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WPROWADZENIE

Niniejsza publikacja powstała z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Informator ma na
celu przedstawienie dobrych praktyk stosowanych w Gminnych Centrach Informacji województwa śląskiego,
a także ich danych kontaktowych. Wszystkie informacje na temat działalności GCI zostały opracowane przez
kadrę powyższych placówek. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zebrał wszystkie informacje
oraz przygotował teksty do publikacji. Mamy nadzieję, że publikacja dotrze do szerokiego grona odbiorców
usług Gminnych Centrów Informacji na lokalnych rynkach i przybliży im ich zakres działań.

Czym są Gminne Centra Informacji

Gminne Centra Informacji powstały dzięki projektowi w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej „Pierw-
sza Praca“ realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Gminne Centra Informacji to wyspecjalizo-
wane placówki, utworzone w istniejących gminnych domach kultury, szkołach i innych podobnych miejscach
skupiających społeczności lokalne, wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, oferujące dostęp do no-
woczesnych technologii, które mają na celu ułatwienie poruszania się na rynku pracy, aktywizację zawodową,
przeciwdziałanie bezrobociu i rozwój lokalny. Nowoczesne technologie informacyjne są nieodłącznym czyn-
nikiem pracy, pomagają w zdobyciu potrzebnych informacji, stwarzają nowe możliwości uzyskiwania kwalifi-
kacji oraz coraz więcej alternatywnych możliwości poszukiwania pracy. Gminne Centra Informacji mają na celu
ułatwienie mieszkańcom małych miejscowości i terenów wiejskich dostępu do szerokiej gamy usług telein-
formatycznych i korzystania z nich. Usługi świadczone przez GCI obejmują udzielanie informacji o ofertach
pracy, możliwościach podjęcia wolontariatu, zawodach, szkołach i instytucjach szkolących, zasadach prowa-
dzenia własnej działalności gospodarczej oraz usługi teleinformatyczne. Ponadto Gminne Centra Informacji
dysponują adresami urzędów pracy i innych organizacji, świadczących pomoc osobom bezrobotnym i po-
szukującym pracy. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

http://www.wup-katowice.pl/
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Centrum Kształcenia w Urzędzie Gminy Wilkowice

Dane kontaktowe

Adres: Centrum Kształcenia w Urzędzie
Gminy Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25 
43-365 Wilkowice

Adres internetowy: www.wilkowice.pl

Adres e-mailowy osoby kontaktowej:
młodszy referent Centrum Kształcenia Łukasz Hola: lhola@wilkowice.pl
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Centrum Kształcenia w Urzędzie Gminy Wilkowice



OPIS ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI CENTRUM KSZTAŁCENIA

Centrum Kształcenia (CK) powstało dzięki projektowi unijnemu „Wioska internetowa – kształcenie na od-
ległość na terenach wiejskich”. Komputery zakupione w ramach tego projektu służą społeczności lokalnej, by
wyrównywać bariery edukacyjne jakie niestety nadal są między społecznością zamieszkującą miasta a społecz-
nością wiejską. 

W chwili obecnej Centrum Kształcenia jest finansowane ze środków gminnych, gdyż projekt już się 
zakończył. 

CK oferuje mieszkańcom bezpłatny dostęp do internetu, materiałów dotyczących samozatrudnienia, pisa-
nia dokumentów aplikacyjnych, poszerzania wiedzy poprzez korzystanie z multimedialnych słowników języ-
kowych, historycznych, geograficznych.

Za pośrednictwem centrum organizowane są szkolenia z zakresu działalności gospodarczej, pozyskiwania
dotacji unijnych, samozatrudnienia dla mieszkańców gminy Wilkowice. Szkolenia te przeprowadza osoba 
zaproszona z Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej. Za każdym razem cieszą się one dużym 
zainteresowaniem. 

W Centrum Kształcenia można skorzystać z platformy e-learningowej, na której jest możliwość odbycia
szkoleń z zakresu wiedzy informatycznej oraz językowej. Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym jego zalicze-
niu osoba szkolona otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. Dla osób początkujących jest
możliwe szkolenie z podstaw obsługi komputera, w którego zakres wchodzi budowa komputera, podstawowe
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Centrum Kształcenia w Urzędzie Gminy Wilkowice
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programy pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint) oraz korzystanie z przeglądarek internetowych i po-
czty elektronicznej.

Pracownik CK pomaga również osobom bezrobotnym przy redagowaniu dokumentów aplikacyjnych, poszu-
kiwaniu ofert pracy w zasobach internetu, a także uaktualnia oferty pracy na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

Po zakończeniu projektu  „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” CK zaczęło
przekształcać się jeszcze bardziej w kierunku informatyzacji i ułatwienia mieszkańcom gminy, którzy nie mają
dostępu do internetu i komputera, możliwości napisania pisma i złożenia go na dzienniku podawczym urzędu.
Podczas powszechnych Spisów Rolnych 2010 czy obecnie Narodowego Spisu Powszechnego 2011 była i jest
możliwość dokonania samospisu, a pracownik centrum zawsze służy pomocą w przypadku jakichkolwiek
wątpliwości. Absolwenci szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych mogą również dokonać rejestracji do
szkół średnich oraz na studia. 

W CK tworzona jest również, zgodnie z nowelizacją ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych, baza danych dotycząca Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, które mogą być
udostępniane zainteresowanym mieszkańcom nieodpłatnie.

Statystyki: Centrum Kształcenia odwiedziły w 2008 – 1582 osoby
2009 – 2024 osoby
2010 – 1954 osoby

łącznie z kwietniem 2011 – 341 osób  
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Gminne Centrum Informacji w Marklowicach

Dane kontaktowe

Adres: Urząd Gminy Marklowice, 
Gminne Centrum Informacji
ul. Wyzwolenia 154
44-321 Marklowice

Adres internetowy: http://pliki.marklowice.pl/gci
gci@marklowice.pl



pow. kłobucki

Powiat wodzisławski
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Gminne Centrum Informacji w Marklowicach

MARKLOWICE



OPIS ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI

Gminne Centrum Informacji w Marklowicach świadczy bezpłatne usługi w zakresie:
• dostępu do internetu,
• organizacji szkoleń i warsztatów aktywizujących zawodowo,
• pomocy w napisaniu CV, listu motywacyjnego, itp.,
• udostępniania programów komputerowych,
• umożliwienia skorzystania z urządzeń oraz akcesoriów komputerowych ułatwiających obsługę kom-

putera osobom niepełnosprawnym.

W GCI Marklowice znajduje się Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach powstałe w odpo-
wiedzi na potrzebę zapewnienia możliwości rozwijania i uzupełniania kwalifikacji zawodowych. 
Jego głównym celem jest promowanie idei kształcenia przez całe życie poprzez uczestnictwo
w bezpłatnych kursach e-learningowych. Projekt jest realizowany w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006, Priorytetu 2 Rozwój społeczeństwa oparty na
wiedzy, Działania 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie, 
Schematu a) – Zmniejszanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem.

Z zaplecza GCI korzysta Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach, który realizuje przedsię-
wzięcia związane z projektem systemowym pn. „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu

11

Gminne Centrum Informacji w Marklowicach



Gminne Centrum Informacji w Marklowicach

12

społecznemu w gminie Marklowice”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach
projektu w salach Gminnego Centrum Informacji odbywają się szkolenia, warsztaty i treningi 
dla uczestników projektu – mieszkańców gminy Marklowice, osób niepracujących, korzystających
z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach. 



