytuacja na wojewódzkim rynku pracy.
Oprac. Iwona Gutowska
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Województwo śląskie – liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

182 782

N

ajniższe bezrobocie odnotowano
w powiatach: bieruńsko-lędzińskim
(1530 osób), rybnickim (2214 osób)
i Żorach (2346 osób), a najwyższe w Częstochowie (14 605 osób), Sosnowcu (12 432 osoby) oraz Bytomiu (10 622 osoby). Natomiast
stopa bezrobocia pod koniec stycznia w województwie śląskim wynosiła 10,6% i była
niższa od średniej ogólnopolskiej (13,0%).
W lutym ponad 31 tys. bezrobotnych posiadało prawo do pobierania zasiłku, a liczba ta wzrosła w porównaniu z poprzednim
miesiącem o 257 osób (tj. o 0,8%).
W aktywnych formach przeciwdziałania
bezrobociu uczestniczyło: 4980 osób odbywających staż oraz 867 osób biorących
udział w pracach społecznie użytecznych.
Przy pracach interwencyjnych zatrudniono 843 osoby, a przy robotach publicznych
– 302 osoby. Stosunkowo niewiele osób pozostających poza zatrudnieniem odbywało szkolenie oraz przygotowanie zawodowe dorosłych, odpowiednio: 185 oraz 162
osoby. W działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego
udział rozpoczęło 139 osób. Zdecydowana
większość uczestniczyła w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe
urzędy pracy (88 beneficjentów). Dla 7209
osób (w tym 4032 kobiet) przygotowano
indywidualny plan działania, łącznie realizowało go pod koniec lutego 73 895 osób
(w tym: 58,4% kobiet).
Wśród bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy najliczniejszymi grupami byli: bezrobotni nieposiadający wykształcenia średniego (56,0%),
długotrwale bezrobotni (39,5%) oraz bezrobotni bez doświadczenia zawodowego
(27,2%).
W lutym zgłoszono 6490 informacji
o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej, a pod koniec miesiąca
do dyspozycji bezrobotnych pozostawało
ich nadal 5386. Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej spadła
w odniesieniu do stycznia tego roku o 7,5%.
W tym czasie 27 zakładów pracy poinformowało, że planuje w trybie zwolnień grupo-

Bezrobotni w powiatach województwa śląskiego
(stan na 28 lutego 2011 r.)
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IV Transgraniczne Targi Pracy,
Przedsiębiorczości i Edukacji
11 maja 2011 r.
Budynek główny Wydziału Etnologii
i Nauk o Edukacji
Uniwersytetu Śląskiego
w Cieszynie (ul. Bielska 62)

➦ Szukasz pracy w Czechach lub na Słowacji?
➦ Poszukujesz pracownika z Czech lub Słowacji?
➦ C hciałbyś założyć firmę lub uczyć się
na słowackich lub czeskich uniwersytetach?
➦ C hcesz wiedzieć jak mieszka się i pracuje
w Żylinie czy Ostrawie?

Szczegółowe informacje:
 ojewódzki Urząd Pracy
W
w Katowicach
tel. 32 757 33 91
u F ilia WUP w Bielsku-Białej
tel. 33 813 62 43
u www.wup-katowice.pl
u
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u
u
u
u
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 dam Matusiewicz – Marszałek Województwa Śląskiego
A
Marek Lisanský – Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie
Anna Olszewska – Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie
Jarosław Krykwiński – Konsul Honorowy Republiki Czeskiej w Częstochowie
Czesław Gluza – Starosta Powiatu Cieszyńskiego
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