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W skrócie

Przedstawiciele wojewódzkich
urzędów pracy spotkali się 3 i 4
grudnia w Łodzi na ostatnich w tym
roku obradach z udziałem ministra
Jacka Męciny, sekretarza stanu
w MPiPS. Uczestnicy mieli okazję
do zapoznania się zasadami ochro-
ny informacji niejawnych w zakresie
Funduszu Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych, które przed-
stawił reprezentant GIODO, nie za-
brakło także dyskusji wokół plano-
wanych zmian w ustawie o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku

pracy, w szczególności dotyczących
Obserwatoriów Rynku Pracy oraz
Centrów Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej. Uczestnicy
z mazowieckiego, małopolskiego
i dolnośląskiego WUP przedstawili
informacje o programie pilotażo-
wym „Partnerstwo dla pracy”.
Podczas obrad wybrano również
nowego przewodniczącego Kon-
wentu Dyrektorów Wojewódzkich
Urzędów Pracy, którym został dy-
rektor WUP w Katowicach – Mie-
czysław Płaneta. �

Konwent Dyrektorów WUP
W ŁODZI

5700
NASZA LICZBA:

TYLE PROPOZYCJI
ZATRUDNIENIA CZEKAŁO
NA ODWIEDZAJĄCYCH
IX TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
PRACY I EDUKACJI

Praca + rodzina?
To da się pogodzić

KONKURS MPIPS

Z początkiem grudnia miała miejsce premie-
ra nowego opracowania Banku Światowego
– „World Development Report 2013”, któ-
ry koncentruje się na problemach, z jakimi
boryka się współczesny świat – miejscach
pracy. Jak podkreślają autorzy, to co robimy
zawodowo poza naszą kondycją Snansową
wpływa również na samoocenę, w globalnej
perspektywie to także środek do zapewnie-
nia spójności, integracji między ludźmi oraz
najlepsze narzędzie pomocy społecznej. Ra-
port dostępny jest na stronie:
www.econ.worldbank.org �

O rynku pracy
BANK ŚWIATOWY:

Do 28.12.2012 r. Departament Wdrażania Europejskiego
Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo-
łecznej przyjmuje zgłoszenia na konkurs zamknięty w ramach
działania 1.5 PO KL „Wspieranie rozwiązań na rzecz godze-
nia życia zawodowego i rodzinnego”, dotyczący promowa-
nia działań umożliwiających łączenie zawodowej aktywności
z wychowywaniem dzieci. Alokacja w konkursie wynosi 50
mln zł.
Projekty mogą zakładać następujące działania: wdrażanie
i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawo-
dowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy
po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci
poprzez: wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz
klubów dziecięcych, wsparcie usług świadczonych przez
dziennego opiekuna oraz upowszechnianie idei równych
szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich
kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem do-
stępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych
metod komunikacji, identySkację i promocję najlepszych
praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-dorad-
czej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.
Dodatkowych informacji udziela Departament Wdrażania
Europejskiego Funduszu Społecznego MPiPS pod numera-
mi telefonów: 22 461 63 32 oraz 22 461 63 80. �

W czerwcu oraz październiku na falach re-
gionalnych rozgłośni radiowych można było
wysłuchać spotów oraz audycji promujących
wsparcie, jakie oferowane jest w ramach
działań PO KL, wdrażanych przez WUP w Ka-
towicach, współSnansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Emi-
towane informacje poświęcone były działa-
niom realizowanym przy udziale środków
unijnych w województwie śląskim dla osób
nieaktywnych zawodowo, w tym zarejestro-
wanych bezrobotnych (Poddziałanie 6.1.1
PO KL), pracujących, chcących zmienić, pod-
wyższyć lub uzupełnić swoje kwaliSkacje za-
wodowe (Poddziałanie 8.1.1), osób doro-
słych, które chciałyby uzupełnić swoje wy-
kształcenie w formach szkolnych (Działanie
9.3) oraz osób, które poprzez wsparcie
w formie dotacji na rozpoczęcie działalności
gospodarczej założyły własną Srmę (Działa-
nie 6.2). Słuchaczom przybliżono przykłady
sylwetek osób, które były uczestnikami kon-
kretnych projektów, opinie koordynatorów,
trenerów prowadzących zajęcia. W ramach
audycji przedstawiono także działania Snan-
sowane z EFS na rzecz kobiet oraz osób nie-
pełnosprawnych.

Promocja EFS
na falach radiowych

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
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W skrócie

W NUMERZE:

4

Mieczysław Płaneta, dyrektor WUP w Katowicach

P
raca. Jak jej szukać? Czym jest dla nas – źródłem
dochodów czy czymś więcej? Co możemy dla niej
zrobić? Z badań przeprowadzonych na zlecenie na-

szego urzędu wynika, że dla mieszkańców regionu pra-
ca stanowi ważny czynnik kształtujący samoocenę,
umożliwiający rozwój i budujący pozycję w środowisku.

Ostatni w tym roku numer biuletynu „Rynek Pracy”
koncentrujemy wokół tego tematu, zaczynając od rela-
cji z IX Europejskich Targów Przedsiębiorczości, Pracy
i Edukacji, gdzie mieliśmy do zaoferowania odwiedza-
jącym ponad 5 tysięcy wakatów. O tym, jak się przygo-
tować do poszukiwania zatrudnienia piszemy na po-
radnikowych stronach „Praca pilnie poszukiwana”.
Dodatkowo poruszyliśmy również problematykę pro-
gramów outplacementowych, których zadaniem jest ła-
godzenie skutków likwidacji miejsc pracy. Mając na uwa-
dze obecną sytuację na rynku pracy, postanowiliśmy zor-
ganizować konferencję „Outplacement = satysfakcjo-
nująca kontynuacja kariery zawodowej”, na której za-
proszeni eksperci omówią zagadnienia z zakresu prawa
pracy oraz usług, jakie zwalnianym oferują instytucje
rynku pracy. Szczególnie polecam lekturę wywiadu
z gościem numeru, Panią Elżbietą Bieńkowską – minister
rozwoju regionalnego, którą zapytaliśmy o przyszłość
funduszy unijnych i nową perspektywę programowania.

Spokoju i radości
na nadchodzący czas Bożego Narodzenia,

a w Nowym 2013 Roku
powodzenia i samych sukcesów

życzą Państwu
Dyrekcja

oraz Pracownicy
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

w Katowicach

RYNEK PRACY

Gorące tematy
na zakończenie roku Minister Elżbieta

Bieńkowska:
Trzeba silniej
połaczyć naukę
z biznesem
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250 tys. „trwałych” miejsc pracy,
a także 50 tys. „czasowych
miejsc pracy”. Wśród tych 250
tysięcy, 140 tysięcy to są miejsca
w nowo utworzonych Qrmach
związanych z realizacją progra-
mów unijnych. Krótkie, konkret-
ne podsumowanie tego, co od
2008 roku udało się zrobić na
rynku pracy w Polsce. Czy te
liczby można uznać za sukces?
Te liczby pokazują, jak wiele zmie-
nia się na rynku pracy dzięki Fun-
duszom Europejskim. Środki unij-
ne nieustannie napędzają naszą
gospodarkę. Dzięki funduszom UE
tempo wzrostu PKB jest w Polsce
corocznie wyższe średnio o ok. 0,7
pkt proc. Ten pozytywny trend jest
także widoczny na rynku pracy.
Nowe etaty, o których Pani wspom-
niała, przyniosły w 2011 r. wzrost
wskaźnika zatrudnienia o ok. 1
pkt proc. oraz obniżenie stopy bez-
robocia o 1,3 pkt proc. Te wyniki
napawają satysfakcją. Szacujemy,
że w kolejnych latach ten wpływ
może być jeszcze większy. W sy-
tuacji kryzysu gospodarczego jest
to bezcenne dla stabilizowania
rynku pracy. W puli miejsc pracy
utworzonych przy wsparciu fun-
duszy UE znajduje się między in-
nymi ponad 2,2 tys. nowych etatów
badawczych. Wierzę, że przełożą
się one na konkretne rezultaty,
lepszą współpracę strefy nauki
z biznesem, a w efekcie wzrost
konkurencyjności polskiej gospo-
darki.

Powiedziała Pani, że przygoto-
wujemy się na drugi potężny bu-
dżet. Co w tym gorącym okresie
wiemy o pieniądzach dla Polski?

Końcówka roku to rzeczywiście
okres niezwykle intensywnych ne-
gocjacji budżetowych. Liczymy, że
ich wynikiem będzie kwota większa
niż pula dostępna na lata 2007-
2013. Z całą pewnością można po-
wiedzieć, że będzie to ostatni tak
hojny budżet dla Polski. Równolegle
do ustaleń budżetowych prowa-
dzonych na forum UE, prowadzimy
prace nad propozycją strategicz-
nych dokumentów dotyczących po-
działu środków unijnych w nowej
perspektywie. W połowie listopada
rozpoczęliśmy cykl 16 konferencji
regionalnych, podczas których kon-
sultujemy Założenia Umowy Part-
nerstwa. Docelowo określi ona,
w jaki sposób będziemy mogli osiąg-
nąć założone cele przy pomocy fun-
duszy Unii Europejskiej.

Programy operacyjne na przy-
szły okres programowania są już
w toku przygotowań, jakie będą
priorytety dla Polski na następ-
ne lata?
Unijne wsparcie będzie koncen-
trować się na najważniejszych wy-
zwaniach określonych w Strategii
Europa 2020, a więc rozwoju gos-
podarki opartej na wiedzy i inno-
wacjach, ekologicznej, konkuren-
cyjnej i sprzyjającej włączeniu spo-
łecznemu. Więcej pieniędzy prze-
znaczymy na wspieranie współ-
pracy nauki z biznesem, by wspo-
móc tworzenie własnych rozwią-
zań innowacyjnych oraz zwięk-
szyć wykorzystanie rozwiązań już
istniejących. Chcemy, zgodnie
z koncepcją tzw. inteligentnej spe-
cjalizacji, wesprzeć obszary ba-
dawczo-rozwojowe o kluczowym
znaczeniu dla gospodarki kraju,

ale też poszczególnych regionów.
Zwiększy się pomoc dla osób roz-
poczynających działalność gospo-
darczą oraz wsparcie rozwiązań
polegających na godzeniu życia
zawodowego i rodzinnego, na przy-
kład tworzenia przedszkoli w fir-
mach czy telepracy. Nadal wspie-
rana będzie rozbudowa infras-
truktury, połączeń kolejowych
i drogowych, inwestycje w ochro-
nę środowiska czy energetykę,
zwłaszcza „zieloną”.

Samorządy z pewnością ucieszy-
ła wiadomość o zwiększeniu
kwot przekazywanych bezpo-
średnio do ich dyspozycji. Moż-
na zatem powiedzieć, że w trwa-
jącym jeszcze okresie programo-
wania 2007-2013 samorządy zda-
ły egzamin w zakresie gospoda-
rowania unijnymi środkami?
Skąd ta decyzja?
To prawda, regiony bardzo dobrze
poradziły sobie z zarządzaniem
i wydatkowaniem unijnych pie-
niędzy. Dlatego też w przyszłym
rozdaniu Funduszy Europejskich,
samorządy będą miały więcej środ-
ków do dyspozycji. Będzie to nie-
mal 60 proc. łącznej alokacji Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego oraz Europejskiego
Funduszu Społecznego, czyli o ok.
20 pkt proc. więcej niż obecnie.
Zgodnie z przyjętymi założenia-
mi, na poziomie regionalnym po-
łączone zostanie wsparcie z tych
dwóch unijnych funduszy, co po-
zwoli na lepszą jego koordynację
i ukierunkowanie. Nie mamy wąt-
pliwości, że to właśnie samorządy
wiedzą najlepiej, jak zadbać o roz-
wój swoich regionów.

4 Rynek Pracy nr 4/2012

Trzeba silniej połączyć
naukę z biznesem

Z Elżbietą Bieńkowską, minister rozwoju regionalnego,
rozmawia Paulina Cius

Ważne pytania do...