Marklowickie Stowarzyszenie Kobiet spotyka się w GCI w każdą pierwszą środę miesiąca, między innymi
prowadzi szkolenia i warsztaty dofinansowane z EFS w ramach POKL działanie 7.3. Realizowany 
projekt pn. „Wiedza oknem na świat” umożliwił uczestnikom warsztatów poznanie między innymi: technik
szybkiego uczenia się i zapamiętywania, podstaw obsługi komputera i urządzeń multimedialnych, nauki języka
angielskiego, tworzenia kompozycji kwiatowych czy stylizacji paznokci. W ramach środków przyznanych z do-
tacji urzędu gminy organizowane są działania związane z propagowaniem kultury, tradycji, zwyczajów śląskich
i innych regionów Polski, promocji zdrowia. Tematyka tych spotkań jest bardzo różnorodna, np. pokazy slaj-
dów, spotkania z ciekawymi ludźmi – twórcami kultury, prelekcje na temat zdrowego stylu życia, zasad
odżywiania się (spotkanie z dietetykiem) i aktywnego spędzania czasu wolnego (spotkania z rehabilitantem,
trenerem trekkingu), warsztaty z technik decoupage czy tworzenia w glinie.

Towarzystwo Miłośników Marklowic organizuje w GCI spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty plastyczne,
prezentacje multimedialne, prelekcje, wystawy oraz spotkania zarządu i członków TMM w każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca.

W GCI działa Klub Szachowy Hetman Marklowice, który prowadzi zajęcia nauki gry w szachy w każdy czwar-
tek od godziny 16.00 do 19.00 oraz organizuje turnieje szachowe. Natomiast w każdy wtorek od godziny 
18.00 do 21.00 odbywają się próby zespołu wokalnego „Tęcza”.

Gminne Centrum Informacji w Marklowicach
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Dane kontaktowe

Adres: Stowarzyszenie Pomocy 
Wzajemnej „BYĆ RAZEM”
Gminne Centrum Informacji 
Zawodowej
ul. Błogocka 30
43-400 Cieszyn
tel. (33) 858 27 24

Adres internetowy: gcipoczta@op.pl

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „BYĆ RAZEM”
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Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „BYĆ RAZEM”

OPIS ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Gminne Centrum Informacji Zawodowej przeznaczone jest dla absolwentów szkół, osób bezrobotnych, 
zagrożonych bezrobociem, a także pragnących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. 

GCI oferuje możliwość korzystania z nowoczesnego pośrednictwa pracy na rynku lokalnym, regionalnym
i ogólnokrajowym oraz europejskim poprzez internet. Klientom zapewniona zostaje praktyczna i merytoryczna
pomoc na etapie poszukiwania pracy. Mogą oni poznać prawa i obowiązki bezrobotnego, a także korzystać 
poprzez internet z ofert pracy. 

Centrum dysponuje informacjami o ofertach pracy, możliwościach podjęcia działań wolontariackich, 
zawodach, szkołach, instytucjach szkolących, warunkach i procedurach uruchamiania własnej działalności 
gospodarczej, spółdzielni socjalnej, jak również podstawowymi informacjami z zakresu prawa pracy, praw
i obowiązków bezrobotnego, integracji europejskiej.

GCI posiada także adresy urzędów pracy i innych organizacji świadczących pomoc osobom bezrobotnym
i poszukującym pracy.

Informacje udostępniane są w różnych formach, konwencjonalnych – oferty pracy umieszczane na łamach
„Głosu Ziemi Cieszyńskiej“, udostępniane przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie, jak też nowoczesnych 
– internet. Pracownicy GCI systematycznie poszukują ofert pracy w internecie. Następnie są one drukowane
i umieszczane w przeznaczonych do tego celu miejscach.





Gminne Centrum Informacji w Radlinie

Dane kontaktowe

Adres: Gminne Centrum Informacji
w Radlinie
ul. Rymera 15
44-310 Radlin
tel. (32) 45 90 241

Adres internetowy: www.gci.radlin.pl
gci@radlin.pl

19



Gminne Centrum Informacji w Radlinie
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OPIS ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI

GCI w Radlinie funkcjonuje od roku 2003 i od tego czasu pozostaje w strukturach Urzędu Miasta Radlin.
GCI w Radlinie było pierwszym tego typu ośrodkiem w powiecie wodzisławskim, co więcej – jednym

z pierwszych w wojewódz twie śląskim. 

Głównym założeniem GCI jest stworzenie
mieszkańcom warunków umożliwiających do-
stęp do szerokiej informacji, ułatwiającej poru-
szanie się po rynku pracy. GCI wyposażone jest
w 5 stanowisk komputero wych ze stałym dostę-
pem do internetu. Miesięcznie przez placówkę
przewija się ponad 200 osób. Klienci korzystają
głównie z następujących usług: sprawdzanie
ofert pracy, pisanie i wydruk dokumentów (CV,
podanie), ksero dokumentów, telefon w sprawie
pracy, internet. W GCI codziennie wywieszane są
oferty pracy z okolicznych powiatowych urzę-
dów pracy, agencji pracy tymczasowej, stron in-

ternetowych z regionu oraz gazet lokalnych
i regionalnych. 

Dodatkowo GCI realizuje, w partnerstwie z lo-
kalnymi instytucjami, wiele działań finansowa-
nych z EFS. Do tych cieszących się największym
powodzeniem u klientów należą kursy i szkole-
nia. W ostatnich latach organizowane były mię-
dzy innymi kursy: podstaw obsługi komputera,
obsługi kas fiskalnych, jak założyć i prowadzić
działalność gospodarczą, języki obce, a także bu-
kieciarstwo, stylizacja paznokci, wizaż.

Gminne Centrum Informacji w Radlinie

21





23

Gminne Centrum Informacji w Ogrodzieńcu

Dane kontaktowe

Adres: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
GCI p. nr 18 (parter)
plac Wolności 25
42-440 Ogrodzieniec
tel. 32 67 09 703, fax 32 67 09 721

Adres internetowy: gci@ogrodzieniec.pl
Strona internetowa: www.gci.ogrodzieniec.pl



24

Gminne Centrum Informacji w Ogrodzieńcu
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Gminne Centrum Informacji w Ogrodzieńcu
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OPIS ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI

Gminne Centrum Informacji w Ogrodzieńcu powstało w ramach trzeciej edycji Programu Aktywizacji
Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”, działa od 1 kwietnia 2005 roku. Od początku istnienia funkcjonuje
w strukturze Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu (bieżące
wydatki GCI stanowią wydatki urzędu na administrację publiczną), jest komórką jednoosobową (jeden 
pracownik, który współpracuje ze stażystami oraz praktykantami UMiG). GCI utworzone zostało ze środków
ówczesnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz środków własnych gminy Ogrodzieniec. Na ten cel za-
adaptowano pomieszczenie w budynku Domu Kultury. Dofinansowanie MGiP wyniosło 50 000,00 zł; środki 
te zgodnie z umową przeznaczone zostały na zakup sprzętu i wyposażenia biura tj.: sprzętu komputerowego
i zestawu multimedialnego, pomocy dydaktycznych np. publikacji, mebli i krzeseł, materiałów biurowych itp.
Wkład gminy w realizację projektu w trakcie dwuletniego okresu rozliczeniowego wyniósł 56 343,53 zł i były
to koszty adaptacji lokalu, osobowe, zużycia energii, połączeń telefonicznych. 

