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W skrócie

Pracodawcy wrażliwi społecznie
zgromadzili się w Chorzowie 18
września podczas Gali konkursu Lo-
dołamacze 2012, gdzie zostali na-
grodzeni przedsiębiorcy, którzy
chętnie zatrudniają osoby niepeł-
nosprawne, stwarzając im równe
szanse na podjęcie pracy. Laureata-
mi tegorocznej edycji regionalnej
zostali w kategoriach:

Zatrudnienie Chronione – ANRO
Firma poligraVczno-handlowa z Za-
wiercia;
Otwarty Rynek Pracy – Instytut
Edukacji i Rozwoju ALFA PRIM z Ka-
towic;

Pracodawca Nieprzedsiębiorca –
Urząd Miasta w Siemianowicach
Śląskich;
Super Lodołamacz – Firma ELSTAN
z Siemianowic Śląskich;
Lodołamacz Specjalny – Marek
Skors, starszy inspektor pracy Okrę-
gowej Inspekcji Pracy w Katowi-
cach.
Przed laureatami kolejny etap –
centralny, w którym Vnaliści zmie-
rzą się w walce o laur Lodołamacza
2012. Wyniki ogólnokrajowe ogło-
szone zostaną 27 września podczas
Wielkiej Gali Lodołamaczy, która
odbędzie się na Zamku Królewskim
w Warszawie. �

Znamy śląskich Lodołamaczy
PRZEDSIĘBIORCY NAGRODZENI

1000
NASZA LICZBA:

PROJEKTÓW ZOSTAŁO DOFI[
NANSOWANYCH PRZEZ WOJE[
WÓDZKI URZĄD PRACY W KATO[
WICACH W RAMACH PROGRAMU
OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZ[
KI NA LATA 2007[2013.

Biznes w sercu Katowic
Z INICJATYWY REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ

Nowoczesna aula na 300 osób i prawie
9 tys. m kw. powierzchni dla studentów –
tak wyglądać będzie kompleksowy kampus
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, który
powstaje w Sosnowcu-Dańdówce. W nowo-
czesnym kampusie studenci ŚUM będą
mogli studiować już w roku akademickim
2013/2014. W kampusie będzie działało
między innymi 16 katedr, dziekanat, stu-
dium doktoranckie, będzie tu można rów-
nież studiować podyplomowo na pięciu kie-
runkach. To nie ostatnia inwestycja Śląskie-
go Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu.
Uczelnia planuje dobudowę trójkondygna-
cyjnego budynku naukowo-dydaktycznego,
gdzie znajdą się sale seminaryjne i ćwicze-
niowe oraz nowoczesne laboratoria. �

Największy kampus
W SOSNOWCU

W dniach 24-27 września odbył się II Euro-
pejski Kongres Małych Średnich Przed-
siębiorstw, który jest kontynuacją spotkań
biznesowych tego sektora, zapoczątkowa-
nych w ubiegłym roku z inicjatywy Regio-
nalnej Izby Gospodarczej. W ramach tego-
rocznej edycji wydarzenia zorganizowano
50 paneli dyskusyjnych, w których wzięło
udział ponad 250 prelegentów z Polski
i zagranicy. Podobnie jak w ubiegłym roku,
liczba uczestników sięgnęła kilku tysięcy.
Tematami wiodącymi tegorocznego kon-
gresu były: nowoczesne zarządzanie w mi-
kro, małej i średniej Vrmie, internacjonali-
zacja przedsiębiorstw – biznes bez granic,
innowacje dla MSP oraz samorząd gospo-
darczy i terytorialny a biznes. Patronat nad
przedsięwzięciem objęli: prezydent RP –
Bronisław Komorowski, przewodniczący
Komisji Europejskiej José Manuel Barroso
oraz przewodniczący Parlamentu Europej-
skiego Martin Schulz. �
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Patronat nad Kongresem objął m.in. prezydent
Bronisław Komorowski
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E
dukacja, nowe rozwiązania w systemie oświaty, wy-
darzenia z regionu oraz wywiad z sekretarzem sta-
nu Jackiem Męciną, wiceministrem MPiPS – to naj-

ciekawsze propozycje kolejnego wydania biuletynu
„Rynek Pracy”, które szczególnie polecam uwadze Czy-
telników.

Wobec ożywionej dyskusji oraz licznych konferencji,
poświęconych tematyce wspierania osób w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy, postanowiliśmy bez-
pośrednio zapytać o najważniejsze założenia programów
aktywizacyjnych przedstawiciela Ministerstwa. W udzie-
lonym wywiadzie dzieli się spostrzeżeniami na temat
funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia, mówi
o pomyśle na powołanie Krajowego Funduszu Szkole-
niowego i proponowanych rozwiązaniach, jakie w obli-
czu spowolnienia gospodarczego, mogą przeciwdziałać
wzrostowi bezrobocia.

Odsyłam również do artykułów poświęconych zmia-
nom w systemie edukacji, które otwiera rozmowa ze Sta-
nisławem Faberem, śląskim kuratorem oświaty. O tym,
jak mobilizować młodych ludzi do wczesnego planowania
zawodowej kariery możemy przeczytać w tekście pt.
„Wymarzony zawód – świadoma decyzja”, w którym kil-
kunastoletni uczniowie opowiadają o swoim pomyśle na
pracę w przyszłości.

Pozostając przy temacie zatrudnienia, pragnę również
zaprosić na IX Edycję Europejskich Targów Przedsię-
biorczości, Pracy i Edukacji, które Wojewódzki Urząd
Pracy organizuje 11.10.2012 r. oraz do wzięcia udziału
w warsztatach realizowanych przez nasz urząd w ramach
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Życzymy przyjemnej lektury

DYREKTOR WUP W KATOWICACH
MIECZYSŁAW PŁANETA

ORAZ ZESPÓŁ REDAKCYJNY

RYNEK PRACY

Uczymy się
przez całe życie Sekretarz stanu

Jacek Męcina:
Miejsca pracy
tworzą pracodawcy,
nie ministerstwo
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Ministerstwo zapowiedziało
sporo nowych rozwiązań w ak-
tywnym wspieraniu Polaków na
rynku pracy? Czego możemy się
spodziewać w najbliższym cza-
sie?
Na początek chciałem podkreślić,
że w ostatnim czasie większy na-
cisk kładzie się na walkę z bezro-
bociem niż na wspieranie zatrud-
nienia. To musi się zmienić, dlate-
go też zmiany muszą iść w stronę
zwiększania zatrudniania i po-
prawy jakości zasobów pracy. Stąd
też w ministerstwie pracujemy za-
równo nad szeregiem zachęt dla
młodych rodziców, które będą im
ułatwiać powrót na rynek pracy,
wsparciem dla osób 50+ czy roz-
wiązaniami wpierającymi przed-
siębiorczość ludzi młodych. Szcze-
gólnie ważnym tematem jest
wspieranie młodych rodziców
w godzeniu ról rodzinnych i za-
wodowych. Oprócz dalszego roz-
wijania form opieki nad dziećmi do
lat 3, pracujemy nad opracowa-
niem rozwiązań, które zachęcą
pracodawców do zatrudniania
młodych rodziców. Będzie grant na
teleprace, ale także dopłaty do
wynagrodzenia i dotacje na utwo-
rzenie miejsca pracy dla osób po-
wracających po przerwie spowo-
dowanej opieką nad dzieckiem.
Pamiętajmy, że doświadczenia kra-
jów Europy Zachodniej wskazują,
iż największy wzrost zatrudniania
jest możliwy do uzyskania przez
wzrost zatrudnienia kobiet w nie-
pełnym wymiarze godzin.

Myśląc o sytuacji osób 50+, wy-
daje się, że najważniejsze, co moż-

na w tej chwili zrobić, to zapo-
biegać utracie przez te osoby umie-
jętności, kwalifikacji czy upraw-
nień. Dlatego też pracujemy nad
powołaniem Krajowego Fundu-
szu Szkoleniowego, administro-
wanego przez Radę złożoną
z przedstawicieli partnerów spo-
łecznych. Środki funduszu adre-
sowane byłyby w pierwszym okre-
sie do pracodawców, którzy chcie-
liby zatrudnić osobę 50+. Za pie-
niądze z Funduszu mogliby opła-
cić stosowne dokształcenie czy
przeszkolenie. Takie rozwiązanie
służyłoby wszystkim – osoby 50+
zyskiwałby nową wiedzę i umie-
jętności, a pracodawcy – dobrego
pracownika. Dla nas to bardzo
ważne, żeby stale inwestować
w pracowników, tym bardziej, że
wskaźniki dotyczące kształcenia
ustawicznego Polaków są nadal
niezadawalające. Mam też na-
dzieję, że fundusz rozpocznie
trend, który będzie kontynuowa-
ny.

Czy w związku z odczuwalnym
kryzysem i prognozowanym
wzrostem bezrobocia planuje
Pan jakieś zmiany w systemie
wspierania osób bezrobotnych
w powrocie na rynek pracy?
Pierwszą zmianą, jaką planuje-
my jest profilowanie wsparcia dla
osób bezrobotnych. Chcemy do-
prowadzić do tego, aby pomoc dla
osób bezrobotnych poprzedzona
była rzetelną, możliwie całościo-
wą analizą sytuacji osoby bezro-
botnej, a następnie na doborze
takich instrumentów i usług, któ-
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Miejsca pracy tworzą
pracodawcy, nie ministerstwo

Z Jackiem Męciną, sekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej, rozmawia Paulina Cius

Ważne pytania do...

Pamiętajmy,
że sytuacja
życiowa osób,
które rejestrują
się w urzędach
pracy tylko po
to, aby uzyskać
zasiłek,
jest bardzo
zróżnicowana.
Są pośród nich
zarówno osoby
pracujące
w szarej strefie,
jak i takie, które
nie mogą podjąć
pracy
ze względów
rodzinnych



re są jej faktycznie potrzebne
i realnie zwiększają jej szanse na
powrót na rynek pracy. Wsparcie
nie powinno polegać na tym, żeby
np. szkolić bezrobotnych, ale na
tym, żeby wyposażać ich w takie
umiejętności i kwalifikacje, które
zwiększą istotnie ich szanse na
zatrudnienie, a więc takie, na któ-
re jest zapotrzebowanie na rynku
pracy.

Po drugie, chcemy sprawdzić,
czy włączenie agencji zatrudnienia
w proces realizacji usług dla osób
bezrobotnych zwiększy efektyw-
ność zatrudnieniową i kosztową
programów wychodzenia z bez-
robocia. To duża zmiana i dlatego
poprzedzamy ją projektem pilo-
tażowym, który rusza w najbliż-
szych tygodniach. Mamy to szczę-
ście, że jest to rozwiązanie stoso-
wane już w innych krajach euro-
pejskich, dzięki temu możemy

czerpać z ich doświadczeń. Mam
nadzieję, że włączenie innych pod-
miotów w pomoc poszukującym
pracy zwiększy również dostęp-
ność instrumentów i usług rynku
pracy.

