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W skrócieu

Nowa siedziba punktu 
informacyjnego EFS

5 listopada oddano do użytku nowy punkt
informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie
Pracy w Katowicach. Przestronne pomiesz-
czenia na parterze budynku i dogodna lo-
kalizacja (ul. Kościuszki 30) ułatwią dostęp
np. osobom niepełnosprawnym. Zwięk-
szono liczbę stanowisk, gdzie można uzys-
kać informacje o możliwościach udziału
w projektach oferujących bezpłatne szko-
lenia oraz dowiedzieć się, jak uzyskać do-
tację na własną działalność gospodarczą lub
poznać zasady aplikowania o środki z EFS.
Wydzielono także stanowiska do przyjmo-
wania wniosków. Do dyspozycji klientów
oddano dwa infokioski z dostępem do stron
internetowych dotyczących EFS. Planowane
jest również udostępnienie wyszukiwarki
projektów oraz udzielanie porad dotyczą-
cych wypełniania wniosków o płatność.
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Punkt udziela informacji pod numerem te-
lefonu: 32 757 33 11. W okresie styczeń-paź-
dziernik 2010 r. udzielono 1408 porad bez-
pośrednich, 6508 telefonicznych oraz 651
odpowiedzi na pytania za pośrednictwem
poczty elektronicznej.

Źródło: WUP w Katowicach

Mniej środków 
z Funduszu Pracy

W przyszłym roku urzędy pracy będą miały
mniej pieniędzy dla bezrobotnych, bowiem
rząd obniży wydatki na aktywizację z 7
mld zł w tym roku do 3,2 mld zł w przy-
szłym. Przewiduje się, że na dotacje na
otwarcie własnej działalności gospodarczej
przeznaczona będzie kwota 200,7 mln zł (w
tym roku 1,2 mld zł). Podobna redukcja jest
zaplanowana w refundacji dla firm na po-
krycie kosztów, jakie poniosły na wyposa-
żenie i doposażenie miejsc pracy zatrud-
nionych przez nich bezrobotnych. Zamiast
751 mln zł dostępnych w 2010 r., w przy-
szłym roku ma to być niespełna 150 mln zł.
Zmniejszone zostaną wydatki na staże (z 1,7
mld zł w tym roku do 590,9 mln zł w przy-
szłym) i na szkolenia (z 325,1 mln zł do 81,6
mln zł). Mniej pieniędzy będzie także na ro-
boty publiczne, a kwota na ten cel zmaleje
z 516,3 mln zł do 150,6 mln zł, oraz na prace
interwencyjne z 341 mln do 150 mln zł. 

Źródło: „Gazeta Prawna”

Wsparcie 
dla niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna (z orzeczonym
umiarkowanym lub znacznym stopniem
niepełnosprawności), zarejestrowana jako
bezrobotna albo poszukująca pracy, może
otrzymać dofinansowanie z PFRON na za-
łożenie własnej działalności gospodarczej,
rolniczej lub na wkład do spółdzielni so-
cjalnej. Kwota nie może być wyższa niż pięt-
nastokrotność przeciętnego wynagrodze-
nia, czyli ok. 48 tys. zł. Przygotowany wnio-
sek i biznesplan przyszłego przedsięwzię-
cia trzeba złożyć w powiatowym urzędzie
pracy, właściwym ze względu na miejsce za-
mieszkania. Z dotacji skorzystać mogą także
osoby, które wcześniej zakładały działalność
gospodarczą lub przystępowały do spół-
dzielni socjalnej, pod warunkiem, że upły-
nął rok od zaprzestania jej prowadzenia lub
od ustania członkostwa. 

Źródło: WUP w Katowicach

u

uLiczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia 
według województw
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tWprowadzenie

Skutki kryzysu gospodarczego w mijającym roku od-
czuli wszyscy, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy.
I choć obecnie bezrobocie utrzymuje się na stabil-
nym poziomie, to zatrudnienie zwiększa się tylko nie-
znacznie. Konieczne są zatem działania, które w szybki
i efektywny sposób pozwolą na włączenie bezrobot-
nych w szeregi pracujących, a jednocześnie zwalczą
przyczyny bezrobocia.

Jedną z najbardziej efektywnych metod jest spół-
dzielczość socjalna. Ta wciąż jeszcze mało znana
forma pomocy to ogromna szansa dla osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym. Idea spółdziel-
czości polega bowiem na stworzeniu przyjaznego
miejsca pracy, tak aby pracować mogły osoby, które
mają nikłe szanse na znalezienie odpowiedniego an-
gażu w warunkach otwartego rynku pracy.

Osoby bez kwalifikacji, czyli umiejętności wykony-
wania jakiegokolwiek zawodu, oraz bez doświadcze-
nia zawodowego stanowią ciągle niepokojąco wysoki
procent wśród wszystkich zarejestrowanych w urzę-
dach pracy na Śląsku. Najskuteczniejszą formą wspar-
cia są dla nich projekty systemowe, realizowane przez
wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, współfinan-
sowane ze środków EFS. Uczestnicy mogą skorzystać
z usług doradców zawodowych i wziąć udział w szko-
leniach zawodowych dających im kwalifikacje dosto-
sowane do aktualnych wymogów rynku pracy. 

Mimo iż od kilku lat dostrzegalny jest wzrost zapo-
trzebowania na wykwalifikowanych pracowników, to

systematycznie spada liczba młodzieży podejmują-
cej kształcenie zawodowe. Dodatkowo sytuację po-
garszają brak spójności między obecnym systemem
kształcenia a zapotrzebowaniem pracodawców oraz
emigracja polskich fachowców na Zachód. Zaradzić
ma temu prowadzony od przyszłego roku projekt
„Mam zawód, mam pracę w regionie”. Dostosowanie
oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku
pracy oraz współpraca szkół z pracodawcami ma
wzmocnić pozycję przyszłych absolwentów na rynku
pracy. 

Walka z bezrobociem wymaga również pracy i za-
angażowania od samych zainteresowanych znalezie-
niem zatrudnienia. A jednym ze sposobów jest pro-
wadzenie własnej działalności gospodarczej. Wśród
zalet tej formy zatrudnienia wymienić można reali-
zację pasji oraz godzenie życia zawodowego z pry-
watnym. 

W nowym roku życzę Państwu odwagi w podej-
mowaniu decyzji oraz zachęcam do zmian, które
zwiększą szanse na znalezienie pracy. Warto posze-
rzać swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach czy
szkoleniach oraz być na bieżąco z wymaganiami sta-
wianymi przez współczesny rynek pracy. To metoda
nie tylko na samodoskonalenie, ale i droga do osiąg-
nięcia celu, jakim może być awans zawodowy. Suk-
ces zawodowy w dużej mierze zależy od nas samych.
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Gość „Rynku Pracy”u

u Od września stopa bezrobocia, po se-
zonowym spadku w okresie letnim,
ponownie zaczęła rosnąć. Jakie są
przewidywania na koniec roku?
Sytuacja na rynku pracy w Polsce, po kry-

tycznym roku 2009 r., kiedy to skutki kryzysu
gospodarczego były najbardziej odczu-
walne, zaczęła się stabilizować. Ponowne
przyspieszenie polskiej gospodarki daje na-
dzieję, że nie doświadczymy tak nieko-
rzystnych zmian jak przed rokiem. Pozy-
tywnym zjawiskiem jest zwiększenie się
liczby ofert pracy. A możliwość zatrudnie-
nia pracowników subsydiowanych również
mogła przyczynić się do spadku bezrobo-
cia, jak i pomóc pracodawcom w przetrwa-
niu trudnego czasu. Ostrożnie szacujemy,
że pod koniec tego roku w ewidencji bez-
robotnych znajdować się będzie ok. 1,9 mln
osób, a wskaźnik bezrobocia może tylko
nieznacznie przekroczyć 12%. 

Warto przypomnieć, że w 2009 r. zakty-
wizowano ponad 697 tys. osób, a w tym
roku tylko w okresie styczeń-wrzesień ak-
tywnymi programami rynku pracy objęto
już 631,6 tys. osób.

u Kiedy sytuacja na rynku pracy zacznie
się zdecydowanie poprawiać?
Trudno przewidzieć, jak będzie wyglądać

sytuacja w roku przyszłym. Zmniejszenie
środków na finansowanie aktywnych form
przeciwdziałania bezrobociu nie będzie
sprzyjało poprawie sytuacji osób bezrobot-

nych. Z drugiej jednak strony, dane minis-
terstwa finansów wskazują, że kryzys finan-
sowy dobiegnie końca, co pozwoli na ogra-
niczenie wydatków ze środków publicznych.
Oczywiście, w trakcie roku będzie możliwe
zwiększenie wydatków Funduszu Pracy
z przesunięć dokonywanych w ramach
oszczędności oraz z nieplanowanych przy-
chodów, np. pochodzących z prywatyzacji.
Jednak istotna poprawa na rynku pracy jest
możliwa tylko przy bardzo wyraźnym oży-
wieniu gospodarczym. Jeżeli wzrost PKB
w 2011 r. wyniesie 3,5%, to prawdopodobne
jest osiągnięcie wskaźnika bezrobocia na
poziomie między 10,5% a 11%.

u Czy na spadek stopy bezrobocia
wpływ będzie mieć otwarcie 1 maja
2011 r. niemieckiego i austriackiego
rynku pracy dla Polaków? 
Jeszcze przed akcesją Polski do UE pol-

scy pracownicy byli stosunkowo liczni na

niemieckim rynku pracy. Jednak po 2004 r.
zainteresowanie niemieckim rynkiem
pracy sezonowej stopniowo się zmniej-
szało i w ubiegłym roku ok. 180 tys. osób
podjęto tam pracę. Niemieckie ośrodki ba-
dawcze szacują, że liczba migrantów za-
robkowych obywateli z 8 nowych państw
członkowskich do 15 starych wzrośnie do
ok. 3,9 mln w roku 2020. Trudno natomiast
określić, jaki udział w tej puli będą mieć
Polacy oraz jaki odsetek z nich trafi na nie-
miecki, względnie austriacki rynek pracy.
Można przyjąć, że otwarcie od maja tych
rynków nie spowoduje znaczącego
wzrostu wyjazdów zarobkowych naszych
obywateli. Zatem nie będzie mieć to
wpływu na krajowy poziom stopy bezro-
bocia. 

u Na jakie działania poprawiające sy-
tuację na rynku pracy położony będzie
szczególny nacisk w przyszłym roku? 

Zadania państwa w zakresie
promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia
oraz aktywizacji zawodowej 
są realizowane na podstawie
trzyletniego Krajowego Planu 
Działań na rzecz Zatrudnienia
2009-2011 – mówi Czesława
Ostrowska, wiceminister pracy
i polityki społecznej.

Najgorsze już za  
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Zadania państwa w zakresie promocji za-
trudnienia, łagodzenia skutków bezrobo-
cia oraz aktywizacji zawodowej są realizo-
wane na podstawie trzyletniego, przyjętego
przez Radę Ministrów, Krajowego Planu
Działań na rzecz Zatrudnienia 2009-
-2011. W dokumencie dostrzeżono, jakie
znaczenie dla zwiększenia zatrudnienia
i szans na rynku pracy ma edukacja oraz
proces uczenia się lub uzupełniania kwali-
fikacji. Na tego typu działania położony bę-
dzie szczególny nacisk. W kontekście roz-
woju gospodarki opartej na wiedzy prze-
widuje się wspieranie kapitału ludzkiego
w przedsiębiorstwach. W ramach tego za-
dania 350 tys. pracowników, w tym 70 tys.
w wieku 50+ uzyska szanse na podniesie-
nie swoich kwalifikacji. Wspieranie rozwoju
kształcenia ustawicznego pozwoli na naby-
wanie nowych kwalifikacji i kompetencji, co
przyczyni się do zwiększenia zdolności pod-
jęcia pracy, jej utrzymania bądź zmiany.
A przedsiębiorstwa otrzymają bardziej wy-
kwalifikowany personel.

W ramach KPDZ 2009-2011 realizowane
są również działania służące komplekso-
wemu wspieraniu osób pozostających bez
zatrudnienia, w tym m.in. programy akty-
wizacji zawodowej oraz zwiększające mo-
bilność geograficzną osób bezrobotnych. 