Wielu sceptyków wnosiło za-
strzeżenia o braku współpracy
instytucjonalnej przy wykorzys-
taniu funduszy. Wspólne działa-
nia to jeden z pomysłów na
wspieranie innowacyjnych roz-
wiązań w gospodarce, łączenie
interesów nauki i przedsiębior-
ców, co w efekcie Qnalnym może
korzystnie wpłynąć na sytuację
na rynku pracy.
Już teraz Fundusze Europejskie
umożliwiają ściślejszą współpra-
cę naukowców z przedsiębiorca-
mi. Stwarzają one z jednej strony
zachęty do wdrożenia danej tech-
nologii do gospodarki, z drugiej zaś
umożliwiają przedsiębiorcom za-
mawianie interesujących ich ba-
dań. W latach 2014-2020 jeszcze
większy nacisk położymy na wspar-
cie innowacyjności, badań nauko-
wych i ich powiązań z biznesem.
Narzędziem będzie program, któ-
rego robocza nazwa to Inteligentny
Rozwój. Nie będzie on prostą kon-
tynuacją obecnego Programu In-
nowacyjna Gospodarka. Wsparcie
będzie przede wszystkim kierowa-
ne na badania i rozwój oraz inno-
wacje. Środki będziemy koncen-
trować na konkretnych obszarach,
czyli na tzw. inteligentnych spe-
cjalizacjach. Kreowanie postaw
proinnowacyjnych w gospodarce
będzie odbywać się także po-
przez zachęty do zwięk-
szania nakładów pry-
watnych na sferę B+R
i podniesienie jakości
badań naukowych.
Zależy nam na
większej liczbie
projektów, które
przełożą się na
patenty i znajdą
praktyczne za-
s t o s o w a n i e
w biznesie.
�
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Ważne pytania do...

Nie mamy wątpliwości, że to właśnie samorządy wiedzą najlepiej,
jak zadbać o rozwój swoich regionów
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Andrzej Dużyk

W
Katowicach, Częstochowie
i Bielsku-Białej każdy miał
okazję znaleźć coś dla siebie,

bowiem co roku oferta skierowana jest
do odbiorców w różnym wieku i o róż-
nych potrzebach. Jak największa licz-
ba miejsc pracy to priorytet, natomiast
uczestnicy mieli także szansę zapo-
znać się z propozycjami placówek
oświatowych – uczelni, instytucji szko-
leniowych oraz wspierających przed-
siębiorczość.

Praca przede wszystkim
Ponad cztery tysiące osób, które od-
wiedziły tegoroczne targi, miało moż-
liwość bezpośredniego spotkania z pra-
codawcą. W kraju poszukiwani byli
pracownicy m.in. na stanowiska: spa-
wacz, operator maszyn CNC, stolarz,
elektryk, hydraulik, specjalista ds. IT,
programista komputerowy, operator
wózka widłowego, magazynier, licen-
cjonowany pracownik ochrony, kon-
sultant ds. obsługi klienta ze znajo-
mością języków obcych, sztygar, górnik
dołowy, ślusarz dołowy, rozbieracz-
wykrawacz, pracownik hali, sprzą-
taczka, ustawiacz, maszynista spali-
nowych pojazdów trakcyjnych, kon-
sultant telefoniczny.

Pracodawcy zagraniczni oraz do-
radcy EURES z Czech, Finlandii, Fran-
cji, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Sło-
wacji, Wielkiej Brytanii prezentowali
oferty zatrudnienia m.in. dla: spawa-
czy, monterów rur, blacharzy, elek-

Praca w zasięgu ręki
12 października odbyła się IX edycja Europejskich
Targów Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji,
podczas których na odwiedzających czekało ponad
5700 propozycji zatrudnienia z kraju i zagranicy.

IX EDYCJA TARGÓW ODBYŁA SIĘ POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ADAMA MATUSIEWICZA, WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
ZYGMUNTA ŁUKASZCZYKA ORAZ AMBASADORA REPUBLIKI CZESKIEJ JANA SECHTERA.
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Adam Matusiewicz,
marszałek
województwa
śląskiego:
Taka ilość
wolnych
miejsc pracy
daje satysfak-
cję i nadzieję, że dla tak licz-
nej grupy osób odwiedzają-
cych targi stają się one
szansą na znalezienie za-
trudnienia i nowy start
w karierze zawodowej.

Mieczysław Płaneta,
dyrektor WUP:
Każdego
roku, organi-
zując targi,
stawiamy
pracę na
pierwszym
miejscu. Należy podkreślić,
że w czasie spowolnienia
gospodarczego udało nam
się przedstawić odwiedza-
jącym różnorodną ofertę
zatrudnienia – od prostych
prac poprzez oferty dla
specjalistów różnych
branż. Tak wysoka frek-
wencja świadczy o dużym
zaufaniu i skuteczności
formy kontaktu z praco-
dawcą, jaką przynoszą
właśnie targi.

Małgorzata
Kuczkowska, Fosdalen AS
Norwegia
(agencja pra-
cy tymczaso-
wej):
Nasza Srma
poszukuje
przede wszystkim monte-
rów kadłubowych oraz spa-
waczy – na rzecz przedsię-
biorstw budujących platfor-
my wiertnicze. Pracownicy
ci nie muszą posługiwać się
językiem obcym. Na miej-
scu mają zawsze osobę,
która kieruje ich pracą i tłu-
maczy zadania. Polscy fa-
chowcy są przede wszyst-
kim dobrze wykształceni,
bardzo cenią sobie pracę,
są wysoko cenieni przez
pracodawców, przekonaliś-
my się również o ich solid-
ności i dokładności w wyko-
nywaniu zadań. Z reguły
dwie trzecie zatrudnianych
pracowników pochodzi
z Pomorza, pozostali
to w większości mieszkańcy
województwa śląskiego,
dlatego odwiedziliśmy tar-
gi w Katowicach.

Havard Grov,
EURES Norwegia:
Wśród ofert
pracy w Nor-
wegii domi-
nują te
dla specjalis-
tów w bu-
downictwie i przemyśle.
Cały rynek pracy w Norwe-
gii ma z reguły ok. 25 tys.
wolnych miejsc, jednak tyl-
ko co trzecie ujawnia się
w postaci ogłoszeń – wiele
Srm szuka pracowników
poprzez Srmy rekrutacyj-
ne. Warto zaznaczyć, że
Norwegia stara się przy
tym np. wychodzić naprze-
ciw małżeństwom, z któ-
rych tylko jedna osoba jest
specjalistą w poszukiwanej
przez tamtejszych praco-
dawców dziedzinie. Drugi
małżonek może w tym cza-
sie studiować i uczyć się ję-
zyka.

tryków, cieśli/stolarzy budowlanych,
operatorów maszyn CNC, ślusarzy,
pracowników magazynu, pracowni-
ków do zbioru owoców, pakowaczy
owoców, pracowników piekarni, spe-
cjalistów ds. IT, kucharzy, kelne-
rek/kelnerów. To właśnie praca w ga-
stronomii oraz w zawodzie spawacza
wymieniana była bardzo często jako po-
szukiwana przez odwiedzających.

Po informację na warsztaty
Targom towarzyszyły liczne warsztaty
i prezentacje, w których udział wzięło
łącznie 331 osób. Ci, którzy planowali
emigrację zarobkową, wybierali spot-
kania z doradcami EURES – w tym

roku gościliśmy przedstawicieli Nie-
miec, Finlandii, Norwegii, Słowacji,
Francji, Irlandii, Czech i Wielkiej Bry-
tanii, z czego najbardziej oblegane były
spotkania z doradcą niemieckim. Dużą
popularnością cieszyły się również
warsztaty dotyczące kariery zawodowej
oraz przedsiębiorczości. Nowością
w tym roku były organizowane przy
współpracy ze Śląskim Oddziałem
PFRON spotkania dla przedsiębiorców
zainteresowanych zatrudnieniem osób
niepełnosprawnych, podczas których
dyrektor oddziału Anna Wandzel
przedstawiła interpretacje przepisów
oraz udzielała indywidualnych kon-
sultacji.

PATRONI MEDIALNI:
DZIENNIK ZACHODNI, RADIO KATOWICE, TVP KATOWICE,
NASZEMIASTO.PL

4 PONAD 4 TYS. OSÓB ODWIEDZIŁO
TEGOROCZNE TARGI
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C
o zrobić, jeśli jej nie mamy
bądź grozi nam utrata za-
trudnienia? Najlepiej zapo-

biegać, radzą eksperci – podnosić
swoje kwalifikacje i uzupełniać zdo-
byte wykształcenie. Nawet jeśli zo-
staniemy zwolnieni, z dobrymi kom-
petencjami łatwiej będzie nam po-
wrócić na rynek pracy.

Mocne i słabe strony
Bardzo dużo pracowników, mając
swoje miejsce w przedsiębiorstwie,
przywiązuje się do myśli, że ma sta-
łe zatrudnienie i nie wybiega w przy-
szłość, pozostając bez planu rozwo-
ju swojej kariery. Przesypiamy mo-
ment, kiedy jest okazja na skorzys-
tanie ze szkoleń fundowanych przez
pracodawcę bądź dostępnych bez-
płatnie w ramach unijnych fundu-
szy. Jak pokazują wspomniane ba-
dania – ponad połowa aktywnych
zawodowo mieszkańców naszego
regionu nie brała udziału w szkole-
niach. Powód? Najczęściej wymie-
niano brak zainteresowania lub nie-
odczuwanie potrzeby. Tymczasem
obecnie nie wystarczy wyuczony
zawód czy raz zdany certyfikat, po-
twierdzający nasze umiejętności.
Zatem nie tylko w czasie utraty za-
trudnienia powinniśmy zadać sobie
kilka ważnych pytań dotyczących
naszych kwalifikacji i planów za-
wodowych. Pomocne tu będą: ana-
liza dotychczasowego doświadczenia
zawodowego – jak je możemy wy-
korzystać, w czym jesteśmy dobrzy;
dokładne zweryfikowanie swoich
umiejętności – co potrafię w obecnej
chwili, być może powinienem się
podszkolić w jakiejś dziedzinie; jakie
mam zainteresowania.

Wolne miejsca pracy
– gdzie ich szukać?
Może to się wydawać krępujące,
ale warto zapytać ludzi najbliżej

siebie. Zwracając się do kolegów,
przyjaciół, rodziny, znajomych, a na-
wet znajomych naszych znajomych
tworzymy sieć kontaktów, które
mogą być pomocne w poszukiwaniu
pracy. Mogą oni na przykład wie-
dzieć o wolnym miejscu pracy, znać
osobę, która właśnie się zwalnia
lub wiedzieć o firmach planujących
zatrudnianie pracowników. Do-
świadczenie pokazuje, że znaczna
część ofert pracy nie jest publiko-
wana w prasie czy zgłaszana w urzę-
dach lub agencjach pośrednictwa
pracy. Możemy jednak dotrzeć do
nich poprzez znane nam osoby. Aby
tak się stało, musimy utrzymywać
z nimi kontakt oraz poinformować
ich o tym, jakiej pracy szukamy
(np. stała, dorywcza, w jakim za-
wodzie), jakie mamy doświadczenie
zawodowe oraz co potrafimy robić.
Nie wywierajmy presji – poszuku-
jemy źródeł informacji, a nie pro-
tekcji.

Osobisty kontakt
z pracodawcą
Wykorzystując tę metodę, należy
sporządzić listę firm, które mają
etaty w zawodzie, w którym poszu-
kujemy pracy (nazwy i adresy firm
można znaleźć w prasie, radiu, te-
lewizji, książce telefonicznej, In-
ternecie oraz uzyskać przez kon-
takty osobiste). Kolejnym krokiem
powinno być rozważenie, do których
z nich zwrócimy się osobiście, do
których telefonicznie lub pisemnie.
Takie szukanie pracy pozwala na
wyprzedzenie innych kandydatów,
a często nawet wyprzedzenie po-
trzeb samego pracodawcy.

Stare i nowe techniki
Jak donosi raport międzynarodowej
firmy rekrutacyjnej HAYS Poland,
do najskuteczniejszej metody po-
zyskiwania pracy według badanych

Praca… jak jej szukać,
żeby znaleźć?