Jedni nazywają to „wielką rewo-
lucją” w urzędach pracy, inni po
prostu koniecznością przepro-
wadzenia zmian i skupienia na
pomocy tym, którzy faktycznie
tego chcą. Co dalej z bezrobot-
nymi, rejestrującymi się tylko
dla zasiłku?
Pamiętajmy, że sytuacja życiowa
osób, które rejestrują się w urzę-
dach pracy tylko po to, aby uzys-
kać zasiłek, jest bardzo zróżnico-
wana. Są pośród nich zarówno
osoby pracujące w szarej strefie,
jak i takie, które nie mogą podjąć
pracy ze względów rodzinnych.
Niezależnie od powodów, de facto

są to osoby bierne zawodowo
i umieszczanie ich na listach bez-
robotnych, a tym bardziej kiero-
wanie do aktywizacji jest pozoro-
waniem działań. Źle jest również
odbierane przez pracodawców.
Jeśli kierujemy osobę bezrobotną
do zakładu pracy, a w zamian za to
otrzymujemy informację zwrotną,
że ona nie jest chętna i gotowa do
podjęcia zatrudnienia, to godzi to
w wizerunek nie tylko innych bez-
robotnych, ale także publicznych
służb zatrudnienia. Obecnie pro-
wadzimy rozmowy z Minister-
stwem Finansów i Ministerstwem
Zdrowia, dotyczące możliwości
wprowadzenia rozwiązań, które
uwolniłby urzędy od obsługi osób
biernych zawodowo.

Przedsiębiorcy zwiastują cięż-
sze czasy, a to od nich zależy
utrzymywanie stanu zatrudnie-
nia na dobrym poziomie, a co
ważne – tworzenie nowych
miejsc pracy. Na co mogą liczyć
w tej chwili i w przyszłości?
To ważne pytanie, bo musimy pa-
miętać, że to nie ministerstwo
tworzy nowe miejsca pracy, ale
przedsiębiorcy właśnie. Obecnie ze
względu na warunki gospodarcze
sytuacja jest daleka od idealnej.
Przedsiębiorcy boją się zatrud-
niać nowych pracowników.

Chcemy wspomagać rozwój
przedsiębiorczości, szczególnie lu-
dzi młodych. Obecnie pracujemy
nad systemem pożyczek dla ludzi
młodych, mających pomysł na
własny biznes, który opierałby się
na założeniu wyrażonym hasłem
„uczelnia inkubatorem biznesu”.
Chodzi o to, aby młodym ludziom
ułatwiać założenie własnej firmy.
Analiza wyników wcześniejszego
projektu „pierwszy biznes” poka-
zała, że warto inwestować w
przedsiębiorczość ludzi młodych.

Mamy także dobre doświadcze-
nia z udzielaniem osobom dotacji
na rozpoczęcie własnej działal-
ności gospodarczej. Znaczna część
tych firm nadal funkcjonuje, za-
pewniając pracę byłym bezrobot-
nym. Warto jednak pamiętać, ze
ten instrument aktywizacji jest
relatywnie drogi, stąd też ograni-
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Ważne pytania do...

czona liczba dostępnych dotacji.
Dlatego myślimy o instrumentach
podobnych do już funkcjonują-
cych, opartych na niskooprocen-
towanych pożyczkach i kredy-
tach. Mam nadzieję, że w ciągu kil-
ku tygodni będę mógł mówić
o szczegółach.

Chciałbym również, aby powia-
towe urzędy pracy przestały być
jedynie punktami rejestracji osób
bezrobotnych, a stały się nowo-
czesnymi instytucjami efektywnie
pośredniczącymi pomiędzy oso-
bami poszukującymi pracy i ofe-
rującymi zatrudnienie. Aby to sta-
ło się możliwe, trzeba „uwolnić” je
od nadmiaru biurokracji związa-
nej z składką płaconą do NFZ,
o czym mówiłem wcześniej.

Jednym z pomysłów na aktywi-
zację osób długotrwale bezro-
botnych jest konsolidowanie
działań urzędów pracy, agencji
zatrudniania, organizacji poza-
rządowych oraz ośrodków po-
mocy społecznej. Jak miałoby to
wyglądać w praktyce?
Przede wszystkim planujemy, aby
w przypadku zlecania agencjom
zatrudnienia aktywizacji osób bez-
robotnych obligatoryjne było po-
wierzanie części usług organiza-
cjom pozarządowym. Są ku temu
dwa powody; po pierwsze chcemy,
aby zawiązywały się lokalne ini-
cjatywny na rzecz wzrostu za-
trudnienia, drugi powód jest bar-
dziej praktyczny – organizacje
pozarządowe, często małe i dzia-
łające lokalnie, mają daleko lepszą
wiedzę o sytuacji społecznej i psy-
chospołecznej osób bezrobotnych,
a co za tym idzie i o najskutecz-
niejszych dla nich formach po-
mocy. To jest potencjał, który po-
winniśmy wykorzystywać.

Wiemy też, że jedną z najczęściej
występujących przyczyn trudnej
sytuacji materialnej klientów po-
mocy społecznej jest bezrobocie,
z drugiej zaś strony część bezro-
botnych jest – z powodu długo-
trwałości bezrobocia – tak daleko
od rynku pracy, że nie jest w sta-
nie na niego wrócić, nawet gdy jest
dla nich oferta pracy. Takie osoby
wymagają wielowymiarowego

wsparcia. Stąd pomysł na zacieś-
nienie współpracy pomiędzy służ-
bami zatrudnienia a pomocą spo-
łeczną. Planujemy zwiększyć środ-
ki przeznaczane na roboty pub-
liczne i prace społecznie użytecz-
ne, co pozwoli na zwiększenie ich
wymiaru i kwoty, jaką można za-
płacić osobie bezrobotnej. To spo-
woduje, że udział w tych przed-
sięwzięciach będzie bardziej opła-
calny. Chcielibyśmy, aby udział
w tych pracach był jednym z ele-
mentów pracy z klientem, pro-
wadzonej przez ośrodki pomocy
społecznej, ale też aby taka pomoc
w większym stopniu uwzględnia-
ła kwestie powrotu na rynek pra-
cy.

Ministerstwo planuje wprowa-
dzenie nowych założeń do usta-
wy. Kiedy można się spodziewać
tych zmian?
Obecnie trwają prace nad kierun-
kami zmian. Wiadomo też, że dro-
ga od założeń ustawy do jej osta-
tecznego kształtu bywa długa.
Moim celem jest, aby ustawa za-
częła obowiązywać w 2014 roku
i mam nadzieję, ze to będzie moż-
liwe. W tym miejscu chciałem
jeszcze powiedzieć, że planowane
w resorcie zmiany są duże, ale
i bardzo potrzebne. Sytuacja na
rynku pracy wymaga zdecydo-
wanych i skutecznych działań.
Pamiętajmy jednak, że ostateczne
powodzenie tej misji zależy nie
tylko od ministra czy pracowni-
ków ministerstwa, ale od całych
publicznych służb zatrudnienia.
Część zadań z zakresu polityki
rynku pracy jest realizowana w sa-
morządach, stąd niejednokrotnie
występują trudności we wprowa-
dzeniu konkretnych reform. Za-
leży mi nie tylko na wprowadzeniu
zaplanowanych zmian, ale rów-
nież na ich akceptacji przez pra-
cowników urzędów pracy i przed-
stawicieli wszystkich szczebli sa-
morządu. Z tego względu planu-
jemy szerokie konsultacje zało-
żeń reformy. Mam nadzieję, że
w pracach nad ustawą i jej reali-
zacją mogę liczyć na Państwa
wsparcie i pomoc.

�

Sytuacja
na rynku pracy
wymaga
zdecydowanych
i skutecznych
działań.
Pamiętajmy
jednak,
że ostateczne
powodzenie tej
misji zależy
nie tylko
odministra czy
pracowników
ministerstwa,
ale od całych
publicznych
służb
zatrudnienia
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Na trudniejsze czasy

W
ysokie bezrobocie, nie-
wielkie szanse na rynku
pracy – tak wygląda polski

paradoks dotyczący dwóch grup
w szczególnie trudnej sytuacji: mło-
dych do 30. roku życia oraz doj-
rzałych pracowników po pięćdzie-
siątce. Choć wydawać by się mogło,
mają swoje atuty – jedni młody
wiek, świeżość spojrzenia i energię
do pracy, drudzy doświadczenie,
dojrzałość i odpowiedzialność, bo-
rykają się z tym samym proble-
mem – brakiem zaufania praco-
dawców. Według najnowszych
statystyk, w urzędach pracy woje-
wództwa śląskiego zarejestrowa-
nych pozostaje prawie 32 tysiące
młodych osób, a ponad 46 tysięcy to
bezrobotni powyżej 50. roku ży-
cia. Z tego względu właśnie tym
grupom dedykowane są konkursy
na programy specjalne ogłaszane
przez MPiPS.

– Na ogłoszone konkursy, doty-
czące opracowania projektów pro-
gramów specjalnych skierowanych
do bezrobotnych osób w wieku do
30. roku życia oraz powyżej 50.
roku życia, wpłynęły do naszego
urzędu łącznie 24 projekty, na ogól-

ną kwotę ponad 13 mln złotych,
z czego 16 projektów adresowanych
było do osób w wieku 30 minus, a 8
na kwotę ponad 4 mln złotych ukie-
runkowanych było na wsparcie osób
50+ – wyjaśnia Paweł Durleta z Wy-
działu Programów Rynku Pracy.

W wyniku planowanych działań
szansę na długotrwałe zatrudnienie
znajdzie ponad 1500 bezrobotnych
osób (1225 osób w wieku do 30.
roku życia oraz 323 osoby w wieku
powyżej 50. roku życia). Należy
podkreślić również wysoką efek-
tywność zatrudnieniową złożonych
projektów – co najmniej na poziomie
70%, dzięki czemu wzrasta możli-
wość utrzymania w miejscu pracy
uczestników projektów. Dodatko-
wo przedstawiciele publicznych
służb zatrudnienia podkreślają, iż
napływające w ciągu roku środki,
zwłaszcza te odblokowane niedaw-
no przez ministra finansów, które
uzupełniły tzw. rezerwę ministra,
pozwolą na zapewnienie bieżących
potrzeb klientów i sprawne funk-
cjonowanie urzędów do końca roku.

WIĘCEJ O PROGRAMACH

SPECJALNYCH NA STR. 8
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Programy specjalne

W tym roku urzędy
pracy sięgały po
dodatkowe środki
znacznie częściej niż
w latach ubiegłych. Po
pierwsze, było o co
powalczyć – jeszcze
z końcem sierpnia
ministerstwo
uruchomiło fundusze
z tzw. rezerwy ministra,
po drugie – w czasie
zastoju na rynku
pracy do urzędów
trafiać będzie więcej
potrzebujących,
którym należy
zapewnić wsparcie
adekwatne do potrzeb.