W celu podniesienia jakości związanej
z obsługą rynku pracy dostosowuje się me-

chanizmy podziału środków z Funduszu
Pracy do wyzwań rynku. Przewiduje się, iż
przyczyni się to do zwiększenia efektywno-
ści wydatkowania pieniędzy na realizację
programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywiza-
cję zawodową. W dalszym ciągu prowa-
dzone są prace związane z rozwojem usług
EURES, które przyczyniają się do zwiększe-
nia mobilności zawodowej w ramach euro-
pejskiego rynku pracy. 

Dużą uwagę przykłada się do doskona-
lenia umiejętności i warunków pracy pra-
cowników powiatowych i wojewódzkich
urzędów pracy, dostarczając im narzędzi do
pracy z osobami bezrobotnymi, zapewnia-
jąc szkolenia oraz upowszechniając infor-
macje i materiały na temat poradnictwa za-

wodowego, pośrednictwa pracy oraz klu-
bów pracy.

Obecnie w resorcie pracy trwają prace
nad zmianą przepisów, umożliwiającą przy-
znanie statusu bezrobotnego osobie, która
napotkawszy na bariery w prowadzonej
przez siebie działalności gospodarczej, musi
zdecydować się na jej zawieszenie. Wystar-
czy, że takie osoby zgłoszą się do urzędu
pracy.

u Jakie grupy bezrobotnych będą szcze-
gólnie objęte wsparciem w przyszłym
roku?

Szczególny nacisk położono na działania
mające wyrównać szanse na rynku pracy
w grupie 50+, wspieranie zatrudnienia ko-
biet i osób pragnących godzić obowiązki ro-
dzinne z zawodowymi, aktywizację zawo-
dową młodzieży, mieszkańców wsi i obsza-
rów oddalonych od centrów oraz przeciw-
działanie wykluczeniu społecznemu.

Ze względu na trudną sytuację osób nie-
pełnosprawnych przewidziano realizację
inicjatyw mających wzmocnić ich potencjał
zawodowy. Bardzo ważne jest, aby osoby,
które z powodu swoich dysfunkcji mają pro-
blemy ze znalezieniem pracy, były przygo-
towane do wykonywania obowiązków za-
wodowych. Zdobycie określonych umiejęt-
ności pozwoli na ich zatrudnienie i samo-
dzielną pracę. A dodatkowe subsydiowane
zatrudnienia osób niepełnosprawnych ma
zwiększyć motywację pracodawców do ich
zatrudnienia.

u W ubiegłym roku wprowadzone zos-
tały dopłaty do kredytów hipotecznych
zaciągniętych przez bezrobotnych. Czy
ta forma pomocy będzie kontynuowana?

Do 26 października br. wydatkowano
z Funduszu Pracy środki w wysokości 5,7
mln zł. Finansowanie tego instrumentu koń-
czy się jednak w 2011 r. i obecnie nie są pro-
wadzone prace nad przedłużeniem czasu
finansowania.

Rozmawiała Joanna Pieńczykowska

nami

Ogromne znaczenie 
dla zwiększenia
zatrudnienia i szans 
na rynku pracy ma edukacja
oraz proces uczenia się 
lub uzupełniania
kwalifikacji
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Trendyu

Dotej pory każda osoba chcąca praco-
wać w Austrii czy Niemczech mu-

siała starać się o uzyskanie pozwolenia.
W Niemczech instytucją odpowiedzialną za
wydawanie pozwoleń na pracę jest Fede-
ralna Agencja Pracy (FAP). FAP przeprowa-
dza tzw. badanie rynku pracy, które spraw-
dza, czy w niemieckich rejestrach osób bez-
robotnych są kandydaci o poszukiwanych
kwalifikacjach. Jeżeli tak jest, FAP może
wstrzymać pozwolenie. Pierwszeństwo
mają obywatele niemieccy, mieszkańcy kra-
jów „starej Unii”, a także Malty i Cypru.
Pewne ułatwienia dotyczą wykwalifikowa-
nych specjalistów – głównie inżynierów,
specjalistów budowy maszyn, elektrotech-
ników i specjalistów z branży IT. W tym 
przypadku „badanie rynku pracy” nie jest
koniecznością, a uzyskanie pozwolenia to
formalność. Legalne zatrudnienie w Nie-
mczech można również podejmować na
podstawie umów dwustronnych, które do-
tyczą pracowników sezonowych, pracow-
ników-gości (stażystów), pomocy domo-
wych, wakacyjnej pracy studentów czy
pracy przy imprezach objazdowych. W Au-
strii formalności jest więcej niż w przypadku
Niemiec. Kraj ten nie wprowadził umów
dwustronnych, trudniej jest tu także zało-
żyć własną działalność gospodarczą.

Praca po sąsiedzku
Według dyrektyw unijnych, państwa

członkowskie, które nie otworzyły całkowi-
cie rynku pracy, muszą to zrobić nie później
niż z dniem 1 maja 2011 r. Mija wtedy sied-
mioletni okres przejściowy. Zniesienie ogra-
niczeń na niemieckim i austriackim rynku
pracy dotyczy wszystkich obywateli państw
wschodniej Europy, które przystąpiły do UE
w 2004 r. 

W praktyce ograniczenia nie przeszko-
dziły jednak wielu Polakom w znalezieniu
pracy u naszych sąsiadów. Jak pokazują
dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej, mimo istniejących utrudnień kraje te
cieszyły się dużym zainteresowaniem.

– Niemcy w 2009 r. były, obok Wielkiej
Brytanii i Holandii, jednym z głównych kie-
runków zamierzonych emigracji zarobko-
wych. Z danych posiadanych przez MPiPS
wynika, że w ubiegłym roku wydano ok.
187,8 tys. zezwoleń na pracę obywatelom
polskim w Niemczech, z czego ok. 183,5 tys.
pracownikom sezonowym. Na koniec lu-
tego 2010 r. legalnie zatrudnionych było
11,67 tys. obywateli polskich, co w porów-
naniu z analogicznym okresem ubiegłego
roku oznacza nieznaczny wzrost (na pod-
stawie danych Urzędu ds. Zatrudnienia
(AMS) w Austrii). AMS wskazuje w tym kon-
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Czy czeka nas nowa fala emigracji? Przekonamy się o tym 
już niedługo. 1 maja 2011 r. znikną ograniczenia w dostępie 
do niemieckiego i austriackiego rynku pracy dla Polaków. 

Zielone światło
Niemiec i Austrii
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tekście, że na przestrzeni ostatnich lat,
tzn. od momentu rozszerzenia UE w maju
2004 r. do chwili obecnej, liczba pracowni-
ków z Polski stale rośnie. W 2009 r. wydano
w Austrii ok. 15,6 tys. zezwoleń na pracę
obywatelom polskim – podsumowuje Bar-
bara Polańska-Siła, Menedżer EURES, De-
partament Rynku Pracy, MPiPS. 

Jej zdaniem, trudno dzisiaj ocenić, jaki bę-
dzie poziom migracji i nawet jeżeli nastąpi
jej wzrost, to nie należy się spodziewać wiel-
kiej fali wyjazdów. Odmiennego zdania są
ekonomiści banku BNP Paribas, którzy pro-
gnozują, że w ciągu czterech lat z krajów Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej wyjedzie do
Niemiec aż 900 tys. osób, z czego nawet pół
miliona z Polski. Otwarcie niemieckiego
rynku pracy zaowocuje większą podażą siły
roboczej i wzrostem poziomu zatrudnienia,
a skutkiem będzie przyrost niemieckiego
PKB o 0,3-0,6 pkt. proc. w porównaniu z po-
ziomem sprzed jego otwarcia.

Migracyjne „za i przeciw”
Rynki pracy w Niemczech i w Austrii już

od dawna przyciągają naszą rodzimą siłę ro-

boczą. Zdaniem ekonomistów sytuacja eko-
nomiczna w tych krajach będzie się jeszcze
poprawiać. Austriacki rynek pracy może po-
chwalić się najniższą stopą bezrobocia,
która w październiku wyniosła 4,3%, także
w Niemczech ostatnio zanotowano jej spa-
dek do 6,8%. Największymi atutami tych
krajów jest ich bliskie sąsiedztwo i oczywi-
ście wysokie zarobki. Niemieccy i austriaccy
pracodawcy znani są ze swojej solidności.
W Niemczech w niektórych gałęziach prze-
mysłu godziny pracy zostały ograniczone
do 35 tygodniowo przy 30 dniach wolnych
od pracy.

Decydując się na wyjazd, trzeba jednak
pamiętać o ograniczeniach. Jak podkreślają
znawcy rynku pracy, głównym problemem
w znalezieniu pracy może być język. Polacy
do tej pory chętnie jeździli do Wielkiej Bry-
tanii i Irlandii, bo tam, aby zdobyć pracę, wy-
starczało znać język angielski w zakresie
podstawowym. Wyjeżdżającym Polakom
przyda się również wiedza o tym, które ga-
łęzie gospodarki rozwijają się najszybciej
i potrzebują nowych pracowników. W Nie-
mczech wciąż brakuje inżynierów i infor-

matyków, a około 70% przedsiębiorstw ska-
rży się na brak wykwalifikowanych specja-
listów, których Polska może im zapewnić.
Dużą liczbę miejsc pracy oferuje niemiecki
przemysł usługowy, pracę znajdą również
opiekunki do dzieci, pielęgniarki i osoby
starsze.

Już teraz można zaobserwować zwięk-
szone zainteresowanie wśród niemieckich
pracodawców i agencji pośrednictwa pracy.
Niemieccy pracodawcy chcą się dowiedzieć,
jak wygląda procedura złożenia oferty w ra-
mach sieci EURES, aby odpowiednio wcześ-
nie przygotować się do ewentualnego za-
trudnienia polskich pracowników. 

Faktyczną skalę emigracji zarobkowej
poznamy w przyszłym roku. W tej chwili
jedno jest pewne, coraz silniejsze są nasze
związki z Unią Europejską, a otwarcie gra-
nic w Niemczech i Austrii stanowi tego po-
twierdzenie. 

Agnieszka Pietkiewicz

Aleksandra Kopczyk
doradca EURES, WUP w Katowicach:

Choć wiele osób twierdzi, że czeka nas kolejna fala emigracji – podobna do tej sprzed 6 lat
na Wyspy Brytyjskie – moim zdaniem to twierdzenie mocno przesadzone. Na rynku niemiec-
kim brakuje kilkudziesięciu tysięcy specjalistów, przede wszystkim informatyków i inżynie-
rów. Są też deficyty budowlańców, pracowników z branży medycznej (w tym opiekunek osób
starszych). Jednakże osoby zainteresowane podjęciem pracy i posiadające odpowiednie kwa-
lifikacje mogły – pomimo ograniczeń – podejmować legalne zatrudnienie. Barierą może oka-
zać się brak znajomości języka niemieckiego lub odpowiedniego doświadczenia. Bardziej
prawdopodobny scenariusz zmian związanych z otwarciem niemieckiego i austriackiego rynku
pracy dotyczy Polaków zatrudnionych w „szarej strefie”, którzy zechcą zalegalizować swoją
pracę, aby móc w pełni korzystać z przysługujących im praw. 
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B dr Timo Baas
z Instytutu Badania Zatrudnienia w Federalnej Agencji Pracy 
[Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 
der Bundesagentur für Arbeit (BA)] w Norymberdze, Niemcy:

W badaniach dla Fundacji Friedricha Eberta budujemy trzy scenariusze, które pozwolą w przy-
bliżeniu podać liczbę Polaków udających się do pracy w Niemczech. Nie wiemy jednak, jak
będzie przedstawiał się rozwój ekonomiczny w innych krajach, takich jak Wielka Brytania czy
Irlandia, które również przyjmują Polaków do pracy, scenariusze te nie są zatem pewne. Pro-
gnozujemy, że liczba obywateli polskich pracujących w EU-15 (tzn. w krajach tworzących Unię
Europejską przed akcesją nowych członków w 2004 r.) wzrośnie do 2020 r. z 1,458 mln do
2,321 mln osób. W tzw. wysokim scenariuszu oczekujemy, że udział Niemiec pośród innych
państw UE dających zatrudnienie Polakom wyniesie 61%, w scenariuszu „średnim” będzie to
około 45%, a w„niskim” 23% – czyli tak, jak teraz. Odpowiada to 526 tys. osobom w scenariu-
szu pierwszym, 388 tys. w drugim i 198 tys. w trzecim w przeciągu dekady. 

u



Pierwsze spółdzielnie socjalne po-
wstały we Włoszech na początku lat
90. ubiegłego wieku. Tamtejsze wła-

dze doszły do wniosku, że lepiej jest wspo-
móc osoby bezrobotne, dając im możliwość
rozpoczęcia działalności gospodarczej, niż
ciągle wypłacać zasiłki z tytułu pozostawa-
nia bez pracy. Fala spółdzielczości socjalnej
dotarła również do Polski. Nowa forma,
choć jeszcze mało znana, jest ogromną
szansą, m.in. dla osób bezrobotnych, nie-
pełnosprawnych, uchodźców, byłych więź-
niów i innych osób zagrożonych wyklucze-
niem. Idea spółdzielczości polega bowiem
na tworzeniu przyjaznego miejsca pracy,
które podtrzymuje więzi społeczne. Spół-
dzielnia może być założona przez co naj-
mniej 5 osób, przy tym przynajmniej po-
łowa powinna zaliczać się do grupy zagro-
żonych wykluczeniem społecznym. 