Z dniem 18 października 2010 roku nową siedzibą GCI jest budynek Urzędu Miasta i Gminy w Ogro-
dzieńcu, pokój nr 18 na parterze. GCI jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, 
czyli w poniedziałki od 800 do 1600, natomiast od wtorku do piątku w godzinach 730- 1530. Tablica ogłoszeń znaj-
duje się naprzeciw wejścia do GCI.
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Główne zadania realizowane na stanowisku pracy i rola stanowiska w realizacji tych zadań:
1. Pomaga osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych

tj. Curriculum Vitae, list motywacyjny;
2. Opracowuje tematyczne materiały informacyjne dotyczące rynku pracy oraz gminy, wyszukuje oferty pracy,

kursów i szkoleń;
3. Organizuje spotkania tematyczne z MCIZ dla przedsiębiorców np. z PIP;
4. Organizuje czas stażystom, praktykantom, uczy obsługi sprzętu biurowego, zapoznaje z podstawowymi 

dokumentami funkcjonowania urzędu gminy (statut, regulamin);
5. Współpracuje z instytucjami rynku pracy oraz jednostkami organizacyjnymi w gminie;
6. Aktualizuje strony internetowe gminy (www.ogrodzieniec.pl, www.ogrodzieniec.bip.jur.pl, www.gci.ogro-

dzieniec.pl), zamieszcza informacje;
7. Organizuje, przygotowuje i przeprowadza Turniej Wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów szkół na terenie

gminy, jako kontynuacja działań GOIE1;
8. Obsługuje sprzęt biurowy i multimedialny, wykonuje usługi kserowania na rzecz jednostek organizacyj-

nych i organizacji społecznych;
9. Przygotowuje wykazy instytucji, listy osób, plakaty, skład informatorów gminnych;

10. Realizuje inne zadania w ramach UMiG.

*  GOIE, czyli Gminny Ośrodek Informacji Europejskiej, funkcjonował w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec od marca 2003 roku do momentu 
utworzenia GCI. W czerwcu 2003 roku ogrodzieniecki GOIE znalazł się w gronie 35 wyróżnionych ośrodków na 2,5 tys. działających w kraju.
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Inicjatywy podejmowane przez GCI w Ogrodzieńcu:
• Turniej Wiedzy o Unii Europejskiej od 2004 r., od 2007 r. pod patronatem prof. Jerzego Buzka, posła do 

Parlamentu Europejskiego;
• Stworzenie strony internetowej GCI itp.;
• Warsztaty komputerowe prowadzone przez stażystkę – dwie edycje 2005 r. i 2006 r.;
• Warsztaty językowe (język angielski) prowadzone przez stażystkę – dwie edycje w 2006 r.;
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• Wizytówki gospodarcze od 2005 r., promocja firm na podstawie wypełnionych ankiet;
• Spotkania lokalnych przedsiębiorców z inspekcją pracy – 2005 r. i 2008 r.;
• Prezentacje opisowe dotyczące gminy: Plan Rozwoju Lokalnego MiG Ogrodzieniec na lata 2005–2013 

– sierpień 2005, opisy miejscowości do wniosków realizowanych w gminie, materiały informacyjne do spra-
wozdań wysyłanych do Rady Europy, inne wewnętrzne opracowania na potrzeby urzędu i GCI;

• ABC poszukującego pracy (oferty pracy, pośrednictwo pracy, dokumenty aplikacyjne – formularz osobowy,
Curriculum Vitae, list motywacyjny) – cykl w „Gazecie Ogrodzienieckiej” w 2006 r., również na stronach 
internetowych – aktualizacja 2009 r.;

• Spotkania z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej z Dąbrowy Górniczej np. na temat „Przygotowanie 
do wejścia na rynek pracy…” – od 2006 r.;

• Folder promocyjno-informacyjny GCI w Ogrodzieńcu – luty 2007 r.;
• Pierwsze dwudniowe Targi Pracy i Edukacji w Ogrodzieńcu – 26–27 kwietnia 2007 r.;
• Aktualizacja i uatrakcyjnienie stron internetowych, w 2006 r. informacje turystyczne o gminie na www.ogro-

dzieniec.pl, a od 2007 r. w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiają się informacje bieżące, które dotyczą
m.in. przedsięwzięć realizowanych przez GCI w Ogrodzieńcu;

• „Sołectwa” to nowa kategoria zawierająca charakterystykę miejscowości w gminie, która pojawiła się na 
stronach internetowych gminy w 2007 r.;

• Wizytówki organizacji i stowarzyszeń na stronach internetowych gminy od 2007 r., uaktualniono i zmieniono
charakter wizytówek o organizacjach w gminie Ogrodzieniec z informacyjnego na informacyjno-promo-
cyjny;
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• Publikacja materiałów informacyjnych z przedsięwzięć w lokalnej prasie – „Gazecie Ogrodzienieckiej”;
• Pomoc w organizowaniu i przebiegu konkursu „Złota Złotych Radia Katowice 2007” (czerwiec–wrzesień

2007 r.), udział w corocznym Święcie Gminy (sierpień), uroczystości przekazania Flagi Honorowej Rady Europy 
(październik 2007 r.), składzie Informatora Budżetowego od 2005 r., itp.;

• Aktualizacja bazy noclegowej na terenie gminy na podstawie wysłanych ankiet – 2008 r.;
• Zebranie materiałów i opracowanie trzech kronik urzędowych, w tym kroniki wydarzeń europejskich 1994–2008 r.;
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• Opracowania statystyczne dotyczące Gminy Ogrodzieniec oraz rynku pracy;
• Gromadzenie publikacji – biblioteczka licząca ponad 500 pozycji wydawnictw o różnorodnej tematyce 

przekazana do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej;
• Polsko-włoskie spotkanie bilateralne przy współpracy UMiG Ogrodzieniec z RIG w Katowicach – 2009 r.;
• Warsztaty dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej – 2009 r. i 2010 r.: wstęp do 

samozatrudnienia, biznesplan – krok po kroku, możliwości finansowania;
• Warsztaty z promocji przedsiębiorczości: wstęp do warsztatów związanych z promowaniem działalności 

gospodarczej, programowanie kampanii reklamowej, trudny klient – cykl w 2010 r.;
• Poszerzenie oferty GCI o nieodpłatny dostęp do internetowej aplikacji A.I.D.A.net2 na uruchomionym 

Stanowisku Informacji Prawno-Obywatelskiej w ramach projektu Fundacji LEX CIVIS „I_SPOKO – Internetowy
Serwis Prawno-Obywatelski Katowice-Opole”;

• Prezentacja działalności GCI podczas konferencji podsumowującej projekt „I-SPOKO” – 16 grudnia 2009 r.;
• Udział w licznych spotkaniach i szkoleniach doskonalących umiejęt no ści, pozwalających nabyć nową 

wiedzę i doświadczenie;
• Współpraca ze szkołami w gminie itp. referatami w urzędzie, zaplecze techniczne dla urzędu i jednostek 

organizacyjnych;
• Udzielanie informacji turystycznej itp.

2 Aktywny Indywidualny Dostęp Abonencki do Zasobów Lokalnej Sieci Poradnictwa Obywatelskiego LEX CIVIS – Silesiae Rete Localis.
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Gminne Centrum Informacji w Knurowie

Dane kontaktowe

Adres: Gminne Centrum Informacji w Knurowie
ul. Dworcowa 38a
44-190 Knurów
tel. 32 235-96-70 w. 156
fax 32 235-19-50

Adres internetowy: www.fundacja.knurow.pl
Adres internetowy: gci@fundacja.knurow.pl
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Gminne Centrum Informacji w Knurowie
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OPIS ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI

Gminne Centrum Informacji zostało utworzone w grudniu 2003 roku w ramach Programu Aktywizacji 
Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” i od tej pory aktywnie działa w ramach struktur Fundacji na rzecz
Rozwoju Miasta Knurowa.

Działalność GCI w Knurowie skierowana jest przede wszystkim do młodzieży szkolnej, studentów, osób
bezrobotnych i poszukujących pracy.

W celu kompensacji oferowanych usług decyzją Zarządu Fundacji w 2004 r. do Gminnego Centrum Infor-
macji włączono Agencję Pracy.

