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Życzę Państwu miłej lektury
Przemysław Koperski

dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

w Katowicach

Szanowni Państwo,
Zapraszam Państwa do lektury 
świąteczno – noworocznego wy-
dania Biuletynu Informacyjnego 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Katowicach. Grudzień to zwy-
kle czas podsumowań, warto 
więc podkreślić, że w mijającym 
roku stopa bezrobocia w woje-
wództwie śląskim zmniejszyła 

się do tego stopnia, że obecnie jest najniższa w kraju, tuż po Wiel-
kopolsce. Ze szczegółami tego zjawiska mogą Państwo zapoznać się 
podczas lektury publikowanych w każdym numerze Biuletynu spra-
wozdań z badań rynku pracy. 
W tym numerze piszemy także o zawodach deficytowych i nadwyż-
kowych. W naszym województwie – tak jak w całym kraju – braku-
je wykwalifikowanych robotników. Pracodawcy poszukują przede 
wszystkim fachowców z wykształceniem zawodowym. Zdaniem Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej, przyczyną takiego stanu rzeczy jest źle 
zorganizowana sieć szkół zawodowych. Eksperci proponują wprowa-
dzenie dualnego systemu kształcenia, na który składałyby się zajęcia 
teoretyczne w szkołach i praktyczne – w firmach. Konieczne jest też 
tworzenie takich kierunków kształcenia, które są zgodne z aktualnym 
zapotrzebowaniem rynku pracy w konkretnych regionach Polski. Ślą-
skie Kuratorium Oświaty w Katowicach rozpoczęło niedawno społecz-
ną debatę na temat perspektyw rozwoju szkolnictwa zawodowego na 
Śląsku. O szczegółach tej sprawy rozmawiamy ze śląskim wicekurato-
rem oświaty, Dariuszem Wilczakiem. 
W Biuletynie piszemy też o innych zmianach zachodzących na pol-
skim rynku pracy. Coraz częściej klientami powiatowych urzędów 
pracy są obcokrajowcy. Aby osobom odmiennym kulturowo ułatwić 
funkcjonowanie na naszym rynku pracy, WUP w Katowicach zorga-
nizował specjalne szkolenie dla urzędników mających bezpośredni 
kontakt z bezrobotnymi. Doradcy zawodowi i pośrednicy pracy to 
niezwykle ważne ogniwo publicznych służb zatrudnienia. Ich liczba 
ma systematycznie, do roku 2013, wzrastać. Dzieje się to dzięki Pro-
gramowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie 
powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na 
rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”. Wio-
sną tego roku WUP w Katowicach ogłosił konkurs, w którym wyło-
niono projekty mające na celu wzmocnienie i rozwój publicznych 
służb zatrudnienia w regionie oraz projekty służące upowszechnieniu 
pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Udział w nim biorą 
powiatowe urzędy pracy. Dofinansowano 31 projektów, które będą 
realizowane do 2010 roku. W efekcie zatrudniono już dodatkowych 
91 doradców zawodowych i 139 pośredników pracy, szkoleniami zaś 
objęto łącznie 401 pracowników PUP  bezpośrednio zaangażowanych 
w pomoc osobom bezrobotnym. Temat ten podejmujemy w artykule 
„Więcej doradców-lepsze wsparcie”.
W grudniowym wydaniu Biuletynu poruszamy także kwestie związane 
z sytuacją kobiet na rynku pracy. Pomimo gwarantowanej konstytucyj-
nie równości płci, rzeczywistość jest inna: kobietom trudniej zdobyć 
i utrzymać pracę, awansować, za porównywalną pracę otrzymują niż-
sze wynagrodzenia niż mężczyźni. W krajach Wspólnoty Europejskiej 
od kilkudziesięciu lat tworzone są prawne i instytucjonalne podwali-
ny pod równość szans. Jednym z narzędzi takiego wsparcia w kwestii 
równości płci jest gender mainstreaming, o którym piszemy w artykule 
„Dać kobietom szansę”.
Gościem specjalnym tego wydania jest Piotr Zarzycki, przewodniczący 
Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa 
Śląskiego, z którym rozmawiamy nie tylko o pomocy społecznej… 
Szanowni Państwo!
Kończy się kolejny rok naszej wspólnej pracy. Cieszę się, że był to 
rok pełen sukcesów, których najlepszym wyznacznikiem jest znaczący 
wzrost zatrudnienia w województwie śląskim. W nadchodzącym 2009 
roku życzę Państwu wielu sukcesów w pracy zawodowej oraz szczę-
ścia, pomyślności i zadowolenia w życiu osobistym.
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Z okazji zbliżających się Świąt
życzymy Państwu,
aby magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniosła wszystkim spokój i radość,
a każda chwila Bożego Narodzenia
żyła własnym pięknem.

Zaś Nowy 2009 Rok niech przyniesie
zdrowie, pomyślność
i realizację marzeń.

Dyrekcja
i pracownicy

WUP w Katowicach
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WYDARZYŁO SIĘ

Goście konferencji. Od lewej: Horst Ortmann – dyrektor zarzą-
dzający BIT Schulungszentrum, Peter Koree – przedstawiciel 
Municypality Amsterdam, prof. dr hab. Lucyna Frąckiewicz – wice-
przewodnicząca WRZ

WYDARZENIA

Uczestnicy spotkania „Współpraca przyszłością rynku pracy”

W województwie śląskim systematycznie maleje liczba bezrobotnych. 
W październiku w naszym regionie bez pracy pozostawało 115 405 osób 
– o 2,9 tys. mniej niż we wrześniu, o 53 tys. mniej w porównaniu z paździer-
nikiem roku ubiegłego.
W stosunku do poprzedniego miesiąca największy spadek bezrobocia odno-
towano w Dąbrowie Górniczej oraz w powiecie będzińskim i mikołowskim. 
Wzrost liczby zarejestrowanych stwierdzono jedynie w 10 powiatach, wśród 
których największy przyrost zanotowano w Częstochowie, powiecie żywiec-
kim oraz powiecie częstochowskim. Wśród pozostających bez pracy nadal 
dominują kobiety – 71 tys.
Stopa bezrobocia w województwie śląskim pod koniec września wyniosła 
6,7 proc. i była niższa od ogólnopolskiej (8,9 proc.).
W październiku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 11 877 ofert zatrud-
nienia, a więc o 5,9 tys. mniej niż w roku ubiegłym. 

Bezrobocie nadal spada

27 listopada Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zorganizował konfe-
rencję dotyczącą utworzenia w województwie śląskim regionalnego centrum 
kształcenia ustawicznego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzę-
du Marszałkowskiego, dyrektorzy powiatowych urzędów pracy, prezydenci 
i starości z naszego regionu, członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia 
oraz przedstawiciele samorządu gospodarczego, jednostek szkoleniowych 
i instytucji oświatowych.
Podczas spotkania omówiono m.in.: poziom kształcenia w Polsce, sytuację 
na śląskim rynku pracy, możliwości podnoszenia kwalifikacji w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego. Wymieniono także doświadczenia dotyczące 
kształcenia ustawicznego z przedstawicielami Austrii i Holandii. Patronat 
honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Śląskiego – Bo-
gusław Śmigielski. 

Dyskusja o kształceniu ustawicznym

„Dialog, partnerstwo, współpraca – podstawa skutecznych działań na rynku 
pracy w regionie” to tytuł konferencji zorganizowanej 6 listopada przez WUP 
w Katowicach. W przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele lokalnych 
samorządów, instytucji rynku pracy oraz pracodawcy. W trakcie spotkania 
dyskutowano na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, tworzenia 
paktów na rzecz zatrudnienia oraz korzyści dla rynku pracy wynikających 
ze współpracy firm. Na konferencji Piotr Zarzycki – przewodniczący Komi-
sji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Śląskiego 
– poinformował, że w pierwszej połowie 2009 roku kierowana przez niego 
Komisja zintensyfikuje działania dotyczące rynku pracy.

Dialog, partnerstwo, współpraca

WRZ kończy kadencję 

5 grudnia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyło się ostatnie w tej kadencji 
posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Za dotychczasową pracę na 
rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy w regionie członkom WRZ, dyrek-
torowi Przemysławowi Koperskiemu oraz pracownikom WUP podziękował 
Marszałek Województwa Śląskiego – Bogusław Śmigielski. Spotkanie było 
osiemnastym, jakie WRZ odbyła w kadencji 2004 – 2008. W tym czasie 
podjęte zostały 43 uchwały – głównie w sprawach zaopiniowania wniosków 
dotyczących uruchomienia nowych kierunków kształcenia w szkołach po-
nadgimnazjalnych oraz zapotrzebowania w woj. śląskim na pracowników 
określonych zawodów. Przewodniczącym organu opiniodawczo – dorad-
czego Marszałka był Jacek Kwiatkowski. 

Marszałek Bogusław Śmigielski podczas ostatniego posiedzenia 
WRZ podziękował zebranym za owocną współpracę
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Rozmowa 
z Piotrem Zarzyckim, 
przewodniczącym 
Komisji Polityki Społecznej 
i Ochrony Zdrowia 
Sejmiku Województwa Śląskiego

NIE TYLKO POMOC SPOŁECZNA

— Jest pan radnym Sejmiku Województwa 
Śląskiego i przewodniczącym Komisji Polityki 
Społecznej i Ochrony Zdrowia. Czym dokład-
nie zajmuje się Komisja i jakie są kierunki jej 
działań?
— W Statucie Województwa Śląskiego zapisa-
ne jest istnienie dziesięciu komisji branżowych, 
a ponadto możliwość powoływania pracują-
cych nad określonymi tematami czterech Ko-
misji Doraźnych. Zadaniami poszczególnych 
komisji jest przygotowywanie spraw będących 
przedmiotem prac Sejmiku, opiniowanie pro-
jektów uchwał przekazywanych Komisji przez 
Zarząd Województwa, Marszałka lub przewod-
niczącego Sejmiku. Komisje także nadzorują 
i inspirują działania samorządu województwa, 
trzeba również podkreślić, że posiadają inicja-
tywę uchwałodawczą. Komisja, której mam 
zaszczyt przewodniczyć od połowy bieżącego 
roku, ma w swoim zakresie działania proble-
matykę pomocy społecznej i bezrobocia. Zaj-
muje się także problematyką ochrony zdrowia, 
w szczególności funkcjonowaniem jednostek 
ochrony zdrowia, których organem założyciel-
skim jest samorząd województwa tzw. marszał-
kowskich. Ponadto zajmujemy się problematy-
ką bezpieczeństwa osób i mienia, jak również 
równego statusu kobiet i mężczyzn. Staramy się 
do tematów podchodzić w sposób przekrojo-
wy, a zarazem odpowiadać na zapotrzebowa-
nie chwili. Na przykład we wrześniu zajęliśmy 
się problemem przygotowania technicznego 
i organizacyjnego ośrodków z terenu naszego 
województwa do walki z chorobami nowotwo-
rowymi, a następne wrześniowe posiedzenie 
dotyczyło tematyki chorób układu krążenia. 
Październik upłynął pod hasłem bezpieczeń-
stwa publicznego i trendów w nim występują-
cych. W listopadzie zajęliśmy się analizowa-
niem kondycji szpitali marszałkowskich, a teraz 
nastał czas opiniowania i uchwalania budżetu 
województwa. W grudniu będziemy ustalać 
plan pracy komisji na pierwsze półrocze 2009 
roku oraz zamierzamy zająć się i problematyką 
społeczną i ochroną zdrowia w sposób jeszcze 
bardziej przekrojowy i zrównoważony.
— W obszarze zainteresowań polityki społecz-
nej znajdują się, między innymi, zagadnienia 
związane z polityką zatrudnienia. Czy, pana 
zdaniem, w sferze tej istnieją problemy wy-
magające w naszym województwie szybkich 
i priorytetowych działań?
— Kraj nasz, dokonując przemian społecznych 
i przekształceń gospodarczych, po 1989 roku 
przeszedł wiele trudnych momentów. Cofnij-
my się pamięcią, gdyż większość z nas w tym 
procesie uczestniczyła. Upadały nierentowne 

przedsiębiorstwa, ukryte bezrobocie ujawni-
ło się na rynku pracy. Ogarnęły nas problemy 
nieznane gdzie indziej w takiej skali, bo nikt 
jeszcze nie podążał drogą w kierunku od komu-
nizmu do kapitalizmu. Jednak trzeba zauważyć, 
że województwo śląskie nie było w najgorszej 
sytuacji, mimo likwidacji wielu kopalń, hut czy 
też innych zakładów przemysłowych. Wciąż 
pozostawał potencjał produkcyjny zasilany 
dopływem nowych technologii i potencjał wy-
kwalifikowanej siły roboczej. W najcięższych 
czasach państwo uruchamiało bardzo poważne 
środki pomocowe i programy społeczne, których 
skutki możemy obserwować właśnie dzisiaj, 
chociażby wcześniejsze emerytury. W naszym 
województwie skupienie ludności powoduje, 
że aby społeczeństwo funkcjonowało normal-
nie, sami dla siebie mamy do wykonania ogrom 
pracy, a jak jest praca, to ktoś musi ją wykonać, 
gorzej gdyby tej pracy nie było. Nie sposób nie 
wspomnieć tutaj o emigracji zarobkowej. Po 
wejściu Polski do Unii Europejskiej i otwarciu 
się zagranicznych rynków pracy, bezrobocie 
u nas radykalnie się zmniejszyło, pozostaje 
tylko pytanie, jakie szkody ponieśliśmy, tracąc 
może tylko czasowo najbardziej mobilnych 
pracowników. Jednak ubiegłe lata, w których 
kształtowały się nowe lub też nowocześniejsze 
powiązania gospodarcze i stosunki społeczne, 
spowodowały zwiększenie chłonności i ela-
styczności rynku pracy. Dlatego generalnie sy-
tuację na śląskim rynku pracy oceniam jako sta-
bilną. Nie znaczy to, że nie będą się pojawiać 
miejscowe ogniska destabilizacji związane np. 
z ograniczeniem produkcji w jakimś zakładzie 
pracy lub z zamknięciem jakiegoś innego. Trze-
ba też będzie się zastanowić, jak zorganizować 
i zaplanować pracę służb społecznych w nowej 
rzeczywistości, kiedy bezrobocie spadło nie-
malże trzykrotnie i na razie nie poszukuje się 
pracy na zasadzie „każdą pracę przyjmę” i oby 
tak zostało.
— Chociaż obwiązujące w Polsce ustawodaw-
stwo odpowiada standardom europejskim, to 
kobiety nadal znajdują się na gorszych zawo-
dowo pozycjach niż mężczyźni. Dodatkowo 
nie wszystkie kobiety, które chcą – mogą praco-
wać. Na co należy zwrócić szczególną uwagę 
mówiąc o równym statusie kobiet i mężczyzn 
na rynku pracy? 
— Polskie społeczeństwo jest według mnie ra-
czej konserwatywne. Pod koniec XX wieku zo-
stało dość niespodziewanie postawione wobec 
nowych sytuacji w relacjach społecznych. To 
tak, jak dzieci wychowywane „pod kloszem”, 
następnie wypuszczone z domu, usamodziel-
nione, nie mając odpowiedniego doświadcze-