Wciąż mało znane
W 2007 r. Departament Pomocy i Inte-

gracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Socjalnej opublikował „Raport Oceny
Stanu Spółdzielczości Socjalnej”. Okazało
się, że w Krajowym Rejestrze Sądowym za-
rejestrowanych było 99 spółdzielni socjal-
nych, a w województwie śląskim zaledwie
12. Ich liczba świadczyła o braku odpo-
wiedniej promocji idei spółdzielczości so-
cjalnej i upowszechniania wiedzy z jej za-
kresu. Na Śląsku istniała zaledwie jedna in-
stytucja wspierająca spółdzielczość so-
cjalną: Regionalny Ośrodek Wsparcia Spół-
dzielczości Socjalnej – PUP w Rudzie Ślą-
skiej. W ostatnim czasie powstało jednak
kilka projektów, które uzyskały dofinanso-
wanie na utworzenie spółdzielni bądź pro-
mowanie idei spółdzielczości socjalnej. 

– Spółdzielnia socjalna to jedna z najbar-
dziej efektywnych metod pracy na rzecz po-

prawy sytuacji w dziedzinie zatrudnienia.
Spółdzielnie takie, działając na poziomie lo-
kalnym, integrują zawodowo i społecznie
osoby zagrożone wykluczeniem, które nie
miałyby szans na podjęcie odpowiedniego
zatrudnienia w warunkach otwartego rynku
pracy. Potrzebne są więc intensywne dzia-
łania informacyjno-promocyjne, aby zwięk-
szyć liczbę nowych spółdzielni oraz zachę-
cić do korzystania z usług i produktów ofe-
rowanych przez spółdzielnie już istniejące.
Możliwości takie stwarza zwłaszcza realiza-
cja projektów współfinansowanych z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach
działania 6.2 Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki – przekonuje Jakub Zawadzki,
kierownik Zespołu ds. Promocji i Informa-
cji WUP w Katowicach.

Jeden z projektów realizuje firma Pro-In-
west s.c. z Katowic.

– W 2008 r. w myśl zasady „przez ludzi, dla
ludzi” postanowiliśmy dać odbiorcom na-
szych działań szansę wyboru nowej drogi
życia poprzez możliwość zakładania spół-
dzielni socjalnych – mówi o początkach pro-
jektu Małgorzata Dobrowolska, współ-
właścicielka firmy.

Okazało się jednak, że wiedza na temat
tego, czym są spółdzielnie socjalne jest bar-
dzo mała i konieczne było wzmocnienie
działań informacyjno-edukacyjnych. W ra-
mach projektu „Spółdzielnie socjalne 
na Śląsku. Promocja i upowszechnianie 
idei przedsiębiorczości społecznej” firma 
Pro-Inwest zorganizowała w wybranych
miastach województwa cykl 20 sympozjów
z udziałem ekspertów w zakresie spół-
dzielczości socjalnej. Wsparciem zostało ob-
jętych 400 instytucji ekonomii społecz-
nej, m.in. organizacje pozarządowe, spół-
dzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, insty-
tucje rynku pracy takie jak agencje zatrud-
nienia, instytucje szkoleniowe, powiatowe
urzędy pracy, hufce pracy, związki zawo-
dowe oraz instytucje pomocy i integracji
społecznej, np. ośrodki pomocy społecznej
i domy dziecka. Efektem tych działań było
stworzenie profesjonalnego informatora
„Spółdzielnie socjalne od A do Z” i eduka-

cyjnego filmu „Vademecum Spółdzielni So-
cjalnej”.

Dla nich też szansa
Projektodawcy byli jednak zaintereso-

wani nie tylko promocją idei spółdzielczo-
ści, ale realną pomocą osobom, które po-
zostają na marginesie życia zawodowego
i społecznego. Zdecydowali się więc na rea-
lizację kolejnego projektu „Spółdzielnie so-
cjalne szansą dla osób w szczególnej sytua-
cji”, którego celem jest aktywizacja kobiet
osadzonych w zakładzie karnym poprzez
zdobycie wiedzy i wykształcenie umiejęt-
ności niezbędnych w spółdzielczości so-
cjalnej. Uczestniczki biorą udział w szkole-
niach obejmujących: trening umiejętności
społecznych, regulacje prawne spółdziel-
czości socjalnej, finanse i księgowość spół-
dzielni socjalnej, zarządzanie podmiotem
spółdzielczym, uczestniczą także w kursie
komputerowym i zajęciach z poradnictwa
zawodowego, prawnego oraz psycholo-
gicznego. Zajęcia cieszą się dużym zainte-
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Spółdzielnie socjalne 
to ogromna szansa 
dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym

u

Spółdzielnia socjalna
(zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 2006 r. o spół-
dzielniach socjalnych) działa jak przedsię-
biorstwo, ale może korzystać z licznych pre-
ferencji: jednorazowych dotacji (ze środków
Funduszu Pracy), zwolnień od podatku do-
chodowego, kwartalnej refundacji składek
płaconych na ubezpieczenie społeczne oraz
zwolnień z opłat rejestracyjnych. Mogą ją za-
łożyć:
u osoby bezrobotne (zgodnie z ustawą z 20

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy)

u osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt.
1-4,6,7 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o za-
trudnieniu socjalnym, m.in. uzależnieni od
alkoholu lub narkotyków po zakończeniu
programu psychoterapii, zwalniani z zakła-
dów karnych itd.

u osoby niepełnosprawne w rozumieniu
ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych.

u

To, co wydaje się trudne lub wręcz niemożliwe do osiągnięcia w pojedynkę, dla kilku osób staje się
już proste. Takie myślenie przynosi wymierne korzyści także w sferze biznesu, a powstające coraz 
częściej spółdzielnie socjalne stają się szansą dla ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Nowa fala spółdzielczości
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resowaniem – dzięki nim kobiety doskonalą
swoje umiejętności interpersonalne i kon-
trolę własnych emocji, a także zwiększają
pewność siebie i podnoszą motywację do
podejmowania inicjatyw przedsiębiorczych. 

– Otrzymaliśmy informację, że obecnie
kilka kobiet zainteresowanych jest założe-
niem spółdzielni socjalnej. Wykazują chęć
do prowadzenia działalności m.in. w zakre-
sie usług związanych z opieką i rehabilita-
cją osób starszych oraz niepełnosprawnych,
usług cateringowych i organizacji przyjęć
okolicznościowych, usług krawieckich, fryz-
jerskich i kosmetycznych. Powstały cztery
obszerne i kompleksowo opracowane biz-
nesplany. Pomagamy uczestniczkom

w przygotowaniu wszystkich niezbędnych
dokumentów do założenia spółdzielni so-
cjalnej – dodaje Anna Kania, pracownik
firmy Pro-Inwest.

Projekt rozpoczął się 1 lipca 2009 r. i po-
trwa do 30 czerwca 2011 r. Z zaplanowa-
nych 6 edycji, trwających około 3,5 miesiąca
każda, odbyły się już cztery. Zajęcia prowa-
dzone są w 10-osobowych grupach. Przy
realizacji projektu biorą udział doświadczeni
psycholodzy, prawnik, trenerzy, doradcy za-
wodowi, liderzy klubów pracy oraz szkole-
niowcy kursów kwalifikacyjnych. 

Dla osób niepełnosprawnych, długo-
trwale bezrobotnych czy przebywających
w zakładach karnych, ta forma działalności

gospodarczej to często jedyna szansa na
ponowną integrację ze społeczeństwem.
Początkujący spółdzielcy przyznają jednak,
że aby dobrze skorzystać z tej szansy, trzeba
ciężko pracować. Dla uczestników najtrud-
niejszym momentem jest usamodzielnie-
nie się firmy po zakończeniu projektu, kiedy
trzeba poradzić sobie choćby z konkuren-
cją na rynku. Członkowie spółdzielni muszą
wtedy udowodnić, że są w stanie stworzyć
dobrze prosperującą firmę. 

Agnieszka Pietkiewicz
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W ramach projektu „Spółdzielnie socjalne 
na Śląsku. Promocja i upowszechnianie 

idei przedsiębiorczości społecznej” 
zorganizowano sympozja, wydano informator,

powstał film edukacyjny 
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Całkowita odpowiedzialność za firmę
i samodzielne wytyczanie kierunków
jej rozwoju pozwala na spełnienie za-

wodowe. Będąc szefem nie trzeba się mar-
twić o pracę, omija nas stres związany ze
zmianami kadrowymi lub cięciami w firmie.
Własna działalność umożliwia także dosto-
sowanie pracy do życia prywatnego. Szcze-
gólnie istotne jest to w przypadku kobiet
postawionych często przed wyborem mię-
dzy pracą zawodową a wychowywaniem
dzieci – mówi Paulina Cius, kierownik pro-
jektu. 

Prowadzenie własnej działalności ma
wiele zalet. Taka praca umożliwia rozwój
osobisty i realizację własnych pasji, a przed-
stawione sylwetki uczestników projektu
i ich historie pokazują, że warto być przed-
siębiorczym i zacząć działać.

Wiek moim atutem
Badania pokazują, że osoby przed 25 i po

45 roku życia mają największe trudności ze
znalezieniem pracy, ponieważ pracodawcy
często przy wyborze pracownika kierują się
stereotypami na temat wieku. A przecież za-
równo brak doświadczenia młodego pra-
cownika, jak i doświadczenie osoby w wieku
średnim mogą być atutem. 

Jacek Czerniecki znajduje się w tej dru-
giej grupie i wcale nie uważa, że jest mniej
cenny na rynku pracy od młodszej konku-
rencji. Od kilkunastu lat specjalizuje się
w usługach analitycznych, a własną działal-
ność planuje oprzeć na zarządzaniu nieru-
chomościami. Jego mocną stroną jest rze-
telna znajomość rynku oraz nastawienie na
zmiany, które dyktują obecne czasy. Z uwagi
na spore doświadczenie podejmuje też bar-
dziej przemyślane, a co za tym idzie trafione
decyzje. Ważne, aby uświadomić ludziom
w średnim wieku, że nigdy nie jest za późno
na zmianę i podjęcie decyzji o własnym biz-
nesie. 

– Rozglądałem się za dotacjami, a ponie-
waż byłem bezrobotny, trafiłem do urzędu
pracy w Dąbrowie Górniczej. Akurat ogła-
szali nabór do projektu „Jak najkrócej bez
pracy”. Dziś biorę udział w szkoleniach z za-
kresu prowadzenia własnej firmy – opo-
wiada. 

Historia Marii Swadźby, przedszkolanki,
która po 50 roku życia założyła własną pla-
cówkę wychowawczą, również przekonuje,
że osoby w średnim wieku są bardzo cenne
na rynku pracy z uwagi na swoje doświad-
czenie. 