Osoby korzystające z usług GCI uzyskują pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych, otrzymują spraw-
dzone oferty pracy, informacje o bezpłatnych kursach, szkoleniach, stażach oraz mają nieograniczony dostęp
do komputerów z internetem oraz innych urządzeń biurowych.

Współpraca pracowników GCI z okolicznymi przedsiębiorcami, urzędami, organizacjami pozarządowymi
owocuje pozyskiwaniem różnego rodzaju ofert.

Aby ułatwić dostęp do usług GCI, zostały stworzone stosowne formularze, dzięki czemu osoby zaintereso-
wane uzyskują potrzebne im informacje drogą elektroniczną.

W celu zaktywizowania jak największej liczby osób, w GCI sukcesywnie przeprowadzane są bezpłatne warsz-
taty aktywizacji zawodowej z symulacją rozmów kwalifikacyjnych, spotkania z doradcą zawodowym, warsztaty
z podstaw obsługi komputera i internetu. 
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób korzystających z usług zostały zorganizowane warsztaty z pa-
pieroplastyki, które były prowadzone w kolejnych miesiącach.

W ramach GCI świadczone są usługi doradcze z zakresu zakładania działalności gospodarczej oraz pozy-
skiwania środków finansowych na działalność.

Fundacja realizuje szereg projektów, w których uczestnikami są osoby korzystające z usług GCI. Celem rea-
lizowanych projektów jest m.in. pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym: osobom  
długotrwale bezrobotnym, niepełnosprawnym, uzależnionym.

Środki na realizację tych projektów pozyskiwane są z różnych źródeł m.in. EFS, FIO, urzędy gminne 
i powiatowe.

W okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich systematycznie organizowane są zajęcia komputerowe 
skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej.

Działalność GCI cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców Knurowa i okolic, średnio z usług GCI
dziennie korzysta około 20 osób.
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Gminne Centrum Informacji Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Dane kontaktowe

Adres: Gminne Centrum Informacji
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. J. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Strona internetowa:  http://www.jastrzebie.pl/gci.html
Adres internetowy:  e-mail: gci@um.jastrzebie.pl
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Gminne Centrum Informacji Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
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OPIS ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI

Gminne Centrum Informacji w Jastrzębiu-Zdroju jest placówką ukierunkowaną na aktywizację ludzi
młodych i społeczności lokalnej oraz ożywienie lokalnego rynku pracy poprzez zapewnienie łatwego dostępu
do nowoczesnych technologii przekazu informacji.

Usługi Gminnego Centrum Informacji skierowane są do:
• osób bezrobotnych,
• absolwentów poszukujących pracy,
• młodzieży szkolnej i studentów,
• pracodawców,
• przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

GCI oferuje:
• stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, które udostępnione są w celu poszukiwania pracy oraz

przygotowywania CV i listu motywacyjnego;
• sprzęt biurowy w celu drukowania, kserowania niezbędnych dokumentów;
• pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, biznesplanu oraz wyszukiwaniu ofert pracy;
• materiały informacyjne (ulotki, informatory, foldery) przydatne w poszukiwaniu pracy oraz zakładaniu

własnej działalności gospodarczej;
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• konsultacje z pracownikami takich instytucji jak Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z Żor, Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy; 

• dostęp do prasy z ofertami pracy;
• organizację spotkań informacyjnych z zakresu dostępnych środków unijnych na założenie i rozwój własnej

firmy.

Ponadto GCI udostępnia informacje z zakresu:
• regionalnego i ogólnokrajowego rynku pracy;
• dostępnych środków finansowych krajowych i unijnych na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej
• rejestracji działalności gospodarczej i zagadnień z tym związanych;
• szkoleń, konferencji dla przedsiębiorców, bezrobotnych i osób planujących rozpoczęcie działalności.
GCI współpracuje z: 
• Powiatowym Urzędem Pracy w Jastrzębiu-Zdroju
• Urzędem Skarbowym w Jastrzębiu-Zdroju
• Śląskim Stowarzyszeniem Doradców Podatkowych z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
• Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. z Żor
• Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z Chorzowa
• Regionalną Izbą Gospodarczą z Katowic
• Śląską Fundacją Obywatelską LEX CIVIS z Katowic
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Wszystkie usługi świadczone w Gminnym Centrum Informacji w Jastrzębiu-Zdroju są bezpłatne.
W drodze porozumienia pomiędzy instytucjami realizującymi zadania z zakresu informacji zawodowej i po-

radnictwa zawodowego utworzone zostały Jastrzębskie Drogowskazy Kariery, których celem jest popula-
ryzacja orientacji i poradnictwa zawodowego oraz idei świadomego planowania kariery edukacyjnej
i zawodowej w lokalnym środowisku. Do zadań JDK należy m.in. organizowanie wspólnie ustalonych przed-
sięwzięć, wymiana doświadczeń zawodowych, informacji merytorycznych oraz tzw. dobrych praktyk, a także
udzielanie merytorycznego wsparcia w obszarze poradnictwa zawodowego, inspirowanie, opracowywanie
oraz upowszechnianie nowych metod w poradnictwie zawodowym, bieżąca wymiana informacji 
o podejmowanych przedsięwzięciach własnych. Członkami JDK są instytucje z Jastrzębia-Zdroju, tj. Urząd
Miasta (reprezentowany przez Gminne Centrum Informacji), Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna, Zespół Szkół nr 2 (Szkolny Ośrodek Kariery), filia Młodzieżowego Biura Pracy, Fundacja 
Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Wydział 
Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim.
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Gminne Centrum Informacji w Goleszowie

 

Dane kontaktowe

Adres: Gminne Centrum Informacji w Goleszowie
ul. Cieszyńska 29
43-440 Goleszów
tel. 33 479 99 28

Strona internetowa: www.gci.gops-goleszow.pl
Adres internetowy: gcigoleszow@gmail.com
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OPIS ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI

Działalność GCI oparta jest na współpracy z Urzędem Gminy w Goleszowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Goleszowie, Klubem Pracy przy Parafii Rzymskokatolickiej w Goleszowie oraz innymi instytu-
cjami realizującymi zadania na rzecz osób poszukujących pracy.

GCI w Goleszowie oferuje dostęp do informacji o lokalnym, regionalnym oraz ogólnokrajowym rynku pracy.
GCI udostępnia prasę lokalną zawierającą oferty pracy, w szczególności z terenu gminy i powiatu, oraz fachową
literaturę i czasopisma. W centrum osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą uzyskać wzory dokumentów
aplikacyjnych, skorzystać z pomocy doradcy przy ich redagowaniu oraz bezpłatnie je powielić.

Do najważniejszych form pomocy proponowanych przez centrum należą kursy i szkolenia organizowane
z myślą o osobach długotrwale bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. GCI na dzień dzi-
siejszy proponuje cztery rodzaje warsztatów prowadzonych przez pracownika centrum. Warsztaty te obejmują: 
• Warsztat aktywizacji zawodowej z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, pisania dokumentów aplikacyj-

nych i radzenia sobie na rozmowie kwalifikacyjnej;
• Warsztaty komputerowe z zakresu podstaw obsługi komputera, znajomości programów pakietu Office (Word,

Excel) oraz poruszania się w internecie;
• Warsztaty dla gimnazjalistów mające na celu uświadomienie młodzieży, w jakim celu powstało GCI, jak i kiedy

uczniowie mogą korzystać z jego usług;
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• Warsztaty dalszego wyboru zawodu dla gimnazjalistów. W czasie warsztatów uczniowie wypełniają różne
testy mające na celu poznanie swoich talentów i uzdolnień oraz cech związanych z danym zawodem. GCI
przygotowuje wykaz szkół ponadgimnazjalnych w powiecie cieszyńskim z aktualnymi telefonami i adresami
internetowymi. Gimnazjaliści mają również wgląd do „Informatora o zawodach”, gdzie mogą sprawdzić, na
które zawody jest największe zapotrzebowanie na rynku pracy.