nia, popełniają błędy. Stąd zachowania, które 
nie występowały na taką skalę jeszcze kilka-
dziesiąt lat temu, a które wiążą się ze zmianami 
obyczajowymi, wzrostem dobrobytu, a także 
pogonią za sukcesem. Mobbing, molestowanie 
czy seksizm to pojęcia do niedawna jeszcze 
u nas nieznane, przybyłe z zachodu i mają tro-
chę inne niż tam pochodzenie, gdzie zaczęło 
się to od rewolucji obyczajowej przełomu lat 
60. i 70. Gdzieniegdzie w Ameryce nawet po-
włóczyste spojrzenie może przysporzyć wielu 
kłopotów w pracy. Mam nadzieję, że starania 
organizacji walczących z dyskryminacją kobiet 
na rynku pracy nie spowodują powstania gene-
racji chłopczyc współzawodniczących ze znie-
wieściałymi mężczyznami. Pamiętam dobrze 
jak za młodu w realiach PRL-u duże wrażenie 
robiły na mnie panie obsługujące samochód 
– śmieciarkę i manewrujące ciężkimi pełnymi 
pojemnikami. A kobiety na traktory? To nie był 
równy status! Sam zatrudniałem kobiety w mo-
ich przedsiębiorstwach i znam wszystkie tego 
blaski i cienie. Nigdy nie przyszłoby mi do gło-
wy, aby na przykład myśleć kategoriami: zatrud-
nię Nowakową, a nie Kowalskiego, bo jej mniej 
zapłacę niż jemu. Uważam, że odpowiedzialny 
manager potrafi zapewnić odpowiednie warunki 
w pracy zarówno kobietom, jak i mężczyznom. 
Jestem ponadto przeciwny jakiejkolwiek dyskry-
minacji, w tym płacowej, między płciami. Mu-
szę też zaznaczyć, że są pewne zawody chętniej 
wybierane przez panie, niektóre nawet sfemini-
zowane. W moim życiu spotkałem wiele kobiet, 
które wykonywały swoje obowiązki lepiej niż 
mężczyźni na tych samych stanowiskach, robi-
ły kariery, kierowały mężczyznami i były wyżej 
od nich wynagradzane. Oczywiście komisja jest 
gotowa, aby zareagować na wszelkie sygnały 
o nieprawidłowościach w tym zakresie.
— Czy sądzi pan, że panujący obecnie świa-
towy kryzys gospodarczy, odczuwalny najbar-
dziej w krajach zachodnich, może zagrozić 
rynkowi pracy w Polsce? 
— Na to pytanie muszę też odpowiedzieć py-
taniem. Czy to już jest kryzys? Zaczął się w Sta-
nach Zjednoczonych i przeleciał po giełdach 
światowych jak burza z piorunami i gradobi-
ciem. Rynki finansowe od dawna były opisywa-
ne jako nadmuchany balon. Udzielanie przez 
banki ryzykownych kredytów na zasadzie: jeże-
li ma wyczuwalny puls, można mu dać, obraca-
nie wirtualnym kapitałem, zemściło się. Ale to, 
że ktoś gdzieś będzie musiał wyprowadzić się 
z domu, na który go nie stać, albo nie kupi no-
wego samochodu tylko pojeździ starym, nie jest 
tragedią. Na Zachodzie, a szczególnie w Ame-
ryce, społeczeństwo jest do tego przyzwycza-
jone i przetrwa obniżkę koniunktury, która jest 
falująca i jest pewne, że znowu odbije do góry. 
Skoro rządy szerokim gestem wyrównują ban-
kom straty, to widocznie mają z czego. Niestety 
z pieniędzy społecznych, bo innych nie mają 
i tym sposobem ludzie tracą dwa razy. Podsta-
wowym pytaniem i to dotyczącym też nasze-
go kraju jest: w jakim stopniu zawirowania na 
rynkach finansowych wpłyną na spowolnienie 
gospodarcze? Spadek popytu, spadek produkcji, 
w rezultacie zwolnienia pracowników, to scena-
riusz recesji, która może mieć bardziej ostry lub 
łagodny przebieg. Musimy być na to przygoto-
wani, ale też pamiętać, że Polska będąc powią-
zana ze światowym systemem gospodarczym, 
nie jest wybitnie uzależniona od eksportu, który 
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przysparza ok. 40% PKB. Na dodatek, rzeczy-
wiście, wskaźniki ekonomiczne mamy dobre 
i jak na razie zaryzykowałbym w chwili obecnej 
twierdzenie, że problem byłby, gdyby pracy nie 
było, ale jak już mówiłem, ona jest i wystarczy 
rozejrzeć się wokoło. Istnieje natomiast kwestia 
wysokości zarobków. Zagraniczni inwestorzy 
budują u nas fabryki, między innymi z powo-
du fachowej i jednocześnie tańszej siły robo-
czej. Musimy więc być cały czas konkurencyjni 
na świecie. Tak więc uważam, że rynek pracy 
mamy już na tyle ukształtowany, iż jesteśmy 
w stanie dać sobie radę w czasie spowolnienia 
gospodarczego. Natomiast z troską obserwu-
ję, co będzie się działo dalej z OFE, z których 
wspomniane na początku zjawiska wywiały 
poważne sumy pieniędzy, a to przecież nasze 
zabezpieczenie na przyszłość i nikt w obecnym 
systemie emerytalnym nie zwolni państwa od 
odpowiedzialności.
— Powszechnie wiadomo, że służba zdrowia 
znajduje się od dawna w złym stanie. Komisja 
poświęca sporo uwagi tym problemom. Czy 
w związku z tym polityka społeczna nie schodzi 
na drugi plan? 
— Służba zdrowia to takie wojskowe określenie. 
Od razu przypominają mi się kamasze. Leczenie 
ludzi albo – jak się ogólnie określa  – „ochrona 
zdrowia” to zajęcie jak wiele innych. O złym 
stanie zabezpieczenia tej sfery potrzeb społe-
czeństwa nie możemy mówić bez podkreślenia, 
iż generalnie poziom medycyny w Polsce jest 
wysoki, a więc i merytoryczny poziom ochro-
ny zdrowia także. Wykonywane są w zasadzie 
wszystkie procedury znane nauce, z czego wie-
le na najwyższym poziomie. Nawet na brak wy-
posażenia w nowoczesną aparaturę nie można 
narzekać. Problemem natomiast jest dostępność 
usług, kolejki i koszty, w tym płace; przy czym 
na dostępność też mają wpływ koszty. I tutaj 
pojawia się pytanie o znaczeniu podstawowym, 
o ile nie narodowym, mianowicie: czy koszty 
są za duże, czy nakłady za małe? Obecny rząd 
postanowił wyjaśnić tę kwestię i naprawić za-
niechania poprzednich ekip. Pakiet ustaw unor-
muje sytuację i przystosuje jednostki ochrony 
zdrowia do współczesnych realiów gospodar-
czych. Nasza Komisja rzeczywiście ostatnio 
poświęcała dużo czasu sprawom ochrony zdro-
wia. Na terenie województwa śląskiego funk-
cjonuje 56 jednostek ochrony zdrowia podle-
głych samorządowi wojewódzkiemu. Są takie, 
które mają sukcesy, ale są i takie z problema-
mi. Nad jednymi i drugimi Komisja pochyla się 
w swoich obradach, zgodnie z kompetencjami. 
Wielokrotnie omawiano też przekrojowo spra-
wy chorób mających charakter społeczny nę-
kających mieszkańców naszego województwa. 
Oprócz tego chciałbym przypomnieć, że Sejmik 
powołał na początku obecnej kadencji Komisję 
Doraźną ds. Polityki Społecznej i Prorodzinnej. 
Dodatkowo w planie pracy na pierwsze półro-
cze 2009 planuję umieszczenie tematów i ak-
tywizacji zawodowej i opieki społecznej oraz 
wspólnego posiedzenia obu komisji. Nawiasem 
mówiąc, szczególnie na szczeblu samorządo-
wym, termin „polityka społeczna” gotów byłbym 
zamienić na termin „problematyka społeczna”, 
bo samorządy zajmują się społecznymi i ludzki-
mi bolączkami, a mam wrażenie, że nie starają 
się ukształtować nowego modelu człowieka, co 
już kiedyś się źle skończyło. Ale to już jest temat 
na inną dyskusję.
— Którymi grupami osób powinny zająć się 

w pierwszej kolejności jednostki zajmujące się 
problematyką społeczną w naszym wojewódz-
twie? Które grupy najbardziej narażone są na 
bezrobocie czy też wykluczenie społeczne?
— To pytanie dotyczy też planu prac naszej Ko-
misji, o czym mówiliśmy przed chwilą. W mo-
ich kontaktach z problematyką społeczną jest 
też kilkuletnie doświadczenie w pracy ławnika 
w sądzie w wydziale rodzinnym. Z tej pozycji 
miałem wielokrotnie okazję obserwować ludz-
kie losy i losy rodzin na zakrętach życiowych. 
Co doprowadza tych, przecież niewątpliwie 
szczęśliwych kiedyś ludzi, przed oblicze sądu? 
Bardzo często alkohol! Najczęściej po długich 
latach rodzinnych męczarni. Rozbita rodzina, 
dzieci pozbawione prawidłowej opieki, obser-
wujące przemoc. Alkohol to również pijani kie-
rowcy i wypadki. Słyszymy codziennie lub co 
tydzień komunikaty w mediach. Alkoholizm to 
bez wątpienia choroba mająca poważny wpływ 
na kondycję społeczeństwa w ogóle. Tu znów 
mogę powiedzieć, że spotkałem ludzi, którzy 
uporali się z nałogiem. Byli znowu szczęśliwi. 
Dzięki sile charakteru i przy pomocy rodziny. 
Ale nie wszyscy tak potrafią. Trzeba im pomóc. 
Podobny problem jest z narkotykami. Z tym, że 
narkotyki szybciej wciągają w otchłań. Istnieją 
wojewódzkie programy walki z tymi plagami, 
ale trzeba te sprawy śledzić na bieżąco. Takie są 
moje, może i trochę subiektywne, obserwacje. 
Natomiast co do grupy najbardziej narażonej na 
skutki znalezienia się w sytuacji bezrobotnego, 
zwróciłbym uwagę na osoby po pięćdziesiątce. 
Sytuacja taka dla człowieka staje się trauma-
tyczna. Uważa często, że nie jest w stanie na-
uczyć się czegoś nowego, jego miejsce zajmują 
młodsi, silniejsi fizycznie i psychicznie, a do 
emerytury jeszcze kawał czasu. Trudno jest się 
znaleźć w takiej sytuacji. Z grupy zagrożonych 
wykluczeniem wyróżniłbym długotrwale bezro-
botnych, z wyjątkiem tych, którzy urządzili się 
w tzw. szarej strefie. Myślę też o osobach w wie-
ku emerytalnym pozostających bez lub z bardzo 
niskimi środkami na życie i osobach w pode-
szłym wieku pozostających bez opieki.
— Działania Komisji skupiają się również na 
sprawach związanych z porządkiem i bezpie-
czeństwem publicznym. Jak ocenia pan aktu-
alny poziom bezpieczeństwa w naszym woje-
wództwie?
— No cóż, subiektywne odczucie mogłem 
w październiku skonfrontować ze statystyką. Na 
posiedzeniu Komisji gościli panowie komendan-
ci wojewódzcy policji, straży pożarnej, naczel-
nik prokuratury apelacyjnej i dyrektor Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Urzędu Wojewódzkiego. Z przedstawionych 
materiałów wynika, że zmniejszyła się np. licz-
ba wypadków drogowych, jest mniej kradzieży, 
wzrosła wykrywalność. Mówię tu w kontekście 
porównania z ubiegłym rokiem – ogólnie więk-
szość wskaźników kształtuje się korzystnie, lecz 
odnotowano wzrostową tendencję w kategorii 
rozboje, udział w bójce i pobiciu. Mało pocie-
sza fakt, że jednocześnie wzrosła w tej kategorii 
wykrywalność. Wydaje się, że rozboje to jedna 
z negatywnych cech charakteryzujących wiel-
kie skupiska ludności na całym świecie. Nie po-
winno to demobilizować odpowiednich służb 
w walce z tego rodzaju przestępczością, która 
jest społecznie postrzegana jako jedna z naj-
bardziej uciążliwych w codziennym życiu. Pan 
prokurator potwierdził ze swojej strony korzyst-
ne tendencje opisane przez przedstawiciela po-