– Okazało się, że na emeryturę jeszcze za
wcześnie, a osobom takim jak ja trudno zna-
leźć zatrudnienie. Wiedziałam, że muszę coś
zrobić z wolnym czasem, którego teraz mia-
łam w nadmiarze. Gdy zobaczyłam ogło-
szenie o naborze kobiet do projektu w urzę-
dzie pracy w Łaziskach, bez namysłu posta-
nowiłam dowiedzieć się czegoś więcej. Po-
mysł na biznes był oczywisty. Przedszkole,
bo to kocham i znam się na tej pracy – opo-
wiada o swoich początkach.

Przed założeniem firmy uczestniczyła
w szkoleniach z przedsiębiorczości, co spra-
wiło, że poczuła się pewniej w przepisach,
księgowości i zagadnieniach z zakresu pro-
wadzenia firmy. Do tej pory była wycho-
wawcą i w tym czuła się pewnie, ale oba-
wiała się, czy poradzi sobie z finansami. Dziś

prowadzi własne przedszkole „Piccolo” w Or-
zeszu, w którym dzieci uczą się języków ob-
cych, a zajęcia odbywają się u niej w domu,
co stwarza ciepłą i rodzinną atmosferę.

Kiedy Tomasz Pośpiech, młody miesz-
kaniec Roszkowa, zaczynał myśleć o zało-
żeniu własnej firmy miał 18 lat. Wydawałoby
się, że otrzymanie dotacji na otwarcie dzia-
łalności przez osobę w tak młodym wieku
i bez żadnego doświadczenia jest niemoż-
liwe. – Postanowiłem zawalczyć o dotację,
chociaż nie wierzyłem, że mi się uda. Właś-
nie dlatego, że jestem młody i nie mam do-
świadczenia. Obawiałem się, że komisja mi
nie zaufa, a konkurencja będzie tak duża,
że nie będę miał siły przebicia – opowiada.

Jednak złożył wniosek do Górnośląskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowi-
cach, w ramach projektu „Biznesklasa”, jak
się okazało pokonał konkurencję, bo spoś-
ród 600 złożonych wniosków dotację przy-
znano także jemu. 

– Byłem mocno przekonany o tym, czego
chcę. Miałem szansę uniezależnić się i za-
cząć planować swoją przyszłość. Oczywi-
ście, spotkałem się z mnóstwem pytań –
w jaki sposób mam zamiar pogodzić naukę
i czekającą mnie maturę z prowadzeniem
biznesu. Jednak moja działalność odbywa
się głównie przez internet, dlatego mam na-
dzieję, że sobie poradzę. Nauczyciele po-
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Być spełnionym zawodowo, zadowolonym z pracy i niezależnym finansowo to marzenie, 
które przy odrobinie odwagi i determinacji można spełnić. Historie kolejnych uczestników projektu
„Promocja przedsiębiorczości w województwie śląskim” w ramach działania 6.2 PO KL, 
pokazują że najlepszym sposobem na to jest własna działalność gospodarcza.

Praca na swoim

Tomasz Pośpiech mimo młodego wieku 
prowadzi własny sklep internetowy, 

a przygotowania do matury łączy z pracą zawodową
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czątkowo podchodzili do mojego pomysłu
z rezerwą, podobnie jak rodzina i znajomi.
Dopiero jak dostałem się na szkolenie, wiara
we mnie zaczęła rosnąć – dodaje.

Udział w projekcie wymagał od niego
szczególnej determinacji, gdyż szkolenia
musiał pogodzić z nauką w liceum. Nie pod-
dał się jednak i wytrwale dążył do celu.
Opłaciło się. W wieku 18 lat prowadzi swój
własny sklep internetowy ze zdalnie stero-
wanymi modelami samolotów. Przygoto-
wania do matury łączy z pracą zawodową,
co jest ogromnym wyzwaniem, ale jedno-
cześnie uczy dyscypliny i odpowiedzialno-

ści. Jego młody wiek i brak doświadczenia
okazały się atutem, gdyż wiążą się ze świe-
żym spojrzeniem i silną chęcią działania.

Przedsiębiorcza mama
Anna Szymaniec, absolwentka AWF

w Katowicach na wydziale fizjoterapii i 36-
letnia mama trójki dzieci jest od niedawna
posiadaczką własnej firmy zajmującej się re-
habilitacją dzieci metodą NDT-Bobath.

– Cieszy mnie, że mogę pomagać malu-
chom w ich prawidłowym rozwoju. To bar-
dzo odpowiedzialny zawód, więc odkąd pa-
miętam inwestowałam w edukację. Już na

studiach marzyłam o firmie. Od tego czasu
upłynęło 11 lat – wspomina Anna. 

Mimo początkowej niepewności posta-
wiła na swoje doświadczenie i wiedzę, by
zawalczyć o udział w projekcie. Złożyła biz-
nesplan do GARR i uzyskała ponad 38 tys. zł
dotacji, które przeznaczy na remont gabi-
netu, zakup sprzętu do rehabilitacji oraz
stworzenie strony internetowej z profesjo-
nalnym poradnikiem dla rodziców. Dzięki
dotacji uwierzyła w siebie, ponieważ mu-
siała pokonać konkurencję. 

– Szkolenia w ramach projektu przeko-
nały mnie, że jestem w stanie poradzić sobie
ze wszystkim. Dostałam skrzydeł i optymis-
tycznie patrzę w przyszłość. Moja rodzina
z pewnością na tym skorzysta. W dodatku
własny biznes to elastyczne godziny pracy,

a przy trójce dzieci to duże udogodnienie
– podsumowuje pani Anna. 

Ty też możesz uzyskać dotację
Aby stać się niezależnym przedsiębiorcą,

wystarczy dobry pomysł i wytrwałość.
Wsparcie z działania 6.2 to idealne wyjście
dla osób bezskutecznie szukających zatrud-
nienia i myślących o prowadzeniu swojej
działalności gospodarczej. Daje ono równe
szanse różnym grupom społecznym: mło-
dym ludziom bez doświadczenia, osobom
po 45 roku życia, jak i kobietom, które pragną
łączyć życie zawodowe z macierzyństwem.
Każdy ma szansę na kierowanie własną firmą,
by stać się dzięki temu człowiekiem spełnio-
nym i zadowolonym z pracy. 

Wszelkie informacje dotyczące projektu
dostępne są na stronie internetowej
www.przedsiebiorczosc.wup-katowice.pl.
Dodatkowo uruchomiono nowy Punkt In-
formacyjny Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego (pokój 2 na parterze budynku
WUP w Katowicach, ul. Kościuszki 30, tele-
fon: 32 757 33 11), gdzie w komfortowych
warunkach można poznać zasady apliko-
wania o środki z EFS, dowiedzieć się, jakie
są możliwości udziału w projektach oferu-
jących bezpłatne szkolenia oraz jak uzyskać
dotację na własny biznes.

Magdalena Mróz

Prowadzenie własnej 
działalności ma wiele zalet
– taka praca umożliwia 
rozwój osobisty i realizację
własnych pasji

u

Anna Szymaniec zrealizowała 
swoje marzenie o własnej firmie zajmującej się
rehabilitacją dzieci

Maria Swadźba przekonuje, że osoby w średnim wieku są bardzo cenne na rynku 
pracy z uwagi na swoje doświadczenie



Zmiany w systemie szkolnictwa zawo-
dowego na początku lat 90-tych,
w tym likwidacja przyzakładowych

szkół zawodowych, spowodowały mocne
osłabienie struktury kształcenia zawodo-
wego, łączącego teorię zawodu z praktyką.
Reforma ta w dużym stopniu przyczyniła się
do braku wykwalifikowanych pracowników.
Dotkliwie odczuwają to aktualnie śląscy
przedsiębiorcy poszukujący osób z wy-
kształceniem zawodowym na poziomie za-
sadniczym lub średnim, głównie w zawo-
dach związanych z branżą budowlaną, elek-
tryczną i elektromechaniczną oraz obsługą
maszyn i urządzeń.

Problemem tego typu szkół jest brak
środków na unowocześnienie warsztatów
szkolnych poprzez zakup nowinek techno-
logicznych. Niewystarczająca współpraca
między szkołami i przedsiębiorstwami, czyli
potencjalnymi pracodawcami, powoduje
z kolei niedostosowanie kształcenia zawo-
dowego do potrzeb rynku pracy. Brakuje
również kompleksowej informacji o po-

trzebach rynku pracy, publikacji oraz po-
radników metodycznych dla nauczycieli
praktycznej nauki zawodu.

Próbując zaradzić tym problemom, na
Śląsku realizowane są projekty w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO
KL) w poddziałaniu 9.2 „Podniesienie atrak-
cyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Mam zawód – mam pracę
Realizowana obecnie przez Górnośląską

Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości im. Ka-
rola Goduli w Chorzowie druga już edycja
projektu „Mam zawód – mam pracę” ma na

celu wzmocnienie zdolności uczniów do
przyszłego zatrudnienia w charakterze wy-
kwalifikowanego pracownika bądź wska-
zania dróg do założenia własnego przed-
siębiorstwa. 

Oferowane w ramach projektu wsparcie
to 30-godzinny program pozalekcyjnych
zajęć dydaktycznych „Kurs Przedsiębiorczo-
ści”, który podzielono na dwa moduły szko-
leniowe. Moduł „pracownik” obejmuje za-
jęcia dotyczące: identyfikacji preferencji
i możliwości zawodowych, planowania
własnej ścieżki kariery zawodowej, kształ-
towania własnego wizerunku (autoprezen-
tacja), zarządzania sobą (m.in. motywowa-
nie), przygotowania się do szukania pracy
(np. rozmowa kwalifikacyjna) oraz informa-
cji o prawach i obowiązkach pracownika.
Z kolei moduł „przedsiębiorca” porusza rów-
nie istotne zagadnienia, takie jak: identyfi-
kacja potrzeb i nisz na rynku (pomysł na
własną firmę), planowanie rozwoju oraz za-
rządzanie i zakładanie firmy, a także prawa
i obowiązki przedsiębiorcy. Uczniowie mają
również możliwość skorzystania z porad do-
radcy zawodowego, zarówno na początku,
jak i na końcu programu, aby uświadomić
im posiadane predyspozycje i sprofilować
ich dalszą ścieżkę zawodową. 

–  Wiedza, jaką zdobędą uczestnicy w trak-
cie szkoleń, pozwoli na wybór ścieżki zawo-
dowej, która im najbardziej odpowiada.

Szkolenia realizowane w ramach modułu
„pracownik” przygotowują uczestnika do
pełnienia takiej właśnie roli w firmie. Nato-
miast moduł „pracodawca” umożliwia zapo-
znanie się z tematyką związaną z zarządza-
niem firmą od momentu jej rejestracji, aż do
pełnego rozkwitu –  wyjaśnia Arkadiusz
Wawreczko, asystent kierownika projektu.

Pomysłodawcy wykorzystują w realizacji
projektu nowe technologie – łącząc trady-
cyjne, bezpośrednie nauczanie z e-learnin-
giem (tzw. blended learning). Zajęcia od-
bywają się w małych, 15-osobowych gru-
pach i prowadzone są przez ekspertów-
-praktyków z danych dziedzin oraz nauczy-
cieli akademickich GWSP. W ramach dwóch
edycji projektu wsparciem zostanie obję-
tych łącznie 300 uczniów chorzowskich
techników. 

Zakończeniem kursu są symulowane
targi pracy, aby umożliwić uczniom podsu-
mowanie zdobytej wiedzy i umiejętności
praktycznych. Cały projekt zakończy się
konferencją podsumowującą, która odbę-
dzie się w siedzibie szkoły w Chorzowie. 

Nowa inicjatywa 
Zaplanowany na przyszły rok projekt

„Mam zawód, mam pracę w regionie” rów-
nież wychodzi naprzeciw problemom szkol-
nictwa zawodowego. Beneficjentem jest Sa-
morząd Województwa Śląskiego i Wydział
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Uczestnicy projektu „Mam zawód 
– mam pracę” mogą skorzystać
z porad doradcy zawodowego, 
aby uświadomić sobie posiadane
predyspozycje i sprofilować 
własną ścieżkę zawodową

u

W ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników 
w zawodach o wąskim profilu. Sytuację pogarsza emigracja polskich fachowców na Zachód 
oraz – według specjalistów rynku pracy – brak spójności między obecnym systemem kształcenia 
a zapotrzebowaniem pracodawców. 
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Wzmocnić szkolni  
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Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego w partnerstwie
z Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz 36
powiatami i miastami na prawach powiatu.
Jego pomysłodawcy dostrzegają potencjał
w szkołach zawodowych, upatrując w ich
modernizacji szansę na polepszenie sytua-
cji na rynku pracy dla młodych ludzi. Adre-
sowany jest on do uczniów z klas II i III tech-
ników i 3-letnich zasadniczych szkół zawo-
dowych oraz I i II klas 2-letnich zasadniczych

szkół zawodowych, uczących się na kierun-
kach zbieżnych z obszarami specjalizacji
technologicznej, określonymi w Regional-
nej Strategii Innowacji (łącznie ok. 340 szkół).