Poza organizacją warsztatów Gminne Centrum Informacji w toku swojej codziennej pracy ułatwia młodzieży
i uczniom szkół zdobywanie poprzez internet wiadomości i materiałów wykorzystywanych w trakcie nauki
szkolnej oraz dostęp do broszur i informatorów szkół ponadgimnazjalych, wyższych uczelni.

Wyposaża młodzież oraz inne grupy osób bezrobotnych w wiedzę na temat sposobów skutecznego, 
zorganizowanego i systematycznego poszukiwania zatrudnienia, ofert praktyk lub stażu, praw i obowiązków
bezrobotnego. 

Praca z osobami bezrobotnymi spowodowała, że wszyscy stażyści i trzech wolontariuszy opuszczając GCI
znaleźli pracę. Można zatem powiedzieć, iż umiejętności zdobyte w centrum pomogły im w znalezieniu pracy
zawodowej, potrafili oni wykorzystać wiedzę oraz doświadczenia innych bezrobotnych w poszukiwaniu włas-
nej pracy.
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„Wioska internetowa
– kształcenie na odległość na terenach wiejskich”

Dane kontaktowe

Adres: „Wioska internetowa
– kształcenie na odległość na terenach wiejskich” 
ul. Wojska Polskiego 2
42-320 Niegowa
tel.: 510 065 802, 34 315 10 20

Adres internetowy: urzad@niegowa.pl
gciniegowa@interia.pl
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„Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”

pow. kłobucki

Powiat myszkowski

NIEGOWA
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OPIS ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI WIOSKI INTERNETOWEJ

Misja 
Misją Wioski Internetowej jest zapewnienie mieszkańcom gminy Niegowa dostępu do nowoczesnych tech-

nologii przekazu informacji, aktywizacji bezrobotnych do samodzielnego poszukiwania pracy, promocja
kształcenia ustawicznego oraz ożywienie lokalnego rynku pracy.

Wioska internetowa współpracuje z  instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz lokalnej społeczności.

Zakres zadań
UDZIELANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRACY
• Pomoc w przygotowaniu CV, listów motywacyjnych
• Wyszukiwanie ofert pracy, dostęp do aktualnych ofert pracy z regionu i zagranicy
• Udostępnienie informacji z zakresu prawa pracy, poradnictwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji

UDZIELANIE INFORMACJI DOTYCZACYCH NAUKI
• Wyszukiwanie informacji na temat szkół, uczelni, organizowanych kursów specjalistycznych, branżowych itp.
• Dostęp do bazy szkoleń (platforma e-edukacyjna) oraz multimedialnej biblioteczki (pakiet komputerowych

programów edukacyjnych, w tym słowniki, encyklopedie, atlasy),
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UDZIELANIE INFORMACJI DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
• Wyszukiwanie adresów firm, towarów, wyrobów i usług
• Pomoc w poszukiwaniu dofinansowania na założenie i rozwój firmy
• Placówka rozpoczęła swoją działalność w styczniu 2008 roku. Jej utworzenie było możliwe dzięki ogólno-

polskiemu projektowi  „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” finansowa-
nemu ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Działania 2.1a SPO RZL.    

Lista dostępnych kursów

Szkolenia informatyczne:
• Arkusze kalkulacyjne
• Pakiet biurowy w biznesie
• Tworzenie stron internetowych
• Projektowanie aplikacji internetowych
• Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze
• Usługi w sieci Internet
• Grafika menedżerska i prezentacyjna
• Przetwarzanie i edycja tekstów
• Użytkowanie komputerów
• Kurs grafiki komputerowej

A także warsztaty i projekty:
• „Agroturystyka szansą dla gminy Niegowa”
• „Autoprezentacja kluczem do sukcesu”
• „Promocja przedsiębiorczości – dofinansowanie na założenie i rozwój własnej firmy”
• „Rozwój jurajskiej turystyki wiejskiej”
• „Pozyskiwanie funduszy na rozwój usług turystycznych na obszarach wiejskich”
• „Projektowanie przestrzeni – ogród jako element zwiększający atrakcyjność oferty turystycznej”
• „Agroturystyka – przepisy prawne”

Wioska Internetowa uczestniczy w organizowaniu wakacji i ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu
gminy Niegowa.
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Gminne Centrum Informacji w Gierałtowicach

Dane kontaktowe

Adres: Gminne Centrum Informacji
ul. Powstańców Śląskich 1
44-186 Gierałtowice

Strona internetowa: www.gci.gieraltowice.eu
Adres internetowy: gci@gieraltowice.pl
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Gminne Centrum Informacji w Gierałtowicach
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OPIS ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI

Zakres usług
1. Poradnictwo i informacja zawodowa:

a) Udostępnianie informacji o regionalnym i ogólnopolskim rynku pracy,
b) Udzielanie informacji, jak znaleźć pracę za granicą,
c) Udzielanie osobom bezrobotnym podstawowych porad prawnych z zakresu prawa pracy,
d) Poradnictwo zawodowe w zakresie predyspozycji zawodowych i samokształcenia dla absolwentów, bez-

robotnych i innych osób poszukujących pracy oraz osób zagrożonych zwolnieniem,
e) Poradnictwo edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej przy wyborze szkoły średniej,
f ) Udzielanie informacji o możliwościach szkolenia zawodowego, przekwalifikowania się, nabycia nowych

kwalifikacji, doskonalenie umiejętności zawodowych.

2. Aktywne formy wspierania osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz młodzieży szkolnej:
a) Wyszukiwanie ofert pracy i przekazywanie ich zainteresowanym osobom, w tym także osobom nie-

pełnosprawnym,
b) Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
c) Organizowanie spotkań informacyjnych przy większych naborach do pracy,
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d) Organizowanie konferencji dot. nowoczesnych form zatrudnienia, rynku pracy, umożliwienie osobom
bezrobotnym korzystania z internetu oraz urządzeń biurowych, drukowanie i skanowanie dokumentów,

e) Organizowanie warsztatów dla gimnazjalistów III klas nt. atrakcyjności poszczególnych zawodów, bilansu
własnych umiejętności i wyboru szkoły średniej,

f ) Organizowanie warsztatów dla bezrobotnych i poszukujących pracy w celu zwiększenia ich mobilności na
rynku pracy,

g) Współpraca w realizacji miękkich projektów realizowanych na terenie gminy Gierałtowice, 
h) Organizowanie kursów oraz współpraca w obszarze szkoleń z innymi podmiotami rynku pracy i stowa-

rzyszeniami z terenu gminy i spoza gminy,
i) Organizacja corocznych Małych Targów Pracy podczas gminnych dożynek, 
j) Wystawianie się na targach pracy organizowanych przez zaprzyjaźnione instytucje rynku pracy. 

3. Lokalne Okienko Przedsiębiorczości działające w GCI: 
a) Udzielanie informacji nt. wymogów założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, 
b) Pomoc przy pisaniu wniosków o dotację, biznesplanów, 
c) Udzielanie informacji o źródłach finansowania działalności gospodarczej ze środków krajowych i z Unii 

Europejskiej,
d) Organizowanie indywidualnych konsultacji z przedsiębiorcami oraz spotkań grupowych o tematyce

przedsiębiorczości i źródeł wsparcia.
4. Rejestry GCI:

a) Prowadzenie bazy osób bezrobotnych, poszukujących pracy i osób, które uzyskały zatrudnienie – forma
elektroniczna i w postaci skatalogowanych formularzy na papierze,

b) Prowadzenie bazy podmiotów gospodarczych z gminy Gierałtowice,
c) Elektroniczny rejestr książek – Biblioteczka GCI.