licji w zakresie ogólnego spadku przestępczości, 
zaznaczając jednak problem powstawania zale-
głości w prowadzonych sprawach. Bierze się to 
z rozszerzonych obowiązków prokuratorów, 
a rzutuje na szybkość postępowań w najbardziej 
skomplikowanych i wielowątkowych sprawach 
gospodarczych. Państwowa Straż Pożarna pro-
wadzi działania dwutorowo: operacyjne i pro-
filaktyczne. Jest częścią Krajowego Systemu 
Ratowniczo – Gaśniczego. Ilość interwencji 
w ostatnim roku spadła, ale na tle wieloletniej 
tendencji wzrostowej. Wyposażenie w sprzęt 
zabezpiecza potrzeby, a jednocześnie prowa-
dzona jest jego stała modernizacja. Przedsta-
wiciel urzędu wojewódzkiego omówił sprawę 
przygotowań do realizacji Rządowego Progra-
mu Ograniczenia Przestępczości i Zachowań 
Aspołecznych „Razem Bezpieczniej”. Naświe-
tlił też problemy związane z bezpieczeństwem 
w czasie organizacji imprez masowych i szko-
leń w tym zakresie samorządów lokalnych.
— W marcu radni podjęli uchwałę w sprawie 
przyjęcia wojewódzkiego programu wyrówny-
wania szans osób niepełnosprawnych i prze-
ciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na 
lata 2008 – 2010. Proszę powiedzieć, jakie są 
priorytetowe kierunki działań przyjęte w tym 
programie?
— W pewnym sensie spodziewałem się tego 
pytania i dlatego, gdy mówiliśmy o wyklucze-
niu społecznym, nie wspomniałem o niepełno-
sprawnych. Problem jest ważny, ale też niepeł-
nosprawni od dłuższego czasu, w porównaniu 
z dawnymi latami, są w znacznie lepszej sytu-
acji. Priorytetowe kierunki działań wytyczone 
w uchwale  to: profilaktyka, tzn. wczesne pod-
jęcie pomocy niepełnosprawnemu w nowej sy-
tuacji życiowej, następnie wspieranie i wzmac-
nianie jego samodzielności i aktywności 
zawodowej. Działania o charakterze pomo-
cowym mają na celu przezwyciężenie trudnej 
sytuacji życiowej niepełnosprawnego i jego ro-
dziny oraz zapobieganie marginalizacji i wyklu-
czeniu. Działania przystosowawcze zmierzają 
do przystosowania środowiska społecznego do 
samodzielnego życia niepełnosprawnego. Pozo-
stają jeszcze jako priorytet działania edukacyjne 
skierowane do społeczeństwa, a kształtujące od-
powiednie postawy wobec niepełnosprawnych 
i w końcu promocja mająca na celu spopulary-
zowanie i rozreklamowanie efektów ich pracy, 
a także pokazanie samodzielności. Program jest 
opracowany w ten sposób, że określa – oprócz 
priorytetów – sześć celów operacyjnych, z któ-
rych zwróciłbym uwagę na trzeci – dotyczący 
zwiększenia dostępności kształcenia, piąty 
– dotyczący kompleksowego systemu rehabili-
tacji i szósty – dotyczący wyrównywania różnic 
pomiędzy podregionami województwa. Żeby 
opisać program ostatecznie, trzeba powiedzieć 
jeszcze, że cele dzielą się na przedsięwzięcia, 
a te na zadania. Zobaczymy, jaki będzie szcze-
gółowy plan pracy komisji na przyszły rok, ale 
pewnie w okolicach połowy roku dobrze by 
było zapytać niepełnosprawnych, jakie korzyści 
z biegnącego programu odnoszą.
Na koniec, z okazji zbliżających się świąt Boże-
go Narodzenia wszystkim czytelnikom, pracow-
nikom instytucji zajmujących się problematyką 
społeczną, WUP, ROPS oraz Redakcji pragnę 
tą drogą złożyć serdeczne życzenia wesołych, 
spokojnych Świąt i wielu sukcesów w Nowym 
Roku.
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— Odmienność kulturowa to pojęcie bar-
dzo szerokie. Dotyczy zarówno imigrantów, 
uchodźców, repatriantów, reemigrantów, 
osób z mieszanych małżeństw, jak również 
przedstawicieli mniejszości narodowych 
i etnicznych — wymienia Monika Łyżwiń-
ska z Centrum Metodycznego Poradnictwa 
Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Katowicach.
Doradcy zawodowi, którzy pomagają cudzo-
ziemcom odnaleźć się na polskim rynku pra-
cy, nie mają łatwego zadania. Muszą bowiem 
niemal nieustająco uzupełniać i poszerzać 
wiedzę w zakresie możliwości kształcenia 
i doskonalenia zawodowego cudzoziemców, 
prawnych regulacji i obwarowań związanych 
z możliwością podejmowania przez nich pra-
cy w Polsce, uznawania ich dokumentów itd. 
Jednocześnie – a może raczej przede wszyst-
kim – doradcy zawodowi muszą stale uczyć 
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się rozumienia ludzi wywodzących się z róż-
nych kultur i rożnych społeczeństw. I właśnie 
temu drugiemu służyć miało szkolenie zorga-
nizowane niedawno przez katowicki WUP.
— Łącznie w szkoleniach wzięło udział po-
nad 70 doradców zawodowych. Z ilości 
przesłanych do nas zgłoszeń, a także oży-
wionej dyskusji, jaka pojawiła się w trakcie 
szkoleń, wyraźnie widać, że praca z osobami 
odmiennymi kulturowo, to już nie zjawisko 
marginalne, lecz coraz bardziej spotykane 
i powszechne. W każdym urzędzie pracy po-
jawiają się tacy klienci — przekonuje Monika 
Łyżwińska.
Doradcy zawodowi świetnie zdają sobie spra-
wę z tego, że są na tyle efektywni, na ile po-
moc przez nich udzielana jest kompleksowa. 
— Tak naprawdę musimy mieć wiedzę doty-
czącą zarówno prawnych aspektów wprowa-
dzenia cudzoziemca na polski rynek pracy, 
jak również wszystkich kwestii społecznych, 
a nawet zagadnień z antropologii kultury, bez 
których trudno zrozumieć osobę wywodzącą 
się z zupełnie odmiennej od naszej kultury — 
przekonuje Piotr Cupiał, doradca zawodowy 
będzińskiego PUP. — W czerwcu tego roku 
zgłosił się do naszego urzędu Amr Mahmoud, 
który przyjechał do Polski z Kairu. Choć tam 
się urodził, wychował, skończył studia i pro-
wadził własną firmę, postanowił przyjechać 
do ojczyzny swojej matki, bo tu – w kraju tak 
różnym od swojego – widzi dla siebie lepszą 
przyszłość. To człowiek ciekawy świata i lu-
dzi, z dużym dystansem do siebie. Wydaje się 
nie zrażać biurokratycznymi trudnościami, ja-
kie napotyka w Polsce. Choć od jego przyjaz-
du nie minęło jeszcze pół roku, on już ukoń-
czył kurs obsługi wózka widłowego i stara się 
o pracę magazyniera. Teraz skierowaliśmy 
go na kurs języka polskiego, bo to aktualnie 
największy jego problem. Ponieważ zna bie-
gle język arabski i angielski, jest szansa, że 
w przyszłości znajdzie pracę w porcie lotni-
czym. Powiem szczerze – trzymam za niego 
kciuki, bo to bardzo odważny, pogodny i nie-
zwykle życzliwy człowiek – mówi Cupiał.
W statystykach zabrzańskiego urzędu, wśród 
osób odmiennych kulturowo, zdecydowanie 
najwięcej jest Romów.
— Z przykrością muszę powiedzieć, że to 
grupa bardzo dyskryminowana przez nasze 
społeczeństwo. Pracodawcy – myślę, że wy-
nika to z ich niewiedzy – są często uprzedze-
ni do Romów i nie chcą ich przyjmować do 
pracy. Tymczasem to grupa zróżnicowana. 
By z nią pracować, konieczne jest szanowa-
nie zwyczajów Romów i zrozumienie ich 
kultury. W Polsce to ciągle duży problem — 
mówi Bogusława Bębnik, doradca zawodowy 
zabrzańskiego PUP.
Mieszkająca w Polsce od 14 lat, bezrobotna 
Ukrainka to również klientka zabrzańskiego 
Powiatowego Urzędu Pracy. 
— Na Ukrainie pracowałam jako brygadier 
w fabryce firan. Kiedy przyjechałam do Pol-
ski, okazało się, że przede wszystkim muszę 

nauczyć się języka. Cztery razy w tygodniu 
przez godzinę powtarzałam więc polskie 
zwroty z mężem. Efekt? Żadna z moich ukra-
ińskich koleżanek nie mówi tak dobrze po 
polsku, jak ja — mówi z dumą pani Tatiana.
Ukrainka, we współpracy z doradcą zawodo-
wym, stara się pożegnać wreszcie ze statusem 
bezrobotnej.
— Korzystałam z propozycji urzędu i przez 
pół roku pracowałam w Punkcie Pomocy 
Koleżeńskiej w Zabrzu – Biskupicach. Choć 
nie zdołałam w tym czasie znaleźć żadnej 
pracy dla siebie, nie poddaję się i od lutego 
zgłaszam do szkoły policealnej, gdzie będę 
się uczyć w zawodzie technika informatyka 
— mówi.
Również wśród bezrobotnych zarejestrowa-
nych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ru-
dzie Śląskiej znajdują się klienci z odmien-
nych kultur. W tym grupie możemy znaleźć 
Romów, osoby urodzone na Litwie, w Rosji, 
Kazachstanie, Ukrainie, Słowacji, a nawet 
– jakiś czas temu – w dalekiej Sri Lance. 
— Różnice kulturowe nie są zasadniczą prze-
szkodą w nawiązaniu komunikacji z nimi. 
Niekiedy pewnym problemem w przedsta-
wianiu ofert pracy może być nieznajomość 
języka polskiego, choć nie jest to regułą. Jakiś 
czas temu pracowaliśmy z obywatelem Sri 
Lanki, absolwentem dwóch uczelni. W urzę-
dzie pracy poszukiwał ofert w obszarze mar-
ketingu i zarządzania. On sam pasjonował 
się i zajmował wtedy ludowym tańcem i te-
atrem, brał udział w amatorskich festiwalach 
sztuki teatralnej. W naszym kraju w pełni się 
zaaklimatyzował, podjął współpracę literacką 
z czasopismami, wydał tomik poezji. Aktual-
nie pracuje jako animator kultury — opowia-
da Danuta Szmidt z rudzkiego PUP.
Wśród byłych klientów tego urzędu są rów-
nież tacy, którzy korzystając z dotacji, zało-
żyli własną działalność gospodarczą. Z tej 
możliwości skorzystała Ukrainka z doświad-
czeniem zawodowym eksperta w klinice me-
dyczno – kosmetycznej. Aktualnie otwiera 
centrum odnowy biologicznej, które będzie 
świadczyło usługi w zakresie kosmetyki, ma-
sażu leczniczego i rehabilitacji. 
Krzysztof Borkowski, doradca zawodowy 
z PUP w Rudzie Śląskiej, pozytywnie ocenia 
efekt końcowy pracy z Ukrainką.
— Klientka ma duże doświadczenie zawo-
dowe. Jej jeszcze niezbyt biegła znajomość 
polskiego nie powinna w tym przypadku być 
przeszkodą — mówi.
Eksperci rynku pracy zgodnie twierdzą, że mi-
nimalizowanie zjawiska dyskryminacji zawo-
dowej osób odmiennych kulturowo to bardzo 
ważny element promowania otwartego rynku 
pracy.
— W wyniku dużej migracji coraz powszech-
niejsza – również w Polsce – jest różnorod-
ność społeczna. Dlatego tak ważne jest ro-
zumienie ludzi wywodzących się z różnych 
kultur — przekonuje Monika Łyżwińska.

(NIE)ZUPEŁNIE TACY SAMI
RÓŻNICE KULTUROWE

Joanna Lidochowska
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— Polska gospodarka potrzebuje tysięcy fa-
chowców. Od dawna mówi się o tym, że nie-
zbędna jest głęboka reforma szkolnictwa zawo-
dowego. Ministerstwo Edukacji powołało już 
zespół ekspertów, którzy opracują założenia 
stosownej reformy. Niestety, jak to z reformami 
bywa, wszystko potrwa nawet parę lat. Wygląda 
więc na to, że szybciej „mała reforma” ma szan-
sę być wprowadzona na Śląsku właśnie przez 
Kuratorium Oświaty w Katowicach...
— Zamierzamy zaproponować współpracę 
wszystkim stronom zainteresowanym rozwiąza-
niem problemów szkolnictwa zawodowego na 
Śląsku. Podkreślam – współpracę, bo samo ku-
ratorium niewiele może zdziałać. We wrześniu 
rozpoczęliśmy, mając pełną aprobatę wojewody 
śląskiego, debatę i jednocześnie kampanię spo-
łeczną, która ma reaktywować szkolnictwo za-
wodowe w tym regionie. Cel jest jasno określony 
– chcemy, by za rok powstało na Śląsku kilka, 
a jeśli się uda, kilkanaście nowych kierunków 
kształcenia zawodowego, będących bezpośred-
nią odpowiedzią na zapotrzebowanie tutejszego 
rynku pracy. Żeby to zrobić, wszyscy musimy 
zjednoczyć siły.

— Czego kuratorium oczekuje od pracodawców?
— Po pierwsze powinni jasno określić, w jakich 
zawodach najbardziej potrzeba dziś siły robo-
czej. Po drugie, by współpracowali z samorzą-
dami. To znaczy, że jeśli organy prowadzące 
zdecydują się na uruchomienie dodatkowych 
klas, dobrze byłoby, żeby uczniowie nie tylko 
mogli odbywać praktyki zawodowe w przedsię-
biorstwach i firmach, gdzie w przyszłości naj-
prawdopodobniej będą pracować, ale również 
by – na ile to możliwe – pracodawcy oddelego-
wywali na jakiś czas swoich pracowników do 
praktycznego kształcenia młodzieży.

— Nie uważa pan, że to zbyt duże oczekiwania 
w stosunku do pracodawców? To chyba powin-
na robić szkoła...
— To jest koszt, który trzeba ponieść, by osią-
gnąć cel. To jest też inwestycja, bo przecież 
w ten sposób pracodawca będzie szkolił dokład-
nie taką kadrę, jakiej potrzebuje dziś i w najbliż-
szych latach.

— Dlaczego nie może tego robić nauczyciel 
przygotowania zawodowego?
— W tej chwili bardzo trudno znaleźć dobrego 
fachowca, który miałby dodatkowo uprawienia 
pedagogiczne, czyli takie, które pozwalają pra-
cować z młodzieżą. Jeżeli ministerstwo zmieni 
rozporządzenie w tej sprawie, szkoły będą mo-
gły podpisywać umowę ze specjalistami róż-
nych branż. I co najważniejsze, będą to mogli 
być właśnie urlopowani pracownicy firmy, która 
w przyszłości ma zatrudnić u siebie uczniów. 

ODCZAROWAĆ ZAWODÓWKI

Rozmowa 
z Dariuszem Wilczakiem, 

wicekuratorem 
oświaty 

w Katowicach

Dążymy do tego, żeby orientacja prozawodowa 
i poradnictwo w tym zakresie rozpoczynały się 
już w gimnazjum. To wtedy po raz pierwszy pra-
codawcy powinni mieć możliwość przedstawie-
nia uczniom, ich rodzicom i opiekunom swojej 
oferty. Dziś jest tak, że większość gimnazjali-
stów, bez względu na swoje predyspozycje, wy-
biera się do liceum. Tymczasem część uczniów 
nie daje rady nawet zdać matury, nie mówiąc 
o ukończeniu studiów. Młodzi ludzie zostają 
więc bez żadnego zawodu i zasilają szeregi bez-
robotnych. Gdyby odwrócili sytuację i zdecy-
dowali się na kształcenie zawodowe, znacznie 
szybciej mieliby i zawód, i pracę, dzięki której 
mogliby się utrzymać i usamodzielnić. A prze-
cież, gdyby po jakimś czasie dojrzeli jednak do 
decyzji o dalszej edukacji, zawsze mogliby reali-
zować swoje plany.

— Mam wrażenie, że najtrudniej będzie przeko-
nać do tego pomysłu rodziców gimnazjalistów. 
Prawie każdy chce dziś, by jego dziecko się roz-
wijało, edukowało, żeby skończyło studia...
— Chcemy pokazać rodzicom, że ich dzieci 
mogą mieć zapewnioną bezpieczną przyszłość 
zawodową. Dlatego rozpoczynamy kampanię 
społeczną. Ja wiem, że to jest trochę taka praca 
u podstaw, ale da się to zrobić. Trzeba podnieść 
rangę kształcenia zawodowego. Trzeba pokazać 
wszystkim, że dziś mieć dobry fach i potrafić się 
z niego utrzymać to prawdziwe szczęście i że 
dobry fachowiec to dziś prawdziwy skarb.

— Na razie odbyła się pierwsza debata. Co dalej?
— Chcemy, by podobne spotkania i dyskusje 
odbyły się do końca roku we wszystkim naszych 
delegaturach. Zapraszamy do rozmowy szcze-
gólnie te gminy, które są mocno ukierunkowa-
ne na kształcenie zawodowe. Chcemy stworzyć 
spójny system dla całego Śląska. Jednocześnie 
zamierzamy doprowadzić do sytuacji, by gminy 
sąsiadujące ze sobą nie rywalizowały. To zna-
czy, że jeśli przykładowo Katowice nie otwo-
rzą u siebie dodatkowych oddziałów w liceach 
ogólnokształcących, to Mysłowice czy Chorzów 
też nie mogą tego zrobić. Jeśli otworzą je, to jest 
to tak mała odległość, że słabsi uczniowie, któ-
rzy nie dostali się do szkół w swoich miastach, 
przejdą tam automatycznie. I cała praca na nic.

— A kiedy pan uzna, że kuratorium osiągnęło 
sukces?
— Tak jak wspomniałem na początku, sukces 
będzie wtedy, jeśli od września powstaną pierw-
sze klasy, które kształcić będą fachowców na 
przykład dla kompanii węglowej, przemysłu sa-
mochodowego itd., czyli dla tych gałęzi śląskiej 
gospodarki, która teraz dramatycznie potrzebuje 
fachowców. 

Rozmawiała: Joanna Lidochowska
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Klaudiusz Siwiec, przedsiębiorca, prezes Izby Prze-
mysłowo – Handlowej w Tarnowskich Górach:
— Gdyby brak praktycznej umiejętności wykony-
wania zawodu dzisiejszych absolwentów szkół był 
jedynym problemem, z jakim spotykam się w czasie 
rekrutacji, być może byłbym w stanie go zaakcepto-
wać. Rozumiem to, że w szkole młody człowiek ma 
do czynienia głównie z teorią, a z praktyką spotyka 
się często dopiero w swojej pierwszej pracy. Nie-
stety, dzisiejsi absolwenci bardzo często nie tylko 

nie mają żadnych praktycznych umiejętności, ale również, z czym nie 
mogę się pogodzić, chęci do pracy. By to się zmieniło, potrzebna jest nie 
tylko głęboka reforma szkolnictwa, ale również zmiana nastawienia spo-
łecznego i edukacja, która tak naprawdę rozpoczyna się już w rodzinnym 
domu, bo tam uczy się szacunku do pracy. Dziś pracodawcom brakuje 
dobrych pracowników. Dla mnie dobry pracownik, wcale nie musi ozna-
czać, że od pierwszego dnia potrafi wszystko. Chętnie przyjmę do pracy 
osoby, które chcą się nauczyć zawodu. Ale niech mają chęć i zapał do 
pracy. Tymczasem prawda jest taka, że ze 100 osób kierowanych przez  
urząd, 30% zgłasza się do pracy tylko po to, aby uzyskać od pracodawcy 
potwierdzenie, że nie są zdolne do wykonywania danej pracy. Zdaniem 
pracodawców  jedynie 10%, 20% bezrobotnych kierowanych przez PUP 
chce rzeczywiście pracować. Inną kwestią jest faktyczny brak praktycz-
nych umiejętności wykonywania zawodu przez młodych ludzi. Ale gdzie 
mają się tego uczyć, skoro praktyki zawodowe, na które szkoła kieruje 
do mnie uczniów, trwają dwa tygodnie, góra miesiąc. Czego można się 
nauczyć w miesiąc?
IPH zaprosiła jakiś czas temu do debaty samorządowców, przedsiębior-
ców, urząd pracy i kuratorium oświaty. Udało się zorganizować parę spo-
tkań już w 2004 roku. Co z tego, że ustaliliśmy na nim pewne priorytety 
i kierunki działania, skoro dziś w 2008 roku nic z nich nie wynika, bo nie 
zostały w ogóle wprowadzone w życie. Jeśli w szkolnictwie mają zajść 
zmiany, to trzeba wreszcie zacząć działać, a nie tylko o tym mówić.