Paulina Cius
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DOBRE PRAKTYKI
30 MINUS:

Wspierają
sukces mamy
Powiatowy Urząd Pracy
w Jaworznie opracował
program „Przepustka do
sukcesu”, dedykowany ko-
bietom do 30. roku życia,
w ramach którego 50 bez-
robotnych pań otrzymało
szansę na podniesienie za-
wodowej aktywności.
Proponowane usługi i instru-
menty rynku pracy to wspar-
cie doradcze, pośrednictwo
pracy, szkolenia zawodowe,
staże, środki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej,
doposażenie/wyposażenie
stanowiska pracy, refundacja
kosztów z tytułu przejazdu
na szkolenie/staż. Zaplano-
wane formy aktywizacji wy-
nikają z zapotrzebowania
rynku pracy oraz potrzeb
i oczekiwań uczestników
programu. Projekt realizo-
wany w Jaworznie zakłada
również rzadko spotykane
do tej pory formy wsparcia,
które znacznie ułatwiają ko-
bietom powrót na rynek pra-
cy – m.in. refundację kosz-
tów opieki nad dzieckiem, co
z pewnością jest dodatkową
zachętą do uczestnictwa dla
matek po urlopie macierzyń-
skim, jednorazową premię
motywacyjną czy konsultacje
i usługi fryzjerskie, kosme-
tyczne, kreowania wizerun-
ku, w tym pokrycie kosztów
zakupu stroju „Vrmowego”.
Dla pań planujących założe-
nie własnej działalności gos-
podarczej, wnioskodawca
przewidział wsparcie pomos-
towe poprzez refundację
kosztów obsługi księgowej,
składki ZUS oraz zdrowotnej,
indywidualne doradztwo
w trakcie trwania działalno-
ści gospodarczej. Kwota do-
Znansowania projektu: 599
300,00 zł, zaplanowana
efektywność: 80%. �

Programy specjalne

To są pieniądze bardzo potrzeb-
ne na rynku pracy. Jest to też od-
powiedź na niezadawalający
spadek bezrobociaw czerwcu.
Dzięki tym środkomuda nam się
zaktywizować około 80 tysięcy
bezrobotnych. Działania
skierujemydo grupnajbardziej potrzebujących
pomocy: tracących pracę przy zwolnieniach
grupowych i do szukających pracymłodych

PREMIOWANE ZATRUDNIENIE

Programy specjalne skierowane
do osób powyżej 50. roku życia

powiedział minister Władysław Kosiniak-Kamysz
na temat środków z rezerwy Funduszu Pracy, uruchomionych w sierpniu
tego roku. Środki te mają posłużyć Znansowaniu zadań na rzecz promo-
cji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodo-
wej. Nasze województwo otrzymało na ten cel ponad 35 mln zł.

Najwyższy wskaźnik bezrobocia
wśród osób 50+ w wojewódz-
twie śląskim należy do Dąbrowy
Górniczej, dlatego działania
urzędu pracy ukierunkowane są
na podjęcie działań, zmierzają-
cych do złagodzenia tych niepo-
kojących statystyk i stworzenie
możliwości podjęcia trwałego
zatrudnienia. Projekt
„Dąbrowski program aktywi-
zacji zawodowej osób bezro-
botnych powyżej 50. roku ży-
cia” zakłada wsparcie dla 40
osób zarejestrowanych w PUP,
a jego efektywność zaplano-
wana jest na poziomie 70%.
Warto podkreślić, że urzędnicy
zaangażowali w swoje działania
licznych pracodawców – zawar-
to 20 porozumień, a co najmniej
28 uczestników będzie miało
szansę na trwałe zatrudnienie.
Urząd w ramach przygotowane-
go projektu programu specjal-
nego proponuje uczestnikom
kompleksowe wsparcie od mo-
mentu „wejścia” w ramach szko-
leń miękkich, poradnictwa za-
wodowego, pośrednictwa pra-
cy, poprzez wykorzystanie ele-
mentów specyVcznych (bony
wizerunkowe, premie za zatrud-

nienie), a skończywszy na za-
trudnieniu w ramach staży za-
wodowych.
Projektodawca zaplanował dwa
rodzaje elementów specyVcz-
nych, których odbiorcami doce-
lowo będą osoby bezrobotne.
Pierwszy z nich to zaoferowanie
na etapie poprzedzającym staże
– bonu wizerunkowego, dzięki
któremu uczestnicy projektu
będą mogli skorzystać z usług
fryzjera, kosmetyczki, wizażyst-
ki, a także zakupić ubrania i obu-
wie, pozytywnie wpływające na
wizerunek w nowo podejmowa-
nej pracy (40 osób). Drugi to jed-
norazowe premie za zatrudnie-
nie, korzystne zarówno dla bez-
robotnego, jak i pracodawcy.
Przedsiębiorcy mogą otrzymać
jednorazową premię za zatrud-
nienie w momencie, gdy po od-
bytym stażu zatrudnią osobę
bezrobotną na minimum 3 mie-
siące. Natomiast osoby bezro-
botne otrzymają premię, jeśli
w przeciągu miesiąca od zakoń-
czenia stażu podejmą pracę u in-
nego pracodawcy (40 osób).
Wnioskowana kwota doZnan-
sowania: 433 200,00 zł, zaplano-
wana efektywność: 70%. �
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J
ak pokazują statystyki, wciąż naj-
więcej absolwentów na poziomie
szkół średnich opuszcza licea ogól-

nokształcące (29 308 osób w 2011 r.),
w dalszej kolejności są to technika i licea
zawodowe (18 076), a szkołę zawodową
ukończyło zaledwie 7555 osób. Szacuje
się, że w tym roku liczba absolwentów
w większości typów szkół wzrosła. Wy-
jątek stanowią absolwenci liceów profi-
lowanych.Ten typ kształcenia nie spraw-
dził się i powoli jest wygaszany. Cieka-
we zjawisko dotyczy zasadniczych szkół
zawodowych, które stają się coraz bar-
dziej popularne. Wprawdzie wśród ab-
solwentów jeszcze notujemy spadek,

jednak w kolejnych latach można prze-
widywać znaczny wzrost liczby absol-
wentów zasadniczych szkół zawodo-
wych – obecnie w klasie III uczy się 8 875
uczniów, zaś w klasie II – 9 835.

Sami pedagodzy starają się czujnie
obserwować rynek pracy, elastycznie
dostosowując profile kształcenia do
jego potrzeb. Rośnie również świado-
mość konieczności przygotowania mło-
dych ludzi do świadomych wyborów
kierunku kształcenia, myślenia o za-
wodowej przyszłości już na poziomie
szkoły gimnazjalnej.

– W 2008 roku pojawiła się koniecz-
ność zapewnienia naszym uczniom

opieki doradcy zawodowego. Pomysł,
żeby pracował z uczniami już w gim-
nazjum okazał się doskonałym narzę-
dziem wsparcia. Mamy zaangażowa-
nego doradcę, któremu nie brak po-
mysłów, udało nam się zdobyć tytuł Naj-
lepszej w Polsce Szkoły Przedsiębior-
czości. Ciągle poszukujemy nowych
form aktywizacji naszych uczniów,
stąd pojawił się konkurs „Giełda za-
wodów – moja droga do wymarzonego
zawodu” – wyjaśnia Tomasz Pawłow-
ski, dyrektor Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 14 w Sosnowcu.

CIĄG DALSZY NA STR. 10
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Wymarzony zawód
– świadoma decyzja
Paulina Cius

Niejedna wielka
kariera, niejeden
wielki biznes zaczyna
się od dziecięcej pasji,
która konsekwentnie
rozwijana potrafi
uczynić z nas ludzi
sukcesu. O tym,
że warto dbać o ten
potencjał przekonuje
się coraz więcej
rodziców oraz
uczniów, dla których
uczenie się przez całe
życie staje się normą.
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Temat numeru

CIĄG DALSZY ZE STR. 9

Trzecia edycja pod patronatem Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy w Katowi-
cach zakończyła się w czerwcu tego
roku. Uczestnicy mieli za zadanie przy-
gotować prezentację, wykonaną do-
wolną techniką, która pokazuje ścież-
kę kształcenia i zdobywania kwalifikacji
w wymarzonym zawodzie.

– Świadomość konieczności zdoby-
wania wiedzy, pokonywania pewnych
szczebli edukacji jest bardzo ważna przy
podejmowaniu decyzji o tym, kim chcę
być w przyszłości. Konkurs ma na celu
wypracowanie w młodzieży potrzeby
planowania kariery. Marzenie o kon-
kretnym zawodzie warto skonfronto-
wać z tym, jak wygląda droga do niego.To
także moment zastanowienia, czy mam
rzeczywiście predyspozycje, czego po-
winienemsięuczyćwięcej, jakąszkołępo-
winienem wybrać, by zdobyć takie kwa-
lifikacje – relacjonuje Anna Szaszkows-
ka, doradca zawodowy w ZSO w Sos-
nowcu, pomysłodawczyni konkursu.

Co o swoich wyborach mówią sami
uczestnicy? Większość uczy się jeszcze
w gimnazjum, choć niektórzy od wrześ-
nia zaczęli naukę w szkole średniej. Spo-
ro z nich wybrało już konkretny kierunek
nauczania, związany z tym, co chcieliby
robić w przyszłości. Na pytanie, skąd wy-
nika ich wybór zawodu zwykle odpo-
wiadają: „od małego się tym interesuję”.
Wszystko wskazuje na to, że młodzi lu-
dzie są konsekwentni i wierni swoim
wyborom, choć niektórzy znajdują po
drodze nowe pasje. Przykładem jest lau-
reatka konkursu – Wiktoria Kopała
(14 l.), której praca przedstawiała włas-
ną drogę do zawodu fryzjerki.

– Użyłam techniki plakatu i rysun-
ków, żeby pokazać, jak od najmłod-
szych lat interesowałam się tym za-
wodem. Na jednym jestem małą dziew-
czynką, na kolejnych jestem starsza

i uczę się w szkole, ostatnie przedstawia
mnie we własnym salonie. Chociaż te-
raz raczej skłaniam się ku fotografii,
a rodzice namawiają mnie jednak na za-
jęcie, z którego będę miała pieniądze.
Być może uda się połączyć obie pasje
w przyszłości? – zastanawia się.

Dwa lata starszy Michał Kucharski nie
ma za to żadnych wątpliwości – będzie
informatykiem, prowadzącym własną
firmę. Ma już nawet konkretną nazwę
„Michał Kucharski – strony, skrypty
i grafika” oraz stronę internetową na
swój temat (www.kocharskov.cba.pl).
Praca, jaką przygotował na konkurs, to
oczywiście strona internetowa.