5. Badania:
a) Poziomu bezrobocia,
b) Statystyka lokalna bezrobocia w  gminie Gierałtowice,
c) Statystyka porównawcza poziomu bezrobocia gminy w stosunku do innych gmin powiatu gliwickiego,
d) Badania dot. wpływu nowych lokalnych systemów informacji i doradztwa na rynek pracy w małych mias-

teczkach i na terenach wiejskich (współpraca z Instytutem Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu),
e) Badania potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i organizacji pozarządowych na potrzeby projektów.

6. Inne:
a) Bieżąca aktualizacja portalu internetowego Gminnego Centrum Informacji,
b) Współpraca z władzami samorządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami poza-

rządowymi w zakresie różnych form aktywizacji mieszkańców gminy,
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c) Lokalna współpraca w zakresie realizacji różnych gminnych programów,
d) Organizowanie spotkań nt. przemocy w rodzinie i udzielanie informacji nt. możliwości pomocy w tej dzie-

dzinie, 
e) Współpraca z przedstawicielami innych samorządów z powiatu, Cechem Rzemiosł Różnych i innymi 

organizacjami z woj. śląskiego i spoza województwa w zakresie realizacji projektów dla osób bezrobot-
nych, pracujących i organizacji pozarządowych, 

f ) Przeprowadzenie kampanii parkingowej pod hasłem „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”.
Jej celem było uświadomienie skutków zajmowania „kopert” – miejsc parkingowych zarezerwowanych
dla niepełnosprawnych kierowców,

g) Spotkanie „Jak sobie radzić z przemocą domową i gdzie szukać pomocy”,
h) inne.

Wybrane zagadnienia 

Przykładowe kursy
• „Brukarz” – kurs adresowany był do osób bezrobotnych, poszukujących pracy, absolwentów oraz osób bez

kwalifikacji zawodowych. 
• Ocieplanie budynków i ogólnobudowlany – kurs adresowany był do osób bezrobotnych, poszukujących

pracy, absolwentów oraz osób bez kwalifikacji zawodowych. 
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• Obsługa komputera – kurs adresowany był do osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz absolwen-
tów nieumiejących pracować na komputerze i korzystać z internetu.

• Obsługi kasy fiskalnej – kurs adresowany był do osób bezrobotnych, poszukujących pracy, absolwentów
oraz osób zatrudnionych w placówkach usługowych i handlowych bez kwalifikacji zawodowych.

• „Nowe kwalifikacje szansą na nowy rozwój” – projekt szkoleniowy skierowany do rolników. Uczestnicy
mogli m.in. zrobić prawo jazdy kategorii B. i C.

• „Profesjonalny sprzedawca”,  „Manicure – wizaż – podstawy kosmetyki” – Pracownik administracyjno-
-biurowy i inne przy współpracy z innymi organizacjami.

Szkolenia
• „Jak znaleźć się na rynku pracy” – szkolenie adresowane było głównie do absolwentów i osób długotrwale

bezrobotnych.
• „Jak założyć własną firmę” – szkolenie adresowane było do aktywniejszej grupy osób bezrobotnych, które

chcą założyć własną działalność gospodarczą. 

Warsztaty 
GCI w Gierałtowicach organizuje głównie dwa typy warsztatów: 
1. dla osób bezrobotnych 
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a) Warsztaty z doradztwa zawodowego 
b) „Jak skutecznie poszukiwać pracy”
c) „Niezbędne umiejętności w poszukiwaniu pracy”

2. dla gimnazjalistów III klas:
a) „Wybór zawodu i jego uwarunkowania”.

Pierwsze z nich mają na celu zmobilizowanie osób bezrobotnych do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy 
poprzez ćwiczenia z zakresu komunikatywności, autoprezentacji, asertywności, rozmowy z pracodawcą, 
pisania dokumentów aplikacyjnych itd.

Drugie z kolei kierowane są do młodzieży gimnazjalnej i mają uczniom przybliżyć świat zawodów i szkół
oraz dokonać bilansu preferencji zawodowych uczniów.

3. Spotkania
• „Praca w Holandii i nie tylko...”
• Zatrudnienie w strefie ekonomicznej
• „Telepraca – Praca przyszłości”
• „Fundusze unijne dla polskich firm”
• „Jak pozyskać dotację na rozwój firmy”
• „Jak sobie radzić z przemocą domową i gdzie szukać pomocy?”
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OPIS NIEKTÓRYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Małe Targi Pracy
Organizowane corocznie od 2005 roku podczas gminnych dożynek Targi Pracy i Dożynki to dwie imprezy

o odmiennym charakterze, doskonale się jednak uzupełniają i już na trwale wpisały się w pejzaż imprez gminy
Gierałtowice. Przy dźwiękach muzyki, zabawy i świętowania na otwartym powietrzu odbywają się targi pracy.
Na targach prezentują swoje oferty pracy pracodawcy, Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach i Zabrzu oraz inne
instytucje rynku pracy. Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy odpowiada na zapytania zainteresowanych
i udziela porad z zakresu prawa pracy. Przedstawiane są także oferty pracodawców, którzy nie mogli skorzys-
tać z zaproszenia wystawiania się osobiście. Uczestnikom targów przedstawia się także wiele propozycji szko-
leniowych, kursów i form warsztatowych. Na targach można wpisać się do GCI.  

Targi na zewnątrz
Gminne Centrum Informacji aktywnie uczestniczy w wielu targach pracy organizowanych przez inne in-

stytucje zewnętrzne, m.in. wystawiało się na Zabrzańskich Targach Pracy organizowanych przez Urząd Pracy
w Zabrzu, Mini Targach Pracy pt. „Twoja kariera w Twoich rękach” zorganizowanych przez Młodzieżowe Biura
Pracy OHP z  Pyskowic, Gliwic i Zabrza wraz z Młodzieżowym Centrum Kariery z Gliwic itd. Uczestnictwo w tych
targach pozwala GCI promować swoją działalność i przekazać oferty pracy także osobom spoza naszej gminy.
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Baza danych osób bezrobotnych i pracujących
Prace nad bazą zostały rozpoczęte latem 2006 r. i zakończone na przełomie roku 2007. Baza została wykonana

w programie Borland C++ Builder 6. Stanowi ona główne narzędzie informacyjne o osobach bezrobotnych, poszu-
kujących pracy i pracujących zarejestrowanych w GCI. Z jednego katalogu np. osób bezrobotnych można przenieść
osobę, jeśli uzyska pracę, do katalogu osób pracujących i odwrotnie. Oprócz danych adresowych są nimi podstawowe
informacje nt. przebiegu zatrudnienia, ukończonych szkołach, zdobytych kwalifikacjach, udzielonych ofertach pracy,
itd. Za pomocą programu można szybko znaleźć konkretną osobę i zaoferować jej ofertę pracy. 

Działalność Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości 
Od samego początku działalności gierałtowickie GCI przybliża przedsiębiorcom tematykę funduszy unij-

nych i zachęca do ich pozyskiwania. W tym celu organizuje spotkania informacyjne, które cieszą się dużym
zainteresowaniem. Niemniej przedsiębiorcy korzystają też z indywidualnych konsultacji. Osoby bezrobotne
chcące założyć działalność gospodarczą otrzymują kompleksową pomoc doradczą dot. wniosku o dotację,
analizy finansowej przedsięwzięcia czy biznesplanu. Bardzo dużo osób korzysta z dotacji z Funduszu Pracy
udzielanych przez PUP w Gliwicach, ale coraz więcej osób decyduje się na start w projektach unijnych PO KL
Priorytet VI. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. W ten sposób osoby,
u których działalność gospodarcza wymagała większych nakładów, mogły zaistnieć na rynku pracy.  