W obecnej
sytuacji
ekonomicznej
każda praca jest
na wagę złota –
tak wypowiedzieli
się ankietowani
podczas
najnowszych
badań „Popyt na
kwalifikacje
i umiejętności
zawodowe
na wojewódzkim
rynku pracy”,
zrealizowanych
na zlecenie WUP
w Katowicach

Andrzej Dużyk
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należy wysyłanie CV na ogłoszenia
bezpośrednio do pracodawców (ponad
60%), dalej odpowiedź na oferty pracy
publikowane w Internecie (niecałe
40%). Rośnie natomiast popularność
portali społecznościowych, które dla
ponad 10% badanych poza doskonałą
formą kontaktu ze znajomymi, stały się
również narzędziem poszukiwania
pracy. Oznacza to, że ciągle pomocne
w znalezieniu pracy mogą być środki
masowego przekazu: gazety, radio, te-
lewizja, Internet, tablice ogłoszeniowe,
ale warto także zwiększyć swoją ak-
tywność na portalach, gdzie znajdzie-
my grupy tematyczne związane z na-
szym zawodem, kierunkiem studiów
czy pasją. Tutaj również możemy się do-
wiedzieć o rekrutacji w firmach czy
wolnych miejscach pracy. Inną formą
jest zamieszczenie własnego ogłoszenia
– w ostatnim czasie trafiają się nawet
specjaliści, wynajmujący megaboar-
dy w mieście z własną podobizną i nu-
merem telefonu, zachęcające praco-
dawcę do kontaktu. Trudno jednak
określić efektywność tego typu działań,
które mogą czasem przynieść wręcz od-
wrotny, negatywny skutek.

Pośrednictwo pracy
Usługi zawodowych pośredników pra-
cy można ogólnie podzielić na pub-
liczne pośrednictwo pracy świadczone
przez urzędy pracy oraz niepubliczne,
prowadzone przez różnego rodzaju
agencje pośrednictwa pracy, działają-
ce np. przy związkach zawodowych, or-
ganizacjach, instytucjach, stowarzy-
szeniach. Usługi te dla osób poszuku-
jących pracy świadczone są bezpłatnie.
Osoby, którym trudno przychodzi sa-
modzielna ocena własnych możliwości,
predyspozycji zawodowych i plano-
wanie własnej kariery, mogą się rów-
nież zgłosić np. do Centrum Informa-
cji i Planowania Kariery Zawodowej,
działającego w WUP w Katowicach,
bądź do doradcy zawodowego w urzę-
dzie pracy. �

Jak efektywnie szukać
pracy? 9 kroków, o któ-
rych musisz pamiętać

Poszukiwanie pracy jest długo-

trwałym procesem, wymagają-

cym umiejętności planowania

oraz podejścia etapowego. Waż-

ne, by było to działanie świado-

me, celowe i konsekwentne. Po-

traktuj to jak wyzwanie i trzymaj

się obranego kierunku.

KROK 1
� Umożliwi Ci sprecyzować swoje

predyspozycje zawodowe. W tym

celu zadaj sobie następujące pyta-

nia:
Co umiem robić? (obszar umiejęt-

ności i predyspozycji zawodo-

wych)
Co lubię robić? (obszar pasji, hob-

by, zainteresowań zawodowych)

W czym czuję się pewny? (obszar

doświadczeń i wiedzy fachowej)

KROK 2
� Przygotuj bazę:

Napisz życiorys i list motywacyjny

na komputerze

Zrób zdjęcie
Kup zeszyt do zapisywania adre-

sów i numerów telefonów lub

stwórz taką bazę na komputerze

Jeśli jeszcze nie masz, załóż bez-

płatne konto w Internecie

KROK 3
� Wyznacz cel, czyli określ, jakiej

pracy szukasz (czy jest to praca

stała czy tymczasowa, zgodna

z wykształceniem czy pokrewna,

zgodna z umiejętnościami czy za-

interesowaniami).

KROK 4
� Postaraj się o dostęp do Inter-

netu, do prasy, do telefonu (bib-

lioteka, czytelnia, placówki i sto-

warzyszenia działające na rzecz

bezrobotnych gwarantują bez-

płatny i powszechny dostęp do

ww. źródeł informacji).

KROK 5
� Próbuj dotrzeć do pracodawcy

nie czekając na ogłoszenie (mo-

żesz zrobić to telefonicznie lub

osobiście).
KROK 6
� Poszukaj wykazu branż i zawo-

dów pokrewnych w powszechnie

dostępnych źródłach:

przewodnik po zawodach (do-

stępny do korzystania na miejscu

w Centrum Informacji i Planowa-

nia Kariery Zawodowej)

panorama Srm, portale interneto-

we, wyszukiwarka internetowa

KROK 7
� Korzystaj z kilku sposobów po-

szukiwania pracy, zarówno po-

średnich (Internet, prasa), jak

i bezpośrednich (telefon, kontakt

osobisty), bo tylko tak zwiększysz

swoją szansę na zdobycie zatrud-

nienia adekwatnego do twoich

umiejętności oraz aspiracji zawo-

dowych. Pamiętaj, że nawet pod-

czas spotkań ze znajomymi, warto

powiedzieć o poszukiwaniach pra-

cy – być może słyszeli o ofercie

zatrudnienia lub pracodawca

Twoich przyjaciół potrzebuje pra-

cownika.
KROK 8
� Działaj systematycznie i konsek-

wentnie z proporcjonalną dozą

cierpliwości i odporności na stres.

Nie zapominaj o kulturze osobistej

oraz poczuciu własnej wartości.

KROK 9
� Koniecznie zapisuj nawiązane

kontakty, w ten sposób nadasz

poszukiwaniu wymiar skuteczne-

go zarządzania sobą i czasem.

� Pamiętaj, że sam przed sobą

zdajesz raport z działania, które-

go nikt za Ciebie nie wykona.

� Prowadź organizator czasu po-

szukiwania pracy oraz nawiąza-

nych kontaktów, uwzględniając

datę, imię i nazwisko, numer tele-

fonu, adres Srmy, mail. Poszuki-

wanie pracy potraktuj zadaniowo

i poświęcaj temu zajęciu kilka go-

dzin dziennie.
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Co umiemy?
Ponad połowa spośród badanych
aktywnych zawodowo mieszkań-
ców województwa śląskiego dekla-
ruje znajomość przynajmniej jed-
nego języka obcego. Większość
z nich to osoby młode, do 35. roku
życia, mieszkające w miastach po-
wyżej 100 tysięcy mieszkańców.
Nieznajomość żadnego z języków
obcych najczęściej deklarują res-
pondenci w wieku od 35 do 54 lat.
Najczęściej wskazywany był język
angielski, drugi co do skali użytko-
wania jest język niemiecki, dalej
rosyjski i francuski. Blisko trzy
czwarte aktywnych zawodowo
mieszkańców województwa ślą-
skiego deklaruje posiadanie prawa
jazdy, wśród tych respondentów
przeważają mężczyźni. Blisko jed-
na czwarta aktywnych zawodowo
mieszkańców województwa ślą-
skiego, objętych badaniem, dekla-
ruje umiejętność obsługi kasy fis-
kalnej. Ponad 60% grupy osób ob-
sługujących kasy fiskalne stano-
wią kobiety. Najwięcej responden-
tów deklarujących umiejętność ob-
sługi kasy fiskalnej zamieszkuje
subregion sosnowiecki, najmniej
z kolei katowicki. Mimo iż jest to jed-
na z najważniejszych kompetencji,
wymienianych przez pracodawców,
tylko 7 na 10 aktywnych zawodowo
mieszkańców województwa ślą-
skiego deklaruje umiejętność ko-

rzystania z komputera. Najwięk-
szy odsetek respondentów biegle
obsługujących komputer pochodzi
z subregionu bytomskiego, najmniej
z katowickiego. Ponad połowa ba-
danych deklaruje umiejętność ob-
sługi urządzeń biurowych, bardzo
często wymaganą wśród praco-
dawców.

Nasze aspiracje
Badani mieszkańcy województwa
śląskiego, w pięciostopniowej ska-
li w największym stopniu zgadzają
się z opinią, iż w dzisiejszej rzeczy-
wistości ekonomicznej każda forma
pracy jest na wagę złota. W dużym
stopniu deklarują oni również wia-
rę we własne możliwości. Ponadto
respondenci mają dużą świadomość
tego, że śląski rynek pracy potrze-
buje ludzi z wykształceniem zawo-
dowym bądź technicznym. Jedno-
cześnie aż 45% badanych nie było-
by skłonnych do przekwalifikowa-
nia się. W czasie, gdy tyle się mówi
o potrzebie kształcenia ustawicz-
nego i elastyczności na zmieniają-
cym się rynku pracy, taka postawa
może niepokoić. Ponad 30% bada-
nych uzależnia decyzję o przekwa-
lifikowaniu się od kwestii finanso-
wych (wyższa pensja), awansu za-
wodowego w obecnej pracy bądź
zdobycia nowej. Wśród osób skłon-
nych do przekwalifikowania się
większość to ludzie młodzi, do 34.

Portret pracującego na rynku
pracy w województwie śląskim

Wysoka motywacja, etos i poszanowanie dla miejsca pracy,
sumienność – to nie nowość w temacie charakterystyki
przeciętnego pracownika z naszego regionu. Postanowiliśmy
dowiedzieć się więcej o naszym zawodowym potencjale,
przeprowadzając badania „Popyt na kwalifikacje i umiejętności
zawodowe na wojewódzkim rynku pracy”.

Zdecydowanie najczęściej
wskazywanymi przez bada-
nych zakresami szkoleń oka-
zały się:
� języki obce,
� szkolenia z zakresu informa-

tyczno-komputerowego,
� prawo jazdy różnych kate-

gorii.
W dalszej kolejności aktywni
zawodowo mieszkańcy woje-
wództwa śląskiego wskazy-
wali na szkolenia:
� kosmetyczne,
� obsługi sprzętu ciężkiego,
� uzyskanie uprawnień spa-

walniczych lub do prowa-
dzenia wózków widłowych,

� szkolenia z zakresu budow-
nictwa.

Przydatne
w pracy
zawodowej

SZKOLENIA
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roku życia, którzy tę potrzebę na-
bywali w toku edukacji. Starsi ak-
tywni zawodowo mieszkańcy wo-
jewództwa wykazują mocniejsze
przywiązanie do wyuczonej pro-
fesji. W podziale terytorialnym naj-
większą skłonność do przekwalifi-
kowania się wyrażają badani miesz-
kańcy podregionu tyskiego, naj-
mniejszą natomiast m
ieszkańcy podregionu gliwickiego.

Badani w mniejszym stopniu
(średnia poniżej 2,5) widzą wpływ
rodziny na wybór ścieżki zawodo-
wej, deklarują gotowość ponoszenia
opłat za podnoszenie swoich kwa-
lifikacji zawodowych oraz konty-
nuowanie wieloletnich rodzinnych
tradycji w związku z wykonywa-
nym zawodem. To ciekawa obser-
wacja, biorąc pod uwagę zawodowe
tradycje pielęgnowane do niedaw-
na w naszym regionie.

Analizując sytuację w podregio-
nach można zauważyć, iż w naj-
większym stopniu potwierdzona
została wiara we własne możliwo-
ści w podregionie bielskim. Z kolei
w podregionie gliwickim potwier-
dzono, że w dzisiejszej rzeczywis-
tości ekonomicznej każda forma
pracy jest na wagę złota. Najniższe
oceny (poniżej 2,0) zanotowano
w kwestii gotowości do ponoszenia
opłaty za podnoszenie swoich kwa-
lifikacji (podregiony bytomski, ka-
towicki oraz tyski), w kwestii wie-
loletnich tradycji kontynuowania
zawodu występujących w rodzi-
nach (podregiony bielski, rybnicki
i tyski) oraz w związku z deklaracją
możliwości zmiany miejsca za-
mieszkania w celu znalezienia do-
brej pracy (podregiony bielski oraz
rybnicki).