Joanna Lidochowska

OSTATNI DZWONEK DLA KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO

Ivetta Gajczyk – Werner, naczelnik Wydziału Edu-
kacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu:
— Rokrocznie na podstawie opinii kuratora oświa-
ty, urzędu pracy i Powiatowej Rady Zatrudnienia, 
wyrażana jest zgoda na uruchomienie nowych 
kierunków kształcenia w Bytomiu. Nawet w CKU, 
w zasadniczej szkole zawodowej dla dorosłych, 
wprowadzonych jest kilka kierunków kształcenia. 
W przypadku niewielkiego naboru do konkretnego 
zawodu, otwierana jest  klasa dwuzawodowa lub 

wielozawodowa. Nasze miasto jest więc otwarte na kształcenie zawo-
dowe. Wystarczy wspomnieć, że na 9 zespołów szkół, w 6 funkcjonują 
zasadnicze szkoły zawodowe kształcące w kilkudziesięciu zawodach. 
Zamierzamy jeszcze wzmocnić udział pracodawców w kształceniu zawo-
dowym w Bytomiu poprzez podpisanie z nimi porozumienia. Chcemy też 
zwiększyć współpracę z PUP w celu wprowadzenia zawodów potrzeb-
nych na bytomskim rynku pracy. W najbliższym czasie otworzymy pra-
cownię doradztwa zawodowego, która zajmowałaby się promocją szkół 
zawodowych  mających siedzibę w Bytomiu.

Jadwiga Kandora, dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Lublińcu:
— By dostosować sieć szkół zawodowych na Ślą-
sku do obecnie rozwijających się gałęzi przemysłu, 
konieczne jest zatrudnianie odpowiedniej liczby 
szkolnych doradców zawodowych już w szkołach 
gimnazjalnych. Zalążki kształcenia zawodowego 
widoczne powinny być tak naprawdę już na pozio-
mie szkoły podstawowej. Niezbędna jest też współ-
praca pomiędzy wszystkimi podmiotami zajmują-

cymi się zagadnieniem szkolnictwa zawodowego zarówno na poziomie 
lokalnym, jak i ogólnokrajowym i szersze niż obecnie zastosowanie opra-
cowywanego przez publiczne służby zatrudnienia monitoringu zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych, a także diagnozy zapotrzebowania na 
zawody i specjalności. Myślę, że warto skorzystać też ze sprawdzonych 
wzorców zagranicznych w zakresie kształcenia zawodowego, które oczy-
wiście należy dostosować do realiów polskich. Za interesujący uważam 
też pomysł powrotu do koncepcji tworzenia centrów kształcenia zawodo-
wego na szczeblu powiatowym, w których młodzież szkół zawodowych 
i średnich będzie zdobywać praktyczne i fachowe umiejętności wykony-
wania zawodu. 

Weronika Tebinka, dyrektor Zespołu Szkół Mecha-
niczno – Elektronicznych w Gliwicach:
— Podstawą funkcjonowania szkoły zawsze była 
współpraca z partnerami przemysłowymi, kiedyś 
byli to partnerzy bardzo tradycyjni, jak np. huta, 
dzisiaj firmy działające w nowych warunkach. Po-
zyskiwanie uczniów dla szkolnictwa zawodowego 
jest dziś trudne ze względu na przeszłe działania 
niechętne kształceniu zawodowemu. Dla zmiany 
wizerunku niezbędne jest prowadzenie w szkołach 

gimnazjalnych doradztwa zawodowego i konieczne określanie predyspo-
zycji zawodowych uczniów. Niezbędna jest kampania informacyjna zmie-
niająca wizerunek kształcenia zawodowego. Nie może być takiej sytuacji, 
że do szkół zawodowych idą tylko najsłabsi uczniowie, a tym samym wy-
niki egzaminów końcowych nie spełniają oczekiwań pracodawców.
Lokalne zakłady pracy powinny dołożyć większej staranności w celu 
pozyskiwania przyszłych pracowników. W tym zakresie widzimy nastę-
pujące możliwości: prowadzenie płatnych praktyk nie tylko dla młodo-
cianych pracowników, ale także zawieranie z uczniami dodatkowych 
umów stypendialnych. Tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji 
na kursach doskonalących, szczególnie w zakresie umiejętności ogólno-
zawodowych, umożliwienie przez zakłady pracy dalszego doskonalenia 
się nowozatrudnianym pracownikom. Sprawą nieodzowną jest odbywa-
nie przez uczniów praktyk na terenie zakładów pracy. Nie może być tak, 
że zakłady, które oczekują na pracowników, nie angażują się w proces 
kształcenia zawodowego na lokalnym rynku pracy. Proponujemy tworze-
nie klas patronackich na zasadach wzajemnie określonych. Nieodzowny 
jest też monitoring rynku pracy w zakresie zawodów nadwyżkowych i de-
ficytowych tak, aby w ramach posiadanych możliwości szkoły mogły do-
konywać zmian w zakresie oferty edukacyjnej dla klas pierwszych. Nasza 
szkoła ma możliwości poszerzania swojej oferty edukacyjnej o kierunki 
pokrewne. Możemy otwierać nowe klasy zawodowe w szkołach średnich 
i zasadniczych, zgodnie z potrzebami rynku pracy, stąd nasze starania 
o pozyskiwanie uczniów o określonych predyspozycjach.

W październiku Ministerstwo Edukacji Narodowej zorganizowało pierwsze spotkanie zespołu doradczego w sprawie kształcenia zawodowego w Polsce. 
Sieć szkół zawodowych jest dziś źle zorganizowana. Przestarzały, wadliwy i mocno skostniały system dostarcza absolwentów bez wystarczających kwa-
lifikacji do wykonywania zawodu. W efekcie młodzi ludzie zamiast pracować, zasilają szeregi bezrobotnych. Eksperci biją na alarm: to ostatni dzwonek, 
by się wreszcie obudzić! Proponują m.in. skorzystanie we wzorców naszych zagranicznych sąsiadów i wprowadzenie dualnego systemu kształcenia. 
Chodzi o to, by w szkole odbywały się zajęcia teoretyczne, a w firmach –  pod okiem instruktorów – praktyczne. Konieczne jest też tworzenie takich kie-
runków kształcenia, które są zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem rynku pracy w konkretnych regionach Polski. Trzeba zatem brać pod uwagę realia 
gospodarcze i ściśle współpracować z pracodawcami. Resort edukacji zabiera się do pracy. Przygotowano już projekt założeń zmian organizacyjnych 
i programowych w szkolnictwie zawodowym. Zmiany szykują się również bezpośrednio w naszym regionie. Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach 
nie chce czekać bezczynnie. Dlatego rozpoczęło niedawno społeczną debatę na temat perspektyw rozwoju szkolnictwa zawodowego na Śląsku. To 
jeden z elementów szerokiej kampanii, która ma za zadanie przede wszystkim podnieść rangę szkół zawodowych.
Jak promować zawodówki, by przekonać młodych ludzi, że dziś warto mieć dobrych fach? Co zrobić, by zatrzymać „masową produkcję” absolwentów 
bez kwalifikacji? I wreszcie, jak usprawnić przepływ informacji między resortem pracy, pracodawcami i samorządami, by zreformować szkolnictwo? 
Te pytania zadaliśmy przedstawicielom zainteresowanych stron: kuratorium, władz samorządowych, publicznych służb zatrudnienia, przedsiębiorców 
i szkolnictwa zawodowego.

REANIMACJA ZAWODÓWEK
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GENDER MAINSTREAMING

Tymczasem w krajach Wspólnoty Euro-
pejskiej, której jesteśmy częścią od 2004 
roku, wiele dzieje się w kwestii wyrówny-
wania szans osób narażonych na dyskry-
minację ze względu na płeć, rasę, sytuację 
ekonomiczną, wiek, kolor skóry, język, 
religię, przekonania polityczne, pocho-
dzenie etniczne czy orientację seksualną. 
Od kilkudziesięciu lat tworzone są prawne 
i instytucjonalne podwaliny pod równość 
szans. Jednym z narzędzi takiego wsparcia 
w kwestii równości płci jest gender main-
streaming.

Pojęcie to oznacza włączanie problematy-
ki równości płci w główny nurt polityki, do 
wszystkich strategii i działań politycznych. 
Chodzi o to, by każda kwestia, rozwiąza-
nie systemowe, przepis prawny, decyzja 
polityczna – brały pod uwagę odmienne 
potrzeby kobiet i mężczyzn i były formu-
łowane tak, aby żadna z tych grup nie była 
dyskryminowana. Żaden przepis, decyzja 
czy system nie może ograniczać kobiet 
i mężczyzn w ich wyborach i możliwo-
ściach samorealizacji.

DAĆ KOBIETOM SZANSĘ 
Równouprawnienie płci w projektach

W Polsce kobiety i mężczyźni są równi wobec prawa na mocy artykułu 33 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Jednak-
że wiele czynników sprawia, że kobiety są w trudniejszej sytuacji, także na rynku pracy. Mimo że statystycznie lepiej 
wykształcone i bardziej chętne do działań aktywizacyjnych niż mężczyźni, kobiety zmagają się z wieloma problemami 
– trudniej im zdobyć pracę, utrzymać ją, awansować, otrzymywać za porównywalną pracę to samo wynagrodzenie co 
mężczyzna. Jednym z czynników osłabiających pozycję kobiety na rynku pracy jest rola żony i matki. 

Gender to wyraz angielski oznaczający 
płeć, ale nie w znaczeniu biologicznym, 
a społeczno – kulturowym. Definiuje on 
różnice społeczno – kulturowe przypisane 
kobietom i mężczyznom dotyczące po-
staw, charakteru, osobowości, sposobów 
reagowania, emocji, zainteresowań, pre-
dyspozycji, zdolności. Gender oznacza 
sposób pojmowania, postrzegania i przy-
pisywania określonych cech, atrybutów 
i zachowań kobiecie i mężczyźnie przez 
ogół społeczeństwa. 
Gender mainstreaming nie jest strategią 
prokobiecą – obie płcie są w równym stop-
niu włączone w myślenie koncepcyjne. 
Jednak, ze względu na wcześniej wspo-
mniane liczne okoliczności oraz głęboko 
zakorzenione w mentalności społecznej 
stereotypy, kobiety są dyskryminowa-
ne. Wynika to m.in. ze stereotypowego 
pojmowania ról kobiet (siedzą w domu, 
sprzątają, wychowują dzieci, gotują i szy-
dełkują) i mężczyzn (zarabiają, decydują). 
W stereotypie ocena możliwości zawodo-
wych pań (bierne, nieobecne z powodu 
urodzenia dziecka lub jego choroby, słab-

sze psychicznie, niedyspozycyjne) jest niż-
sza niż panów (przebojowi, konsekwentni, 
kompetentni, z umiejętnościami organiza-
cyjnymi i kierowniczymi, kreatywni). Ko-
bieta pracująca, mająca ambicje zawodo-
we, często czuje się winna, że realizując 
się w pracy, zaniedbuje swoje powinności 
wobec rodziny. 

Z tym stereotypem walczy Unia Europej-
ska. Równość szans jest jedną z 4 polityk 
horyzontalnych. Znajduje to odzwiercie-
dlenie w zapisach prawnych, tzw. dyrekty-
wach, które zobowiązują państwa człon-
kowskie do wydania odpowiednich aktów 
wykonawczych, mających wyrównywać 
szanse kobiet i mężczyzn. Obecnie istnie-
je 10 unijnych dyrektyw równościowych 
w obszarze zatrudnienia i zabezpieczeń 
społecznych. Celem polityki równości jest 
osiągnięcie niezależności ekonomicznej 
kobiet i mężczyzn, ułatwienie godzenia 
życia zawodowego i rodzinnego, propa-
gowanie równego uczestnictwa kobiet 
i mężczyzn w podejmowaniu decyzji, eli-
minacja przemocy i stereotypów. 
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GENDER MAINSTREAMING

Gender mainstreaming może być na-
rzędziem zmian poprzez realizację pro-
gramów operacyjnych finansowanych 
z funduszy wspólnotowych w tym Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Progra-
my muszą spełniać zapisy Rozporządze-
nia 1081/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady, które w art. 3 pt. „Zakres pomocy” 
określają, iż Europejski Fundusz Społeczny 
wspiera działania zmierzające do niwelo-
wania różnic w sytuacji kobiet i mężczyzn 
na rynku pracy, a w artykule 6 pt. „Rów-
ność płci i równość szans” zobowiązuje 
państwa członkowskie do włączania do 
programów operacyjnych opisu sposo-
bów, w jakim zasada równości szans jest 
wspierana w ramach przygotowania reali-
zacji, monitorowania i oceny programów 
operacyjnych.

Na beneficjentów programów nakłada to 
obowiązek stosowania do każdego projek-
tu analizy problemu, którego ów projekt 
dotyczy, pod kątem płci. Analiza taka skła-
da się z 4 kroków:
– reprezentacja ilościowa (określenie ile 
jest kobiet, ilu jest mężczyzn w danym ob-
szarze, jak się to zmienia w czasie i prze-
strzeni)
– identyfikacja ról płci (sporządzenie por-
tretu przeciętnego beneficjenta i benefi-
cjentki pod kątem kto i co robi, kto i co 
ma, czego nie robi i nie ma)
– przyczyny (odpowiedź na pytania dlacze-
go takie są wzorce i zależności, identyfika-
cja barier równości w danym obszarze)
– potrzeby kobiet i mężczyzn (sformuło-
wanie dla każdej płci z osobna potrzeb 
praktycznych i strategicznych). 

Taka diagnoza pozwala na projektowanie 
zmian oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, 
określa adekwatnie do potrzeb liczbę be-
neficjentów i beneficjentek w projekcie, 
przyczynia się do osłabienia istniejących 
nierówności. Także na poziomie języka 
i komunikacji powinny być odzwiercie-
dlone cele równościowe – nie ma osób, 
uczestników, są beneficjenci i beneficjent-
ki, na plakatach reklamowych powinny 
obok mężczyzn znajdować się także wi-
zerunki kobiet. W zależności od stopnia, 
w jakim te dane są uwzględnione w pro-

jekcie, rozróżniamy projekty ślepe (nie 
uwzględniające perspektywy równości 
płci), neutralne, praktyczne, równościowe 
oraz projekty gender mainstreaming. Te 
ostatnie, jako projektujące zmianę w sys-
temie planowania i realizacji decyzji po-
litycznych, realizowane są głównie przez 
władze samorządowe bądź centralne.
W projektach powinny być więc czytel-
ne zasady rekrutacji gwarantujące równy 
dostęp przedstawicielom obu płci, zróżni-
cowana tematyka kursów dostosowana do 
potrzeb czy zainteresowania uczestników 
i uczestniczek, adekwatna do potrzeb wy-
sokość środków przeznaczonych na szko-
lenia dla kobiet i mężczyzn. Efektem tego 
będą zmiany, jakie mają nastąpić w życiu 
przedstawicieli obu grup w wyniku uczest-
nictwa w projekcie. Jeśli w projekcie są 
beneficjentki, formy wsparcia powinny 
uwzględniać refundację kosztów opieki 
nad dziećmi bądź osobami starszymi.