– Zaczęło się od pierwszego kompu-
tera, potem było kółko informatyczne
i tak mnie to wciągnęło. Skłaniam się ra-
czej przy tworzeniu stron www, bo jak
twierdzi mój tata, informatykiem może
być każdy – podkreśla. O tym, że jest
konsekwentny w swoich decyzjach
świadczy również wybór szkoły średniej
– w tej chwili jest uczniem pierwszej
klasy technikum o profilu informa-
tycznym. Po jej skończeniu zamierza
uruchomić własny biznes.

Pasję po rodzicach odziedziczyła We-
ronika Zyga (14 l.), która od dziecka

wędrowała z nimi pod górach. Tam
miała okazję przyjrzeć się pracy prze-
wodnika i właśnie tego zawodu doty-
czyła jej konkursowa praca. Wszech-
stronność tej profesji pociąga ją naj-
bardziej.

– W tej chwili wycieczki po górach już
mnie trochę męczą, ale bycie prze-
wodnikiem wycieczek, zwiedzanie no-
wych miejsc to bardzo atrakcyjne zaję-
cie. Na pewno trzeba znać dobrze język,
a jeżeli chodzi o studia, to ja raczej wy-
biorę geografię – wymienia.

Bartek Kubicki, jej rówieśnik, ma dy-
lemat, bowiem pociąga go grafika kom-
puterowa i piłka nożna, którą trenuje
w klubie sportowym. Podczas konkur-
su przedstawił jednak ścieżkę kariery
do zawodu grafika, bo jak mówi: „to mi
najlepiej wychodzi”. Jego przypadek
pokazuje, że nauka zdobyta na lek-
cjach przydaje się podczas zwykłego
grania z kolegami na komputerze.

– W piątej klasie podstawówki pod-
czas grania okazało się, że trzeba stwo-
rzyć avatary do gier. Przypomniałem so-
bie, że coś takiego przerabialiśmy na
lekcji w szkole. I tak zacząłem je two-
rzyć. Teraz animacje wciągnęły mnie na
tyle, że montuję filmy, zapowiedzi im-
prez, prezentacje – także dla klubów
sportowych.

O tym, co stanie się jego sposobem na
życie jeszcze zdecyduje, podobnie jak
większość śląskich gimnazjalistów. Każ-
dy jednak podkreśla w rozmowach, że
warto skupiać się na swoich zaintere-
sowaniach i poszukiwać dodatkowych
zajęć, kółek tematycznych w szkołach, na
których można je rozwijać. Także udział
w konkursie „Giełda zawodów – moja
droga do wymarzonego zawodu” była
dla nich cenną nauką – prześledzenie,
jaką szkołę należy skończyć, jakie zdo-
być kwalifikacje pozwala uświadomić
młodemu człowiekowi, że do marzeń
czasem prowadzi długa droga. �

Maciej Zegarek
kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, WUP
w Katowicach
Najlepiej jeśli wykonywana praca jest zgodna z naszymi kwaliVkacjami,
predyspozycjami oraz osobistymi zdolnościami, talentem czy pasją. Te
czynniki dają szansę na to, że swoją pracę będziemy wykonywać do-
brze, staniemy się specjalistami w danej branży. Idąc dalej – jeśli jesteś-
my dobrzy w swoim zawodzie, pracodawcy bardziej nas docenią i ła-
twiej odnajdziemy się na rynku pracy.

Tomasz Pawłowski, dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 14 w Sosnowcu
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Jak przedstawiają się
podstawowe zmiany
w systemie edukacji
po 1.09.2012?
Z nowym rokiem szkol-
nym 2012/2013 w szko-
łach ponadgimnazjal-
nych zaczęła obowiązy-
wać nowa podstawa
programowa. Zmiana
dotyczy zarówno liceów
ogólnokształcących
i techników, jak i zasad-
niczych szkół zawodo-
wych. Nauka w tych
dwóch ostatnich typach
szkół, podobnie jak w li-
ceach ogólnokształcą-
cych, jest powiązana
z nauką w gimnazjach.

W technikum i zasad-
niczej szkole zawodowej
uczniowie uczą się teraz
się tych samych przed-
miotów kształcenia ogól-
nego co uczniowie
w pierwszej klasie lice-
um. Dzięki temu absol-
wenci zreformowanych
zasadniczych szkół za-
wodowych będą mogli
kontynuować naukę
np. w liceach ogólno-
kształcących dla doro-
słych od razu od drugiej
klasy. Założeniem wpro-
wadzanych zmian
w kształceniu zawodo-
wym jest również uela-
stycznienie systemu eg-
zaminów potwierdzają-
cych kwalifikacje zawo-
dowe. Dzięki temu
zwiększy się skuteczność
i efektywność systemu
kształcenia zawodowe-

go, a co za tym idzie bę-
dzie lepiej dostosowany
do potrzeb rynku pracy.
Dzięki zmianie przepi-
sów ułatwione ma być
nie tylko uzyskiwanie
wykształcenia zawodo-
wego, ale także uzupeł-
nianie kwalifikacji i zdo-
bywanie nowego zawo-
du. Wszystkie zawody
szkolne są podzielone na
kwalifikacje (od jednej
do trzech). Każda musi
zostać potwierdzona eg-
zaminem.

Co możemy w tej chwi-
li powiedzieć o szkol-
nictwie zawodowym
w naszym wojewódz-
twie? W ostatnim cza-
sie mówi się coraz wię-
cej o „odrodzeniu”
szkół tego typu.
Młodzi ludzie kończąc
naukę w gimnazjum naj-
częściej wybierają licea
ogólnokształcące. Dru-
gie miejsce zajmują tech-
nika i na trzecim znaj-
dują się szkoły zawodo-
we. Tak wynika ze staty-
styk. Należy zaznaczyć
jednak, że w ciągu ostat-
nich kilku lat przybyło
szkół zawodowych w wo-
jewództwie śląskim.
Trudno na razie mówić
o spektakularnym zain-
teresowaniu kształce-
niem w tego typu szko-
łach, ale na rynku pracy
coraz dotkliwiej odczuwa
się brak wykwalifikowa-
nych specjalistów i to ry-

nek może wymóc pewne
zmiany. Przykład?
Otwierające się szkoły
kształcące w zawodzie
górnika eksploatacji po-
dziemnej. Zdobycie rze-
telnego wykształcenia za-
wodowego daje szansę
na atrakcyjną pracę.
Ważne jest, aby szkol-
nictwu zawodowemu
przywrócić należną mu
rangę. Zawsze podkre-
ślam, jak istotna jest rola
doradcy zawodowego,
który już w pierwszej kla-
sie gimnazjum powinien

rozmawiać z uczniem
o jego przyszłości. Pro-
fesjonalne doradztwo
przyniesie rezultaty
w postaci efektywniej-
szego i bardziej dostoso-
wanego do potrzeb rynku
pracy indywidualnego
planu kariery zawodo-
wej. Zależy nam na tym,
aby młodzież, która koń-
czy szkoły kształcące
w zawodzie, mogła także
zdać maturę i myśleć
o studiach.

CIĄG DALSZY ROZMOWY

NA STR. 12

Przywróćmy szkolnictwu
zawodowemu należną mu rangę

Rozmowa ze Stanisławem Faberem, śląskim kuratorem oświaty
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CIĄG DALSZY ZE STR. 11

Większość młodych
ludzi sądzi, że prestiż
i dobrą pracę otrzymają
tylko po studiach. Tym-
czasem posiadanie fa-
chu w ręku jest dziś bez-
cenne na rynku pracy,
a wcale nie zamyka dro-
gi do dalszego kształce-
nia. Uławiają to wspom-
niane przeze mnie zmia-
ny w szkolnictwie za-
wodowym.

Poza tym, w ramach
realizowanego w na-
szym województwie

projektu „Mam zawód
– mam pracę w regio-
nie”, uruchomiliśmy
platformę e-learningo-
wą. Zajęcia na platfor-
mie przeznaczone są dla
uczniów, którzy chcą
przygotowywać się do
egzaminu maturalnego,
wyrównać lub poszerzać
swoją wiedzę z wybra-
nego przedmiotu pod
okiem najlepszych eks-
pertów bez wychodze-
nia z domu. Celem pro-
wadzonego wspólnie
z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa
Śląskiego projektu sys-

temowego jest zwięk-
szenie atrakcyjności, ja-
kości i prestiżu szkół lub
placówek kształcenia za-
wodowego w wojewódz-
twie śląskim.

Jak w świetle nowych
przepisów będzie wy-
glądała kwestia po-
twierdzania kwaliNka-
cji na zakończenie
kształcenia w szkole
średniej?
Wszystkie zawody szkol-
ne są podzielone na
kwalifikacje (od jednej
do trzech). Każda musi

zostać potwierdzona eg-
zaminem. Umożliwia on
uzyskanie dyplomu po-
twierdzającego kwalifi-
kacje zawodowe lub
świadectwa potwier-
dzającego kwalifikację
w zawodzie – jeżeli zos-
tał przeprowadzony
w zakresie jednej kwali-
fikacji. Egzamin odbywa
się osobno dla każdej
kwalifikacji wyodręb-
nionej w zawodzie. Rea-
lizacja programu nau-
czania, i tym samym
przygotowanie uczniów
do egzaminu potwier-
dzającego kolejne kwa-

lifikacje w nauczanym
zawodzie, odbywa się
w trybie umożliwiają-
cym przystąpienie do
tych egzaminów w ses-
jach egzaminacyjnych
organizowanych przez
Okręgową Komisję Eg-
zaminacyjną w porozu-
mieniu z Centralną Ko-
misją Egzaminacyjną
w danym roku szkol-
nym. Uzyskanie dyplo-
mu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe
następuje po zdaniu eg-
zaminu w zakresie
wszystkich kwalifikacji

wyodrębnionych w da-
nym zawodzie.