Szkolenia?
Tylko konkretne
78,5% respondentów deklaruje
chęć uczestnictwa w szkoleniach,
kursach zawodowych lub hobby-
stycznych. Co czwarty mieszka-
niec Śląska chciałby podnosić swo-
je kwalifikacje w ramach studiów,
co szósty biorąc udział w konfe-
rencjach, wyjazdach studyjnych

DOKOŃCZENIE NA STR. 12

Język? Znam, jeden – angielski
Ponad połowa spośród bada-
nych aktywnych zawodowo
mieszkańców województwa ślą-
skiego deklaruje znajomość
przynajmniej jednego języka ob-
cego. Większość z nich to osoby
młode, do 35. roku życia, z więk-
szych miast. Nieznajomość ża-
dnego z języków obcych najczę-
ściej deklarują respondenci
w wieku od 35 do 54 lat.

Kobieta za kółkiem? Rzadko
Blisko trzy czwarte aktywnych
zawodowo mieszkańców woje-
wództwa śląskiego deklaruje
fakt posiadania prawa jazdy,
wśród nich dominują mężczyź-
ni. Największy odsetek kierow-
ców zamieszkuje subregiony:
katowicki, gliwicki i sosnowiec-
ki, najmniej z kolei subregiony:
tyski, częstochowski i bielski.

Panie za kasą
Blisko jedna czwarta aktywnych
zawodowo mieszkańców woje-
wództwa śląskiego, objętych
badaniem, deklaruje umiejęt-
ność obsługi kasy Sskalnej. Po-
nad 60% grupy osób obsługują-
cych kasy Sskalne stanowią ko-
biety.

Komputer? Korzystam, ale
znam nie najlepiej
Blisko siedmiu na dziesięciu ak-
tywnych zawodowo mieszkań-
ców województwa śląskiego
deklaruje umiejętność korzysta-
nia z komputera. Największy
odsetek respondentów umie-
jętnie obsługujących komputer
pochodzi z subregionu bytom-
skiego, najmniej z katowickie-
go.

Urządzenie wielofunkcyjne,
czasem ma zbyt wiele funkcji
Ponad połowa respondentów
deklaruje umiejętność obsługi
urządzeń biurowych. Umiejęt-
ność tę potwierdza blisko trzy
czwarte ankietowanych z sub-
regionu katowickiego oraz za-
ledwie mniej niż połowa miesz-
kańców subregionu bielskiego.

Kariera na Śląsku?
Gwarantowana po technikum
i zawodówce
Większość respondentów wska-
zuje, że śląski rynek pracy po-
trzebuje ludzi z wykształceniem
zawodowym bądź technicznym.
Większość badanych jest zda-
nia, że w obecnej sytuacji eko-
nomicznej, każda forma pracy
jest na wagę złota, jednak aż
45% badanych nie ma chęci się
przekwaliSkować.
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lub seminariach, a co dziesiąty
chciałby uczyć się za pomocą in-
ternetu (e-learning).

Szkolenia i studia to formy pod-
noszenia kwalifikacji, które chętnie
podejmowaliby mieszkańcy pod-
regionów: bielskiego, rybnickiego,
tyskiego i katowickiego. Mieszkań-
cy pozostałych podregionów naj-
chętniej z wszystkich wymienio-
nych form kształcenia wybierają
szkolenia i kursy zawodowe.

Liderzy? Szukaj ich
wśród młodych
Respondenci niejednoznacznie wy-
rażali się w kwestii preferencji do-
tyczących zajmowania stanowiska
lidera, które niesie za sobą większą
odpowiedzialność, ale i większe za-
robki. 45,0% badanych wyraziło
chęć podjęcia takiego wyzwania.
Warto zaznaczyć, iż odsetek bada-
nych, którzy pozytywnie odpowie-
dzieli w tej kwestii, maleje wraz ze
wzrostem wieku. 73,9% respon-
dentów w wieku 18-24 lat deklaru-

je takie stanowisko, w przypadku
najstarszych respondentów odsetek
ten osiąga już poziom 25,5%. W po-
dziale terytorialnym największy
odsetek takich deklaracji zanoto-
wano w podregionach tyskim i sos-
nowieckim. Z kolei zdecydowanie
najniższy odsetek odnotowano
w podregionie bytomskim.

Nieco ponad połowa responden-
tów chciałaby zajmować stanowisko
wyższe niż dotychczas – im młodsi
są respondenci, tym większy odse-
tek potwierdza chęć zajmowania
wyższego stanowiska niż dotych-
czas. Analizując tę kwestię w po-
dziale terytorialnym można za-
uważyć, że największy odsetek ta-
kich deklaracji uzyskano wśród ba-
danych mieszkańców podregionów
katowickiego i rybnickiego, a naj-
mniejszy wśród mieszkańców pod-
regionu bytomskiego

Cały raport z badań dostępny jest
na stronie internetowej: www.wup-
katowice.pl w zakładce Badania
i Analizy. �

OPRACOWANO NA PODSTAWIE
MATERIAŁÓW WUP

Zleciliśmy przeprowadzenie badań
na grupie 1600 aktywnych zawo-
dowo mieszkańców województwa,
z podziałem na 8 podregionów,
dzięki czemu udało nam się poznać
potencjał pracowniczy w naszym
województwie. Obrane zostały
trzy cele: ustalenie posiadanych
umiejętności i kwali]kacji zawodo-
wych, zdiagnozowanie, jakie umie-
jętności i kwali]kacje są dostępne
i najbardziej powszechne na woje-
wódzkim rynku pracy, następnie
rozpoznanie wiedzy i wyobrażeń
respondentów na temat aktua-
lnych i przyszłych oczekiwań pra-
codawców co do najbardziej pożą-
danych kwali]kacji i umiejętności
pracowników, i w ]nale zdiagnozo-
wanie aspiracji społecznych oraz
potrzeb edukacyjnych różnych ka-
tegorii społecznych mieszkańców

województwa śląskiego, poznanie
kryteriów wyboru kierunków
kształcenia i zawodu, gotowości
na różne sposoby dostosowania
się do zachodzących zmian spo-
łecznych i gospodarczych. Pozys-
kane obserwacje są cenną wska-
zówką dla publicznych służb za-
trudnienia oraz instytucji rynku
pracy w naszym województwie
w zakresie opracowania progra-
mów aktywizacyjnych czy projek-
tów szkoleniowych. Zebranie da-
nych na temat kompetencji pra-
cowników lub ich braku w konkret-
nych podregionach, pozwoli na
efektywne planowanie szkoleń
oraz kampanii informacyjnych czy
szeroko pojętej edukacji w zakre-
sie kształcenia ustawicznego w re-
gionie.

�

DOKOŃCZENIE ZE STR. 11

� znajomość języków obcych,
� umiejętność obsługi kom-

putera,
� prawo jazdy,
� umiejętność obsługi urzą-

dzeń biurowych.
Spośród kompetencji mięk-
kich badani wskazali na:
� komunikatywność
� dyspozycyjność
Wysoko ocenione zostały
także kompetencje takie jak:
� zdolność szybkiego uczenia

się/podnoszenia kwaliSka-
cji,

� motywacja do pracy,
� umiejętność dobrej organi-

zacji pracy,
� odporność na stres.

Jakie są
najwyżej
cenione przez
pracodawców

KOMPETENCJE

Barbara Kubica
kierownik Obserwatorium Rynku Pracy
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Światowy Tydzień Przedsiębiorczości Wydarzenie

Przedsiębiorczość to przyszłość
Zwykle kojarzona z biznesem, w tej chwili jest synonimem
nowoczesnego podejścia do pracy, własnego rozwoju i bycia na bieżąco
z tym, co dzieje się na rynku pracy w regionie i na świecie.

Przydatne
informacje:

� Punkt Informa-
cyjny Europej-
skiego Funduszu
Społecznego
w WUP Katowice
(ul. Kościuszki
30, pok. nr 2), tel.
32 757 33 11
Tutaj dowiesz się,
jak otrzymać mi-
kropożyczkę na
założenie własnej
działalności.

� Centrum Infor-
macji i Planowa-
nia Kariery Zawo-
dowej w WUP
Katowice
Tel. 32 757 33 43
Prowadzi zajęcia
aktywizacyjne dla
osób bezrobot-
nych i poszukują-
cych pracy z za-
kresu podejmo-
wania działalno-
ści gospodarczej.

11.574 OSOBY Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZAŁOŻYŁY
WŁASNĄ FIRMĘ DZIĘKI UNIJNEJ DOTACJI.
OD STYCZNIA DO PAŹDZIERNIKA:
2545 BEZROBOTNYCH OTWORZYŁO WŁASNY
BIZNES DZIĘKI WSPARCIU Z URZĘDU PRACY.

Ś
wiatowy Tydzień Przedsiębiorczości już za
nami. To wydarzenie, które od 2008 roku
stwarza okazję do zdobywania wiedzy, wy-

miany doświadczeń i powstawania nowych po-
mysłów. Od 12 do 18 listopada 78 krajów z całego
świata mówiło o jednym – przedsiębiorczości,
koncentrując wokół tego tematu warsztaty, szko-
lenia, dni otwarte w instytucjach oraz konferen-
cje. Województwo śląskie po raz kolejny pokaza-
ło,żeideeŚTPżyjąnacodzień,nietylkowmłodych
ludziach.

ŚwiatowyTydzień Przedsiębiorczości to wyda-
rzenie, którego pomysłodawcą jest premier Wiel-
kiej Brytanii Gordon Brown oraz prezes amery-
kańskiej Fundacji Kauffmana – Carl Schramm,
którzyw2008rokupostanowiligłośnomówićoko-
niecznościpropagowania przedsiębiorczościwśród
młodychludzi,promowaniaaktywnejpostawywo-
bec życia i współodpowiedzialności za dalsze losy
świata. Od 2008 roku 115 państw poparło tę ini-
cjatywę, organizując wydarzenia, z których sko-
rzystały miliony ludzi na całym świecie. Podczas
jednegotygodnianapoziomielokalnym,krajowym
i międzynarodowym, odbywają się wydarzenia,
przybliżające możliwości realizacji własnych po-
mysłów na biznes, ale nie tylko – nie brakuje szko-
leń, spotkań z inwestorami, autorytetami z dzie-
dziny biznesu czy nauki. BarackObama, DavidCa-
meron, a w tym roku także prezydent Bronisław
Komorowski poparli inicjatywy podejmowane
przez organizatorów ŚTP w krajach. Warto za-
znaczyć, że Polska znajduje się na czwartym miej-
scu pod względem liczby zorganizowanych wy-
darzeń w ramach tej imprezy.

Przez jeden tydzień w roku ŚTP inspiruje i za-
chęca do działania dzięki lokalnym, krajowym
i międzynarodowym wydarzeniom, mającym po-
móc każdemu z nas odkryć w sobie innowatora
i przedsiębiorcę.Wydarzenia na wielką i małą ska-
lę umożliwiają ich uczestnikom bezpośredni kon-
takt z pracodawcami, mentorami, inwestorami –

stwarzając okazje, których nie wolno przegapić.
W Polsce za przebieg wydarzenia na szczeblu
centralnym odpowiada Forum Młodych Lewiatan,
w tym roku w naszym województwie najwięcej im-
prez towarzyszących odbyło się w Dąbrowie Gór-
niczej, gdzie włączyły się, pozaWyższą Szkołą Biz-
nesu,szkołyśrednie(ZespółSzkółEkonomicznych)
oraz Urząd Miejski. Zainteresowani mogli liczyć na
szkolenia, warsztaty oraz wykłady, podczas któ-
rych można było się dowiedzieć, jak założyć włas-
ny biznes, jakie są możliwości pozyskania źródeł
finansowania. O tym, że bycie przedsiębiorczym
przydaje się nie tylko w biznesie, ale przede
wszystkim w pracy zawodowej przekonali się
uczestnicy szkoleń dotyczących rozmów kwalifi-
kacyjnych oraz warsztatów „Sztuka autoprezen-
tacji na rynku pracy”.WŚwiatowyTydzień Przed-
siębiorczości włączały się również urzędy pracy,
gdzie dyżurowali pracownicy, zajmujący się na co
dzień szkoleniami z tego zakresu, doradcy zawo-
dowi brali również udział w spotkaniach ze stu-
dentami na uczelniach wyższych. Powiatowy
Urząd Pracy w Rybniku od 12 do 16 listopada ofe-
rował kompleksowe usługi dla wszystkich zain-
teresowanych. W programie znalazły się indywi-
dualne sesje coachingowe, szkolenia z pozyski-
wania środków na uruchomienie własnej firmy,
warsztaty na temat Internetu w biznesie, „kon-
wersacyjny meeting z młodym przedsiębiorcą”,
podczas którego uczestnicy mogli zadawać pyta-
nia zaproszonym gościom, którzy opowiadali
o swojej drodze do własnej firmy.