Tak realizowane projekty mogą rzeczywi-
ście przynieść zmianę w zakresie równości 
płci, zniwelować istniejące różnice. Grupa 
kobiet jest wyraźnie w dotychczasowych 
projektach słabo reprezentowana, nale-
ży więc na obecnym etapie przyjmować 
więcej pań do projektów, oferować im 
niestereotypowe szkolenia, wyposażać 

w umiejętności autoprezentacji, podno-
szenia własnej wartości, umiejętności 
komunikacyjnych, gdyż często są one ba-
rierą w rozmowie z pracodawcami, a tym 
samym dostępie do pracy. 

Ewa Silczak
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EMIGRACJA ZAROBKOWA

O emigracji zarobkowej myślą często oso-
by bezrobotne, zarejestrowane w urzędach 
pracy, które pobierają w Polsce zasiłki. 
Wiele z nich nie wie, że przyznany tu za-
siłek przysługuje im także w kraju, do któ-
rego wyjadą. 

Co zrobić, by polski zasiłek  „przenieść” za 
granicę? Osoba starająca się o to musi speł-
nić kilka warunków:
– musi być uprawniona do świadczeń z ty-
tułu bezrobocia
– musi być zarejestrowana w urzędzie pra-
cy przez minimum 4 tygodnie
– przed wyjazdem w poszukiwaniu pra-
cy musi złożyć w wojewódzkim urzędzie 
pracy wniosek o wydanie formularza E 303 
potwierdzającego transfer zasiłku. W na-
szym województwie formularze te wydaje 
WUP w Katowicach 
– musi poddać się do dyspozycji urzędu 
pośrednictwa pracy w państwie członkow-
skim, w którym poszukuje pracy. 
Istotne jest, że prawo do „przeniesionego” 
zasiłku przysługuje osobie bezrobotnej 
tylko maksymalnie przez trzy miesiące 
od wyjazdu. W razie niepowodzenia, aby 
nie stracić prawa do zasiłku, należy więc 
powrócić do kraju przed upływem trzech 
miesięcy. Warto także pamiętać, że jeśli 
osoba poszukująca pracy podejmie za gra-
nicą studia lub założy własną firmę – straci 
prawo do zasiłku. W okresie poszukiwania 
pracy zasiłek będzie wypłacany w wyso-
kości takiej, jak ustalono w Polsce, prze-
liczonej na walutę kraju, w którym osoba 
bezrobotna się znajduje.

Warto pamiętać, że prawo to „działa 
w obie strony”, co oznacza, że o transfer 
zasiłku mogą starać się osoby, które stra-
ciły za granicą pracę i wróciły do Polski. 
Osoba taka ma prawo do zasiłku w kraju, 
w którym pracowała. Musi tam tylko po-
prosić o wypełnienie formularza E 303. 
Będzie w nim zapisana wysokość zasiłku 
i informacja, przez jaki okres można go 
transferować do Polski (maksymalnie trzy 
miesiące). W takiej sytuacji zasiłek pobiera 
się w złotówkach, ale po przeliczeniu kwo-
ty przyznanej za granicą. Może więc to 
być kwota nawet kilku tysięcy złotych. Aby 

skorzystać z transferowego zasiłku, trzeba 
zarejestrować się w powiatowym urzędzie 
pracy w ciągu 7 dni od powrotu do Polski. 
Jeśli ktoś zrobi to później, zasiłek będzie 
mu wypłacany od daty rejestracji.

Z prawa do transferu zasiłku można sko-
rzystać tylko jeden raz, między dwoma 
okresami zatrudnienia uprawniającymi do 
zasiłku. Oznacza to, że po przyjeździe 
z zagranicy, aby nabyć prawo do nowego 
zasiłku, należy przepracować co najmniej 
rok. Dopiero wtedy można powtórnie wy-
jechać w poszukiwaniu pracy z transferem 
zasiłku. 

Osoby, które straciły pracę za granicą, 
a które starają się o zasiłek w Polsce, mogą 
sumować czas zatrudnienia, niezależnie 
od kraju, w którym wykonywały pracę. Aby 
polski urząd „zaliczył” bezrobotnemu czas 
pracy za granicą, należy przedstawić w nim 
formularz E 301. Wniosek o jego wydanie 
należy złożyć przed wyjazdem w kraju, 
w którym pracował. Wydają je właściwe 
instytucje, np. HM Revenue & Customs 
Anglii, Department of Social Community 
w Irlandii czy Arbeitsamt w Niemczech. 
Wniosek o wydanie tego formularza należy 
złożyć zaraz po zakończeniu zatrudnie-
nia. Dokument E 301 jako jedyny pozwala 
czas przepracowany za granicą zaliczyć do 
okresu niezbędnego do przyznania zasiłku 
dla osoby bezrobotnej. 

Aktualne tendencje w gospodarce sprzyjają 
jednak powoli powrotom polskiej emigra-
cji. Na tę chwilę co prawda trudno używać 
słowa „masowe” w kontekście skali tego 
zjawiska, jednakże nasze obserwacje po-
twierdzają 100 proc. wzrost w stosunku 
do roku 2007 liczby Polaków zgłaszają-
cych się do naszego urzędu w sprawach 
przyznania prawa do zasiłku w Polsce na 
podstawie pracy za granicą. Najwięcej 
rodaków powraca z Wielkiej Brytanii, Ho-
landii, Czech, Niemiec, Islandii oraz Irlan-
dii. Śląskie na tle kraju, ale również wielu 
regionów Unii, wypada wciąż bardzo do-
brze, biorąc pod uwagę stopę bezrobocia. 
Pracę zdecydowanie łatwiej będzie więc 
znaleźć, niż jeszcze kilka lat temu. 

UNIJNE ZASIŁKI
Choć już wcześniej wielu Polaków wyjeżdżało w poszukiwaniu pracy za granicę, dopiero przystąpienie Polski 
do Unii Europejskiej umożliwiło mieszkańcom naszego kraju swobodę nie tylko przemieszczania się, ale także 
podejmowania pracy w większości europejskich krajów. Z możliwości tej skorzystały rzesze młodszych i nieco 
starszych ludzi – w ostatnich latach zagraniczne wyjazdy do pracy stały się zjawiskiem niemal masowym. Co 
prawda światowy kryzys gospodarczy nieco zmienił tę tendencję i obecnie do Polski powraca wiele osób, które 
w innych  krajach utraciły pracę, niemniej jednak wciąż wielu z nas decyduje się na wyjazdy „za chlebem”. 

Przepisy prawa pracy dotyczące 
zasiłków dla bezrobotnych obo-
wiązują w następujących pań-
stwach UE: 
– Austrii, 
– Belgii, 
– Bułgarii, 
– Na Cyprze, 
– Czechach, 
– Danii, 
– Estonii, 
– Finlandii, 
– Francji, 
– Grecji, 
– Hiszpanii, 
– Holandii, 
– Irlandii, 
– Litwie, 
– Luksemburgu,
– Łotwie, 
– na Malcie,
– Niemczech,
– Polsce, 
– Portugalii, 
– Rumunii, 
– Słowacji, 
– Słowenii, 
– Szwecji, 
– Węgrzech,
– Wielkiej Brytanii, 
– Włoszech

oraz w państwach należących do 
Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego: 
– Islandii, 
– Lichtensteinie, 
– Norwegii, 
a także z uwagi na odrębnie pod-
pisaną umowę – w Szwajcarii.

Dodatkowe informacje w za-
kresie zabezpieczenia społecz-
nego uzyskają Państwo  
w Biurze Promocji Zatrudnie-
nia WUP w Katowicach przy 
ul. Kościuszki 30, pokój 226, 
tel. 032 757 33 32. 

(ks)
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Jak poprawić skuteczność publicznych 
służb zatrudnienia? Zwiększając liczbę 
pośredników i doradców zawodowych 
i podnosząc ich kwalifikacje. 
— Im więcej jest pośredników i doradców, 
tym mniej osób bezrobotnych i poszuku-
jących pracy przypadających na każdego 
z nich. Dzięki temu każdemu z klientów 
urzędu pracy mogą oni poświęcić wię-
cej czasu i uwagi, dokładniej zapoznać 
się z jego potrzebami, sytuacją życiową, 
planami zawodowymi, wykształceniem, 
a także lękami czy obawami. W efekcie, 
poznając ich lepiej, udzielą tym osobom 
lepszego wsparcia — mówi Daria Gawo-
rzyńska z Zespołu ds. Projektów Konkur-
sowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Katowicach. 

„Wsparcie powiatowych i wojewódzkich 
urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz 
aktywizacji zawodowej osób bezrobot-
nych w regionie” to tytuł Poddziałania 
6.1.2 realizowanego w ramach Działania 
6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia 
oraz wspieranie aktywności zawodowej 
w regionie” Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki. W ramach Poddziałania 6.1.2 
katowicki WUP  na początku roku ogło-
sił konkurs, w którym o dofinansowanie 
mogły starać się powiatowe urzędy pracy 
z województwa śląskiego oraz komórki 
merytoryczne Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy nie zaangażowane we wdrażanie 

WIĘCEJ DORADCÓW – LEPSZE WSPARCIE
Nie trzeba nikogo prze-
konywać o tym, że na-
uczyciel, który ma pod 

opieką  niewielką grupę 
uczniów, każdemu z nich 

może poświęcić więcej 
czasu i uwagi. Lepiej zna 

swoich podopiecznych, 
ich indywidualne potrze-

by i zdolności, dzięki 
czemu proces nauczania 

jest bardziej efektywny 
niż w przypadku przelud-
nionych klas. Nie inaczej 

rzecz ma się w przypadku 
doradców zawodowych 
i pośredników pracy. Im 

mniejszą liczbę osób 
bezrobotnych i poszu-

kujących mają pod swą 
opieką, tym skuteczniej 

mogą im pomóc. 

PO KL. Możliwe były trzy formy wsparcia:
– dofinansowanie zatrudnienia doradców 
zawodowych i pośredników pracy
– dofinansowanie szkolenia oraz specjali-
stycznego doradztwa dla kadr publicznych 
służb zatrudnienia, powiązane bezpośred-
nio z potrzebami oraz specyfiką realizowa-
nych przez nie zadań
– dofinansowanie prowadzenia, publi-
kowania i upowszechniania badań i ana-
liz sytuacji na regionalnym rynku pracy 
(w tym w ramach regionalnych obserwato-
riów rynku pracy).

Główne cele konkursu były jasno okre-
ślone. W jego ramach można było zgła-
szać projekty obejmujące swym zakresem 
wzmocnienie i rozwój publicznych służb 
zatrudnienia w regionie oraz projekty słu-
żące upowszechnieniu pośrednictwa pracy 
i poradnictwa zawodowego. Cele Poddzia-
łania zakładają przede wszystkim upo-
wszechnienie tych ostatnich, podniesienie 
kwalifikacji zawodowych i kompetencji 
pośredników pracy i doradców zawodo-
wych, zmniejszenie liczby bezrobotnych 
przypadających na każdego z nich, a tym 
samym zwiększenie jakości świadczo-
nych przez nich usług i wzmocnienie in-
dywidualnego podejścia do bezrobotnego 
– w tym właściwego rozpoznania jego 
potrzeb i kwalifikacji zawodowych. Nie 
mniej istotne było także osiągnięcie przez 
powiatowe urzędy pracy standardów doty-

czących minimalnej liczby etatów pośred-
ników pracy i doradców zawodowych, 
które określone są w Rozporządzeniu Mi-
nistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 
marca 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków prowadzenia przez publiczne 
służby zatrudnienia usług rynku pracy oraz 
w sprawie standardów rynku pracy.
Konkurs został rozstrzygnięty w marcu. 
Do dofinansowania wybrano 31 projek-
tów, a ich realizacja potrwa aż do 2010 
roku. Największą liczbę punktów podczas 
oceny merytorycznej uzyskał Powiatowy 
Urząd Pracy w Tarnowskich Górach za 
projekt „Pośrednik i doradca twoim part-
nerem”, na drugim miejscu uplasowały się 
Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Gór-
niczej („Nowe standardy na rynku pracy”) 
oraz Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie 
(„Inwestycja w kadrę”).

Całkowita wartość wszystkich wybra-
nych do realizacji projektów wyno-
si 12 595 700,45 zł, dofinansowanie 
z pieniędzy Europejskiego Funduszu 
Społecznego zamykało się w kwocie 
10 02 492,41 zł. Za te pieniądze zatrud-
niono w sumie dodatkowych 91 dorad-
ców zawodowych i 139 pośredników 
pracy, szkoleniami zaś objęto łącznie 401 
pracowników powiatowych urzędów pra-
cy bezpośrednio zaangażowanych w po-
moc osobom bezrobotnym.

(ks)
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Grupami docelowymi są więc osoby fi-
zyczne zamierzające rozpocząć własną 
działalność  gospodarczą, ale jednocze-
śnie nie prowadzące jej co najmniej na rok 
przed przystąpieniem do projektu. Pomoc 
otrzymają w szczególności:
a) osoby pozostające bez zatrudnienia 
przez okres co najmniej kolejnych 12 mie-
sięcy w ciągu ostatnich dwóch lat
b) kobiety (w tym zwłaszcza powracające 
oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek 
pracy po przerwie związanej z urodze-
niem i wychowaniem dzieci)
c) osoby do 25 roku życia
d) osoby niepełnosprawne
e) osoby po 45 roku życia
f) osoby zamieszkujące na obszarach wiej-
skich (tj. w gminach wiejskich, miejsko – 
wiejskich i miejskich oraz mieszkańcy miast 
do 25 tys. osób) zamierzające podjąć zatrud-
nienie w zawodach pozarolniczych.

Prócz możliwości pozyskania kwoty do 40 
tysięcy złotych, Działanie zakłada również 
doradztwo – indywidualne i grupowe oraz 
szkolenia pozwalające na uzyskanie wie-
dzy i umiejętności potrzebnych do założe-
nia i prowadzenia działalności gospodar-

NAWET DO 40 TYSIĘCY NA RĘKĘ

czej.  Niezmiernie istotne będzie ponadto 
wsparcie pomostowe, które w wysokości 
nie większej niż równowartość minimalne-
go wynagrodzenia (aktualnie ponad 1100 
zł) wypłacane będzie przez 6 lub nawet 
12 miesięcy od dnia zarejestrowania dzia-
łalności gospodarczej. Dotacje będą bez-
zwrotne pod warunkiem, że firma będzie 
funkcjonować co najmniej 12 miesięcy.
Warto zaznaczyć, że w latach 2004 – 2006 
wsparcie  dla osób rozpoczynających dzia-
łalność było znacznie mniejsze. Wówczas 
kwota wsparcia projektów w wojewódz-
twie śląskim wyniosła ok. 24,5 mln na 3 
lata. W tej chwili mamy do dyspozycji 
nieporównywalnie więcej środków, tylko 
na ten rok kwota przyznanej alokacji dla 
naszego województwa wynosi 40 mln zło-
tych. Docelowo w całym okresie 2007 – 
2013 do kandydatów na przedsiębiorców 
trafi w województwie śląskim 41 658 828 
euro. Tylko w ramach tegorocznego kon-
kursu planuje się objąć wsparciem 1586 
osób (docelowo prawie 10 000 osób), 
w tym co piąty ma być w wieku do 24 lat, 
a co dziesiąty w wieku 50 – 64 lat. 
30 lipca WUP w Katowicach ogłosił kon-
kurs, w wyniku którego zostaną wyłonione 

Zainteresowanie Działaniem 6.2 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki od początku jest olbrzymie: 
trwają dyskusje na forach interne-
towych – szczególnie studenckich, 
zainteresowani dzwonią do Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy, a w me-
diach częstokroć pojawiają się in-
formacje o dotacjach unijnych na 
rozpoczęcie własnego biznesu. 
Trudno się dziwić – powody in-
formacyjnej gorączki są dwa. Po 
pierwsze – kwota wsparcia wy-
nosi aż do 40 tysięcy złotych dla 
jednego podmiotu (jeśli zakładana 
jest spółdzielnia lub spółdzielnia 
socjalna – do 20 tysięcy na jedną 
osobę). Po drugie – nie stawia się 
wymagań co do posiadania statu-
su osoby bezrobotnej. 

firmy (tzw. operatorzy), prowadzący szko-
lenia, udzielający wsparcia pomostowego 
i przyznający dotacje dla nowych przed-
siębiorców. Do 2 października, kiedy 
zadecydowano o zamknięciu konkursu, 
wpłynęły 182 wnioski o dofinansowanie 
realizacji projektów z Działania 6.2 PO 
KL o łącznej wartości 264 946 089,93 
zł, co przekracza ponad sześciokrotnie 
(662%) dostępną alokację na 2008 r. Ak-
tualnie trwa ocena złożonych wniosków 
pod kątem formalnym i merytorycznym – 
w przypadku uchybień autor proszony jest 
o uzupełnienie, gdy wady są zbyt poważne 
– niestety wniosek zostaje odrzucony. Na 
początku 2009 roku, na stronie interneto-
wej WUP www.wup-katowice.pl, zostanie 
ogłoszona lista rankingowa firm, do których 
powinny zgłaszać się bezpośrednio osoby 
zainteresowane uczestnictwem w projek-
tach. Konkursowi towarzyszy olbrzymie 
zainteresowanie, z niecierpliwością na 
wyłonienie operatorów czeka wielu miesz-
kańców województwa chętnych do rozpo-
częcia własnej działalności gospodarczej 
i upatrujących w tym możliwość zmiany 
swojej sytuacji ekonomicznej.