Realizacja w trybie systemowym pozwoli
na udział także tych szkół, dla których ba-
rierą jest konieczność wniesienia wkładu
własnego. W odróżnieniu od projektów
konkursowych jest on nastawiony na wie-
loaspektowe wsparcie i modernizację
kształcenia zawodowego m.in. poprzez uru-
chomienie gier symulacyjnych mających
budować aktywną postawę przedsiębior-
czą. W pierwszym etapie przeprowadzone
będzie doradztwo grupowe, aby zdiagno-

zować problemy młodzieży w zakresie zdo-
bywania wiedzy, umiejętności zawodo-
wych, poszukiwania pracy oraz bycia ak-
tywnym na rynku pracy. Następnie, podczas
doradztwa indywidualnego zostanie prze-
prowadzona diagnoza każdego uczestnika.
Dzięki temu doradca zawodowy będzie
mógł dopasować odpowiedni pakiet wspar-
cia dla każdego ucznia i utworzyć Indywi-
dualną Ścieżkę Rozwoju Zawodowego.
W pakiecie znajdą się: dodatkowe zajęcia

pozalekcyjne, które pomogą wyrównać dys-
proporcje w edukacji, kursy certyfiko-
wane, m.in. CAD, ECDL, SEP, CISCO, prawo
jazdy kat. B, spawanie, projektowanie i za-
rządzanie stronami, obsługa Linuxa, kosz-
torysowanie, obsługa kas fiskalnych, pro-
gramów księgowych, e-biznes oraz staże
i praktyki zawodowe.

Planowane jest uruchomienie nowych
specjalności i kierunków kształcenia, wy-
posażenie szkół w nowoczesne materiały
dydaktyczne oraz doposażenie pracowni
w technikach zgodnie z zapotrzebowaniem
wynikającym z rozwoju technologicznego
regionu. Przeprowadzone będą działania in-

formacyjne i promocyjne, aby zachęcić
uczniów do podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych, a pracodawców do współpracy ze
szkołami. Dodatkowo powstanie baza pra-
codawców współpracujących ze szkołami,
aby możliwe było dalsze odbywanie prak-
tyk/staży uczniowskich, jak również zwięk-
szenie liczby współpracujących ze szkołami
pracodawców (planowany jest 10% ich
wzrost). Przewidziane są również targi edu-
kacyjne, konferencje oraz spotkania z ro-
dzicami mające na celu podniesienie świa-
domości dotyczącej problematyki kształce-
nia zawodowego i potrzeb lokalnego rynku
pracy.

Projekt zakłada stworzenie Programów
Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w po-
wiatach, na podstawie których zostanie opra-
cowana Strategia Rozwoju Szkolnictwa Za-
wodowego Województwa Śląskiego. Wpro-
wadzenie nowych kierunków kształcenia oraz
modyfikacja programów nauczania na kie-
runkach istniejących pozwolą na dostoso-
wanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokal-
nego i regionalnego rynku pracy. Natomiast
współpraca szkół i placówek prowadzących
kształcenie zawodowe z pracodawcami i in-
stytucjami rynku pracy podniesie kwalifika-
cje zawodowe przyszłych absolwentów
i wzmocni ich pozycję na rynku pracy. 

Magdalena Mróz

ctwo zawodowe

Pomysłodawcy projektu „Mam zawód, mam pracę w regionie”
dostrzegają potencjał w szkołach zawodowych, upatrując w ich
modernizacji szansę na polepszenie sytuacji na rynku pracy

u
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Napodstawie badań kończących pro-
jekt, przeprowadzonych w lipcu

i sierpniu 2010 r., którymi objęte zostało całe
województwo, sporządzone zostały trzy ra-
porty: „Kompetencje zawodowe na śląskim
rynku pracy”, „Sytuacja kobiet na śląskim
rynku pracy”, „Mobilność zawodowa, spo-
łeczna i przestrzenna a potrzeby gospodarki
regionalnej”. Uzyskane informacje mają
pomóc władzom samorządowym i instytu-
cjom rynku pracy w podejmowaniu działań
zmierzających do rozwiązania występują-
cych aktualnie problemów. 

Najważniejsze liczby
Z badań wynika, iż kryzys gospodarczy

w najmniejszym stopniu dotknął firmy
mieszczące się w Katowickiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej oraz te, które operują
w dziedzinie nowych technologii. Z kolei
najbardziej dotkniętą kryzysem branżą jest
przemysł (produkcja stali, motoryzacja,
włókiennictwo), a szczególnie firmy opie-
rające swoją działalność na eksporcie. Naj-
większe zatrudnienie występuje w handlu
hurtowym i detalicznym (17,4%), usługach
(15,4%), przetwórstwie przemysłowym
(11%), budownictwie (10,3%) oraz górnic-
twie i wydobyciu (10%). W województwie
śląskim 80% osób w wieku produkcyjnym
posiada przynajmniej jeden zawód wy-
uczony. Najliczniejszą grupę stanowią ro-
botnicy obróbki metali i mechanicy maszyn
i urządzeń, następną co do liczebności –
przedstawiciele zawodów tworzących
średni personel techniczny, a trzecią – spe-
cjaliści nauk ekonomicznych, prawnych,
społecznych, kultury i administracji. Naj-

więcej mieszkańców posiada wykształce-
nie średnie (38%). Najbardziej aktywne za-
wodowo są osoby w wieku 31-45 lat (nie-
mal 80% pracuje) oraz z wyższym wy-
kształceniem (ponad 80%). Natomiast
bierni zawodowo występują najczęściej
w grupie osób w wieku 45+ i wśród posia-
dających wykształcenie podstawowe. Nie-
mal 60% niepracujących nie poszukuje ak-
tywnie pracy, najwięcej w podregionie ty-
skim, gliwickim oraz bytomskim. Co trze-
cia osoba aktualnie pracująca zmieniała
kwalifikacje zawodowe, a tylko co piąta nie-
pracująca. Najczęściej zmieniały je osoby
w przedziale wiekowym 31-45 lat, posia-
dające wykształcenie zasadnicze zawo-
dowe oraz średnie, częściej byli to męż-
czyźni niż kobiety. Najwięcej osób zmie-
niało zawód w podregionie sosnowieckim,
najmniej w rybnickim. Motywację do prze-
kwalifikowania stanowią głównie wyższe
zarobki lub brak pracy w wyuczonym za-
wodzie. Wśród osób, które nie przekwalifi-
kowały się, najczęściej wymienianym po-
wodem jest brak motywacji (blisko 44%),
wiedzy o dostępnych szkoleniach czy kur-
sach zawodowych, lub niedostatek środ-
ków finansowych. Pracownicy z wyższym
wykształceniem dość rzadko przekwalifi-
kowują się, ponieważ ich sytuacja zawo-
dowa jest stabilniejsza. 

Idealny pracownik, czyli jaki? 
Mimo kryzysu stale poszukiwani są pra-

cownicy na regionalnym rynku pracy, naj-
bardziej ci z doświadczeniem zawodowym
i wykształceniem technicznym wyższym,
średnim lub zawodowym. Największe trud-
ności ze znalezieniem pracowników wy-
stępują w branży budowlanej oraz trans-
porcie i telekomunikacji. Cenieni są spe-
cjaliści z uprawnieniami w branży produk-
cyjnej, potrafiący obsługiwać nowoczesne
maszyny, krawcowe i szwaczki oraz pra-
cownicy w usługach. Najmniej ofert pracy

kierowanych jest do osób najsłabiej wy-
kształconych, a także absolwentów wy-
ższych studiów humanistycznych.

Niestety, wymagania pracodawców roz-
mijają się z tym, co mogą zaoferować pra-
cownicy. Osoby starające się o pracę
często cechuje brak umiejętności prak-
tycznych i doświadczenia zawodowego.
Niewystarczające są również ich zdolno-
ści interpersonalne, takie jak samodziel-
ność czy kreatywność. Pracodawcy wśród
głównych powodów niepowodzenia
w znalezieniu odpowiednich pracowni-
ków podają brak osób o odpowiednich
kwalifikacjach i kompetencjach, małe za-
interesowanie przez kandydatów pracą na
danym stanowisku oraz ich postawy rosz-
czeniowe. Zdaniem pracodawców, obecny

Poznanie aktualnej sytuacji na regionalnym rynku pracy, analiza dotychczasowych tendencji 
oraz prognozy pozwalające prowadzić skuteczną politykę zatrudnieniową 
– to główne zadania systemowego projektu badawczego „Program monitorowania regionalnego 
rynku pracy”, zrealizowanego przez WUP w Katowicach w ramach poddziałania 6.1.2 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). 

Najbardziej aktywne 
zawodowo są osoby 
w wieku 31-45 lat – niemal
80% z nich pracuje
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system kształcenia jest niedopasowany do
wymagań rynku pracy, a absolwentom
brakuje praktycznego przygotowania do
wykonywania swojego zawodu, co sta-
nowi jedną z głównych przyczyn odrzu-
cania ich podań o pracę. Wśród najbardziej
pożądanych kompetencji u pracowników
wymieniano specjalistyczną wiedzę, do-
świadczenie i wykształcenie techniczne.
Dodatkowo, idealny pracownik powinien
być osobą kreatywną, mieć dużą moty-
wację do pracy, potrafić szybko adapto-
wać się do zmian w zakładzie i na rynku
pracy. 

Natomiast pracownicy uważają, że obec-
nie rynek pracy jest „rynkiem pracodaw-
ców”, którzy mogą dyktować warunki, m.in.
proponować niższe wynagrodzenia czy
umowy o pracę na czas określony. Chętnie
też zatrudniają tzw. tanią siłę roboczą: pra-

cowników tymczasowych, stażystów (po-
siadających minimalne wymagania finan-
sowe) oraz pracowników na umowy zlece-
nia czy o dzieło. 

W wielu firmach kryzys jest pretekstem
do pogorszenia warunków zatrudnienia.
Szczególnie trudna sytuacja dotyczy osób
po 50. roku życia, absolwentów szkół oraz
osób o najniższym wykształceniu. 

Badania wykazały, że brakuje osób o spe-
cjalności: robotnik obróbki metali, mecha-
nik maszyn i urządzeń, górnik, brakuje też
pracowników budowlanych oraz kierow-
ców i operatorów maszyn. 

Edukacja z problemami 
Zachodzące przemiany społeczno-gos-

podarcze spowodowały, że tradycyjny
model kariery, polegający na rozwijaniu
i wykonywaniu raz wyuczonej profesji, za-

czyna powoli zanikać. Aby dostosować się
do potrzeb rynku pracy, wymagane jest
szybkie zdobywanie nowych kwalifikacji.
Należy zwrócić uwagę, że planowanie ka-
riery zawodowej powinno zacząć się już
w gimnazjum, winno się także zwiększyć
dostępność do doradztwa zawodowego
dorosłym pracującym, aby umożliwić im
przekwalifikowanie. 

W województwie śląskim działa 75
uczelni, w tym 27 publicznych i 48 niepub-
licznych. Mimo że uczelnie współpracują
z gospodarką lokalną celem dopasowania
oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy,
od trzech lat dostrzegalne jest zmniejsza-
nie się liczby studentów. Głównym proble-
mem absolwentów jest brak doświadcze-
nia, nie potrafią oniprzełożyć posiadanej
wiedzy teoretycznej na konkretne działa-
nia danego przedsiębiorstwa. Na szczęście
coraz więcej młodych osób podejmuje
praktyki zawodowe w trakcie studiów. Bra-
kuje również osób wszechstronnych, które
łączyłyby wiedzę z różnych dziedzin –
np. technicznej i ekonomicznej – celem rea-
lizacji jednego zadania.