O tym, że Śląskie jest przedsiębiorcze, świadczy
nie tylko duże zainteresowanie wydarzeniami to-
warzyszącymiŚTP.Możnasięotymprzekonaćpat-
rząc na statystyki – to właśnie w naszym woje-
wództwie działa najwięcej firm z sektora MŚP. Co
rokuześrodkówFunduszuPracykilkatysięcyosób
zakłada własny biznes. �

MAGDALENA KACZYŃSKA
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I
choć liczba zgłoszeń zwolnień
grupowych zwykle nie potwier-
dza się w tych faktycznie doko-

nanych, istnieje ogromna potrzeba
aktywizowania pracowników za-
grożonych utratą zatrudnienia. Sku-
tecznym narzędziem są programy
outplacementowe, dzięki którym
mogą oni zyskać lepsze kwalifikacje
oraz zatrudnienie u nowego praco-
dawcy.

Zmiana jest procesem
Redukcja zatrudnienia stanowi duże
źródło stresu dla obu stron – utra-
ta miejsca pracy to dramatyczne
doświadczenie, które dodatkowo
obniża samoocenę, mocno utrud-
niając konkurencyjną walkę o po-
sadę. Pracodawcy natomiast zależy
na zachowaniu dobrego wizerunku.
Czy da się obie strony pogodzić?

Ustawa o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy nakłada
na pracodawców, którzy planują
zwolnić więcej niż 50 osób w ciągu
3 kolejnych miesięcy, obowiązek
uruchomienia programu zwolnień
monitorowanych. Zgodnie z tą usta-
wą, powiaty są zobowiązane do
opracowania i realizacji programu
promocji zatrudnienia oraz akty-
wizacji lokalnego rynku pracy. Pro-
gram ten stanowi część powiato-
wej strategii rozwiązywania pro-
blemów społecznych. W praktyce

nie zawsze samorządy posiadają
takie programy, dlatego coraz czę-
ściej to sami pracodawcy redukując
załogę, sięgają po projekty outpla-
cementowe. Kultura zarządzania
i dbanie o zwalnianego pracownika
po prostu się firmie opłaca. Zwykle
działania te ukierunkowane są na
złagodzenie skutków zwolnień po-
przez wsparcie psychologa i dorad-
cy zawodowego oraz organizację
lub znalezienie szkoleń, które po-
mogą się przekwalifikować i znaleźć
zatrudnienie. Troska o zachowanie
dobrego wizerunku wśród reszty
załogi skłania do bycia odpowie-
dzialnym społecznie.

Kto uczestniczy
w programie
outplacementowym?
Urząd pracy, agencja zatrudnienia
lub instytucja szkoleniowa mogą
być realizatorem programu outpla-
cementowego dla pracodawcy, któ-
ry przeprowadza zwolnienie mo-
nitorowane, poprzez świadczenie
usług w zakresie pośrednictwa pra-
cy, poradnictwa zawodowego, szko-
leń i pomocy w aktywnym poszu-
kiwaniu pracy. W przypadku zwol-
nienia monitorowanego pracodaw-
ca jest obowiązany podjąć działania
polegające na zapewnieniu pra-
cownikom przewidzianym do zwol-
nienia lub będącym w trakcie wy-
powiedzenia lub w okresie 6 mie-
sięcy po rozwiązaniu stosunku pra-

cy lub stosunku służbowego usług
rynku pracy realizowanych w for-
mie programu. Jest on finansowany
przez pracodawcę; przez praco-
dawcę i odpowiednie jednostki ad-
ministracji publicznej bądź na pod-
stawie porozumienia organizacji
i osób prawnych z udziałem praco-
dawcy. Pracodawcy, w ramach
opracowanego programu, mogą na
wniosek pracownika finansować
świadczenie szkoleniowe, które
przysługuje po rozwiązaniu sto-
sunku pracy lub stosunku służbo-
wego na czas udziału pracownika
w szkoleniach, w okresie nie dłuż-
szym niż 6 miesięcy. W tym czasie
zwolnionemu pracownikowi przy-
sługuje pomoc w zakresie porad-
nictwa zawodowego, udzielana
przez właściwy dla zwolnionego
pracownika powiatowy urząd pra-
cy. Może on być skierowany na jed-
norazowe szkolenie organizowane
i finansowane przez powiatowy
urząd pracy, na zasadach określo-
nych w ustawie. Wiodącą rolę w pro-
cesie zmian na pierwszym etapie
pełni urząd pracy, który inicjuje
i realizuje przedsięwzięcia, mające
na celu rozwiązanie lub złagodzenie
problemów związanych z planowa-
nymi zwolnieniami grup pracow-
ników z przyczyn dotyczących za-
kładu pracy. Rola urzędu w pro-
gramie outplacementowym to nie
tylko uzgodnienie programu. PUP
może być samodzielnym podmio-

Koło ratunkowe
dla pracowników

Spowolnienie gospodarcze, gwałtowne zmiany na światowym rynku
coraz częściej mają wpływ na to, co dzieje się nad Wisłą.
Przedsiębiorstwa redukują zatrudnienie, rośnie również liczba zgłoszeń
zwolnień grupowych – w ciągu ostatnich 10 miesięcy zgłoszenia zwolnień
grupowych objęły w naszym województwie ponad 15 tys. osób.

Magdalena Kaczyńska
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tem prowadzącym program, może
też zlecić jego realizację innym part-
nerom zgodnie z ustawą – agencji
zatrudnienia lub instytucji szkole-
niowej.

Dostosowanie z EFG
Europejski Fundusz Dostosowania
do Globalizacji ustanowiony został
w 2006 roku, jako instrument fi-
nansowy Unii Europejskiej, w celu
udzielania wsparcia osobom obję-
tym zwolnieniami wynikającymi
z poważnych zmian strukturalnych
w kierunkach światowego handlu,
spowodowanych globalizacją, gdy
zwolnienia te mają istotny nieko-
rzystny wpływ na gospodarkę re-
gionalną lub lokalną w ramach da-
nego państwa członkowskiego UE.
Jakie są podstawowe kryteria ubie-
gania się o wsparcie? Najważniejsze
z nich to: utrata pracy w przedsię-
biorstwie (włącznie z dostawcami
lub producentami poniżej w łań-
cuchu dostaw) w państwie człon-

kowskim przez co najmniej 500
osób w okresie 4 miesięcy lub obję-
cie zwolnieniami co najmniej 500
osób w okresie 9 miesięcy, szcze-
gólnie w małych i średnich przed-
siębiorstwach lub w przypadku nie-
wielkich rynków pracy czy w wy-
jątkowych okolicznościach, jeżeli
zwolnienia mają poważny wpływ na
zatrudnienie i lokalną gospodarkę.
Warto podkreślić, że EFG nie wspie-
ra finansowo restrukturyzacji
przedsiębiorstw i sektorów, ale
udziela pomocy indywidualnej dla
zwalnianych pracowników. Wspar-
cie to obejmuje:
� pomoc w poszukiwaniu pracy,

poradnictwo zawodowe, indywi-
dualnie dobrane szkolenia i prze-
kwalifikowanie, włącznie z po-
świadczaniem zdobytego do-
świadczenia, oraz pomoc w za-
kresie zwolnień monitorowanych,
a także promowanie przedsię-
biorczości lub pomoc w samozat-
rudnieniu;

� dodatki na poszukiwanie pracy,
dodatki na koszty przeniesienia
lub dodatki dla osób uczestni-
czących w kształceniu przez całe
życie i szkoleniach;

� środki motywujące w szczegól-
ności pracowników znajdujących
się w niekorzystnej sytuacji lub
starszych pracowników, aby
umożliwić im utrzymanie się na
rynku pracy lub powrót na rynek
pracy.
EFG nie finansuje pasywnych

środków ochrony socjalnej, np. za-
siłków dla bezrobotnych, rent, eme-
rytur.

W Polsce funkcję instytucji za-
rządzającej EFG pełni minister roz-
woju regionalnego, a zadania te
realizuje Departament Zarządza-
nia Europejskim Funduszem Spo-
łecznym.

Więcej informacji oraz doku-
mentację na temat EFG można zna-
leźć na stronie: www.mrr.gov.pl

�

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach zaprasza na
konferencję
„Outplacement
= satysfakcjonująca kon-
tynuacja kariery zawodo-
wej”, która odbędzie się
18 grudnia na Wydziale
Teologicznym UŚ (ul. Jor-
dana 18), podczas której
dowiemy się m.in., na co
może liczyć pracownik
w obliczu zwolnień gru-
powych oraz jak wygląda
wsparcie instytucjonalne
osób pozostających bez
zatrudnienia.
Cel przedsięwzięcia na-
wiązuje bezpośrednio do
obecnej sytuacji, panują-
cej zarówno w naszym re-
gionie, jak i w całym kraju,
mającej swoje odzwier-
ciedlenie między innymi
w coraz liczniejszych zgło-
szeniach zakładów pracy

planów zwolnień grupo-
wych. Ideą konferencji
jest przedstawienie do-
stępnych rozwiązań,
z których mogą korzystać
zarówno pracodawcy, jak
i zwalniani pracownicy –
powszechnie określanych
jako działania outplace-
mentowe. Swoje propozy-
cje w tym temacie przed-
stawią reprezentanci pub-
licznych służb zatrudnie-
nia oraz inne instytucje
działające na regionalnym
rynku pracy, zarówno
publiczne, jak i prywatne.
Całość zakończy panel
dyskusyjny.
Szczegółowy harmono-
gram konferencji:
� Rejestracja uczestni-
ków od g. 9.30.
� 10.00: Uroczyste powi-
tanie i otwarcie konferen-
cji.

� 10.10-10.30: Sytuacja
na regionalnym i lokal-
nych rynkach pracy woje-
wództwa śląskiego, doty-
cząca zwolnień pracowni-
ków przez podmioty gos-
podarcze.
� 10.30-11.00: Działania
wspierające outplacement,
oferowane przez publiczne
służby zatrudnienia: Powia-
towy Urząd Pracy w Kato-
wicach, Centrum Meto-
dyczne Poradnictwa Zawo-
dowego/Centrum Informa-
cji i Planowania Kariery Za-
wodowej WUP.
� 11.00-11.15: Ochrona
roszczeń pracowniczych
w razie niewypłacalności
pracodawcy (Wydział Fun-
duszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych
WUP).
� 11.15-11.35: Rola
i miejsce związków zawo-

dowych w działaniach
outplacementowych res-
trukturyzowanych przed-
siębiorstw, przedstawiciel
Zarządu Regionu Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności.
� 11.35-12.00: Kampania
informacyjna „Poznaj
swoje prawa w pracy”,
Państwowa Inspekcja Pra-
cy w Katowicach.
� 12.00-12.30: Praktycz-
ne rozwiązania i doświad-
czenia w zakresie wspie-
rania osób zagrożonych
zwolnieniami z zakładów
pracy (propozycje): Po-
wiatowy Urząd Pracy
w Będzinie – program
specjalny dla pracowni-
ków Huty Będzin, L.Grant
HR Consulting (agencja
zatrudnienia) – Programy
outplacementu grupowe-
go.
� 12.30-13.00: dyskusja.

Jak to robią praktycy
18 GRUDNIA: „OUTPLACEMENT = SATYSFAKCJONUJĄCA KONTYNUACJA KARIERY ZAWODOWEJ”
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J
edną z podstawowych prze-
szkód, na które napotyka oso-
ba starająca się rozpocząć włas-

ną działalność gospodarczą jest ba-
riera związana z niedostępnością
środków finansowych. Dzięki unij-
nym środkom prawie 12 tysięcy
mieszkańców województwa zde-
cydowało się otworzyć własny biz-
nes.