Osiągnięcia GCI
GCI w Gierałtowicach zostało wyróżnione na konferencji w ramach programu „2006 – Europejski Rok 

Mobilności Pracowników”, podczas której przedstawiono wyniki kontroli Gminnych Centrów Informacji (GCI)
przeprowadzonej przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Wśród 90 skontrolowa-
nych jednostek gierałtowickie GCI okazało się najlepsze. Na sukces złożyło się wiele czynników i metod działań.
Najważniejszy jednak był rezultat w postaci znacznego ograniczenia bezrobocia na terenie gminy. 

GCI Gierałtowice – najlepszy projekt
W 2007 r. Gminne Centrum Informacji w Gierałtowicach wygrało konkurs organizowany przez przez WUP

w Katowicach, zajmując I miejsce w zadaniu pt. „Zaprojektuj folder i wypromuj swoje GCI”. W konkursie
wystartowało 16 GCI z województwa śląskiego.

Najniższe bezrobocie w powiecie gliwickim
To niebywały sukces GCI. Od lat gmina Gierałtowice ma najniższe bezrobocie w całym powiecie. Profesjona-

lizm pracowników, stosowane metody aktywizacji zawodowej, kursy, szkolenia, warsztaty, dają doskonałe rezul-
taty. GCI w Gierałtowicach służy radą, mobilizuje i pomaga ludziom w pokonaniu barier wejścia na rynek pracy.  
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POWIAT BĘDZIŃSKI

SIEWIERZ
Gminne Centrum Informacji 
ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz
tel. (32) 64 99 420, fax 64 99 402
e-mail gci@siewierz.pl, 
Internet www.gci.siewierz.pl

POWIAT BIELSKI

WILKOWICE
Centrum Kształcenia w Urzędzie Gminy
ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice
tel. (33) 499 00 77, wew. 221, fax 499 00 77, wew. 202 do 204
e-mail Ihola@wilkowice.pl
Internet www.wilkowice.pl

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI

BOJSZOWY
Klub Integracji Społecznej 
przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojszowach
ul. św. Jana 33a, 43-220 Bojszowy
adres do korespondencji ul. Sierpowa 38,
43-220 Bojszowy Świerczyniec
tel. (32) 328 93 05, fax (32) 328 93 20
e-mail gopsboj@op.pl,
Internet www.gci.bojszowy.pl

MIASTO NA PRAWACH POWIATU
CHORZÓW

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „Serce"
ul. Powstańców 70/341-500 Chorzów
tel. (32) 2460 772
fax (32) 245 86 84
e-mail chspserce@gmail.com
Internet www.chsp-serce.pl

POWIAT CIESZYŃSKI

CIESZYN
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być razem”
Gminne Centrum Informacji Zawodowej w Cieszynie 
przy Centrum Edukacji Socjalnej
ul. Błogocka 30, 43-400 Cieszyn
tel./fax (33) 858 27 24
e-mail gcipoczta@op.pl

GOLESZÓW
Gminne Centrum Informacji 
przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Cieszyńska 29, 43-440 Goleszów
tel. (33) 479 99 28
e-mail gcigoleszow@gmail.com
Internet www.gci.gops-goleszow.pl

ISTEBNA
Punkt Informacji Turystycznej
Istebna 68, 43-470 Istebna
tel. i fax (33) 855 61 58
e-mail promocja@ug.istebna.pl
Internet www.istebna.eu

SKOCZÓW
Gminne Centrum Informacji Zawodowej
Rynek 2, 43-430 Skoczów
tel. i fax (33) 479 99 62
e-mail irenagren@ox.pl, gciskoczow@ox.pl
Internet www.gciskoczow.ox.pl

USTROŃ POLANA
Gminne Centrum Informacji przy Parafii Dobrego Pasterza
ul. Polańska 95, 43-450 Ustroń-Polana 
tel. (33) 854 51 11, fax 854 36 80
e-mail biuro@gci.ox.pl,
Internet http://gci.ox.pl/

WYKAZ GCI W WOJEWÒDZTWIE ŚLĄSKIM
(wg stanu na dzień 30 września 2011 r.)
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ZEBRZYDOWICE
GCI przy Gminnym Ośrodku Kultury 
ul. ks. Janusza 21, 43-410 Zebrzydowice
tel. (33) 46 92 425
e-mail gci@gok.zebrzydowice.pl, 
Internet www.gci.zebrzydowice.pl

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI

JANÓW
Informacja Turystyczna 
przy Gminnej Bibliotece Publicznej 
ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów
tel. (34) 366 16 09 i 327 80 48, wew. 27; fax 327 80 81
e-mail biblioteka@janow.pl
Internet www.janow.pl

PRZYRÓW
Gminna Biblioteka Publiczna 
ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów
tel. (34) 355 40 51, 
fax (34) 355 41 20 wew. 21
e-mail gbp.przyrow@xl.wp.pl

POWIAT GLIWICKI

GIERAŁTOWICE
z siedzibą w Przyszowicach
Gminne Centrum Informacji 
ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice
tel. (32) 30 11 539, fax 32 30 11 540
e-mail gci@gieraltowice.pl
Internet www.gci.gieraltowice.eu

KNURÓW
Gminne Centrum Informacji 
przy Fundacji na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa 
ul. Dworcowa 38 A 44-190 Knurów
tel. (32) 235 96 70 w. 156, fax (32) 235 19 50
e-mail gci@fundacja.knurow.pl
Internet www.fundacja.knurow.pl/gci

MIASTO NA PRAWACH POWIATU
JASTRZĘBIE-ZDRÒJ

Gminne Centrum Informacji 
al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax (32) 47-85-173
e-mail gci@um.jastrzebie.pl
Internet www.jastrzebie.pl/gci.html

MIASTO NA PRAWACH POWIATU 
KATOWICE

Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS
ul. Kossutha 11, 40-844 Katowice
tel.: (32) 781 07 35, 515 194 921, 515 194 935
e-mail fundacja@lexcivis-silesia.org
Internet: http://www.lexcivis-silesia.org

POWIAT LUBLINIECKI

KOCHANOWICE-Jawornica
Gminne Centrum Kultury i Informacji 
ul. Lubliniecka 5, 42-713 Kochanowice
tel. i fax (34) 35 33 215
e-mail gci@kochanowice.pl, gok@kochanowice.pl
Internet www.gci.kochanowice.pl

POWIAT MYSZKOWSKI

KOZIEGŁOWY
Gminne Centrum Informacji w Koziegłowach
Referat Promocji i Rozwoju Miasta
ul. Żarecka 28, 42-350 Koziegłowy
tel. i fax (34) 314 12 61
e-mail promocja@kozieglowy.pl
Internet www.kozieglowy.pl

NIEGOWA
„Wioska internetowa – kształcenie na odległość 
na terenach wiejskich” – Urząd Gminy Niegowa
ul. Wojska Polskiego 2, 42-320 Niegowa
tel. i fax: (34) 315 10 20, 510 065 802
e-mail gciniegowa@interia.pl, urząd@niegowa.pl
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POWIAT RACIBORSKI

RUDNIK
Gminne Centrum Informacji
ul. Mickiewicza 2, 74-411 Rudnik
tel. (32) 410 53 13
e-mail urzad@gmina-rudnik.pl

POWIAT RYBNICKI

GASZOWICE
Gminne Centrum Informacji 
ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice
tel.: (32) 430 62 47, 430 55 67
e-mail gcigaszowice@wp.pl
Internet www.gcigaszowice.webpark.pl

POWIAT TARNOGÓRSKI

RADZIONKÓW
Gminne Centrum Informacji 
przy Urzędzie Miasta w Radzionkowie
ul. Kuzaja 19, 41-922 Radzionków
tel. i fax (32 )289-08 83 wew. 8
e-mail biuro@gci.radzionkow.pl
Internet http://www.gci.radzionkow.pl