Zbigniew Markowski
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LEONARDO DA VINCI

„Wymiana doświadczeń w zakresie wspierania 
przedsiębiorczości i rozwoju MŚP” to projekt, 
który Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 
zrealizował we współpracy ze szwedzkim 
Urzędem Rozwoju Regionalnego Regionu 
Zachodniej Gotalandii w ramach Programu 
Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe ży-
cie”. W przedsięwzięciu udział wzięło dwa-
naście osób, wśród których znaleźli się przed-
stawiciele WUP, powiatowych urzędów pracy 
woj. śląskiego oraz osoby świadczące usługi 
doradcze, informacyjne, szkoleniowe oraz fi-
nansowe na rzecz sektora MŚP i podmiotów 
podejmujących działalność gospodarczą. 
Zasadniczym celem projektu była wymia-
na doświadczeń i opinii między śląskimi 
a szwedzkimi izbami gospodarczymi oraz 
podmiotami świadczącymi usługi z zakresu 
wspierania przedsiębiorczości i rozwoju MŚP. 
Dla uczestników przedsięwzięcia przygoto-
wano cykl wizyt szkoleniowo – doradczych 
w instytucjach, które oferują usługi na rzecz 
rozwoju MŚP i wspierania przedsiębiorczości 
w Zachodniej Gotalandii, takich jak: parki na-
ukowo – technologiczne, inkubatory przedsię-
biorczości, centra rozwoju biznesu, jednostki 
programowo zajmujące się wsparciem finan-
sowym i doradztwem. 
Szwecja to państwo, które cechuje wysoki 
poziom zrównoważonego rozwoju społeczno 
– gospodarczego (stabilna sytuacja gospodar-
cza, niski poziom bezrobocia, owocna współ-
praca sektora publicznego, pozarządowego 
i biznesowego, rozwinięta polityka rynku pra-
cy, wysoki standard życia obywateli). Region 
Zachodniej Gotalandii jest znaczącym obsza-
rem przemysłowym, podejmującym aktywne 
działania w celu tworzenia nowych firm (m.in. 
poprzez zachęcanie młodych osób do zakła-
dania własnej działalności gospodarczej) oraz 
wspierania już istniejących, kreowania inno-
wacyjnych rozwiązań, rozwoju systemów 
kształcenia i badań naukowych.

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

W trakcie wizyty uczestnicy wymiany do-
świadczeń zapoznali się z działalnością Urzę-
du Rozwoju Regionalnego, obejmującą m.in.: 
wspieranie rozwoju sektora biznesowego, in-
frastruktury, prowadzenie badań i analiz (dot. 
rynku pracy, wskaźników wzrostu, cykli działal-
ności przedsiębiorstw, geografii gospodarczej), 
realizację programów unijnych, współpracę 
międzynarodową, a także kwestie związane 
z kulturą i środowiskiem. Delegacji zaprezen-
towane zostały również funkcje, jakie pełnią 
szwedzkie podmioty wspierające przedsiębior-
czość – takie jak np. Centrum Biznesu Gotebor-
ga. Do podstawowych zadań jednostki należy 
rozwój sektora biznesu, tworzenie projektów 
promujących poszczególne gałęzie przemy-
słu, promocja regionu, współpraca w ramach 
międzynarodowej sieci usług dostarczających 
porad inwestorom i nowo powstałym firmom. 
Centrum realizuje także programy doradcze dla 
nowych firm, rozwojowe dla liderów oraz spe-

cjalne programy dla zakładów z problemami 
finansowymi i prawnymi.
Przedstawiciele śląskich urzędów spotkali się 
także z reprezentantami regionalnego oddzia-
łu firmy – ALMI Business Partner, działającej 
na rzecz kreowania małego i średniego bizne-
su, a także wzrostu innowacyjności w firmach 
tego formatu. Ciekawe rozwiązania przedsta-
wiło stowarzyszenie IFS Rådgivningscentrum 
Väst, wspierające mniejszości narodowe do 
udziału w szwedzkim sektorze biznesowym.
Śląska delegacja odwiedziła ponadto par-
ki: naukowo – technologiczny Lindholmen 
w Goteborgu oraz technologiczny Innovatum 
w Trollhättan. W centrum rozwoju przemy-
słowego ESPIRA w Boras, umożliwiającym 
rozwój wszelkim ideom biznesowym oraz 
łączącym świat akademicki z jednostkami 
badawczymi, uczestnicy projektu spotkali się 
z członkami organizacji CONNECT Väst, któ-
ra pomaga finansowo firmom startującym na 
rynku oraz małym i średnim przedsiębiorcom. 
W spotkaniu udział wziął także przedstawiciel 
Uniwersytetu w Boras, znacząco wspierające-
go rozwój lokalnej gospodarki.
Biorący udział w wymianie doświadczeń 
zapoznali się również z projektem publicz-
nych organizacji działających na terenie Za-
chodniej Szwecji – Ecoex. Ideą projektu jest 
wspieranie rozwoju sektora zajmującego się 
ochroną środowiska. Odwiedzono także je-
den z urzędów skarbowych, w którym zaryso-
wana została specyfika szwedzkiego systemu 
podatkowego. Pobyt w Szwecji obejmował 
również spotkanie z urzędnikiem ds. zatrud-
nienia z Krajowego Biura Pośrednictwa Pracy, 
który przedstawił zasady rekrutacji oraz wy-
mogi pracodawców.
Wiedza zdobyta podczas projektu wymiany 
doświadczeń wzbogaciła kompetencje zawo-
dowe jego uczestników, natomiast kontakty 
nawiązane ze szwedzkimi partnerami sprzyjać 
będą dalszej współpracy między instytucjami.

Oprac.: Łukasz Karkoszka

Szwecja to państwo, które cechuje wysoki poziom zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego

Spotkanie w Urzędzie Rozwoju Regionalnego Zachodniej Gotalandii
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RANKING ZAWODÓW

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w I półroczu 2008 roku

BRAKUJE ROBOTNIKÓW
W październiku br. opracowany został ko-
lejny ranking zawodów deficytowych i nad-
wyżkowych w województwie śląskim obej-
mujący okres pierwszego półrocza 2008 r. 
Badanie popytu na poszczególne zawody 
i kwalifikacje pozwala publicznym służbom 
zatrudnienia na formułowanie wniosków dla 
systemu kształcenia zawodowego i szkolenia 
bezrobotnych i służy lepszemu dopasowaniu 
kwalifikacji poszukujących zatrudnienia do 
oczekiwań płynących ze strony pracodaw-
ców. Ranking zawiera analizę skali i struktu-
ry bezrobocia w zawodach oraz popytu na 
pracę dla poszczególnych zawodów z punk-
tu widzenia zgłaszanych ofert pracy. Bada 
także zawody wykazujące deficytowość lub 
nadwyżkę pracowników oraz określa kierun-
ki zmian w odniesieniu do zawodów wywie-
rających największy wpływ na rynek pracy.
Zawód deficytowy to zawód, na który wy-
stępuje na rynku pracy wyższe zapotrzebo-
wanie niż liczba osób poszukujących pracy 
w tym zawodzie.

Zawód nadwyżkowy to zawód, na który wy-
stępuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebo-
wanie niż liczba osób poszukujących pracy 
w tym zawodzie. Miarą nadwyżkowości/de-
ficytowości zawodu jest wskaźnik intensyw-
ności nadwyżki (deficytu) zawodu określony 
jako iloraz średniej miesięcznej liczby ofert 
pracy zgłoszonych w analizowanym okresie 
do średniej miesięcznej liczby zarejestrowa-
nych w tym okresie bezrobotnych. Przyjęto, 
że zawodem nadwyżkowym określa się za-
wód, dla którego wartość wskaźnika inten-
sywności nadwyżki (deficytu) zawodu jest 
mniejsza od 0,9; dla zawodu deficytowego 
wartość wskaźnika jest większa od 1,1. Za-
wody, dla których wartość wskaźnika jest 
większa lub równa 0,9 i mniejsza lub równa 
1,1 określa się jako zawody zrównoważone 
(wykazujące równowagę na rynku pracy).
Na koniec pierwszego półrocza na 1 632 za-
wody i specjalności, w jakich zarejestrowani 
byli bezrobotni w województwie śląskim, 
odnotowano 541 kategorii wykazujących 

deficytowość. W 127 zawodach wskaźnik 
intensywności deficytu osiągnął wartość MAX 
– były to zawody, na które zgłaszano oferty 
pracy, a nie zanotowano napływu bezrobot-
nych. Zgłoszone oferty stanowiły 1% ogółu 
propozycji. W pozostałych 414 zawodach 
i specjalnościach deficytowych na rynku pra-
cy bezrobotni stanowili 22,0% ogółu zareje-
strowanych, a oferty na te specjalności zgło-
szone to 67,7% wszystkich przedstawionych 
przez pracodawców. Tak więc obserwujemy 
problemy z rekrutacją w ponad 33% profesji.
W najliczniejszych grupach bezrobotnych 
(co najmniej 100 zarejestrowanych) najwyż-
szy wskaźnik deficytowości zanotowano dla 
zawodów spawacz ręczny łukiem elektrycz-
nym, robotnik gospodarczy, pozostali robot-
nicy przy pracach prostych w przemyśle oraz 
kierowca operator wózków jezdnych.
W poniższym zestawieniu przedstawiono li-
stę 42 deficytowych zawodów i specjalności, 
w których najliczniej zarejestrowani byli bez-
robotni (min. 100 osób).

Kod zawodu Nazwa grupy zawodów i specjalności Wskaźnik intensywności deficytu

721203 Spawacz ręczny łukiem elektrycznym 5,4127

914103 Robotnik gospodarczy 5,4039

932190 Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przem. 5,3

833401 Kierowca operator wózków jezdniowych 5,1172

724301 Elektromonter instalacji elektrycznych 4,6696

721202 Spawacz ręczny gazowy 3,656

829190 Pozostali operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani 3,3587

712301 Cieśla 3,2418

419101 Pracownik biurowy 2,8416

931301 Robotnik budowlany 2,678

421102 Kasjer handlowy 2,5479

913203 Pokojowa (w hotelu) 2,4559

832302 Kierowca samochodu ciężarowego 2,451

515902 Pracownik ochrony mienia i osób 2,4491

932103 Pakowacz 2,4202

422201 Recepcjonista 2,3412

422202 Rejestratorka medyczna 2,2414

828111 Monter sprzętu gospodarstwa domowego 2,2378

833308 Operator suwnic (suwnicowy) 2,1613

341503 Przedstawiciel handlowy (przedstawiciel regionalny) 2,0935

413103 Magazynier 2,0726

713101 Dekarz 2,0495

913204 Pomoc kuchenna 1,9203

315206 Kontroler jakości wyrobów – artykuły przemysłowe 1,8921

411101 Sekretarka 1,8896

933104 Robotnik magazynowy 1,8382

713203 Posadzkarz 1,7869

722301 Frezer 1,7526
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W końcu I półrocza 2008 r. odnotowano 86 
zawodów i specjalności zrównoważonych, 
w tym pięć – górnik eksploatacji podziemnej, 
szwaczka, elektromonter (elektryk) zakładowy, 
portier i rozbieracz – wykrawacz – w których 
zarejestrowano co najmniej 100 osób. W ana-
lizowanym okresie zanotowano średniomie-
sięczną nadwyżkę siły roboczej wynoszącą 
w całej populacji bezrobotnych 4,9 tys. osób. 
Natomiast średniomiesięczny deficyt podaży 
siły roboczej w naszym regionie najwyższy 
był w następujących specjalnościach: robot-
nik gospodarczy (-836), pracownik biurowy 
(- 680) i robotnik budowlany (- 471).

Na przeciwnym biegunie kształtowała się sy-
tuacja w zawodach nadwyżkowych, w któ-
rych liczba zarejestrowanych przewyższała 
zapotrzebowanie pracodawców. W omawia-
nym okresie takich kategorii w rejestrach urzę-
dów pracy naszego województwa odnotowa-
no 1 006. 
Najwyższą średnią miesięczną nadwyżkę 
podaży siły roboczej w omawianym okresie 
zanotowano w zawodach: asystent ekono-
miczny (technik ekonomista), sprzedawca, 
technik mechanik, krawiec, kucharz, technik 
elektronik, robotnik pomocniczy w przemyśle 
przetwórczym, ekonomista, pedagog, technik 

żywienia i gospodarstwa domowego, technik 
budownictwa, ślusarz i cukiernik. W tych 13 
kategoriach zawodowych średnia miesięczna 
nadwyżka przekraczała 100 osób i mieściła 
się w 23% ogółu bezrobotnych. Wliczając do 
tej grupy bezrobotnych bez zawodu, stanowią 
oni ponad 42% zarejestrowanych.
W poniższej tabeli przedstawiono 23 zawody 
nadwyżkowe, w których zarejestrowanych 
było minimum 500 bezrobotnych. Bezrobot-
ni w tych zawodach stanowili 28 proc. ogółu, 
natomiast zgłoszone oferty zatrudnienia 15 
proc. wszystkich ofert zgłoszonych w pierw-
szym półroczu 2008 r.