Duża popularność bezzwrotnych
dotacji wypłacanych ze środków
Funduszu Pracy, Europejskiego
Funduszu Społecznego lub Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz ograniczona pula środków po-
wodują, że nie każdy z zaintereso-
wanych może otrzymać taką formę
wsparcia.

Aby zniwelować powyższy pro-
blem, dotychczasowe wsparcie
w formie dotacji zostanie uzupeł-
nione o możliwość ubiegania się
o niskooprocentowaną pożyczkę.

Odbiorcami mogą być osoby fi-
zyczne, planujące rozpoczęcie włas-
nej działalności gospodarczej. Do-
datkowo udzielane będzie równo-
legle wsparcie szkoleniowo-doradcze,
kierowane w pierwszej kolejności
do osób znajdujących w najtrud-
niejszej sytuacji na rynku pracy.

Pośrednik finansowy
Wojewódzki Urząd Pracy w Kato-
wicach ogłosił w roku 2012 kon-
kurs, w ramach którego wybrany
został tzw. pośrednik finansowy. Za-
daniem wyłonionego operatora bę-
dzie wypłacanie pożyczek oraz
udzielanie wsparcia doradczego

i szkoleniowego osobom zaintere-
sowanym otwarciem działalności
gospodarczej.

Najważniejszymi zadaniami po-
średnika finansowego będą:
� dystrybucja pożyczek,

w tym m.in.: dokonywanie oceny
wniosku pożyczkowego – moni-
torowanie prawidłowości spła-
ty pożyczki, opracowanie regu-
laminu udzielania pożyczek;

� prowadzenie odrębnego rachun-
ku bankowego przeznaczonego
na obsługę funduszu pożyczko-
wego;

� prowadzenie oddzielnej księgo-
wości funduszu pożyczkowego;

� rozliczanie otrzymanych środ-
ków;

� wypełnianie obowiązków zwią-
zanych z udzielaniem pomocy
de minimis, w tym wystawianie
pożyczkobiorcy zaświadczeń
o udzielonej pomocy;

� pełna archiwizacja dokumenta-
cji pożyczkowej.

Maksymalna wysokość pożyczki
wynosi 50.000 zł na osobę. Pożycz-
ka może być przyznana na okres nie
dłuższy niż 60 miesięcy.

Kto może być
pożyczkobiorcą?
Pożyczkobiorcą może być wyłącznie
osoba fizyczna, która w dniu rekru-
tacji do projektu nie prowadziła za-
rejestrowanej działalności gospo-
darczej (nie miała zarejestrowanej
działalności na 12 miesięcy przed
przystąpieniem do projektu).

Podpisanie umowy oraz wypłata
środków następuje dopiero po re-

jestracji podmiotu w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działal-
ności Gospodarczej (CEIDG), nie
wcześniej niż po dniu wskazanym
w formularzu rejestracyjnym jako
dzień rozpoczęcia działalności gos-
podarczej.

Warunki do spełnienia
Podstawowym obowiązkiem każde-
go pożyczkobiorcy jest terminowa
spłata pożyczki wraz z należnymi od-
setkami. Pożyczkobiorca może sko-
rzystać z maksymalnej 12-mie-
sięcznej karencji w spłacie rat kapi-
tałowych w trakcie całego okresu
spłaty pożyczki. Karencja nie doty-
czy spłaty rat odsetkowych, które
podlegają spłacie zgodnie z harmo-
nogramem oraz wliczana jest do cał-
kowitego okresu prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej.

Szkolenia i doradztwo
Pożyczkobiorca może również sko-
rzystać z doradztwa i szkoleń w ra-
mach usług świadczonych przez
pośrednika finansowego. Mają one
charakter fakultatywny i stanowią
uzupełnienie podstawowej usługi,
jaką jest pożyczka. Do udzielenia ta-
kiego wsparcia nie jest wymagane
podpisanie umowy z uczestnikiem
projektu.

Zadaniem pośrednika finanso-
wego jest zapewnienie uczestniko-
wi projektu dostępu do usług szko-
leniowych i doradczych przed uru-
chomieniem pożyczki oraz w okre-
sie pierwszych 12 miesięcy trwania
umowy pożyczki.

Pośrednik finansowy może –
w uzasadnionym przypadku – uza-

Mikropożyczki od A do Z
Nowe zasady wsparcia przyszłych przedsiębiorców
w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

WIĘCEJ NA TEN TEMAT MOŻNA SIĘ DOWIEDZIEĆ W PUNKCIE INFORMACYJNYM
EFS W WUP ^UL. KOŚCIUSZKI 30, POK. NR 2, TEL. 32 757`33`11, 32 757`33`57_

Piotr Kucharski
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leżnić udzielenie pożyczki od sko-
rzystania z usług szkoleniowych
lub/i doradczych. Sytuacja taka
może w szczególności wystąpić
w przypadku, gdy pośrednik uzna,
iż pożyczkobiorca bez wsparcia
szkoleniowego lub/i doradczego nie
poradzi sobie z samodzielnym uru-
chomieniem firmy.

Wniosek o pożyczkę
Uczestnik projektu, ubiegający się
o pożyczkę, jest zobowiązany do
złożenia pisemnego wniosku
o udzielenie pożyczki. Wniosek ten,
poza standardowymi informacja-
mi wymaganymi przez każdą in-
stytucję finansową, musi zawierać
wskazanie zakresu i trybu świad-
czenia usług dodatkowych w po-
staci szkoleń i wsparcia doradczego.

Wniosek o udzielenie pożyczki
jest sporządzany po dniu rekrutacji
do projektu – w toku konsultacji ofi-
cera pożyczkowego z pożyczko-
biorcą w oparciu o standardowy
formularz wypełniany podczas spot-
kania przez oficera pożyczkowego
lub pożyczkobiorcę i podpisywany
przez pożyczkobiorcę.

Regulamin powinien przewidywać
niezależną ocenę tak sporządzonego
wniosku o udzielenie pożyczki przez
dodatkowego pracownika pośredni-
ka finansowego, który nie brał udzia-
łu w przygotowaniu wniosku.

Na co można przeznaczyć
pożyczkę?
Pożyczka może być przeznaczona na
dowolny cel gospodarczy. Pożyczko-
biorca musi udokumentować potrze-
bę uzyskania pożyczki w kontekście
swoich planów związanych z założe-
niem działalności gospodarczej.

Cel pożyczki musi być jedno-
znacznie określony. Oznacza to, iż
wykluczone z finansowania są linie
kredytowe i pożyczki w rachunku.

Przedstawiony wniosek o udzielenie
pożyczki musi wskazywać pozycje
kosztowe, jakie ma pokryć wydat-
kowana pożyczka.

Oprocentowanie
Jedynym kosztem uzyskania po-
życzki jest koszt jej oprocentowa-
nia. Pośrednik finansowy nie ma
prawa pobierania od pożyczkobior-
cy żadnych innych opłat i prowizji
poza ściśle określonym oprocento-
waniem pożyczki.

Umowa pożyczki przewiduje dwa
alternatywne poziomy oprocento-
wania:

1. Oprocentowanie preferencyjne
– oprocentowanie to jest ustalane
przez pośrednika finansowego w re-
gulaminie pożyczkowym na pozio-
mie poniżej stopy referencyjnej ob-
liczanej przy zastosowaniu obowią-
zującej stopy bazowej (od 1.01.2012
stopa bazowa dla Polski wynosi
4,91%) oraz marży wyrażonej
w punktach bazowych, ustalonej
w oparciu o Komunikat Komisji Eu-
ropejskiej w sprawie zmiany metody
ustalania stóp referencyjnych i dys-
kontowych (Dz. Urz. UE C 14
z 19.01.2008 r.). Wysokość marży
ustalana jest w oparciu o dwa kry-
teria: tzw. rating (ocenę kondycji
ekonomiczno-finansowej przedsię-
biorstwa) oraz poziom zabezpie-
czeń. W przypadku nowo utworzo-
nych przedsiębiorców, nieposiada-
jących historii kredytowej, poziom
zastosowanej marży stanowi nie
mniej niż 400 p.b. A zatem, opro-
centowanie preferencyjne zastoso-
wane przez pośrednika finansowego
powinno kształtować się na poziomie
poniżej 8,91% (4,91% + 400 p.b.).

2. Oprocentowanie standardowe –
oprocentowanie pożyczki w wyso-
kości równej lub wyższej niż stopa
referencyjna, obliczana przy zasto-
sowaniu obowiązującej stopy bazo-

wej oraz marży ustalonej w oparciu
o Komunikat Komisji Europejskiej
w sprawie zmiany metody ustalania
stóp referencyjnych i dyskontowych.

Przewiduje się następujące wy-
jątki od tej reguły, związanej z udzie-
laniem oprocentowania preferen-
cyjnego:
� jeżeli pożyczkobiorca nie utrzyma

działalności lub ją zlikwiduje
przed upływem okresu 12 mie-
sięcy od dnia zawarcia umowy
pożyczki, pośrednik finansowy
nalicza wówczas wstecznie od
dnia przyznania pożyczki odset-
ki na poziomie standardowym
oraz wypowiada umowę pożycz-
ki, stawiając ją w stan natych-
miastowej wymagalności, a na-
stępnie rozpoczyna proces win-
dykacji;

� jeśli pożyczkobiorca nie utrzy-
ma działalności lub zlikwiduje
ją w okresie obowiązywania umo-
wy pożyczki, ale po upływie 12
miesięcy od dnia zawarcia umo-
wy pożyczki, pośrednik finanso-
wy nalicza odsetki na poziomie
standardowym od dnia likwida-
cji działalności gospodarczej
przez pożyczkobiorcę, bez innych
negatywnych konsekwencji dla
pożyczkobiorcy;

� jeśli w dowolnym momencie obo-
wiązywania umowy pożyczki po-
średnik finansowy stwierdzi, iż
pożyczka została wydatkowana
niezgodnie z obowiązującą umo-
wą, nalicza wstecznie od dnia
przyznania pożyczki odsetki na
poziomie standardowym oraz
wypowiada umowę pożyczki, sta-
wiając ją w stan natychmiastowej
wymagalności i rozpoczyna pro-
ces windykacji. Pośrednik powi-
nien określić w regulaminie przy-
kładowy katalog naruszeń, które
grożą naliczeniem oprocentowa-
nia standardowego. �

50tys.zł
TO MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ POŻYCZKI,
JAKA MOŻE BYĆ PRZYZNANA NA JEDNĄ
OSOBĘ. MOŻNA JĄ DOSTAĆ NA OKRES
NIE DŁUŻSZY NIŻ 60 MIESIĘCY
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O
d współpracy do miejsc
pracy” – konferencja pod
takim tytułem zgromadzi-

ła 27 listopada w siedzibie Urzę-
du Miasta przedstawicieli władz
samorządowych, organizacji zrze-
szających pracodawców, lokal-
nych przedsiębiorców oraz firmy,
z którymi, pomimo zmieniają-
cych się warunków, urząd od lat
współpracuje. Podczas spotkania
omówiono ogólną sytuację na lo-
kalnym rynku pracy oraz zapre-
zentowano formy i możliwości
współpracy na rzecz wspierania
przedsiębiorczości. W ramach
konferencji przedstawiono rów-
nież wyniki badań lokalnego ryn-
ku pracy, które pozwoliły na szer-
sze poznanie możliwości oraz po-
tencjału regionu, zarówno pod
kątem zasobów ludzkich, jak i pla-
nowanych przedsięwzięć.