Zmiany dosięgnęły
również edukacji osób
dorosłych. Na czym
one polegają?
Przede wszystkim od
września zlikwidowano
klasę pierwszą, a w la-
tach następnych prze-
staną funkcjono-
wać m.in. zasadnicze
szkoły zawodowe dla do-
rosłych, technika, licea
profilowane oraz uzu-
pełniające licea ogólno-
kształcące dla doro-
słych. Klasy dotychcza-

sowego technikum uzu-
pełniającego dla doro-
słych będą likwidowa-
ne od 1 września 2013 r.
Pojawiły się natomiast
nowe rodzaje form po-
zaszkolnych, prowadzą-
cych kształcenie usta-
wiczne. Poza tym nowa
konstrukcja klasyfika-
cji zawodów szkolnictwa
zawodowego ma istot-
ne znaczenie dla kształ-
cenia ustawicznego osób
dorosłych. Kształcenie
w zakresie kwalifikacji
wyodrębnionych w za-
wodach odbywać się bę-

dzie teraz również na
kwalifikacyjnych kur-
sach zawodowych. Ich
ukończenie będzie
uprawniało do przystą-
pienia do zewnętrznych
egzaminów potwierdza-
jących kwalifikacje
w zawodzie, organizo-
wanych przez okręgowe
komisje egzaminacyjne.
Taki model kształcenia
ustawicznego niewąt-
pliwie jest bardziej adek-
watny do potrzeb ciągle
zmieniającego się rynku
pracy. �

ROZMAWIAŁA
PAULINA CIUS

Młodzi ludzie kończąc naukę w gimnazjum najczęściej wybierają licea
ogólnokształcące. Drugie miejsce zajmują technika i na trzecim znajdują się
szkoły zawodowe. Tak wynika ze statystyk. Należy zaznaczyć jednak,
że w ciągu ostatnich kilku lat przybyło szkół zawodowych wwojewództwie
śląskim. Trudno na razie mówić o spektakularnym zainteresowaniu
kształceniemwtego typu szkołach, alena rynkupracy corazdotkliwiej odczuwasię
brak wykwalifikowanych specjalistów i to rynekmoże wymóc pewne zmiany.

Stanisław Faber
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W
ydarzenieodbywasięwtym
roku pod nośnym hasłem:
„Praca: zawód czy kompe-

tencje”, organizatorzy – Stowarzy-
szenie Doradców Szkolnych i Zawo-
dowych RP wychodzą tym samym
naprzeciw wyzwaniom, jakie przy-
noszą zmiany w systemie edukacji.

– Stoimy przed zmianą, innym po-
dejściem do wykształcenia. Czeka
nas przebudowa systemu edukacyj-
nego – wyjaśnia Beata Grzelak z za-
rządu SDSiZ, dlatego impreza skupia
się przede wszystkim na poradnic-
twie kariery dla każdego ucznia.

Zmiany na rynku pracy, rozwój
technologiczny, nowe idee, inne pro-
cesy modernizacyjne, a także inte-
gracja Unii Europejskiej oraz proce-
sy demograficzne sprawiają, że każ-
dy w ciągu swojego życia będzie mu-
siał stawiać czoła nowym wyzwa-
niom. Uczenie się przez całe życie,
rozwijanie i uaktualnianie posiada-
nych umiejętności, nabywanie no-
wych kompetencji to konieczność, ale
również przyjemność bycia eksper-
tem. Naprzeciw tym zmianom wy-
chodzi nowe podejście do procesu
uczenia się.

Wiedza, umiejętności i kompeten-
cje społeczne to najważniejsze zało-
żenia tworzonej Polskiej Ramy Kwa-
lifikacji, zgodnej z ideą uczenia się
przez całe życie.

CIĄG DALSZY NA STR. 14

Ogólnopolski Tydzień Kariery Wydarzenie

Kariera zaczyna się
od kołyski?

Przed nami kolejna edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery,
która odbędzie się w dniach 15-21.10.2012. O tym, że warto rozwijać
zdolności od najmłodszych lat możemy się przekonać
podczas warsztatów, seminariów i spotkań w poradniach,
które będą pełniły dyżury podczas OTK.

Andrzej Dużyk Gabriela Woźnica-Bańka
kierownik Centrum Metodycznego
Poradnictwa Zawodowego

W działania przewi-
dziane w ramach Ogól-
nopolskiego Tygodnia
Kariery włączamy się
od pierwszej edycji,
przygotowując zwykle
dwa bloki spotkań –
pierwszy dedykowany
doradcom zawodo-
wym, drugi skierowany
bezpośrednio do klien-
tów, którym w zależ-
ności od tematu wio-
dącego OTK oferujemy
różne usługi związane z poradnictwem zawodowym.
W tym roku program przygotowany przez Centrum
skupia się na nowo zatrudnionych doradcach z tere-
nu województwa śląskiego. Jako osoby wspierające
w podejmowaniu decyzji dotyczących zawodowych
wyborów, doradcy zobligowani są do podnoszenia
własnych kompetencji i znajomości rynku pracy, dla-
tego wspieramy tych, którzy dopiero zaczęli pracę
w tym zawodzie. Tegoroczna edycja Ogólnopolskie-
go Tygodnia Kariery skupia się wokół młodych, dlate-
go też zaplanowaliśmy warsztaty dla absolwentów
szkół ponadgimnazjalnych, studentów i młodych
osób, korzystających z usług pomocy społecznej.
Głównym celem spotkań jest pokazanie, jak ważne
jest pozyskiwanie i rozwój kompetencji, także tych
związanych z przedsiębiorczością. Tradycyjnie warsz-
taty odbędą się równolegle
w Katowicach oraz Vliach WUP w Bielsku-Białej
i Częstochowie.
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Wydarzenie

DOKOŃCZENIE ZE STR. 13

Stałe zdobywanie kompetencji, co-
raz większa rola edukacji oraz nie-
ograniczony dostęp do wiedzy po-
przez internet, szkolenia czy kursy
znacznie zmienia podejście do kształ-
cenia. Ważne jest to, co rzeczywiście
potrafimy, w czym możemy się spe-
cjalizować – wokół tego tematu kon-
centrować się będą spotkania towa-
rzyszące OTK w całym kraju.

Wczesna edukacja – to się
opłaca
Nowoczesne podejście do poradnict-
wa zawodowego uznaje, że im wcześ-
niej nauczymy nasze dzieci i młodzież
szukać informacji, wybierać, plano-
wać, podejmować odpowiedzialne
decyzje, tym lepiej będą przygoto-
wane do sukcesów w życiu zawodo-
wym. Ważne jednak, by umiejętnie
wspomagać te poszukiwania oraz
dokonywane wybory i tu niezbędna
rola doradcy zawodowego.

Ogólnopolski Tydzień Kariery od
2009 roku inspiruje do ogólnopol-
skich i lokalnych inicjatyw, działań
i kreatywności na rzecz wzmocnienia
świadomości potrzeby wsparcia dla
lepszej edukacji, pracy i kariery każ-
dego niezależnie od wieku. Adresa-
tami są zatem wszyscy potrzebujący
profesjonalnego wsparcia w plano-
waniu dalszej edukacji, zawodu, pra-
cy, kariery. Jak pokazuje program, co
roku znajdziemy tu atrakcje dla
uczniów, studentów, jak i osób doro-
słych.Imprezaspełniatymsamymza-
łożenia całożyciowego poradnictwa
zawodowego.WojewódzkiUrządPra-
cy w Katowicach, poprzez działania
Centrum Informacji i Planowania
KarieryZawodowej,włączasięwmis-
ję OTK, organizując każdego roku
spotkania dla doradców zawodo-
wych z całego województwa oraz
warsztaty skierowane do szkolnej
młodzieży i osób poszukujących za-
trudnienia. W akcję włączają się tak-
że publiczne służby zatrudnienia po-
przez giełdy pracy, spotkania z do-
radcami zawodowymi, konferencje,

seminaria i szkolenia. Forma wspar-
cia zależy wyłącznie od kreatywności
partnerówOTK–jakwspominająpo-
mysłodawcy, marzeniem jest, by
świadczenie usług orientacji zawo-
dowej i poradnictwa wkroczyło jako
innowacyjne rozwiązanie do przed-
szkoli oraz uniwersytetów trzeciego
wieku. Dzięki oddolnym inicjaty-
wom na poziomie lokalnym jest to
możliwe, bowiem w kręgu zaintere-
sowań są najmłodsi, ich rodzice, ak-
tywni zawodowo i poszukujący swe-
go miejsca na rynku pracy. �

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA MOŻNA ZNALEŹĆ
NA STRONIE ORGANIZATORA: WWW.TYDZIENKARIERY.PL

Nowy sposób opisywania szeroko rozumianej edukacji – poprzez
efekty uczenia się, konieczność reagowania na zmiany na rynku
pracy w toku całego życia człowieka wymusza lepsze dopasowanie
do naszych potrzeb systemów szkolenia i kształcenia. Aby zaspo-
koić te oczekiwania i potrzeby, powstała koncepcja Europejskich
Ram KwaliVkacji w 2004 roku, a w ślad za nią poszły Zalecenia Par-
lamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskich Ram Kwali-
Vkacji dla Uczenia się przez Całe Życie. W końcu również – Zalece-
nie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r.
w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiąg-
nięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). W Polsce pra-
cami nad PRK zajmuje się Instytut Badań Edukacyjnych w ramach
projektu Vnansowanego z EFS. Celem działań jest ułatwienie po-
równywania kwaliVkacji zdobywanych w różnym czasie, miejscach
i formach, lepsze dostosowanie kwaliVkacji do potrzeb rynku pra-
cy, a w efekcie wzrost mobilności pracowników, wypromowanie
i ułatwienie uczenia się przez całe życie. Wszystkie kraje europej-
skie dobrowolnie przystępują do wdrożenia krajowych ram kwali-
Vkacji, każdy powinien odnieść krajowe kwaliVkacje do ośmiu po-
ziomów Europejskich Ram KwaliVkacji. Dzięki temu ERK będą spój-
nym punktem odniesienia dla systemów krajowych, pozwolą na
zintegrowanie efektów uczenia się, gdziekolwiek ma ono miejsce.
Docelowo wszystkie kwaliVkacje nadawane w Europie (poświad-
czone przez dyplomy, świadectwa, certyVkaty, upoważnienia)
będą zawierały odniesienie do poziomu krajowych ram kwaliVka-
cji, a za ich pośrednictwem do Europejskich Ram KwaliVkacji. Dla-
tego każdy kraj opracowuje własny model krajowych ram kwaliV-
kacji, a powiązanie tych ram poszczególnych państw członkow-
skich, opracowanych zgodnie z ich własnym ustawodawstwem
i praktyką, z Europejskimi Ramami KwaliVkacji umożliwi porówny-
wanie kwaliVkacji pomiędzy krajami.

Co to jest Polska
Rama KwaliLkacji?