Z treścią całego raportu „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie śląskim w I półroczu 2008 roku” można zapoznać 
się na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
http://www2.wup-katowice.pl/badania_i_analizy/monitoring_zawodow

343101 Pracownik administracyjny 1,6841

343201 Księgowy (samodzielny) 1,6238

233201 Nauczyciel przedszkola 1,6212

712102 Murarz 1,6141

931205 Robotnik torowy 1,5584

931203 Robotnik drogowy 1,4780

512302 Kelner 1,3524

713604 Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 1,2872

832101 Kierowca samochodu osobowego 1,2862

723104 Mechanik samochodów ciężarowych 1,2605

913207 Sprzątaczka 1,2456

743501 Krojczy 1,2289

512301 Bufetowy (barman) 1,1663

513102 Opiekunka dziecięca 1,1049

Kod zawodu Nazwa grupy zawodów i specjalności Liczba bezrobotnych
(30.06.2008)

Liczba zgłoszonych 
ofert pracy

Wskaźnik intensywno-
ści nadwyżki

522107 Sprzedawca 11 027 6 284 0,7176

341902 Asystent ekonomiczny (technik ekonomista) 3 095 132 0,0455

722204 Ślusarz 2 818 1 911 0,7459

932104 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 2 421 493 0,3816

743304 Krawiec 2 405 798 0,4339

311502 Technik mechanik 1 593 92 0,0496

241102 Ekonomista 963 58 0,0706

741201 Cukiernik 956 204 0,2461

722304 Tokarz 954 535 0,7400

514102 Fryzjer 922 625 0,645

723105 Mechanik samochodów osobowych 886 314 0,3725

311204 Technik budownictwa 822 192 0,2162

915202 Dozorca 755 323 0,6512

341501 Handlowiec (zawód szkolny: Technik handlowiec) 750 562 0,5723

913206 Salowa 722 120 0,2927

241912 Specjalista ds. marketingu i handlu 696 487 0,6095

321402 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 680 6 0,0085

714101 Malarz budowlany 654 316 0,6738

311401 Technik elektronik 629 98 0,1026

723390 Pozostali mechanicy – monterzy maszyn i urządzeń 618 164 0,3154

723190 Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych 553 35 0,0571

244104 Pedagog 533 58 0,0713

311302 Technik elektryk 523 257 0,3703



1�

NIEMCY

Niemiecki rynek pracy zostanie w pełni otwarty dla Polaków dopiero 
w maju 2011 roku. Znacznie wcześniej, bo już z początkiem przyszłe-
go roku, nastąpi natomiast otwarcie tamtejszego rynku pracy dla ab-
solwentów wyższych uczelni pochodzących z Polski. W tej chwili nasi 
rodacy mogą podejmować legalne zatrudnienie w Niemczech jako pra-
cownicy sezonowi, kontraktowi i zatrudnieni gościnnie. Trzeba jednak 
pamiętać o odpowiednim pozwoleniu.

INFORMACJE OGÓLNE
Niemcy położone są w zachodniej części 
Europy. Całkowita powierzchnia kraju wy-
nosi  357.022 km2. Kraj graniczy na półno-
cy z Danią, na wschodzie z Polską i z Cze-
chami, na południu z Austrią i Szwajcarią, 
a na zachodzie z Francją, Luksemburgiem, 
Belgią i Holandią. Największymi niemiec-
kimi miastami są: Berlin, Hamburg, Mo-
nachium i Kolonia. Niemcy podzielone są 
na 16 krajów związkowych tzw. landów. 
Każdy z nich ma autonomiczną, ograni-
czoną władzę państwową. Językiem urzę-
dowym jest niemiecki, a obowiązującą 
walutą euro. 

JAK DOJECHAĆ?
Transport lotniczy jest najszybszą i najwy-
godniejszą formą podróżowania do Nie-
miec. Bezpośrednie loty odbywają się 
z Warszawy, Gdańska, Katowic, Wrocła-
wia i Krakowa. Inną popularną i znacznie 

tańszą formą podróży jest transport auto-
karowy. Przewoźnicy oferują dogodne po-
łączenia z niemieckimi miastami. Można 
skorzystać także z przewozu minibusami. 
Często jest to bardziej wygodna forma 
podróży, ponieważ punkty docelowe są 
określane według zapotrzebowania klien-
tów. Jako środek transportu można wybrać 
także przewóz kolejowy. Podróż z Katowic 
do Berlina w zależności od rodzaju pocią-
gu trwa około 8 – 10 godzin, natomiast po-
dróż z Warszawy pociągiem EC trwa około 
6,5 godziny. 

GDZIE ZAMIESZKAĆ?
Koszty wynajmu mieszkania są zależne od 
regionu i miasta, w którym jest ono usytu-
owane. Cena wynajmu nie obejmuje naj-
częściej opłat za wodę, prąd i ogrzewanie. 
Osoby, od których chcemy wynająć miesz-
kanie, mogą pobierać także kaucję, której 
wysokość jest równa trzem miesięcznym 

opłatom. Przy poszukiwaniu mieszkania 
warto skorzystać również z biura kwater 
– Wohnungsamt. Można tam uzyskać in-
formacje o mieszkaniach socjalnych, tzw. 
Wohnungsgesellschaften. Osoby, które 
posiadają niskie dochody i mogą wykazać 
się pozwoleniem na pobyt od co najmniej 
roku, mogą starać się także o certyfikat 
tzw. Wohnberechtigungsschein (WBS), 
który umożliwia korzystanie z mieszkań 
wybudowanych dzięki dotacjom państwo-
wym. Przykładowe oferty wynajmu miesz-
kań poprzez pośredników można znaleźć 
na stronach: www.mitwohnzentrale.de lub 
www.homecompany.de. 

POBYT
Obywatele polscy mogą swobodnie osie-
dlać się w Niemczech. Jeżeli pobyt w tym 
kraju przekracza siedem dni i posiadamy 
stałe miejsce zamieszkania, to należy za-
meldować się w odpowiednim urzędzie 
meldunkowym. Jest to warunek koniecz-
ny, który musi zostać spełniony, by otrzy-
mać pozwolenie na pobyt. 

DLA KOGO PRACA?
W Niemczech obowiązuje siedmioletni 
okres przejściowy, aby móc podjąć legal-
ną pracę zarobkową, należy zatem posia-
dać odpowiednie pozwolenie na pracę.  
Nie dotyczy to deficytowych zawodów: 
inżynierów specjalistów budowy maszyn 
narzędziowych i technologicznych oraz 
urządzeń mechanicznych, automatyki 
i elektroniki, dla których niemiecki rynek 
pracy uwolniony został już w 2007 roku. 
W całości niemiecki rynek pracy zostanie 
otwarty z dniem 1 maja 2011 roku. Nato-
miast już od stycznia przyszłego roku ry-
nek pracy zostanie otwarty dla absolwen-
tów polskich uczelni wyższych. Frankfurt
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Pozwolenie na pracę wydaje w Niem-
czech Bundesagentur für Arbeit (BA), czyli 
Federalna Agencja Pracy. W przypadku 
pracy sezonowej, można podejmować 
zatrudnienie na okres do czterech miesię-
cy w ciągu roku. Najczęściej jest to praca 
w takich branżach jak rolnictwo, leśnic-
two, przetwórstwo, hotelarstwo i gastrono-
mia. Tygodniowy wymiar czasu pracy pra-
cownika sezonowego nie może być niższy 
niż 30 godzin. Przy wyborze kandydata 
do pracy sezonowej pod uwagę brana jest 
znajomość języka i posiadane kwalifikacje. 
We wszelkich formalnościach pośredniczą 
niemieckie agencje ds. pracy, właściwe 
dla danego pracodawcy. Jeśli wszystkie 
wymogi zostaną spełnione, pracownik 
otrzymuje pozwolenie na pracę. 
Zgodnie z umowami zawartymi między 
Polską a Niemcami, możliwe jest zatrud-
nianie pracowników w celu podnoszenia 
ich kwalifikacji zawodowych i językowych 
do 2000 osób rocznie. Okres pracy w ta-
kim przypadku wynosi od 12 do 18 mie-
sięcy. Oferty pracy kierowane są do osób 
w wieku od 18 do 35 lat (w wyjątkowych 
przypadkach do 40 lat). Inną możliwą for-
mą zatrudnienia obcokrajowca jest praca 
w charakterze gościa. Najczęściej spo-
tykana jest w takich zawodach jak: inży-
nierowie budowy maszyn i konstruktorzy, 
ślusarze budowlani, spawacze, mechanicy 
samochodowi i przemysłowi, rolnicy, pra-
cownicy biurowi, sprzedawcy przemysło-
wi, sprzedawcy detaliczni, fryzjerzy. Po 
przepracowaniu legalnie i bez przerwy 12 
miesięcy pracownik może otrzymać – jeśli 
sam złoży taki wniosek – nieograniczony 
dostęp do tutejszego rynku pracy (Arbeits-
berechtigung E.U.). Z takim dokumentem 
ma prawo do pracy w dowolnie wybranej 
branży i miejscu. W Niemczech pracę 
zarobkową (w ramach realizacji umowy 
o dzieło) mogą podjąć także pracownicy 

polskich przedsiębiorstw oddelegowani do 
konkretnych zakładów pracy. Okres pracy 
nie może przekroczyć dwóch lat. Ważne 
jednak jest to, że oddelegowany pracow-
nik jest cały czas zatrudniony w przedsię-
biorstwie w Polsce na podstawie umowy 
o pracę. Niemiecki usługobiorca wypłaca 
kwotę uzgodnioną w kontrakcie z polską 
firmą za wykonaną usługę, i dopiero ta 
w Polsce wypłaca oddelegowanemu pra-
cownikowi wynagrodzenie za wykonaną 
pracę.

JAK ZNALEŹĆ PRACĘ?
Wiele ofert pracy zarobkowej w Niem-
czech można znaleźć w Ochotniczych 
Hufcach Pracy, a także na stronie Europej-
skich Służb Zatrudnienia – EURES (www.
eures.europa.eu). Ofert można poszuki-
wać także za pomocą prywatnych agencji 
pośrednictwa pracy zarówno w Polsce, 
jak i w Niemczech. Interesujących form 
zatrudnienia można szukać także na stro-
nach internetowych niemieckiego urzędu 
pracy – www.arbeitsagentur.de. Ogłosze-
nia dotyczące pracy można znaleźć także 
w prasie, głównie w dziennikach ogól-
nokrajowych, jak i regionalnych: „Bild”, 
„Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „Die 
Welt”, „Suddeutsche Zeitung”, „Frankfur-
ter Rundschau”, „Der Spiegel”. 

CV + LIST MOTYWACYJNY
CV powinno zawierać wszystkie najważ-
niejsze informacje o przebiegu dotych-
czasowej pracy zarobkowej i zdobytych 
kwalifikacjach. List motywacyjny musi po-
dawać przyczyny, dla których ubiegamy 
się o dane stanowisko, a także informacje 

o naszych umiejętnościach, które pozwolą 
nam spełnić wymagane kryteria rekrutacyj-
ne. Zarówno CV jak i list motywacyjny po-
winny być napisane na komputerze. Pod-
czas rozmowy kwalifikacyjnej wymagane 
jest posiadane dokumentów: świadectwa 
szkolne i świadectwa pracy, dokumenty 
potwierdzające zdobyte uprawnienia do 
wykonywania danego zawodu, zaświad-
czenia o ukończonych kursach i dokument 
tożsamości.

ILE MOŻNA ZAROBIĆ?
W poszczególnych branżach gospodarki 
wysokość zarobku pracowników jest regu-
lowana przez tzw. układy taryfowe, które 
zawierane są pomiędzy centralami związ-
ków zawodowych a związkami praco-
dawców. Negocjowanie wysokości stawek 
płac odbywa się co roku. W Niemczech 
nie istnieje powszechna minimalna stawka 
wynagrodzenia. Niektóre układy taryfowe 
określają dodatkowo  wypłaty dodatków 
świątecznych i urlopowych. Szczegółowe 
informacje na temat stawek dla poszcze-
gólnych zawodów można znaleźć na stro-
nach internetowych www.lohnspiegel.de 
lub www.tarifvertrag.de. Należy pamiętać,  
że dana stawka wynagrodzenia nie może 
być inna dla mężczyzn i dla kobiet.
Powszechnie tygodniowy czas pracy 
w Niemczech wynosi, w zależności od 
umowy taryfowej, 38 – 40 godzin, zaś 
dzienny czas pracy nie może przekro-
czyć 8 godzin. Pracownikowi w trakcie 
roku przysługuje, w zależności od branży 
i przedsiębiorstwa, od 4 do 6 tygodni urlo-
pu. By z niego skorzystać, musi on prze-
pracować minimum 6 miesięcy.

Berlin. Wieża telewizyjna

BW Bank Stuttgart
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JAKA UMOWA O PRACĘ?
W Niemczech umowa o pracę w począt-
kowym okresie może mieć charakter ust-
ny, jednak po przepracowaniu miesiąca 
pracodawca zobowiązany jest do przed-
stawienia pracownikowi podstawowych 
warunków zatrudnienia. Umowa powinna 
zawierać między innymi takie dane jak: 
miejsce pracy, czas trwania umowy, obo-
wiązki pracownika, czas pracy, wysokość 
wynagrodzenia, okres wypowiedzenia. 
Bardzo często umowy o pracę zawierają 
informacje o okresie próbnym, który nie 
powinien trwać dłużej niż sześć miesięcy. 
Umowy zawierane są najczęściej na czas 
nieokreślony. Okres wypowiedzenia zale-
ży od stażu pracy i najczęściej wynosi od 
jednego do siedmiu miesięcy. Umowy na 
czas określony zawierane są w przypadku 
pracowników sezonowych oraz w takich 
branżach jak hotelarstwo i gastronomia. 

PODATKI
Podatek dochodowy jest uzależniony od 
wysokości dochodów. Od pierwszych 
7 664 euro, które zarobimy w roku, nie 
zapłacimy podatku dochodowego. Przy 
wyższych dochodach podatek zaczyna się 
od 15% i rośnie wg skali zmiennej do wy-
sokości 42% dla dochodu, który przekra-
cza 52 152 euro rocznie. Warto dodać, że 
wysokość podatku dochodowego od osób 
fizycznych jest uzależniona także od klasy 
podatkowej, do której dana osoba należy. 
Są one corocznie ustalane na podstawie 
wypełnionych przez podatników kart po-
datkowych. W Niemczech obowiązują 
dwie stawki podatku VAT. Stawka pod-
stawowa wynosi 19% i dotyczy wszyst-
kich towarów i usług, natomiast stawka 
obniżona wynosi 7% i obejmuje artykuły 
żywnościowe, sprzęt medyczny, transport 
pasażerski oraz usługi medyczne.

JAK SIĘ LECZYĆ?
W niemieckim systemie opieki zdrowot-
nej ubezpieczenie zdrowotne występu-
je w dwóch systemach – jest to system 
ustawowy i prywatny. Wszystkie osoby 
zarabiające do 3,8 tys. euro miesięcznie 
ubezpieczone są w ustawowych kasach 
chorych. Natomiast osoby zarabiające 
powyżej tej kwoty mogą skorzystać z sys-
temu ubezpieczenia prywatnego. Składka 
zdrowotna w Niemczech wynosi od 13 
do 15% i jest zależna wyłącznie od do-
chodu ubezpieczonego. Jest ona płacona 
po połowie przez pracodawcę i pracowni-
ka. Przy każdej wizycie u lekarza pacjent 
zobowiązany jest do przedstawienia spe-
cjalnej karty czipowej, na podstawie któ-
rej dokonuje się rozrachunku z daną kasą 
chorych. Wizyty lekarskie są zasadniczo 
bezpłatne, wymagane jest jedynie uisz-
czanie raz na kwartał opłaty w wysokości 
10 euro za wizytę w gabinecie lekarza 
(za wyjątkiem skierowania od innego le-
karza i badań profilaktycznych). Obowią-
zują także dopłaty do leków i niektórych 
terapii. Pacjenci dopłacają też do pobytu 
w szpitalu i sanatorium (10 euro za każdy 
dzień, do rehabilitacji – 15 proc. kosztów 
terapii). W przypadku osób ubezpieczo-
nych w polskim NFZ, wymagane jest po-
siadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia 
Zdrowotnego (EKUZ). Dzięki niej można 
skorzystać ze świadczeń placówek służby 
zdrowia. Leczenie specjalistyczne i szpital-
ne wymaga skierowania, jednak w nagłych 
przypadkach można zgłaszać się bezpo-
średnio do szpitala, okazując EKUZ.