Konferencja była również okaz-
ją do wyróżnienia firm, które w mi-
nionym okresie efektywnie współ-
pracowały z rybnickim urzędem.
Wybierając laureatów zwracano
uwagę przede wszystkim na liczbę
zgłaszanych ofert pracy oraz ich
realizację, korzystanie i wywią-
zywanie się z zawartych umów
refundowanych oraz datę rozpo-
częcia współpracy z urzędem. Dy-

rektor urzędu Teresa Bierza oraz
przedstawiciele władz samorzą-
dowych – Prezydent Miasta Ryb-
nika oraz Starosta Powiatu Ryb-
nickiego uroczyście uhonorowali
laureatów, wręczając statuetkę
w trzech kategoriach: „Pracodaw-
cy efektywnie współpracujący z Po-
wiatowym Urzędem Pracy w Ryb-
niku” (nagrodzeni: Budexim
Sp. z o.o., PPHU Wanda Bogusław
Maziarz Ice Group Sp. z o.o., Polskie
Mięso i Wędliny Łukosz Sp. z o.o.),
„Pracodawcy przyjaźni osobom
po 50. roku życia” (nagrodzeni:
Dibiti Zamocowania Marcin Flo-
reński, Jastef Sp. z o.o.), „Dotacjo-
biorcy tworzący miejsca pracy dla
osób bezrobotnych” (nagrodzeni:
Kaczmarczyk Foto Art Studio Ka-
tarzyna Kaczmarczyk, Cukiernia
u Janusza, Karol i Łukasz Ciecior,
FHU Umbrella Anna Szewczyk).

– Takie działanie nie tylko gwa-
rantuje dalszą, pozytywną współ-
pracę z wyróżnionymi firmami,
ale zachęca i mobilizuje również
innych partnerów lokalnego ryn-
ku pracy do satysfakcjonującego
obie strony współdziałania.
Wszystkie nasze przedsięwzięcia
są promowane i nagłaśniane w lo-
kalnych mediach, stąd udział
w konferencji i otrzymanie statu-

O tym, że konieczny jest dialog
pomiędzy lokalnymi
przedsiębiorcami a instytucjami
rynku pracy mogliśmy się
przekonać podczas konferencji,
organizowanej pod koniec
listopada przez PUP w Rybniku,
gdzie zostały przyznane specjalne
wyróżnienia dla partnerów rynku
pracy.

Od współpracy do
Głównym zadaniem urzędów pracy
jest przeciwdziałanie bezrobociu,
promocja zatrudnienia oraz two-
rzenie warunków sprzyjających
podnoszeniu zdolności do zatrud-
nienia. Wychodząc naprzeciw lokal-
nym potrzebom Powiatowy Urząd
Pracy w Rybniku organizuje w każ-
dym miesiącu Jarmarki Ofert Pra-
cy (JOP). Pierwszy zorganizowano
31 marca 2011 roku. Celem nad-
rzędnym JOP jest zaprezentowa-
nie osobom zainteresowanym
zmianą dotychczasowej pracy oraz
poszukującym innej pracy zarobko-
wej możliwości zatrudnienia w Sr-
mach i instytucjach powiatu rybnic-
kiego oraz spoza terenu objętego
działalnością urzędu, a także ofert
dla młodzieży i ofert sieci EURES.
Jarmark jest również świetną okaz-
ją do bezpośrednich rozmów
z przedstawicielami zaproszonych
instytucji, pośrednikami pracy oraz
doradcą zawodowym. Zaintereso-
wanie tą formą pośrednictwa pra-
cy jest bardzo duże. Na spotkania
przychodzi ok. 90 osób szukających
lub planujących zmianę zatrudnie-
nia. Są to osoby o różnym poziomie
wykształcenia i w różnym wieku,
przeważają kobiety. Najczęściej py-
tają o konkretną ofertę pracy, do-
stosowaną do swoich kwaliSkacji
i możliwości. Największym powo-
dzeniem cieszy się praca biurowa,
praca w budownictwie oraz praca
za granicą Do dyspozycji zaintere-
sowanych jest każdorazowo kilka-
dziesiąt konkretnych stanowisk
z terenu rybnickiego oraz spoza re-
gionu. Trzeba zauważyć, że niema-
łą grupę uczestników Jarmarków
stanowią absolwenci studiów tech-
nicznych, ekonomicznych i huma-
nistycznych. Taką formę kontaktu
z urzędem wybrali nie tylko miesz-
kańcy Rybnika czy powiatu rybnic-
kiego, ale również mieszkańcy
miast ościennych. Jarmarki odby-
wają się każdego ostatniego robo-
czego dnia miesiąca. Więcej szcze-
gółów można znaleźć na stronie:
www.pup-rybnik.pl

Praca
na jarmarku

INICJATYWA PUP W RYBNIKU
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etki to również reklama danej fir-
my czy organizacji. Efektywna
współpraca pomiędzy Powiato-
wym Urzędem Pracy w Rybniku
a lokalnymi przedsiębiorcami po-
zytywnie kreuje lokalny rynek
pracy. Skutkuje ona nie tylko po-
wstawaniem kolejnych, nowych
miejsc pracy, ale również pozwa-
la na utrzymanie stabilnej pozycji
firm – podsumowuje dyrektor
PUP w Rybniku Teresa Bierza.

Konferencję zorganizowano
w ramach projektu „Nowa kadra
wsparciem do przeciwdziałania
bezrobociu ¬– edycja III”, współ-
finansowanego przez Unię Euro-
pejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. �

TEKSTY OPRACOWANO NA PODR
STAWIE MATERIAŁÓW DOSTARCZOR
NYCH PRZEZ URZĘDY PRACY

Konferencję otworzył Adam
Fudali, prezydent Rybnika
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miejsc pracy

Przedstawiciele wyróżnionych
Qrm

Jak dać mamie możliwość powrotu do zawodowej aktyw-
ności? Jak przełamać bariery, na które napotykają po uro-
dzeniu dziecka? Dziewięć kobiet zamieszkałych na terenie
Tychów, zarejestrowanych w urzędzie pracy, legitymują-
cych się wyższym wykształceniem, otrzymało szansę po-
wrotu na rynek pracy dzięki wspólnej inicjatywie Prezy-
denta Miasta Tychy, Katowickiej Strefy Ekonomicznej oraz
PUP w Tychach. Program „Mama w Strefie Szansy”, realizo-
wany od 06.08, potrwa do końca 2012 roku, a jego zada-
niem jest udzielenie pomocy mamom dzieci do 3. roku ży-
cia, które ze względów finansowych nie mogły w pełni za-
angażować się w proces aktywizacji zawodowej. Wśród
uczestniczek znalazły się panie w wieku od 24 do 36 lat:
inżynier produk-
cji, socjolog, zoo-
technik, pedagog,
ekonomista, poli-
tolog, kosmeto-
log, specjalista od
turystyki i euro-
peistyki. Razem
mają 10 dzieci,
którym została
zapewniona opie-
ka w żłobkach, fi-
nansowana ze
środków Katowic-
kiej Specjalnej
Strefy Ekonomicz-
nej SA. Uczest-
niczki programu
przeszły inten-
sywny 9-dniowy trening interpersonalny, którego celem
było poznanie własnych możliwości, opracowanie indywi-
dualnego bilansu umiejętności oraz rozpoznanie mocnych
i słabych stron, zwiększenie poczucia kompetencji i pewno-
ści siebie, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej.
Ponadto, uczestniczki programu mogły skorzystać z indy-
widualnego coachingu wspierającego efekty treningu,
w ramach którego każda z pań wypracowała własny plan
dalszych działań do realizacji, który ma doprowadzić do
znalezienia pracy. Kolejnym etapem programu była organi-
zacja szkoleń, studiów podyplomowych oraz staży zawodo-
wych, których celem jest uzupełnienie kwalifikacji zawodo-
wych oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodo-
wego. Te działania w pełni zostały sfinansowane ze środ-
ków Funduszu Pracy. Najważniejszym etapem programu
jest znalezienie stałego zatrudnienia, zgodnego z posiada-
nymi kwalifikacjami w sprzyjającym środowisku pracy przy-
chylnym kobietom, które pragną godzić role zawodowe
z macierzyństwem.

Mama
w streQe szansy

POŻYTECZNY PROGRAM

Uczestnicy konferencji

9
DNI TRWAŁ INTENSYW`
NY TRENING INTERPER`
SONALNY, KTÓRY PRZE`
SZŁY UCZESTNICZKI
PROGRAMU
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Śląskie w liczbach

Najlepiej w Katowicach
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach
pracy w końcu października 2012 roku wyniosła 193 661 osób
i była o 1,5 tys. osób większa niż w miesiącu poprzednim.

Zatrudniają
głównie
Ukraińców

W październiku
2012 r. na terenie
województwa ślą-
skiego wydano 529
oświadczeń w spra-
wie przypadków,
w których powierze-
nie wykonywania
pracy cudzoziemco-
wi na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej jest dopusz-
czalne bez koniecz-
ności uzyskania ze-
zwolenia na pracę.
Pracodawcy zamie-
rzają zatrudnić: 426
obywateli Ukrainy,
tj. 80,5% oświadczeń
zgłoszonych w oma-
wianym okresie spra-
wozdawczym, a tak-
że: 82 obywateli
Mołdowy,
10 obywateli Biało-
rusi, 8 obywateli
Gruzji oraz 3 obywa-
teli Rosji. �

Informacja o sytuacji
na rynku pracy
w województwie
śląskim według stanu
na 31 października 2012 r.

W
powiatach widoczne było tery-
torialne zróżnicowanie stanu
bezrobocia. Najwięcej osób za-

rejestrowanych jako bezrobotne noto-
wano w Częstochowie (14 715 osób),
Sosnowcu (11 092 osoby) i Bytomiu (10
612 osób). Na przeciwległym końcu lis-
ty rankingowej lokowały się powiaty
o małej liczbie mieszkańców: bieruń-
sko-lędziński (1 529 osób), Żory (1 798
osób) oraz rybnicki (2 020 osób).

Według stanu na 31 października
2012 r. wysokość stopy bezrobocia w Ślą-
skiem wynosiła 10,5% (kraj 12,5%). Na-
sze województwo znajduje się na trzecim
miejscu listy województw o najniższej
wartości tego wskaźnika, tuż za Wielko-
polską (9,2%) i Mazowszem (10,3%).
Utrzymuje się duże zróżnicowanie natę-
żenia bezrobocia w naszym regionie.
Najlepiej jest w Katowicach, gdzie w koń-
cu października 2012 r. wysokość stopy
bezrobocia wynosiła 5,0%. Na przeciw-
ległej pozycji znajdował się Bytom, gdzie
wysokość tego wskaźnika osiągnęła war-

tość 19,4%. Jak widać, powiat o najwyż-
szej i najniższej stopie bezrobocia dzieliła
w październiku br. różnica 14,4 pkt.
proc. Jeżeli chodzi o podregiony, to
w końcu października br. najniższą sto-
pę bezrobocia notowano w podregionie
tyskim (6,7%) i katowickim (7,4%); po-
tem kolejno w podregionach: rybnickim
(9,0%), gliwickim (9,3%), bielskim
(9,8%), sosnowieckim (13,9%) oraz
w częstochowskim (14,9%). Najwyższą
stopą bezrobocia charakteryzował się
podregion bytomski (15,1%).

W październiku 2012 roku w powia-
towych urzędach pracy województwa
śląskiego zarejestrowało się 28 796 osób
(tzw. napływ1), z czego 51,3% stanowiły
kobiety. W odniesieniu do września br.
liczba bezrobotnych, którzy zarejestro-
wali się w miesiącu sprawozdawczym
wzrosła o 1,1 tys. osób. W miesiącu spra-
wozdawczym rejestrowały się przede
wszystkim osoby poprzednio pracujące
(78,3%).

Liczba wyłączeń w omawianym okre-
sie wyniosła 27 274 osoby (tzw. od-
pływ2). W porównaniu do poprzedniego
miesiąca sprawozdawczego liczba ta jest
wyższa o 3,4 tys. osób. Największą gru-
pę „odpływu” stanowili bezrobotni, któ-
rzy podjęli pracę – 10,8 tys. (39,7%),
w tym przede wszystkim pracę niesub-
sydiowaną – 9,7 tys. (89,1% wszystkich
wyłączonych z tytułu rozpoczęcia za-
trudnienia). Kolejna grupa to osoby, któ-
re nie potwierdziły gotowości do pracy
– 9,1 tys. (33,3%). Staże rozpoczęło 2 270
bezrobotnych (8,3%).