WARTO WIEDZIEĆ

Ogólnopolski Ty-
dzień Kariery w Wo-
jewódzkim Urzędzie
Pracy w Katowicach

15.10.2012, godz. 9.00-
13.00 „Kompetencje a wie-
lokulturowość” – szkolenie
kierowane do nowo zatrud-
nionych doradców zawodo-
wych z PUP woj. śląskiego;
19.10.2012 r., g. 10.00-
14.00 Określanie kompeten-
cji metodą AC/DC
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I
mpreza organizowana
16.09.2012 przez Wy-
dział Europejskiego Fun-

duszu Społecznego Urzę-
du Marszałkowskiego wpi-
suje się w obchody Euro-
pejskiego Roku Aktywności
Osób Starszych i Solidar-
ności Międzypokoleniowej
i trzeba podkreślić, dosko-
nale łączyła te idee pod-
czas tematycznych warsz-
tatów dla małych i dużych.
To właśnie tutaj dzieciaki
we wspólnej zabawie mog-
ły się przekonać o wielkości
swoich rodziców i dziad-
ków, a starsi opiekunowie
na nowo odkryć w sobie małego
człowieka, ciekawego świata. Na
odwiedzających czekały cztery stre-
fy tematyczne – edukacyjna
z warsztatami fotograficznymi, za-
jęciami z ekologii, paleontologii oraz
skarbnicą wiedzy na temat praw na-
tury, integracyjna, gdzie młodzi
i starzy mieli szansę wspólnego gra-
nia na bębnach, tworzenia cerami-
ki czy nauki malarstwa, aktywiza-
cji, promującej zdrowe życie i ak-
tywność bez względu na wiek –
przez cały czas trwania imprezy
można było wziąć udział w nordic

walkingu po parku, tańczyć, ćwiczyć
jogę czy wyginać ciało podczas zajęć
tai-chi lub fitness dla seniorów.
Strefa kreacyjna należała do naj-
bardziej obleganych za sprawą pro-
wadzących zajęcia: mim na warsz-
tatach teatralnych, cyrkowcy, sły-
nąca z muzycznych eksperymen-
tów z dziećmi Asi Mina. Przyciąga-
ły także tworzywa, z których po-
wstawały najróżniejsze konstrukcje
– surowce wtórne, kartony, bibuły,
słomy, słowem wszystko to, co moż-
na znaleźć pod ręką, a zwykle ląduje
w koszu na śmieci. W międzypoko-

leniowym twórczym chao-
sie powstawały wymarzo-
ne miejsca pracy dziadków
i wnuków. Piknik uroczy-
ście otworzył marszałek
województwa śląskiego
Adam Matusiewicz, za-
chęcając do aktywności
i podkreślając wagę soli-
darności międzypokole-
niowej. Wśród osób pro-
wadzących warsztaty
byli m.in. beneficjenci
środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
z naszego regionu, a infor-
macje o tym, jak stać się be-
neficjentem przez cały czas

udzielane były w Punkcie Informa-
cyjnym, gdzie dyżurowali pracow-
nicy Urzędu Marszałkowskiego, Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy w Kato-
wicach oraz Regionalnych Ośrod-
ków EFS. Nie zabrakło również wra-
żeń artystycznych, płynących
z głównej sceny. O dobry humor
publiczności zadbały kabarety: Te-
nor oraz Drzewo a Gada, natomiast
muzyczne atrakcje zapewnili Chłop-
cy kontra Basia oraz gwiazda wie-
czoru – Maria Peszek. Całość zwień-
czyło tysiąc lampionów wypusz-
czonych w niebo. �

Czas na fundusze europejskie

Europejski Patchwork Pokoleniowy,
czyli rodzina w działaniu
Jest jak małe przedsiębiorstwo, inspiruje się nawzajem, wspiera,
kreuje nowe rozwiązania i chroni. Co jeszcze może razem robić rodzina?
Bawić się – to proste! O czym mogliśmy się przekonać podczas
pikniku integracyjnego w Parku Śląskim w Chorzowie.

Andrzej Dużyk

PIKNIK WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
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Czas na fundusze europejskie

W
wydarzeniu pod patro-
natem Prezydenta RP
wzięli udział m.in.:

prof. Irena Lipowicz, rzecznik
praw obywatelskich, pełno-
mocnik rządu ds. równego trak-
towania Agnieszka Kozłowska-
Rajewicz, podsekretarz stanu
w MPiPS Czesława Ostrowska,
europoseł dr Jan Olbrycht oraz
przedstawiciele lokalnych in-
stytucji i organizacji.

– Traktujmy osoby 50 plus
jako pełnoprawnych członków
społeczeństwa. Pamiętajmy, że
osiągnięcie wieku emerytalnego
nie musi oznaczać automatycz-
nie przejścia na emeryturę – je-
śli ktoś chce i może dalej praco-
wać, powinien to robić – pod-
kreślała podczas pierwszego dnia
obrad Irena Wóycicka, minister
w Kancelarii Prezydenta RP.

– Osoby starsze są inwestycją,
którą społeczeństwo musi do-
cenić. Trzeba wykorzystać chęć
ludzi starszych i to, że chcą być
aktywni. Zadaniem służb jest
ułatwienie im działalności. Se-
niorzy w czasie działania muszą
mieć poczucie, że są ważni i za-
uważani – dodawał Jan
Olbrycht.

Oś imprezy stanowiły liczne
panele dyskusyjne, poruszające
tematykę aktywności seniorów
na rynku pracy, ich roli w kształ-
ceniu nowego pokolenia pra-
cowników, np. „Senior + młody
na rynku pracy = wrogowie czy
partnerzy w świetle wyników
Bilansu Kapitału Ludzkiego”,
w którym udział wzięli przed-
stawiciele PARP oraz dr Tadeusz
Kiecka-Niechajowicz, zastępca
kierownika Obserwatorium
Rynku Pracy WUP w Katowi-
cach. O tym, że osoby po 50.
roku życia doskonale spraw-

dzają się w rodzinnych firmach
przekonywali Małgorzata Gry-
can oraz Andrzej Barański, am-
basador firm rodzinnych 2011
w Małopolsce. Sami odwiedza-
jący mogli liczyć w tych dniach
na pomoc specjalistów, pełnią-
cych dyżury. Do ich dyspozycji
byli przedstawiciele MOPS, Biu-
ra Rzecznika Praw Obywatel-
skich, policji i straży pożarnej
oraz prawnicy. Nie zabrakło
także zajęć sportowych, które
regularnie odbywają się rów-
nież poza kongresem w ramach
Parkowej Akademii Wolonta-
riatu.

Kongres, wpisany na krajo-
wą listę wydarzeń promujących
Europejski Rok Aktywności
Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej, odbył się
w dniach od 17 do 19 września
w Parku Śląskim. Organizato-
rzy: Park, Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej oraz Parko-
wa Akademia Wolontariatu.
Przyłączyło się do niego kilka-
naście miast naszego woje-
wództwa, m.in. Gliwice, Sie-
mianowice Śląskie, ale także
niewielkie Krzyżanowice. �

ANDRZEJ DUŻYK

Wielkie święto seniorów
Po raz pierwszy na tak
szeroką skalę dyskuto-
wano o przyszłości osób
starszych. W samą porę,
kiedy tyle kontrowersji
wokół podniesienia
wieku emerytalnego.
Podczas Kongresu
Obywatel Senior
sięgano po tematy
często niewygodne,
by zastanowić się dłużej
w różnorodnym
środowisku
– instytucjonalnym,
naukowym
i artystycznym, co może
zaoferować Polsce senior
i co Polska może
zaoferować seniorowi.
Trzy dni spotkań to tak
naprawdę początek do
merytorycznej dyskusji,
która powinna trwać
przez cały rok.

WIĘCEJ INFORMACJI DLA SENIORÓW NA STRONIE: WWW.PARKSLASKI.PL
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W
województwie śląskim każ-
dego roku powstaje kilka
tysięcy nowych firm ze

środków Funduszu Pracy bądź unij-
nych, co czyni z nas liderów pod
względem liczby firm z sektora MŚP
w kraju. Istotną rolę w tym procesie
odgrywają doradcy, których pomoc
na etapie otwierania biznesu jest
kluczowa dla przyszłego przedsię-
biorcy.

W lipcu tego roku Wojewódzki
Urząd Pracy w Katowicach rozpo-
czął realizację projektu systemo-
wego „Wsparcie powiatowych i wo-
jewódzkich urzędów pracy w reali-
zacji zadań na rzecz aktywizacji za-
wodowej osób bezrobotnych w re-
gionie”, którego celem jest podnie-
sienie kwalifikacji pracowników
świadczących bezpośrednią pomoc

osobom bezrobotnym, zaintereso-
wanym rozpoczęciem własnej dzia-
łalności gospodarczej.

– Jak pokazuje doświadczenie,
kluczowe dla przyszłych przedsię-
biorców, poza pomocą finansową,
jest doradztwo i merytoryczne
wsparcie przy podejmowaniu de-
cyzji – pisaniu biznesplanu, przy-
gotowaniu dokumentów, zagadnień
prawno-finansowych związanych
z założeniem i prowadzeniem włas-
nej firmy. Klienci urzędów pracy,
otwierający działalność, oczekują
pomocy w takim zakresie, co nie-
jednokrotnie podkreślali w bada-
niach ankietowych – wylicza Bogdan
Wołowczyk, koordynator projektu.

Proces ubiegania się o dotację na
własną działalność gospodarczą to
tylko początek na drodze do bycia

przedsiębiorcą. Istnieje mnóstwo
barier, z którymi musi się uporać
przyszły właściciel firmy. Sporo za-
leży od samego pomysłodawcy –
powinien wierzyć we własne moż-
liwości, w powodzenie przedsięw-
zięcia, co weryfikują doradcy za-
wodowi podczas spotkań w urzędzie
pracy. W toku wspólnych rozmów,
ubiegający się o dotację ma możli-
wość doprecyzowania swojego biz-
nesplanu, by firma, jaką planuje
założyć, mogła być konkurencyjna
i utrzymać się na rynku. Należy
również wziąć pod uwagę proce-
durę rejestracji, wybór formy rozli-
czania, spełnienie warunków wy-
maganych przepisami prawa, zwią-
zanych ze specyfiką działalności.

CIĄG DALSZY NA STR. 18

Uczymy się, jak doradzać
przyszłym przedsiębiorcom

Dotacja
na własny
biznes
to jedna
z najczęściej
wybieranych
form
wsparcia,
dostępnych
w urzędach
pracy

Paulina Cius
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 17

Bezrobotni startujący na rynku jako
przedsiębiorcy rzadko kiedy posia-
dająwiedzęwtymzakresie,dlategoze
swoimi pytaniami i wątpliwościami
w pierwszej kolejności trafiają do
urzędu pracy, gdzie mogą uzyskać
poradę nieodpłatnie.

Bez odpowiedniego przygotowania,
pracownicy publicznych służb za-
trudnienia nie są w stanie komple-
ksowo wspomagać przyszłych przed-
siębiorców. Rynek stawia przed nimi
coraz większe wymagania, ważne jest
zatem, by doradztwo dotyczące pro-
wadzenia biznesu było na jak naj-
wyższym poziomie, bo od tego zależy
również powodzenie przedsięwzię-
cia, czyli powrót bezrobotnego na ry-
nekpracy.Aktyprawne,interpretacje
przepisów, kwestie podatkowe, BHP
i prawo pracy w firmie, pomysły na
biznes, tworzenie biznesplanu – takie
zagadnienia obejmuje cykl 4 szkoleń
w dwóch edycjach dla 36 pracowni-
ków publicznych służb zatrudnienia.
– Klienci przychodzą do nas z różny-
mipytaniami,dotyczącymiszczegółów
prowadzenia działalności, także cha-
rakter przedsięwzięcia często wyma-
ga od nas poszukiwania odpowiedzi
w skomplikowanej sieci przepisów.
Żeby dobrze doradzać, musimy się
ciągle szkolić, dlatego udział w pro-
jekcie i dostępność do praktycznej,
fachowej wiedzy bardzo przyda mi się
wpracyzawodowej–relacjonujeEwa
Ziajska-Łazaj, uczestniczka projektu.