TELEFONY ALARMOWE 
I INFORMACYJNE:

Policja – 110
Straż pożarna – 112
Pogotowie – 112

ADRESY POLSKICH PLACÓWEK 
DYPLOMATYCZNYCH:

Ambasada RP w Berlinie
Lassenstr. 19-21
D-14193 Berlin-Grunewald
tel. + 49 30 223 13 0,
fax + 49 30 223 13 155
Info@botschaft-polen.de
www.berlin.polemb.net

Ambasada RP Wydział Konsularny
Richard-Strauss-Str. 11
D-14193 Berlin
tel. (+ 49 30) 223 13-0, 
telefon w nagłych przypadkach poza go-
dzinami pracy ambasady: 0163 788 7676 
fax (+ 49 30) 223 13 212
Konsulat.Berlin@botschaft-polen.de 

Ambasada RP 
Wydział Ekonomiczno – Handlowy
Glinka Str. 5–7
D-10117 Berlin
tel. (+ 49 30) 229 27 39,
fax (+ 49 30) 229 24 51
ambasada@weh-berlin.de

Konsulat Generalny 
Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii
 An der Alteburger Mühle 6, 
50968 Köln, Marienburg
tel.: (+49 221) 34 99 11,
fax: (+49 221) 34 99 10

Konsulat Generalny RP w Hamburgu
Gründgensstr. 20
D-22309 Hamburg
tel.: (+ 49 40) 61187-0 
fax (+ 49 40) 632 50 30
Konsulat.Hamburg@botschaft-polen.de

Konsulat Generalny RP w Lipsku
Trufanowstr. 25
D-04105 Leipzig
tel. + 49 341 562 330-0,
fax + 49 341 562 33 33
Konsulat.Leipzig@botschaft-polen.de

Konsulat Generalny RP w Monachium
Rontgenstr. 5
D-81679 München
tel. + 49 89 418 60 80,
fax + 49 89 47 13 18
Konsulat.Muenchen@botschaft-polen.de

Oprac.: Łukasz Karkoszka
na podstawie:

www.eures.praca.gov.pl
www.berlin.polemb.net.

www.migracje.gov.pl

Pociąg ICE 
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AKTUALNA 
SYTUACJA 

NA REGIONALNYM 
RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 
WEDŁUG STANU NA 31 PAŹDZIERNIKA  2008 R.

LICZBA BEZROBOTNYCH

Na koniec października 2008 r. liczba 
bezrobotnych zarejestrowanych w naszym 
województwie wynosiła 115 405 osób. 
W porównaniu do stanu z końca paździer-
nika bieżącego roku grupa ta zmniejszyła 
się o 2,9 tys. osób (2,5%), natomiast w sto-
sunku do sytuacji z października 2007 roku 
odnotowano spadek o ponad 53 tysiące 
bezrobotnych (o 31,5%). 
We wszystkich podregionach spadła liczba 
zarejestrowanych w porównaniu ze stanem  
z października 2007 r. – najwięcej w so-
snowieckim (o 12,1 tys.), katowickim (o 9,2 
tys.) i częstochowskim (o 7,8 tys.). 
Natomiast w stosunku do września 2008 

roku zwiększyła się liczba zarejestrowa-
nych w podregionie bielskim o 303 oso-
by (o 2,0%), w pozostałych odnotowano 
dalszy spadek – największy w podregionie 
sosnowieckim o 1,7 tys. (o 6,6%).
Podobnie jak w podregionach, sytuacja 
w poszczególnych powiatach była  zróżni-
cowana w omawianym okresie. W jednym 
powiecie – żywieckim – w stosunku do 
stanu z października ubiegłego roku liczba 
bezrobotnych zwiększyła się o 212 osób 
(o 5,4%), w pozostałych nastąpił spadek 
bezrobocia od 4,2 tys. w Częstochowie do 
350 w powiecie lublinieckim. Największą 
dynamikę spadku odnotowano w Katowi-

cach – o 49,5%, powiatach mikołowskim 
i bieruńsko – lędzińskim – odpowiednio 
o 48,4% i 46,2% oraz w Świętochłowi-
cach – o 46,2%.
W październiku br. w 10 powiatach na-
stąpił wzrost bezrobocia w stosunku do 
miesiąca poprzedniego, największy w po-
wiecie żywieckim – o 317 osób, Często-
chowie – o 137 osób i w powiecie czę-
stochowskim – o 118 osób. W pozostałych 
powiatach obserwujemy dalszą poprawę 
sytuacji, a największy spadek zanotowano 
w Dąbrowie Górniczej – o 828 osób oraz 
w powiatach będzińskim (- 381 osób) i mi-
kołowskim (- 307 osób).

Liczba bezrobotnych w powiatach województwa śląskiego
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STOPA BEZROBOCIA

Wraz z malejącą liczbą bezrobotnych od-
notowujemy systematyczny spadek sto-
py bezrobocia. Według stanu na koniec 
października 2008 r. stopa bezrobocia 
w naszym województwie wynosiła 6,5% 
i w odniesieniu do sytuacji sprzed roku 
była mniejsza o 3,1 pkt procentowego. 
Stopa bezrobocia dla całego kraju w tym 

samym okresie spadła o 2,7 punktu pro-
centowego do wartości 8,8%.
W podregionach wartość omawianego 
wskaźnika zamyka się w przedziale od 
3,9% w tyskim do 9,2% w podregionie so-
snowieckim. 
Powiatami o najniższej wartości tego 
wskaźnika były:

– Katowice – 1,8%,
– bieruńsko – lędziński – 3,2%,
– Tychy – 3,6%
– pszczyński – 3,5%.
Natomiast najwyższą stopę zanotowa-
no w powiatach myszkowskim (14,0%) 
i zawierciańskim (13,2%) oraz w Bytomiu 
(12,1%).

Stopa bezrobocia w powiatach województwa śląskiego

PŁYNNOŚĆ BEZROBOCIA

W październiku 2008 roku w powiatowych 
urzędach pracy województwa śląskiego 
zarejestrowało się 26,1 tys. bezrobotnych 
(56,3% stanowiły kobiety). Odnosząc się 
do stanu sprzed roku odnotowujemy nie-
wielki wzrost „napływu” – o 400 osób, a 
w stosunku do września roku bieżącego 
wzrost rejestracji o 1 000 osób.
W omawianym okresie wyłączonych z 
ewidencji zostało 29,1 tys. osób (58,7% 

stanowiły kobiety), ilość wyłączeń w sto-
sunku do roku poprzedniego była niższa 
o 3,1 tys. osób oraz  o 100 osób mniejsza 
w stosunku do września br. Warto również 
zauważyć, że w okresie od stycznia do 
października 2008 r. „odpływ” z bezro-
bocia był niższy o 18,2 tys. aniżeli w tym 
samym okresie roku poprzedniego.

W strukturze wyrejestrowań przeważali 

bezrobotni, którzy nie potwierdzili goto-
wości do podjęcia pracy – 10 266 (35,3%), 
następnie osoby podejmujące zatrudnie-
nie – 9 404 (32,2%) oraz osoby rozpoczy-
nające szkolenie – 3 061 (10,5%). Wśród 
osób podejmujących zatrudnienie 1,1 tys. 
to bezrobotni powyżej 50 roku życia, 2,6 
tys. poniżej 25 lat oraz 2,6 tys. to osoby 
kwalifikujące się do długotrwale bezro-
botnych.
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STRUKTURA BEZROBOTNYCH

1 Są to bezrobotni pozostający w rejestrze pup łącznie przez okres ponad  12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat.

W październiku br. bezrobotne kobiety  
stanowiły 61,5% ogółu zarejestrowanych 
(71,0 tys.). W porównaniu do stanu sprzed 
roku udział pań nieznacznie się zmniejszył 
– o 0,6 punktu procentowego.
Dominacja tej grupy bezrobotnych wystę-
puje we wszystkich podregionach woje-
wództwa ze zróżnicowanym natężeniem 
– od 70,9% w rybnickim do 54,8% w czę-
stochowskim. W podregionie bielskim za-
notowano spadek udziału kobiet wśród 
ogółu bezrobotnych o 1,9%.
W 6 powiatach (Żory – 76,7%, Rybnik 
– 73,4%, pszczyńskim – 73,0%, rybnickim 
– 72,6%, wodzisławskim – 70,7% i Ja-
strzębiu Zdroju – 70,5%) kobiety stanowią 
ponad 70% wszystkich zarejestrowanych 
tam bezrobotnych. Natomiast najmniej, 
niewiele ponad połowę bezrobotnych, sta-
nowią w powiecie kłobuckim (51,7%).
Na przestrzeni ostatniego roku odsetek 
bezrobotnych kobiet wzrósł najbardziej 
w powiatach mikołowskim (o 4,4%) i wo-
dzisławskim (o 4,6%), natomiast najwyż-
szy spadek udziału odnotowujemy w po-
wiatach bieruńsko – lędzińskim (o 7,4%) 
i raciborskim (o 5,4%).
Bezrobotni uprawnieni do zasiłku sta-
nowią 14,5% zarejestrowanych (16 743 
osoby), a najwyższy odsetek notujemy 
w podregionie bielskim (19,1%), nato-
miast najniższy w podregionie gliwickim 
(10,5%). Powiatem o największym udziale 
uprawnionych do zasiłku dla bezrobot-
nych jest powiat żywiecki (24,5%), naj-
niższy odsetek zasiłkobiorców występuje 
w Piekarach Śląskich (7,8%). W porówna-
niu do stanu z października poprzedniego 
roku liczba beneficjentów zasiłku zmalała 
o 2,1 tys. osób, a udział tej kategorii wzrósł 
w tym czasie o 3,3 pkt. proc. 
W omawianym okresie w rejestrach urzę-
dów pracy znajdowało się 21,5 tys. bez-
robotnych, którzy nie ukończyli 25. roku 
życia (w tym 65,3% to kobiety). Stanowili 
oni 18,6% ogółu, a ich udział w całej po-
pulacji wzrósł z 16,8% w październiku roku 
ubiegłego. W stosunku do stanu z września 
2008 roku liczba osób młodych zmniejszyła 
się o 233, a w ujęciu rocznym w tej kate-
gorii bezrobotnych nastąpił spadek o 6,8 
tys. osób. Osoby młode stanowią najwięk-
szy odsetek zarejestrowanych w powiatach 
podregionu rybnickiego: rybnickim (34,5%) 
i w wodzisławskim (30,1%), a najmniejszy 
w powiecie częstochowskim (11,4%), Biel-
sku – Białej (12,0%) i w Sosnowcu (13,9%).

Bezrobotni, którzy ukończyli 50. rok życia 
stanowili w październiku 24,3% wszyst-
kich zarejestrowanych (28,1 tys. osób), 
grupa ta zmniejszyła się na przestrzeni 
roku o 12 tys. osób, a jej udział w całej po-
pulacji bezrobotnych nieznacznie wzrósł 
– 30.10.2007 r. wynosił 23,8%. W Czę-
stochowie, Katowicach, Bielsku – Białej 
i Dąbrowie Górniczej osoby z grupy „50+” 
stanowią ponad 30% ogółu, natomiast 
najniższy odsetek odnotowujemy w Ja-
strzębiu Zdroju (14,6%), powiatach wo-
dzisławskim (17,1%) i rybnickim (18,3%), 
Rybniku (18,3%), Rudzie Śląskiej (18,6%) 
i powiecie lublinieckim (18,8%).
58,4 tys. osób (50,6% ogółu) to osoby 
długotrwale bezrobotne1. Kobiety w tej 
kategorii stanowiły 64,7%. Odnosząc się 
do sytuacji z października 2007 roku, od-
notowujemy spadek liczebności tej grupy 
bezrobotnych – o 47,3 tys. osób (o 44,7%), 
jak również wyraźny spadek udziału takich 
osób wśród zarejestrowanych w urzędach 
pracy – o 12,1 pkt. proc. W 18 powiatach 
naszego regionu bezrobotni długotrwale 
stanowią ponad połowę wszystkich poszu-
kujących pracy, a odsetek ten jest najwyż-
szy w Bytomiu i Piekarach Śląskich (ponad 
60%). Natomiast w powiecie rybnickim, 
Żorach, Tychach i Rudzie Śląskiej zanoto-
wano najniższy udział tej kategorii w po-
pulacji bezrobotnych, nieprzekraczający 
40% ogółu.
W październiku 2008 r. 30% wszystkich 
zarejestrowanych w województwie sta-
nowili bezrobotni bez kwalifikacji za-
wodowych. W tej kategorii zwraca uwa-
gę szczególnie wysoki odsetek kobiet 
– 65,0%. W stosunku do stanu sprzed roku 
liczba osób bez kwalifikacji zmniejszyła 
się o 29,2 tys. Szczególnie wysoki udział 
tej grupy odnotowano w Zabrzu (38,7%), 
Bytomiu (38,4%), Chorzowie (38,3%) 
i w Mysłowicach (38,2%), natomiast naj-
niższy odsetek w powiecie mikołowskim 
(19,7%), Tychach (20,3%) i w powiecie 
cieszyńskim (20,4%). 
Natomiast kobiety stanowią we wszystkich 
powiatach ponad połowę zarejestrowa-
nych w tej kategorii, najwyższy udział pań 
występuje w Żorach – 80,5%, a najniższy 
w powiecie częstochowskim – 54,5%.

Również jedna trzecia zarejestrowanych 
to bezrobotni bez doświadczenia zawodo-
wego (34,4 tys.), szczególnie wysoki od-
setek takich osób znajduje się w Rybniku 

(47,9%), powiecie rybnickim (44,3%) oraz 
w Sosnowcu (40,3%). Najniższy udział 
tej kategorii notujemy w Bielsku-Białej  
oraz w powiecie bielskim i wynosi on nie-
wiele ponad 11%.
Inną kategorią w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy, która stanowi bardzo dużą 
grupę bezrobotnych, są osoby bez wy-
kształcenia średniego. W końcu paździer-
nika w rejestrach urzędów takich bez-
robotnych było 66,2 tys. (w tym 55,8% 
stanowiły kobiety). W 10 powiatach obser-
wujemy ponad 60-procentowy udział tej 
grupy wśród wszystkich zarejestrowanych, 
a najwyższy w Bytomiu – 70,4%. Jedynie 
w trzech powiatach notujemy odsetek tej 
kategorii nie przekraczający 50%: w Dą-
browie Górniczej – 49,6%, w Tychach 
– 47,7% i w Częstochowie – 47,0%.
Blisko 12 tys. bezrobotnych samotnie wy-
chowywało co najmniej jedno dziecko do 
lat 18. Samotni rodzice (92,3% to kobiety) 
stanowili od  18,1% w Bytomiu i 18,0% 
w Świętochłowicach do 4,0% w powiecie 
myszkowskim ogółu zarejestrowanych. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że wśród 
ogółu bezrobotnych kobiet samotne matki 
w niektórych powiatach stanowią około 
jednej czwartej zarejestrowanych (Bytom 
– 26,2%, Świętochłowice – 25,2%, Zabrze 
– 24,6%).
Niewielki udział wśród bezrobotnych sta-
nowią osoby, które po odbyciu kary pozba-
wienia wolności nie podjęły zatrudnienia 
– w omawianym okresie było ich 1,9 tys. 
(8,6% stanowiły kobiety), w porównaniu 
do września liczebność tej kategorii wzro-
sła o 12 osób.
Ostatnią z charakteryzowanych kategorii 
bezrobotnych są niepełnoprawni. Według 
stanu na 30 października było ich 7,6 tys. 
(52,6% to kobiety), a w stosunku do sta-
nu z ubiegłego roku liczebność tej grupy 
zmalała o 284 osoby, przy jednoczesnym 
wzroście udziału w całej populacji z 4,7% 
do 6,6% obecnie.
W miesiącu sprawozdawczym do  po-
wiatowych urzędów pracy zgłoszono 11 
877  ofert pracy, tj. o 2,0 tys. propozycji 
zatrudnienia mniej niż we wrześniu br. i aż 
o 5,9 tys. ofert mniej niż w październiku 
2007 r. W okresie styczeń – październik 
2008 r. do urzędów pracy wpłynęło o 2,8 
tys. mniej ofert niż w tym samym okresie 
roku poprzedniego.

Opracowanie: 
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, 

14 listopada 2008 r.
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