Dostrzegalny jest kryzys kształcenia za-
wodowego na poziomie szkół ponadgim-
nazjalnych. Systematycznie spada liczba
młodzieży podejmującej ten typ kształce-
nia na rzecz ogólnokształcącego. Do głów-
nych barier w rozwoju kształcenia zawo-
dowego zalicza się: niski prestiż tego typu
szkół, przestarzałe i niedostosowane do wy-
magań gospodarki i pracodawców pro-
gramy kształcenia, a także problemy kad-
rowe i trudności w organizacji praktycznej
nauki zawodu. Niedocenianie kształcenia
zawodowego wymaga działań promocyj-
nych, uświadamiających młodzieży i ich ro-
dzicom, jakie są aktualne i przyszłe po-
trzeby kadrowe. Warto wykorzystać środki
europejskie na wdrażanie nowych progra-
mów, szkolenie kadry, modernizowanie wy-
posażenia laboratoriów i warsztatów oraz
finansowanie nauczania we współpracy
z zakładami pracy. Konieczne jest także
zrównoważenie wiedzy teoretycznej i prak-
tycznej, współpraca z przedsiębiorcami
w celu odpowiedniego przygotowania pro-
gramów nauczania oraz zainteresowanie
środowiska biznesu udziałem w praktycz-
nej nauce zawodu. Tylko specjaliści-prak-
tycy gwarantować mogą skuteczność tego
typu nauczania. 

Szkolenia i kształcenie 
dorosłych

Potrzeby szkoleniowe pracodawców
skupiają się wokół kierunków związanych
ze sprzedażą, marketingiem i PR, dotyczą
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Najbardziej poszukiwani są mechanicy maszyn i urządzeń, 
górnicy i pracownicy budowlani oraz kierowcy 
i operatorzy maszyn 
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także rachunkowości, księgowości, ban-
kowości i ubezpieczeń oraz doskonalenia
technik komputerowych i obsługi sprzętu
IT. Pracownicy tymczasem wolą brać
udział w kursach nauki języków obcych,
podnoszą umiejętności obsługi kompu-
tera oraz kompetencje w zakresie rozwoju
osobistego i zarządzania karierą zawo-
dową.

Na poziomie regionalnym niezbędne jest
wspieranie systemu kształcenia dorosłych
i kierowanie ofert w większym stopniu do
małych miast, gdzie bezrobocie jest więk-
sze. Należy także rozwinąć doradztwo za-
wodowe, które prowadzone przez cały
okres kształcenia, zapewni właściwy wybór
rodzaju szkolenia. Systematyczne analizo-
wanie trendów w rozwoju lokalnej gospo-
darki pozwoli przygotować kursy dostoso-
wane do aktualnych i przyszłych potrzeb
przedsiębiorstw. Konieczne jest również
oferowanie szkoleń kończących się uzys-
kaniem certyfikatów, formalnie potwier-
dzających nabycie wiedzy oczekiwanej
przez pracodawców. 

Kobiety na śląskim rynku pracy
We wrześniu w województwie śląskim

zarejestrowanych było 94 tys. bezrobot-
nych kobiet i wciąż jest to dominująca
grupa wśród osób bez pracy. Kobiety są le-
piej wykształcone niż mężczyźni, pracują
przeważnie w zawodach wiążących się
z ochroną zdrowia, edukacją oraz pośred-
nictwem finansowym. Większość zatrud-
niona jest na pełen etat na czas nieokre-
ślony, niewiele z nich decyduje się na pro-
wadzenie własnego biznesu. Najlepiej
radzą sobie kobiety z wykształceniem wy-
ższym i policealnym. Bezrobocie dotyka
głównie pań w wieku 25-34 lata i 45-54 lata.
Wśród przyczyn trudności znalezienia
pracy najczęściej wymieniane są: brak od-

powiednich ofert, niesprzyjająca sytuacja
rodzinna, młody wiek oraz niechęć do po-
dejmowania pracy. To ostatnie dotyczy
głównie kobiet, które bierność zawodową
wyniosły z domu rodzinnego. 

Zatrudnianiu kobiet nie sprzyja stereoty-
powe pojmowanie ich możliwości zawodo-
wych. Panie wśród głównych powodów
utraty pracy, oprócz redukcji etatów, naj-
częściej wskazywały urlop macierzyński lub
wychowawczy. Młode kobiety i matki ma-
łych dzieci mają większy problem ze znale-
zieniem pracy i łatwiej ją tracą. Część z nich
krótko po powrocie z urlopu jest zwalniana
lub nie przedłuża się im umów, a część musi
pogodzić się ze zmianą stanowiska lub ob-
niżeniem wynagrodzenia. W opinii praco-
dawców do głównych czynników obniżają-
cych wartość kobiety-pracownika należą
właśnie urlopy macierzyńskie i mniejsza dys-
pozycyjność. Tymczasem panie wykazują się
w pracy zaangażowaniem i skrupulatnością,
cechuje je odporność na stres i chętnie pod-
noszą swoje kwalifikacje – nawet kosztem
późniejszego założenia rodziny.

Także sytuacja kobiet w wieku 50+ jest
bardzo trudna, gdyż pracodawcy niechęt-
nie zatrudniają takie osoby ze względu na
ich niską wydajność i brak dopasowania do
młodego zespołu. Szczególnym proble-
mem jest aktywizacja kobiet na obszarach
wiejskich lub tzw. peryferyjnych, do któ-
rych w województwie śląskim można zali-
czyć powiaty: częstochowski, żywiecki, biel-
ski, cieszyński i kłobucki. Szansą może być
dla nich rozwój sektora usług wiążący się

z przemianami na wsi, która przestaje być
nastawiona wyłącznie na produkowanie
żywności, a staje się także miejscem rek-
reacji i wypełnia inne funkcje społeczno-
kulturowe (coraz częściej zamieszkują tutaj
na stałe osoby pracujące w mieście).

Jak rozwiązywać problemy?
Poznanie sytuacji kobiet w różnych fa-

zach życia zawodowego, zamieszkałych na
wsi i w mieście, o zróżnicowanym statusie
wykształcenia – pozwala na przygotowa-
nie działań zmierzających do likwidacji ste-
reotypowego postrzegania roli kobiety
w życiu społecznym. Zapewnienie kobie-
tom możliwości połączenia życia rodzin-
nego i zawodowego powinno być jednym
z priorytetów. Część z tych problemów
może zostać rozwiązana przez jednostki
samorządu terytorialnego, pracodawców,
instytucje rynku pracy oraz organizacje po-
zarządowe. Władze samorządowe mogą
podejmować działania polegające na wy-
różnianiu firm przyjaznych matkom, udzie-
laniu im pierwszeństwa w ubieganiu się

o środki na rozwój lub zachęcać do two-
rzenia żłobków czy przedszkoli w miejs-
cach pracy, na które można uzyskać dofi-
nansowanie. Od pracodawców kobiety
oczekują większej elastyczności, jeśli cho-
dzi o godziny pracy, możliwości pracy
w niepełnym wymiarze godzin czy podej-
mowania pracy przez telefon lub internet.
Pożądana jest również zgoda pracodawcy
na dokształcanie się pracownic w godzi-
nach pracy. 

Konieczna jest współpraca z przedsiębiorcami w celu 
odpowiedniego przygotowania programów nauczania 
oraz zainteresowanie środowiska biznesu udziałem 
w praktycznej nauce zawodu 
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Należy podjąć także działania informa-
cyjne, aby podnieść świadomość kobiet
przystępujących do wyboru zawodu, co po-
może im uniknąć konieczności przekwali-
fikowania się lub uchroni je przed zasile-
niem szeregów bezrobotnych. Kobietom
bezrobotnym, biernym zawodowo, mniej
zmotywowanym w poszukiwaniu pracy,
w istotny sposób mogą pomóc organizacje
pozarządowe. Ważne, aby pomoc była zin-
dywidualizowana i uzależniona od sytuacji
życiowej bezrobotnych oraz czasu trwania
bezrobocia. Działania muszą wykraczać
poza edukację i informowanie, i zmierzać
do tworzenia różnych form opieki nad
dziećmi, dofinansowania programów likwi-
dujących dysproporcje na rynku pracy wy-
nikające z różnic płci, dotowania szkoleń za-
wodowych dla kobiet oraz programów in-
formujących o skutkach wczesnej dezakty-
wizacji zawodowej i długotrwałych przerw
w pracy. 

Co z tą mobilnością? 
Przystąpienie Polski do UE spowodo-

wało m.in. łatwiejszy dostęp do europej-
skich rynków pracy i większą mobilność Po-
laków. Na podjęcie decyzji o wyjeździe
wpływ mają niski poziom wynagrodzeń,
nieodpowiednie warunki pracy oraz brak

perspektyw rozwoju zawodowego. Dane
GUS pokazują tendencję rosnącą migracji
zagranicznej mieszkańców województwa
śląskiego (w 2004 r. wyjechały 1204 osoby,
a w 2009 r. liczba ta była już ponad dwu-
krotnie wyższa – 2715 osób) oraz spadek
liczby osób powracających (w 2004 r. z za-
granicy wróciło 6213 osób, a w 2009 r. –
4349 osób, przy czym większość powraca-
jących stanowiły kobiety). Emigrowano naj-
częściej do Wielkiej Brytanii, a także do Ho-
landii i Niemiec. Do emigrantów i osób po-
wracających należą głównie ludzie młodzi,
w wieku 21-30 lat, oraz osoby z wykształ-
ceniem średnim.

Działania podejmowane na szczeblu re-
gionalnym i lokalnym, które mają zachęcać
do reemigracji do województwa śląskiego,
powinny zostać świadomie zaplanowane.
Ważnym elementem jest właściwa infor-
macja o warunkach życia w województwie,
obejmująca m.in.: koszty wynajmu miesz-
kań, ceny nieruchomości i gruntów, ceny
mediów i żywności, rozmieszczenie infras-
truktury społecznej, zwłaszcza żłobków,
przedszkoli i szkół. Wsparciem dla osób po-
wracających z emigracji będą także uła-
twienia w rejestracji działalności gospodar-
czej oraz możliwość udziału w projektach
PO KL. Wypromowanie szacunku dla uzys-

kanego wykształcenia oraz wspieranie moż-
liwości wykorzystania pozyskanych kom-
petencji w Polsce mogą przyczynić się do
reemigracji młodych ludzi, którzy za granicą
często pracują poniżej swoich kwalifikacji.

W przypadku migracji wewnątrzkrajo-
wych do głównych powodów wyjazdów
należą duże bezrobocie w miejscu stałego
zamieszkania oraz względy osobiste. Bar-
dziej mobilni są mężczyźni, osoby naj-
młodsze (poniżej 30. roku życia), stanu wol-
nego oraz obecnie pracujące. Najbardziej
mobilni są mieszkańcy podregionu często-
chowskiego, gliwickiego, bytomskiego
i rybnickiego, a najmniej – sosnowieckiego
i tyskiego. Zmiana miejsca zamieszkania jest
czasami jedyną szansą na znalezienie pracy.
Jednocześnie dla mieszkańców wojewódz-
twa śląskiego czymś oczywistym jest po-
konywanie dużych odległości pomiędzy
miejscem pracy a domem. Wiele osób do-
jeżdża po 30, 50, a nawet 100 km, najczę-
ściej do Katowic. Chęć dojazdów do pracy
jest coraz większa, najłatwiej jest się na to
zdecydować młodym osobom poszukują-
cym pierwszej pracy. Najmniej skłonne do
pokonywania większych odległości do
miejsca zatrudnienia są osoby bezrobotne,
z najniższym wykształceniem. 

Aby skutecznie stymulować mobilność
wewnętrzną mieszkańców, władze lokalne
powinny wspierać połączenia komunika-
cyjne pomiędzy sąsiadującymi ze sobą pod-
regionami, co umożliwi łatwiejszy dojazd
do i z pracy. Dodatkowo samorządy mogą
wprowadzić zniżki na bilety miesięczne
bądź dotacje, aby koszt przejazdu nie sta-
nowił głównej bariery w podjęciu pracy
w innym miejscu. 