Wszystkie edycje szkoleń prowa-
dzone są w formie wykładów i warsz-
tatów, które przy okazji służą wy-
mianie doświadczeń i konsultacji pro-
blemów, napotkanych na drodze za-
wodowej. Projekt zakończy się
30.11.2012 r.

Podnoszenie kwalifikacji pracow-
ników, bezpośrednio zajmujących się
przyznawaniem dotacji na otwarcie
własnejdziałalnościgospodarczej, jest
nie tylko odpowiedzią na potrzeby
klientów urzędów pracy, ale również
koniecznością utrzymywania na wy-
sokim poziomie efektywności wyda-
wania środków z Funduszu Pracy.
Wzrost jakości usług z pewnością
wpłynie na dłuższe i lepsze funkcjo-
nowanie nowo powstałych firm na
konkurencyjnym rynku. �

A
ktywizacja osób wykluczo-
nych społecznie na przy-
kładzie dobrych praktyk

stosowanych w Belgii – to przed-
sięwzięcie ukierunkowane na poz-
nanie metod pracy, sprawdzo-
nych możliwości pomocy oraz
efektywnych narzędzi wspiera-
nia na rynku pracy osób wyklu-
czonych społecznie. Główne za-
dania projektu, który rozpoczął się
w styczniu ubiegłego roku, a za-
kończył we wrześniu 2012, to za-
poznanie śląskich służb zatrud-
nienia oraz ich partnerów spo-
łecznych z dobrymi praktykami
stosowanymi na rzecz zwiększenia
zatrudnienia i poprawy warun-
ków życia osób znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy.

Dwunastu reprezentantów in-
stytucji rynku pracy ze Śląska po-
szukuje między innymi poprzez
wizyty studyjne rozwiązań z ob-
szaru projektu możliwych do za-
adaptowania na gruncie woj. ślą-

skiego, a także nawiązuje współ-
pracę międzynarodową pomię-
dzy śląskimi oraz walońskimi
przedstawicielami. Partnerem
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach jest Le Forem –
Waloński Urząd ds. Szkolenia Za-
wodowego i Zatrudnienia w Belgii,
a uczestnikami te urzędy pracy,
w których zarejestrowanych jest
najwięcej osób długotrwale bez-
robotnych, przedstawiciele re-
gionalnych ośrodków pomocy spo-
łecznej oraz NGO działających
w obszarze rynku pracy. W kwiet-
niu odbyła się wizyta studyjna, po-
legająca na wymianie doświad-
czeń i zapoznaniu z dobrymi prak-
tykami w belgijskim Charleroi –
mieście, wokół którego koncen-
truje się przemysł ciężki: hutnic-
two żelaza i stali, przemysł ma-
szynowy i elektrotechniczny. Zbli-
żony mocno do Śląska region, bo-
rykający się z podobnymi proble-
mami, wypracował własne me-
tody podejmowania działań zmie-

Wymiana doświadczeń
z partnerami zagranicznymi
to jedno z istotnych narzędzi
zdobywania wiedzy w zakresie
wspierania osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Projekty
realizowane przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Katowicach
w ramach Programu Leonardo
da Vinci dają możliwość
zapoznania się z dobrymi
praktykami, które można
zastosować na gruncie polskim

Agnieszka Rozmus

Zdobywamy
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rzających do podniesienia pozio-
mu motywacji, zwiększenia zawo-
dowej aktywności czy niezależności
osób długotrwale bezrobotnych,
z niskimi kwalifikacjami, rodzin
o niskich dochodach.

Beneficjenci wymiany: 5 przed-
stawicieli z Wojewódzkiego Urzędu
Pracy, przedstawiciele powiato-
wych urzędów pracy z Częstocho-
wy, Sosnowca, Zawiercia, Bytomia,
reprezentantka Stowarzyszenia Po-
mocy Wzajemnej „Być Razem”,
przedstawiciel Regionalnego Ośrod-
ka Polityki Społecznej Wojewódz-
twa Śląskiego w Katowicach oraz
Spółdzielni Socjalnej „P.U.H.” w Za-
brzu mieli okazję odbyć wizyty
szkoleniowo-doradcze w instytu-
cjach świadczących usługi na rzecz
aktywizacji osób wykluczonych spo-
łecznie, tj. lokalnych urzędach pra-
cy, Centrum Doskonalenia Zawo-
dowego – Forem, Droit et Devoir
asbl w Mons, Lokalnym Urzędzie
Pracy w Morlanwelz, Proxemia, la
Mirec, Relais de l’Emploi, Centrum
Kompetencji – Forem Formation
Environnement. Carrefour jest lo-
kalną platformą zajmującą się bez-
płatnie pomocą w zakresie doradz-
twa, przekwalifikowania, udziela-
niem informacji o możliwościach
podjęcia zatrudnienia, a także za-
łożenia własnej działalności gos-
podarczej; Droit et Devoir znajduje
się w siedzibie Wydziału Politech-
niki Mons, jest placówką zajmującą
się szkoleniami w miejscu pracy;
Maison de l’Emploi (Urząd Pracy)
w Morlanwelz; PROXEMIA w Cha-
pelle-lez-Herlaimont, stowarzy-
szenie zajmuje się działalnością
związaną z „pomocą domową”, ba-
zując na bonach usługowych; LA
MIREC to misja regionalna działa-
jąca na rzecz integracji na rynek
pracy w Monceau-Sur-Sambre; Re-
lais de l’Emploi w Marchienne-Au-
Pont – zakres działania instytucji
obejmuje pomoc w poszukiwaniu
pracy, ale również pomoc w upora-
niu się z osobistymi, rodzinnymi

oraz społecznymi problemami; FO-
REM Formation Environnement to
ośrodek kompetencji, który działa
w sferze przemysłowej. Główny pro-
fil jego działalności to: zarządzanie
środowiskiem, odpadami oraz ener-
gią.

Rezultatem tych spotkań było
zdobycie wiedzy na temat dobrych
praktyk wykorzystywanych we
wsparciu osób wykluczonych spo-
łecznie, w szczególności poznanie
zasad współpracy instytucjonalnej,
instrumentów wsparcia, narzędzi
czy źródeł finansowania. Przydat-
nym doświadczeniem było również
obserwowanie metod pracy z oso-
bami marginalizowanymi w zakre-
sie aktywnego poszukiwania za-
trudnienia. Efektem końcowym jest
dostępny na stronie internetowej
WUP raport z konkretnymi roz-
wiązaniami, możliwymi do zasto-
sowania w obszarach wojewódz-
twa o największej liczbie bezrobot-
nych, przygotowany wspólnie przez
wszystkich uczestników projektu
w oparciu o dobre praktyki z Belgii.

�

Uczestnicy programu Leonardo da Vinci
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Dwunastu
reprezentantów
instytucji rynku
pracy ze Śląska
poszukuje, między
innymi poprzez
wizyty studyjne,
rozwiązań
z obszaru projektu
możliwych
do zaadaptowania
na gruncie
woj. śląskiego,
a także nawiązuje
współpracę
międzynarodową
pomiędzy śląskimi
oraz walońskimi
przedstawicielami

wiedzę od innych
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Aktywizacja osób
niepełnosprawnych
– seminarium dla specjalistów
publicznych służb zatrudnienia

W
ojewódzki Urząd Pracy w
Katowicach, dostrzegając
potrzebę propagowania

wśród pracowników urzędów pra-
cy województwa śląskiego wiedzy i
umiejętności dotyczących aktywi-
zacji osób niepełnosprawnych, zor-
ganizował seminarium „Aktywiza-
cja osób niepełnosprawnych”, któ-
re poprowadził Jan Zieliński, peł-
nomocnik ds. osób niepełnospraw-
nych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Śląskiego.

W spotkaniu (21.08.2012) wzięło
udział 35 uczestników – pracowni-
cy WUP oraz przedstawiciele urzę-
dów pracy z całego województwa.
Program szkolenia obejmował na-
stępujące tematy: podstawowe prze-
pisy prawa dotyczące osób niepeł-
nosprawnych (Ustawa o rehabilita-
cji – pojęcie niepełnosprawności,
stopnie, system orzekania; Ustawa o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy – niepełnosprawny po-
szukujący pracy a bezrobotny, in-
strumenty wsparcia; Kodeks pracy
–przepisy antydyskryminacyjne);
a także: integracja informacji jako
niezbędny czynnik skutecznej akty-
wizacji zawodowej osób niepełnos-
prawnych, aktywizacja zawodowa
niepełnosprawnych priorytetem dla
władz, systematyczny obieg infor-

macji, realna diagnoza, cele, wyko-
nanie (ewaluacja), kompleksowa
współpraca międzyinstytucjonalna
(administracja, związki pracodaw-
ców i pracowników, organizacje po-
zarządowe), informacje dla niepeł-
nosprawnego, dla pracodawcy oraz:
podstawowe kwestie poradnictwa
zawodowego dla osób niepełnos-
prawnych w aspekcie możliwości
osób niewidomych (niedowidzą-
cych) oraz niesłyszących (niedosły-
szących). Uczestnicy otrzymali rów-
nież informacje w zakresie literatu-
ry do wykorzystania w codziennej
pracy oraz propozycje działań, jakie
mogą podjąć w swoim środowisku
zawodowym. O potrzebie stworzenia
sieci współpracy pomiędzy instytu-
cjami, przepływu informacji, mó-
wił wielokrotnie podczas swojego
wystąpienia Jan Zieliński, podkre-
ślając, że takie inicjatywy jak wspól-
ne seminaria czy konferencje w koń-
cowym efekcie dają niepełnospraw-
nemu możliwość otrzymywania
kompleksowej wiedzy – gdzie i o
jaką pomoc może się ubiegać.