Według stanu na 31.10.2012 r. naj-
większą grupą osób będących w trakcie
odbywania aktywnych form przeciw-
działania bezrobociu byli: odbywający
staż – 8 563 osoby oraz odbywający pra-
ce społecznie użyteczne – 2 590 osób.
Szkolenie odbywało 1 001 osób. Przy ro-
botach publicznych zatrudnionych było

1,1tys.
O TYLE OSÓB

W UJĘCIU MIESIĘCZNYM
WZROSŁA LICZBA
BEZROBOTNYCH

Obserwatorium Rynku Pracy
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761 osób, natomiast przy pracach in-
terwencyjnych zatrudnionych było
535 osób. Stosunkowo rzadko oso-
by pozostające poza zatrudnieniem
odbywały przygotowanie zawodowe
dorosłych – 48 osób.

W populacji bezrobotnych woje-
wództwa śląskiego przeważają ko-
biety. Według stanu na 31 paź-
dziernika 2012 r. bezrobotne panie
w liczbie 108 768 stanowiły 56,2%
ogółu zarejestrowanych.

Bezrobotni uprawnieni do zasiłku
stanowili 15,0% ogółu zarejestro-
wanych (29 132 osoby). W porów-
naniu do stanu z września 2012 r.
liczba beneficjentów zasiłku wzro-
sła o 888 osób.

W przypadku osób bezrobotnych
zamieszkujących tereny wiejskie
sytuacja przedstawiała się nastę-

pująco: w miesiącu sprawozdaw-
czym zanotowano „napływ” do tej
kategorii 5 714 osób (w tym 2 937
kobiet), „odpływ” wyniósł 5 345
osób. W konsekwencji w końcu paź-
dziernika br. w rejestrach pozosta-
wało 41 861 bezrobotnych za-
mieszkałych na terenach wiejskich,
co stanowiło 21,6% ogółu.

W październiku 2012 r. do po-
wiatowych urzędów pracy zgłoszo-
no 8 929 informacji o wolnych
miejscach pracy i miejscach akty-
wizacji zawodowej3. W końcu mie-
siąca do dyspozycji bezrobotnych
i poszukujących pracy pozostawa-
ło 6 968 wolnych miejsc pracy
i miejsc aktywizacji zawodowej.
W miesiącu październiku br. zgło-

Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy* 30.09.2012 r. 31.10.2012 r.

liczba udział w liczba udział w
ogółem (%) ogółem (%)

do 25. roku życia 34 364 17,9 34 580 17,9
długotrwale bezrobotni 88 268 45,9 88 184 45,5
kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia 20 593 19,0** 20 752 19,1**
powyżej 50. roku życia 46 298 24,1 46 646 24,1
bez kwaliSkacji zawodowych 56 645 29,5 56 714 29,3
bez doświadczenia zawodowego 47 080 24,5 46 797 24,2
bez wykształcenia średniego 104 818 54,6 106 325 54,9
samotnie wychowujący co najmniej
jedno dziecko do 18. roku życia 19 234 10,0 19 434 10,0
bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności
nie podjęli zatrudnienia 4 583 2,4 4 742 2,4
bezrobotni niepełnosprawni 11 817 6,2 11 928 6,2
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 291 0,2 291 0,2
Liczba bezrobotnych ogółem 192 139 193 661

* Dane liczbowe oraz odsetki nie sumują się, gdyż jeden bezrobotny może kwaliQkować się do kilku kategorii równocześnie;
** wśród ogółu bezrobotnych kobiet.

DOKOŃCZENIE NA STR. 22

5,0%
STOPA BEZROBOCIA

W KATOWICACH

19,4% TYLE WYNOSI
STOPA BEZROBOCIA W BYTOMIU
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szono 7 319 propozycji zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej. W od-
niesieniu do poprzedniego miesią-
ca liczba ta wzrosła o 7,3% (wrze-
sień 2012 r. – 6 822).

W omawianym okresie sprawoz-
dawczym 36 zakładów pracy poin-
formowało, że planują w trybie
zwolnień grupowych wypowiedzieć
umowę o pracę 1 012 osobom. W 56
przedsiębiorstwach 940 osobom
wręczono wypowiedzenia z przy-
czyn niedotyczących pracownika.

Wśród kategorii bezrobotnych,
których ustawa o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy
kwalifikuje do będących w szcze-
gólnej sytuacji na rynku pracy naj-
liczniejszymi grupami byli: bezro-
botni nieposiadający wykształce-
nia średniego, długotrwale bezro-
botni oraz bezrobotni bez kwalifi-
kacji zawodowych. Dokładne dane
dotyczące osób będących w szcze-
gólnej sytuacji na rynku pracy, ob-
razujące zmiany zachodzące na
przestrzeni miesiąca, zawarto w ta-
beli na str. 21.

W rejestrach powiatowych urzę-
dów pracy w końcu października br.
znajdowało się 10 576 osób, które
były w okresie do 12 miesięcy od
dnia ukończenia nauki, tj. 5,5%
ogółu (w tym 2 927 osób, które
ukończyły szkołę wyższą, do 27.
roku życia). W ujęciu miesięcznym
liczba bezrobotnych absolwentów
wzrosła o 884 osoby.

W miesiącu sprawozdawczym
692 osoby rozpoczęły udział w dzia-
łaniach realizowanych w ramach
projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. W grupie tej zdecydowa-
na większość uczestniczyła w pro-
jektach systemowych realizowa-
nych przez powiatowe urzędy pra-
cy (534 beneficjentów).

W miesiącu sprawozdawczym dla
5 680 osób bezrobotnych (w tym
3 113 kobiet) przygotowano indy-
widualny plan działania. W końcu
miesiąca sprawozdawczego 84 656
osób bezrobotnych (w tym 57,8%
kobiet) realizowało IPD. �

OBSERWATORIUM RYNKU PRACY,
KATOWICE,14.11.2012 R.

10,5%
STOPA BEZROBOCIA W ŚLĄSKIEM

12,5%
STOPA BEZROBOCIA W POLSCE

Liczba bezrobotnych
w układzie podregionów
i powiatów

Podregion bielski 27 022
Bielski 5 618
Cieszyński 7 030
Żywiecki 8 103
m. Bielsko-Biała 6 271
Podregion bytomski 22 476
Lubliniecki 3 383
Tarnogórski 5 629
m. Bytom 10 612
m. Piekary Śląskie 2 852
Podregion częstochowski 32 076
Częstochowski 8 459
Kłobucki 4 191
Myszkowski 4 711
m. Częstochowa 14 715
Podregion gliwicki 18 388
Gliwicki 3 605
m. Gliwice 6 895
m. Zabrze 7 888
Podregion katowicki 26 821
m. Chorzów 4 413
m. Katowice 10 436
m. Mysłowice 2 657
m. Ruda Śląska 4 079
m. Siemianowice Śląskie 2 915
m. Świętochłowice 2 321
Podregion rybnicki 19 659
Raciborski 2 851
Rybnicki 2 020
Wodzisławski 5 160
m. Jastrzębie Zdrój 3 413
m. Rybnik 4 417
m. Żory 1 798
Podregion sosnowiecki 35 536
Będziński 7 306
Zawierciański 7 452
m. Dąbrowa Górnicza 6 539
m. Jaworzno 3 147
m. Sosnowiec 11 092
Podregion tyski 11 683
Mikołowski 3 037
Pszczyński 2 988
Bieruńsko-lędziński 1 529
m. Tychy 4 129

1 Napływ do bezrobocia przedstawia liczbę bezrobotnych, którzy w danym okresie
sprawozdawczym (np. miesiącu, roku) zostali zarejestrowani w urzędach pracy.
W liczbie tej uwzględniane są osoby rejestrujące się po raz pierwszy bądź po raz
kolejny. W grupie bezrobotnych nowo rejestrujących się możemy wyróżnić osoby
napływające z zatrudnienia stałego, po udziale w aktywnych formach przeciwdzia-
łania bezrobociu oraz osoby napływające do bezrobocia z bierności zawodowej.

2 Odpływ z bezrobocia jest to liczba osób, które w danym okresie sprawozdawczym
(np. miesiącu) zostały z różnych powodów wyłączone z ewidencji bezrobotnych.
Odpływ może być związany z podjęciem pracy: stałej lub w ramach aktywnych form
przeciwdziałania bezrobociu oraz z przejściem do bierności zawodowej. Może też
być spowodowany niepotwierdzeniem gotowości do pracy, dobrowolną rezygna-
cją ze statusu bezrobotnego, podjęciem nauki, ukończeniem wieku produkcyjnego,
nabyciem praw emerytalnych i innymi przyczynami.

3 W sprawozdawczości obowiązującej do 2009 roku były to oferty pracy.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 21
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W skrócie

Jak zmienia się województwo
śląskie dzięki funduszom unij-
nym? Co jeszcze możemy zys-
kać do końca obecnego okresu
programowania i jak będzie
wyglądać nowa perspektywa?
Oto tematy dominujące pod-
czas VI Targów Funduszy Euro-
pejskich, które odbywały się
od 5 do 9 listopada w naszym
regionie. O tym, że fundusze
unijne „pracują” dla nas, moż-
na było się przekonać odwie-
dzając miejsca, w których od-
bywały się spotkania – hale
sportowe w Częstochowie,
Bielsku-Białej, Rybniku, Biblio-
tekę Akademicką UŚ, budynek
Malarni Teatru Śląskiego. Pod-
czas paneli odbywających się
kolejno: w Częstochowie (6 lis-
topada 2012 r.), Rybniku (7 lis-
topada 2012 r.) i Bielsku-Białej
(8 listopada 2012 r.) omawiano
problematykę partnerstwa
i projektów realizowanych
w partnerstwie. Zaproszeni
eksperci, w tym realizatorzy
projektów, przedstawili korzy-
ści i szanse płynące ze współ-
pracy z innymi podmiotami
oraz zagrożenia, z którymi
trzeba będzie zmierzyć się
w przyszłości.

Targi Funduszy
Europejskich

JUŻ PO RAZ SZÓSTY

8 i 29 listopada, w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Katowicach, odbyły się spotkania informacyjne
„Funkcjonowanie agencji zatrudnienia w świetle
obowiązujących przepisów”. W wydarzeniu uczest-
niczyli przedstawiciele podmiotów świadczących
usługi oraz zamierzających świadczyć usługi w zakre-
sie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego,
poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej.
Uczestnicy mogli liczyć na wiedzę z różnych obsza-
rów. Pracownicy WUP przedstawili informacje na te-
mat działalności agencji zatrudnienia z województwa
śląskiego w 2011 roku, elektronicznego sporządza-
nia sprawozdań oraz zasad współpracy agencji pracy
tymczasowej z Europejskimi Służbami Zatrudnienia.
W programie znalazło się również wystąpienie
przedstawiciela Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
który omówił zagadnienia dotyczące wydawania ze-
zwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP.
Prelegenci z chorzowskiego ZUS w prezentacji na-
kreślili zasady delegowania pracowników przez
przedsiębiorców za granicę, natomiast inspektorzy
z Państwowej Inspekcji Pracy zaprezentowali zakres
obowiązujących przepisów prawa w zakresie funk-
cjonowania agencji zatrudnienia. Uczestnicy mieli
również możliwość konsultacji z ekspertami.

Eksperci dla agencji
zatrudnienia
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O kierunkach rozwoju, potencjale i pożądanych zmia-
nach na rynku pracy w województwie śląskim dysku-
towano 14 grudnia podczas konferencji
„Atrakcyjność regionalnego rynku pracy – analiza,
ocena i pożądane zmiany w kontekście zachodzą-
cych trendów rozwojowych”, którą zorganizował
Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Śląskiego. Wydarzenie było
podsumowaniem projektu systemowego w ramach
poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodar-
czej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na który
składały się trzy badania dotyczące m.in. ofert szko-
leniowych, inwestycji w kształceniu ustawicznym,
działań prowadzonych na rzecz osób w trudnej sy-
tuacji na śląskim rynku pracy oraz wspierania przed-
siębiorczości. Wśród uczestników znaleźli się przede
wszystkim przedstawiciele instytucji rynku pracy,
przedsiębiorcy oraz inne podmioty kreujące rynek
pracy w naszym regionie.

Jaki jest regionalny
rynek pracy?

DYSKUTOWANO NA KONFERENCJI

Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Nr 12/2012

Rynek Pracy