Co dalej?
Poza promowaniem kształcenia usta-

wicznego i wspieraniem systemu kształce-
nia dorosłych warto uwzględnić potrzeby
i oczekiwania pracodawców. Dotyczy to za-
równo konieczności stałego uczestnictwa
pracodawców w procesie dostosowywania
profili edukacyjnych szkół do potrzeb rynku
pracy, jak i tworzenia programów szkole-
niowych na ich potrzeby. Odrębny problem
to brak prospołecznej postawy pracodaw-
ców. Ich głos w sprawach takich jak zatrud-
nianie młodzieży czy kobiet po przerwie
macierzyńskiej oraz podnoszenie kwalifi-
kacji zatrudnionych ma kluczowe znacze-
nie w dialogu partnerów społecznych.

Wszystkie materiały i opracowania, jakie
powstały w ramach projektu, są dostępne
na stronie internetowej WUP www.wup-ka-
towice.pl.

Iwona Gutowska 

Młode kobiety i matki małych dzieci mają większy problem 
ze znalezieniem pracy i łatwiej ją tracą 
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Pod koniec października w wojewódz-
twie śląskim zarejestrowanych było 
44 909 bezrobotnych bez żadnych

kwalifikacji i 48 326 osób bez doświadcze-
nia zawodowego. Z danych opracowanych
przez Obserwatorium Rynku Pracy WUP
w Katowicach wynika, że w stosunku do roku
ubiegłego nastąpił nieznaczny wzrost bez-
robocia wśród wymienionych grup. Liczby
te pozostają wysokie i wciąż niepokoją. Bez-
robotne osoby, które nie posiadają umiejęt-

ności wykonywania jakiegokolwiek zawodu
– poświadczonego dyplomem, świadec-
twem czy zaświadczeniem instytucji szkole-
niowej, stanowią aż 25,9% wszystkich zare-
jestrowanych w urzędach pracy na Śląsku.
Procent osób bez doświadczenia zawodo-
wego jest podobny i wynosi 27,9%. Do tej
ostatniej grupy zaliczają się również te osoby,
które wykonywały jakąś pracę, bądź prowa-
dziły własną działalność gospodarczą, ale nie
dłużej niż przez okres 6 miesięcy. Przepro-

wadzone badania pokazują, że problemem
braku kwalifikacji i doświadczenia dotknięte
są w większym stopniu bezrobotne kobiety.

Najskuteczniejszą formą wsparcia tych
osób są projekty systemowe realizowane
przez wojewódzkie i powiatowe urzędy
pracy, współfinansowane ze środków EFS
w ramach poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdol-
ności do zatrudnienia oraz podnoszenie po-
ziomu aktywności zawodowej osób bezro-
botnych” PO KL.

18 Rynek Pracy 4/2010
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Bezrobocie w ogromnym stopniu dotyka osoby nieposiadające kwalifikacji 
i doświadczenia zawodowego. Najczęściej są to ludzie młodzi do 25. roku życia oraz w wieku 50+, 
których kwalifikacje są niewystarczające bądź uległy dezaktualizacji. 

Wyrównać szanse

Jurajskie perspektywy
Według danych z września tego roku w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Zawierciu zarejestrowanych było 1468 bezrobotnych (w tym 861 ko-
biet) bez kwalifikacji zawodowych. Stanowi to blisko 20% wszystkich
osób pozostających bez zatrudnienia. Jednocześnie w grupie tej jedną
trzecią stanowią ludzie do 25. roku życia. Jeszcze wyższy wskaźnik do-
strzegalny jest w przypadku osób bez doświadczenia zawodowego
(30% ogółu), w której to grupie ponad połowa (54,3%) wśród wszyst-
kich bezrobotnych to osoby młode.

– Położenie terytorialne oraz uwarunkowania gospodarcze powo-
dują, iż od lat jednym z największych problemów społecznych w po-
wiecie zawierciańskim jest skala bezrobocia. Likwidacja wielu miejsc

pracy przy jednoczesnym oddaleniu od głównych ośrodków przemy-
słowych Śląska powoduje, iż liczba osób pozostających bez zatrudnie-
nia stale utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, czyniąc nasz po-
wiat jednym z wiodących pod względem bezrobocia w całym woje-
wództwie – mówi Jacek Olczak, koordynator projektu „Jurajskie per-
spektywy”.

W projekcie zaplanowano objęcie 1302 beneficjentów różnymi for-
mami wsparcia. Możliwy jest udział jednego uczestnika w kilku róż-
nych formach, takich jak szkolenie i otrzymanie jednorazowych środ-
ków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Specjalnego znaczenia
nabierają jednak indywidualne plany działania jako ścieżka dostoso-
wana do potrzeb poszczególnych bezrobotnych.
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Bądź aktywny zawodowo
Aby wspomóc osoby bezrobotne znaj-

dujące się w szczególnej sytuacji na rynku
pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Często-
chowie od 2008 r. realizuje projekt „Bądź ak-
tywny zawodowo”. W efekcie znacząco po-
prawiła się sytuacja wielu osób – aż 40% be-
neficjentów podjęło pracę. 

Koordynatorka projektu przyznaje, że
osobom bez doświadczenia czy kwalifika-
cji najtrudniej jest znaleźć pracę, bo praco-
dawcy już na starcie oczekują od pracow-
ników konkretnych umiejętności.

– Osoby młode, bez doświadczenia za-
wodowego i kwalifikacji, jak również osoby
o zdezaktualizowanych kwalifikacjach mają
duże problemy ze znalezieniem pracy. Pra-
codawcy zainteresowani są zatrudnieniem
osób posiadających określone uprawnienia
i umiejętności oraz dysponujących stażem
pracy – wyjaśnia Jadwiga Dabioch, koor-
dynatorka projektu. 

Głównym celem realizowanego projektu,
który jest odpowiedzią na zapotrzebowa-
nie zgłaszane zarówno przez pracodawców,
jak i bezrobotnych, jest doprowadzenie do
podjęcia pracy. Uczestnicy korzystają
z usług doradców zawodowych i pośredni-
ków pracy, biorą udział w warsztatach ak-
tywizujących oraz w szkoleniach zawodo-
wych przystosowujących ich kwalifikacje do
aktualnych wymogów rynku pracy. Nato-
miast pracodawcy deklarują zatrudnienie
stażystów na umowę o pracę po odbyciu
u nich stażu. Udzielane wsparcie finansowe
w postaci jednorazowych środków na roz-
poczęcie działalności gospodarczej pozwala
na zrealizowanie własnych planów bizne-
sowych.

Krok w stronę pracy
Osoby długotrwale bezrobotne, niepo-

siadające kwalifikacji, bez doświadczenia za-
wodowego, z niskim poziomem wykształ-
cenia oraz w wieku 50+ to wciąż spora

grupa wśród bezrobotnych zarejestrowa-
nych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ka-
towicach. Brak umiejętności poruszania się
po rynku pracy oraz upływający czas po-
wodują, że ich szanse na znalezienie pracy
maleją. W konsekwencji spada ich samo-
ocena, aktywność życiowa oraz społeczno-
zawodowa, a niechęć przechodzi w zobo-
jętnienie. W odpowiedzi na te problemy po-
wstał projekt „Aktywność – krok w stronę
pracy”, realizowany od 2008 r. 

– Na każdy rok kalendarzowy zostaje przy-
gotowany odrębny wniosek o dofinansowa-
nie, zawierający określony budżet, plano-
waną liczbę uczestników oraz zakładane re-
zultaty realizacji. W tym roku projektem zo-
stanie objętych 695 osób, w tym 50 osób nie-
pełnosprawnych, 259 osób powyżej 50 roku
życia, 100 osób w wieku 15-24 lata i 100 osób
długotrwale bezrobotnych – tłumaczy Ka-
rolina Sufin, koordynatorka projektu. 

Od 2008 r. spośród beneficjentów obję-
tych programem pracę podjęło 977 osób,
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co oznacza efektywność 57%, w tym własną
działalność gospodarczą rozpoczęło 290
uczestników.

Idziemy naprzód 
„Idziemy naprzód – aktywizacja bezro-

botnych w powiecie lublinieckim” to projekt
Powiatowego Urzędu Pracy w Lublińcu,
który skutecznie aktywizuje bezrobotnych.
Jednym z pozytywnych skutków realizacji
przedsięwzięcia jest wspieranie lokalnego
rynku pracy, na którym przeważają mikro-

przedsiębiorcy. W okresie 3 lat w projekcie
wzięło udział 746 osób, w tym przeszkolo-
nych zostało 348, a w stażach uczestniczyło
217 (niektóre osoby brały udział w projek-
cie dwukrotnie). Szczególnie dużym zainte-
resowaniem cieszy się wsparcie finansowe
na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

– Na rezultaty i efekty trzeba będzie po-
czekać do zakończenia przeprowadzanej
właśnie ewaluacji zewnętrznej. Jednak już
można stwierdzić, że 186 osób otworzyło
własną firmę, a 165 osób podjęło zatrud-

nienie w wyniku uczestnictwa w szkole-
niach i stażach. Przeprowadzone badania
ankietowe potwierdziły słuszność realiza-
cji projektu – dodaje Aleksandra Siek, ko-
ordynatorka programu.

Korzyści, jakie zyskują uczestnicy, są zwią-
zane głównie z rozwojem osobistych kom-
petencji, takich jak: podniesienie poziomu
samooceny, wzrost zaufania we własne
możliwości, a przede wszystkim chęć do
dalszego kształcenia się. Pytania o„dłuższe
szkolenia” lub „przedłużenie stażu”, zada-
wane przez beneficjentów, świadczą o po-
trzebie realizacji takiego projektu.

Znajdź właściwy kierunek
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczy-

nie większość osób znajdujących się w re-
jestrze to osoby młode do 25. roku życia,
długotrwale bezrobotne, bez kwalifikacji
i doświadczenia zawodowego. Ich głównym
problemem jest nie tylko brak odpowied-
nich kwalifikacji, ale także odpowiedniego
ukierunkowania. Dlatego projekt „Znajdź
właściwy kierunek” ma pomóc w określe-
niu własnego profilu zawodowego.

– Osoby te borykają się przede wszystkim
z brakiem pewności siebie, brakiem umie-
jętności przedstawienia własnej osoby
w kontaktach z przyszłymi pracodawcami,
a także czują się zagubione na wymagają-
cym rynku pracy – podkreśla Adam Ma-
nowski, koordynator projektu.

W ramach projektu przewidziano po-
średnictwo pracy, poradnictwo zawodowe
oraz staże w zakładach pracy. Dzięki temu
beneficjenci zostaną wyposażeni w umie-
jętność samodzielnego poruszania się po
rynku pracy, uzyskają lub podniosą swoje
kwalifikacje zawodowe, a poprzez udział
w stażach zdobędą niezbędne w znalezie-
niu pracy doświadczenie zawodowe. Prze-
widziano również działania dla przyszłych
przedsiębiorców, które będą polegały na
doradztwie oraz szkoleniu w zakresie przed-
siębiorczości. Dostarczą potrzebnej wiedzy
i niezbędnych umiejętności do prowadze-
nia własnej działalności, a dotacja na jej uru-
chomienie otworzy szansę łatwiejszego
startu przyszłej firmy.

Przykłady projektów realizowanych przez
urzędy pracy w województwie śląskim po-
kazują, że realna pomoc osobom zależy od
wielu czynników. Uczestnicy zdobywają po-
trzebne doświadczenie i kwalifikacje, ale też
zyskują wyższą samoocenę i wiarę we
własne możliwości. Najważniejsze, aby
formy wsparcia dostosowane zostały do in-
dywidualnych potrzeb każdej z bezrobot-
nych osób.

Agnieszka Pietkiewicz
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Zainwestuj w siebie
„Kreuj rzeczywistość – zainwestuj w siebie” to z kolei projekt realizowany od 1 stycznia

2008 r. do 31 grudnia 2013 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie. 
– Osoby bezrobotne poprzez udział w projekcie znacznie zwiększają swoje szanse na rynku

pracy poprzez nabycie lub podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie doświadczenia zawodo-
wego. Projekt umożliwia także podjęcie samozatrudnienia – mówi Joanna Zeman, koordy-
natorka projektu.