POWIAT WODZISŁAWSKI

MARKLOWICE
Gminne Centrum Informacji
ul. Wyzwolenia 154, 44-321 Marklowice
tel.: (32) 453 15 50, 453 15 51 fax 453 15 52
e-mail gci@marklowice.pl
Internet http://pliki.marklowice.pl/gci

RADLIN
Gminne Centrum Informacji 
ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin
tel. (32) 45 90 241, fax (032) 45 90 205
e-mail gci@radlin.pl
Internet www.gci.radlin.pl

POWIAT ZAWIERCIAŃSKI

OGRODZIENIEC
Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
GCI p. nr 18 (parter)
plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec
tel. (32) 67 09 703, fax (32) 67 09 721
e-mail gci@ogrodzieniec.pl
Internet www.gci.ogrodzieniec.pl

POWIAT ŻYWIECKI

MILÓWKA
Punkt Informacji Turystycznej w Milówce 
ul. Dworcowa 1, 34-360 Milówka
tel. (33) 863 73 99
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Zakres działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, powołany w roku 2000, jest jednostką organizacyjną samorządu
województwa śląskiego realizującą zadania w zakresie kreowania polityki rynku pracy, inicjowania i wspiera-
nia działań promujących i stymulujących rozwój rynku pracy w województwie śląskim. Liczba osób pra-
cujących: 233.

Główny zakres działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:

Wojewódzki Urz d 
Pracy w Katowicach 

Promocja przedsi biorczo ci 

Pozyskiwanie rodków oraz 
realizacja projektów w ramach 
programów Unii Europejskiej 

Przygotowywanie regionalnego 
planu dzia a  na rzecz zatrudnienia 

Podzia  rodków Funduszu Pracy 

Wdra anie Programu Operacyjnego 
Kapita  Ludzki

Badania i analizy rynku pracy 

Us ugi z zakresu poradnictwa 
zawodowego i informacji 

Us ugi z zakresu po rednictwa pracy 
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• Usługi z zakresu pośrednictwa pracy
Usługi z zakresu pośrednictwa pracy polegają na koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, realizo-
waniu zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi
Unii Europejskiej oraz państwami, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób,
w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES; realizacji zadań krajowego pośrednictwa
pracy o zasięgu ponadpowiatowym, prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia, organizowanie targów pracy.

• Usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej
Usługi dotyczą rozwijania na terenie województwa śląskiego usług poradnictwa zawodowego i informacji za-
wodowej poprzez prowadzenie działalności metodycznej w zakresie podnoszenia jakości usług służb za-
trudnienia oraz instytucji partnerskich rynku pracy działających na rzecz aktywizacji zawodowej. 

• Promocja przedsiębiorczości
Działania mające na celu aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy do zakładania własnej działal-
ności gospodarczej, jak również kompleksowa pomoc i wsparcie przy otwieraniu i prowadzeniu własnej firmy.

• Pozyskiwanie środków oraz realizacja projektów w ramach programów Unii Europejskiej
Programy europejskie: PHARE 2000 (przedakcesyjny), PHARE 2001 (przedakcesyjny), Program „1 Praca”, 
w ramach którego m.in. tworzono Gminne Centra Informacji, Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL,
„2006 – Europejski Rok Mobilności Pracowników”, projekty własne w ramach ZPORR, INTERREG IIIA, Leonardo
da Vinci (staże, wymiany, projekty partnerskie), projekty własne w ramach PO KL. W roku 2011 kontynuo-
wana jest realizacja 3 projektów własnych WUP:
– „Rozmawiajmy! – dialog społeczny jako skuteczna forma rozwiązywania problemów rynku pracy” (projekt

informacyjno-promocyjny w ramach Poddziałania 6.1.1) – budżet projektu: 683 030,00 zł,
– „Kompetencje na miarę potrzeb” (projekt szkoleniowy w ramach Poddziałania 7.2.1) – budżet projektu:

3 888 926,00 zł,
– „Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu” (Poddziałanie 6.1.2) – budżet projektu: 600 000,00 zł.

• Przygotowywanie regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia
Od 2004 roku opracowywany jest co roku Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia. Jest to dokument
planistyczny powstający na podstawie założenia Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia – okreś-
lający podstawowe cele, priorytety i kierunki działań na wojewódzkim rynku pracy. Dokument powstaje przy
współudziale instytucji i partnerów rynku pracy. Plan jest opiniowany przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia
oraz przyjmowany przez Zarząd Województwa Śląskiego.



• Podział środków Funduszu Pracy
Fundusz Pracy jest źródłem finansowania działań aktywnych i pasywnych realizowanych przez powiatowe
urzędy pracy. Działania aktywne obejmują programy podejmowane na rzecz promocji zatrudnienia, łago-
dzenia skutków bezrobocia, programy przeciwdziałania bezrobociu. Środki te przeznaczone są w głównej
mierze przez urzędy pracy na organizację: prac interwencyjnych, robót publicznych, staży, szkoleń i prze-
kwalifikowań bezrobotnych oraz na dotacje i doposażenia miejsc pracy, a także na rozwój poradnictwa za-
wodowego, systemów informatycznych i badania rynku pracy. Kryteria podziału środków Funduszu Pracy
na aktywne formy – opracowywane na poziomie wojewódzkim przez Wojewódzki Urząd Pracy – przyjmo-
wane są przez Sejmik Województwa Śląskiego. Na ich podstawie WUP dokonuje podziału środków dla po-
szczególnych samorządów powiatowych. Łączny limit środków FP dla województwa śląskiego w 2010 r.
wynosił 392 978,3 tys. Samorządy powiatowe mogą również starać się o dodatkowe środki Funduszu Pracy
pozostające w dyspozycji ministra. 

Łączna wysokość dodatkowych środków FP pozyskanych przez samorządy powiatowe województwa
śląskiego z rezerwy ministra wyniosła w 2010 r. ponad 112 mln zł.

Ze środków Funduszu Pracy wypłacane są również zasiłki dla bezrobotnych, będące jedną z form pasyw-
nych. Na koniec grudnia 2010 r. prawo do tego świadczenia miało 27,8 tys. osób, tj. 15,3% ogółu zaewiden-
cjonowanych. Łączna kwota wydatków na zasiłki dla osób bezrobotnych w 2010 r. wyniosła 296 741,7 tys. zł.

• Wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Finansowanie PO KL w województwie śląskim wynosi łącznie dla regionu na lata 2007–2013:
738 062 125 euro, w tym na działania wdrażane przez WUP przeznaczono kwotę 385 831 423 euro, 
co stanowi 52,3% alokacji dla regionu.
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Priorytet VI
 234 556 741 

Priorytet VII
161 388 771  

Priorytet VIII
165 085 822  

Priorytet IX
177 031 790  
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Działania PO KL wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 
• Poddziałanie 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 
• Poddziałanie 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz

atywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
• Poddziałanie 6.1.3 – Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawo-

dowej osób bezrobotnych 

Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia

Działanie 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiej-
skich

Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
• Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
• Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
• Poddziałanie 8.1.3 – Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności

Działanie 9.3 – Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych

• Badania i analizy rynku pracy

Badania i analizy rynku pracy to zbiorcze opracowania opisujące sytuację na regionalnym rynku pracy. Ob-
serwacja rynku pracy koncentruje się wokół działalności statystyczno-sprawozdawczej i analityczno-badaw-
czej w obszarze bezrobocia. 
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Wojewódzki Urząd Pracy

wup@wup-katowice.pl

www.wup-katowice.pl

ul. Kościuszki 30

40-048 Katowice

tel. +48 32 757 33 01

fax +48 32 757 33 62
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