Do tej pory ponad 1500 osób bezrobotnych skorzystało z następujących form wsparcia:
poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże, przygotowanie
zawodowe w miejscu pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz szkole-
nie z zakresu przedsiębiorczości. Uczestnicy w zależności od potrzeb zdobywają różne cer-
tyfikaty i uprawnienia, m.in. elektroenergetyczne, Europejski Certyfikat Umiejętności Kom-
puterowych, Auto Cad 2D i 3D. Organizowane są też kursy zawodowe, w których można zdo-
być kwalifikacje z zakresu księgowości w małej i średniej firmie wraz z obsługą programów
komputerowych, wyszkolić się na kucharza małej gastronomii czy florystę. Można również
wziąć udział w kursach języka angielskiego.
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Hiszpania jest jednym z państw UE dotkniętych światowym kryzysem gospodarczym, który doprowadził
do załamania kluczowych sektorów – budownictwa, motoryzacji, nieruchomości i usług. 

Sposób na recesję

Rosnące bezrobocie i spowolnienie gospodarcze wymusza na
hiszpańskim rządzie podjęcie skutecznych działań interwen-
cyjnych, które przezwyciężą negatywne skutki recesji. Jaka

jest odpowiedź Hiszpanii na niekorzystne tendencje gospodarcze?
Jakie wsparcie oferowane jest małym i średnim przedsiębiorstwom,
stanowiącym kluczowy element rozwoju gospodarki? Odpowie-
dzi poszukiwali uczestnicy projektu wymiany doświadczeń „Wspar-
cie dla małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospo-
darczego” w czasie tygodniowej wizyty studyjnej w Hiszpanii,
w dniach 12-19 września tego roku. 

Projekt powstał jako efekt współpracy WUP w Katowicach oraz
Izby Handlowo-Przemysłowej w Gijon (Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Navegación de Gijón). Województwo śląskie i Au-
tonomiczny Region Księstwa Asturii to obszary podobne pod
względem zachodzących procesów transformacji gospodarczej
i realizacji działań nakierowanych na rozwój nowych przedsię-
biorstw, szczególnie sektora MŚP (regiony realizują współpracę bi-
lateralną w ramach porozumienia podpisanego 11 czerwca 2004).
Śląską delegację reprezentowali pracownicy WUP w Katowicach,
Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciele regionalnych in-
stytucji otoczenia biznesu i związków zawodowych. 

Stymulowanie i wspieranie
W czasie pobytu złożono szereg wizyt w instytucjach udzielają-

cych wsparcia regionalnym przedsiębiorcom oraz odpowiadają-
cych za stymulowanie przedsiębiorczości. Prezentowano instru-
menty i działania interwencyjne, które powstały, aby pomóc fir-
mom w czasie kryzysu gospodarczego. Instytucją goszczącą była
Izba Handlowo-Przemysłowa, która na zapotrzebowanie zgła-
szane przez lokalnych przedsiębiorców organizuje – w ramach Wy-
działów ds.: Handlu Zagranicznego, Szkoleń, Usług Biznesowych,
Handlu Krajowego, Programów Europejskich – działania umożli-
wiające m.in. zwiększenie konkurencyjności na rynkach krajowym
i zagranicznych. Współpracuje także z regionalnymi organizacjami,
wśród których znajduje się Federacja Biznesu Asturii (FADE) – pry-
watna organizacja non-profit, zajmująca się usługami szkoleniowo-
doradczymi oraz występująca jako partner społeczny, reprezentu-
jący interesy regionalnych firm w kontaktach z lokalnymi władzami
czy związkami zawodowymi. Natomiast Związek Młodych Przed-
siębiorców (AJE) w swojej ofercie posiada: doradztwo biznesowe,
programy szkoleniowe, informację o dostępnych źródłach finan-
sowania oraz organizację spotkań biznesowych i konferencji. Z kolei
Asturiańskie Stowarzyszenie Promocji Międzynarodowej (ASTU-
REX) ułatwia rozwój firm poprzez obecność na rynkach zagranicz-
nych i współpracę w ramach międzynarodowej sieci promocyjnej. 

Aktywną rolę odgrywają także władze lokalne, których działa-
nia na rzecz wzmacniania gospodarki i zatrudnienia zostały zdefi-
niowane w Porozumieniu Innova dla miasta Gijon na lata 2008-2011
(Porozumienie na rzecz innowacji, rozwoju gospodarki, zatrudnie-
nia). Dokument ten opisuje realizowane inicjatywy wspierające biz-
nes takie jak: przedsiębiorczość, wzmacnianie i rozwój firm, wspie-

ranie działań innowacyjnych. Takim przykładem wsparcia jest funk-
cjonowanie Miejskiego Centrum Biznesu odpowiadającego za
wspieranie i umacnianie lokalnych inicjatyw biznesowych oraz
miasta technologicznego VALNALON, które jako jednostka pub-
liczna dostarcza usług w ramach inkubatora przedsiębiorczości
i centrum biznesu. 

W planowaniu zadań zmierzających do przezwyciężania nega-
tywnych skutków kryzysu istotną rolę odgrywają inicjatywy nasta-
wione na wspieranie działań innowacyjnych, zwiększających kon-
kurencyjność rynkową przedsiębiorstw. Podmiotami dostarczają-
cymi wsparcia na rzecz działań proinnowacyjnych MŚP oraz roz-
powszechniającymi wiedzę na temat rosnącego znaczenia nowych
technologii jest Centrum Biznesu i Innowacji oraz Park Nauki
i Technologii w Gijon. Spotkania z przedsiębiorcami (Terrain Tech-
nologies, Eva Rogado) umożliwiły uczestnikom poznanie proble-
mów, z którymi borykają się hiszpańskie firmy. Dodatkowo złożono
wizytę w Porcie Gijon, Ratuszu Miasta Langreo oraz na asturiań-
skich Targach AGROPEC.

Wsparcie sektora MŚP w Asturii w dobie kryzysu gospodarczego
skupia się przede wszystkim na działaniach informacyjnych i szko-
leniowo-doradczych. Przedsiębiorcom zwraca się także uwagę na
konieczność budowania konkurencyjności rynkowej poprzez roz-
wój technologiczny lub działania innowacyjne oraz pomaga we
wchodzeniu na rynki zagraniczne. Dodatkowo udzielane jest wspar-
cie finansowe w formie dotacji, ulg podatkowych czy kredytów
o preferencyjnym oprocentowaniu. 

Ilona Wiącek
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Monitoringu

Pod koniec października br. w woje-
wództwie śląskim zarejestrowanych
było 173,5 tys. osób bezrobotnych (95,6

tys. kobiet), czyli o 1,9 tys. osób (1,1%) wię-
cej niż w miesiącu poprzednim. Natomiast
stopa bezrobocia pod koniec tego miesiąca
wynosiła 9,5% i była niższa od średniej ogól-
nopolskiej (11,5%).

W październiku zarejestrowało się 31,1 tys.
bezrobotnych, w tym 52,1% stanowiły ko-
biety. Jednak w porównaniu z poprzednim
miesiącem odnotowany został spadek o 2 tys.
osób, a zdecydowana większość napływają-
cych do bezrobocia (77,8%) to rejestrujący
się po raz kolejny. 

Sytuacja osób bezrobotnych
Liczba osób wyłączonych z rejestrów urzę-

dów pracy (tzw. odpływ) wyniosła 29,3 tys.
i była niższa w porównaniu z wrześniem
o 954 osoby. Najczęstszymi przyczynami było
podjęcie pracy – 10 803 osoby (36,9%), nie-
potwierdzenie gotowości do pracy – 9486
osób (32,4%) lub rozpoczęcie stażu – 2950
osób (10,1%).

Podobnie jak w poprzednich miesiącach
wśród bezrobotnych będących w szczegól-
nej sytuacji na rynku pracy najliczniejsze gru-
pami to: bezrobotni bez wykształcenia śred-
niego (96 tys. osób), długotrwale bezrobotni
(66,4 tys.), bezrobotni bez doświadczenia za-
wodowego (48,3 tys.) oraz osoby bez kwali-
fikacji zawodowych (45 tys.). 

Powiatowy urząd pracy przygotował indy-
widualne plany działania (IPD) dla 7893 osób
(w tym 4584 kobiet), a łącznie były one reali-
zowane przez 64 613 osób, z czego 59,3% sta-
nowiły kobiety.

W miesiącu sprawozdawczym 1154 osoby
rozpoczęły udział w działaniach realizowa-
nych w ramach projektów współfinansowa-
nych z EFS. W tej grupie zdecydowana więk-
szość uczestniczyła w projektach systemo-
wych, realizowanych przez powiatowe
urzędy pracy (990 beneficjentów).

W październiku zgłoszono 10 544 informa-
cje o wolnych miejscach pracy i miejscach ak-
tywizacji zawodowej, a pod koniec miesiąca
do dyspozycji bezrobotnych pozostawało ich
nadal 6778. Liczba propozycji zatrudnienia lub

innej pracy zarobkowej wzrosła w porówna-
niu z poprzednim miesiącem o 7,4% i było to
8324 propozycji. Natomiast 21 zakładów
pracy planowało w trybie zwolnień grupo-
wych wypowiedzieć umowę o pracę 101 oso-
bom, także w 21 przedsiębiorstwach 88 oso-
bom wręczono wypowiedzenia z przyczyn
niedotyczących pracownika, a zwolnieniami
monitorowanymi objętych zostało 19 pra-
cowników z 3 zakładów pracy.

Świadczenia dla powracających
z zagranicy

W październiku, zgodnie z unijną zasadą
koordynacji systemów zabezpieczenia spo-
łecznego państw w zakresie świadczeń dla
bezrobotnych, wydano:
• 30 formularzy E301 – potwierdzających

okresy zaliczane przy przyznawaniu świad-
czeń dla bezrobotnych

• 11 dokumentów U007 – zapytanie o przy-
znanie transferu zasiłku do Polski

• 21 dokumentów U009 – potwierdzających
rejestrację osób poszukujących pracy na te-
renie województwa w związku z przyzna-
nym transferem

• 1 dokument U010 – zawiadomienie insty-
tucji właściwej o okolicznościach, które na-
stąpiły w czasie transferu zasiłku, np. o pod-
jęciu przez stronę pracy

• 81 dokumentów U013 – dotyczących do-
konywania miesięcznego monitorowania

osób poszukujących pracy na terenie wo-
jewództwa w związku z przyznanym trans-
ferem na wniosek instytucji przyznającej za-
siłek dla bezrobotnych

• 4 dokumenty U015 – dotyczące informacji
o wydłużeniu transferu zasiłku

• 2 dokumenty U016 – dotyczące informacji
o zakończeniu prawa do transferu zasiłku. 

W 137 przypadkach wystąpiono na for-
mularzu U001 do instytucji właściwych o wy-
danie dokumentu potwierdzającego okresy
ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na
własny rachunek. 

W omawianym okresie wydano również
181 decyzji, w tym:
• 175 decyzji przyznających prawo do zasiłku

dla bezrobotnych na zasadzie sumowania
okresów zatrudnienia. Decyzje wydano
w oparciu o formularze E301, U1, dokument
U002 oraz polskie świadectwo pracy

• 6 decyzji stwierdzających zachowanie prawa
do pobierania zasiłku dla bezrobotnych na-
bytego w innym niż Polska państwie człon-
kowskim UE.

Dodatkowo wydano 139 postanowień
o zawieszeniu postępowania w związku 
z wystąpieniem do instytucji właściwej o po-
twierdzenie okresów ubezpieczenia, zatrud-
nienia lub pracy na własny rachunek, 160 po-
stanowień o podjęciu postępowania oraz 2
postanowienia o wznowieniu postępowania.

Oprac. Iwona Gutowska

Województwo śląskie – liczba bezrobotnych i stopa bezrobociau
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Wzrost liczby bezrobotnych w październiku spowodowany był przede wszystkim rejestracją osób 
powracających do bezrobocia po zakończeniu się prac sezonowych. Późna jesień to ponadto 
okres gorszej koniunktury w branży budowlanej, rolnictwie, ogrodnictwie czy drogownictwie.

Wyważony optymizm
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Inwestycjawkadry.pl
Szkolenia – to się opłaca!

Portal www.inwestycjawkadry.pl powstał na zlecenie PARP 
jako baza szkoleń i studiów podyplomowych dofinansowanych ze środków EFS, 
jak również dostępnych na warunkach komercyjnych. 
Korzystanie z bazy jest bezpłatne. 

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