Warto podkreślić, iż w WUP pla-
nowana jest kontynuacja meryto-
rycznych spotkań o podobnej te-
matyce. �

PAULINA CIUS

Oferty pracy z kraju i zagranicy, warsztaty
dotyczące warunków życia i zatrudnienia
w krajach EOG, przedsiębiorczości i efek-
tywnego poszukiwania pracy – te oraz
wiele innych propozycji czeka na odwie-
dzających tegoroczną, dziewiątą edycję
targów, organizowanych przez Wojewódz-
ki Urząd Pracy w trzech lokalizacjach: Ka-
towicach, Częstochowie i Bielsku-Białej.
– To jedna z ważniejszych imprez na mapie
naszego województwa, skierowana do
szerokiego grona odbiorców, która jedno-
cześnie pozwala na zbliżenie dwóch śro-
dowisk – pracodawców oraz poszukują-
cych zatrudnienia – informuje Anna Słupi-
na-Świąć, wicedyrektor WUP w Katowi-
cach, odpowiedzialna za organizację im-
prezy.
Nowością w tym roku będą warsztaty dla
pracodawców zainteresowanych zatrud-
nieniem osób niepełnosprawnych, które
poprowadzą specjaliści z PFRON.
IX edycja targów odbywa się pod honoro-
wym patronatem marszałka wojewódz-
twa śląskiego Adama Matusiewicza, woje-
wody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka
oraz ambasadora Republiki Czeskiej Jana
Sechtera.

Europejskie Targi Przedsiębior-
czości, Pracy i Edukacji,
11.10.2012, godz. 10.00-16.00.

LOKALIZACJE
� KATOWICE, Gmach Sejmu Śląskiego,

ul. Jagiellońska 25

� CZĘSTOCHOWA, Częstochowski Park
Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały
Dwernickiego 117/ 121

� BIELSKO[BIAŁA, Bielskie Centrum
Kształcenia Ustawicznego i Praktycz-
nego, ul. Piastowska 21

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW MOŻNA
ZNALEŹĆ NA STRONIE:
WWW.WUP[KATOWICE.PL

Europejskie Targi
Przedsiębiorczości,
Pracy i Edukacji

11 PAŹDZIERNIKA 2012 R.

Niski poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych i po-
trzeba aktywizacji tej grupy, wymaga wspólnych, syste-
mowych rozwiązań, stąd potrzeba działań pomiędzy in-
stytucjami, zmierzających do podnoszenia wiedzy i kom-
petencji pracowników. Wszyscy musimy się uczyć, dlate-
go zależy nam na wymianie doświadczeń chociażby na
takich spotkaniach, jak te z pracownikami urzędów pracy. Czasami nie
zdajemy sobie sprawy, jak ważna przy pierwszym kontakcie z niepełnos-
prawnym jest świadomość kompetencji różnych instytucji. Od tego po-
winniśmy wyjść, by umiejętnie pokierować osobą poszukującą pomocy.

Jan Zieliński:
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Najlepiej w Katowicach
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy
w końcu sierpnia 2012 roku wyniosła 188 262 osoby i była o 1,1 tys.
osób większa niż w miesiącu poprzednim.

Więcej
bezrobotnych
absolwentów
W rejestrach powiato-
wych urzędów pracy
w końcu sierpnia br.
znajdowało się 7 006
osób, które były
w okresie do 12 mie-
sięcy od dnia ukończe-
nia nauki, tj. 3,7% ogó-
łu (w tym 2 557 osób,
które ukończyły szkołę
wyższą, do 27. roku ży-
cia). W ujęciu miesięcz-
nym liczba bezrobot-
nych absolwentów
wzrosła o 1,3 tys.
osób. W miesiącu spra-
wozdawczym 807
osób rozpoczęło
udział w działaniach
realizowanych w ra-
mach projektów
współVnansowanych
z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.
W grupie tej zdecydo-
wana większość
uczestniczyła w pro-
jektach systemowych,
realizowanych przez
powiatowe urzędy
pracy (668 beneVcjen-
tów). W miesiącu spra-
wozdawczym dla 5
144 osób bezrobot-
nych (w tym 2 854 ko-
biet) przygotowano in-
dywidualny plan dzia-
łania. W końcu miesią-
ca sprawozdawczego
83 256 osób bezrobot-
nych (w tym 57,9% ko-
biet) realizowało IPD.

�

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

rejestrowanych jako bezrobotne noto-
wano w Częstochowie (14 572 osoby),
Sosnowcu (10 543 osoby) i Bytomiu (10
330 osób). Na przeciwległym końcu lis-
ty rankingowej lokowały się powiaty o
małej liczbie mieszkańców: bieruńsko-
lędziński (1 419 osób), Żory (1 693 oso-
by) oraz rybnicki (1 949 osób).

Według stanu na 31 lipca 2012 r. wy-
sokość stopy bezrobocia w Śląskiem wy-
nosiła 10,1% (kraj 12,3%).

Nasze województwo wraz z Mazo-
wszem znajduje się na drugim miejscu lis-
ty województw o najniższej wartości
tego wskaźnika, tuż za Wielkopolską
(9,1%). Utrzymuje się duże zróżnico-
wanie natężenia bezrobocia w naszym re-
gionie. Najlepiej jest w Katowicach, gdzie
w końcu lipca 2012 r. wysokość stopy bez-
robocia wynosiła 4,8%. Na przeciwległej
pozycji znajdował się powiat myszkow-
ski, gdzie wysokość tego wskaźnika osiąg-
nęła wartość 19,2%. Jak widać, powiat o
najwyższej i najniższej stopie bezrobocia
dzieliła w lipcu br. różnica 14,4 pkt.
proc. Jeżeli chodzi o podregiony, to w koń-
cu lipca br. najniższą stopę bezrobocia no-
towano w podregionie tyskim (6,2%) i ka-

towickim (7,2%); potem kolejno w pod-
regionach: rybnickim (8,5%), gliwickim
(9,0%), bielskim (9,5%), sosnowieckim
(13,6%) oraz w częstochowskim (14,4%).
Najwyższą stopą bezrobocia charakte-
ryzował się podregion bytomski (14,7%).

W sierpniu 2012 roku w powiatowych
urzędach pracy województwa śląskiego
zarejestrowało się 22 859 osób (tzw. na-
pływ1), z czego 52,8% stanowiły kobiety.
W odniesieniu do lipca br. liczba bezro-
botnych, którzy zarejestrowali się w mie-
siącu sprawozdawczym spadła o 683
osoby. W miesiącu sprawozdawczym re-
jestrowały się przede wszystkim osoby
poprzednio pracujące (77,4%).

Liczba wyłączeń w omawianym okre-
sie wyniosła 21 734 osoby (tzw. od-
pływ2). W porównaniu do poprzedniego
miesiąca sprawozdawczego liczba ta jest
niższa o 3,3 tys. osób. Największą grupę
„odpływu” stanowili bezrobotni, którzy
nie potwierdzili gotowości do pracy – 8,9
tys. (41,0%). Kolejna grupa to osoby,
które podjęły pracę – 8,1 tys. (37,3%), w
tym przede wszystkim pracę niesubsy-
diowaną – 7,6 tys. (93,5% wszystkich wy-
łączonych z tytułu rozpoczęcia zatrud-
nienia). Staże rozpoczęło 1 017 bezro-
botnych (4,7%).

Według stanu na 31.08.2012 r. naj-
większą grupą osób będących w trakcie
odbywania aktywnych form przeciw-
działania bezrobociu byli: odbywający
staż – 8 281 osób oraz odbywający pra-
ce społecznie użyteczne – 2 530 osób.
Przy pracach interwencyjnych zatrud-
nionych było 737 osób. Szkolenie odby-
wało 681 osób, natomiast zatrudnio-
nych przy robotach publicznych było
677 osób. Stosunkowo rzadko osoby po-
zostające poza zatrudnieniem odbywały
przygotowanie zawodowe dorosłych – 57
osób.
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1,1tys.
TYLE OSÓB WIĘCEJ W STO[
SUNKU DO LIPCA ZAREJE[

STROWAŁO SIĘ W SIERPNIU
W URZĘDACH PRACY

Obserwatorium Rynku Pracy
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W populacji bezrobotnych wojewódz-
twa śląskiego przeważają kobiety. Wed-
ług stanu na 31 sierpnia 2012 r. bezro-
botne panie w liczbie 106 488 stanowiły
56,6% ogółu zarejestrowanych.

Bezrobotni uprawnieni do zasiłku sta-
nowili 15,0% ogółu zarejestrowanych
(28 151 osób). W porównaniu do stanu z
lipca 2012 r. liczba beneficjentów zasił-
ku spadła o 436 osób.

W przypadku osób bezrobotnych za-
mieszkujących tereny wiejskie sytuacja
przedstawiała się następująco: w mie-
siącu sprawozdawczym zanotowano „na-
pływ” do tej kategorii 4 123 osób (w tym
2 273 kobiet), „odpływ” wyniósł 3 925
osób. W konsekwencji w końcu sierpnia
br. w rejestrach pozostawało 40 574 bez-
robotnych zamieszkałych na terenach
wiejskich, co stanowiło 21,6% ogółu.

W sierpniu 2012 r. do powiatowych
urzędów pracy zgłoszono 8 643 infor-
macje o wolnych miejscach pracy i miejs-
cach aktywizacji zawodowej3. W końcu

miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i po-
szukujących pracy pozostawało 7 729
wolnych miejsc pracy i miejsc aktywiza-
cji zawodowej. W miesiącu sierpniu br.
zgłoszono 6 864 propozycje zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej. W odniesie-
niu do poprzedniego miesiąca liczba ta
spadła o 8,4% (lipiec 2012 r. – 7 490).

W omawianym okresie sprawozdaw-
czym 33 zakłady pracy poinformowały,
że planują w trybie zwolnień grupowych
wypowiedzieć umowę o pracę 1 177 oso-
bom. W 13 przedsiębiorstwach 136 oso-
bom wręczono wypowiedzenia z przy-
czyn niedotyczących pracownika.

Wśród kategorii bezrobotnych, któ-
rych ustawa o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy kwalifikuje do bę-
dących w szczególnej sytuacji na rynku
pracy, najliczniejszymi grupami byli:
bezrobotni nieposiadający wykształcenia
średniego, długotrwale bezrobotni oraz
bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych.

�
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10,1%
STOPA BEZROBOCIA W ŚLĄSKIEM

12,3%
STOPA BEZROBOCIA W POLSCE

Liczba bezrobotnych
w układzie powiatów
i podregionów

Podregion bielski 25 956
Bielski 5 341
Cieszyński 6 873
Żywiecki 7 590
m. Bielsko-Biała 6 152
Podregion bytomski 21 993
Lubliniecki 3 373
Tarnogórski 5 419
m. Bytom 10 330
m. Piekary Śląskie 2 871
Podregion częstochowski 31 986
Częstochowski 8 341
Kłobucki 4 267
Myszkowski 4 806
m. Częstochowa 14 572
Podregion gliwicki 17 825
Gliwicki 3 456
m. Gliwice 6 747
m. Zabrze 7 622
Podregion katowicki 25 715
m. Chorzów 4 439
m. Katowice 9 900
m. Mysłowice 2 521
m. Ruda Śląska 3 767
m. Siemianowice Śląskie 2 798
m. Świętochłowice 2 290
Podregion rybnicki 18 954
Raciborski 2 831
Rybnicki 1 949
Wodzisławski 4 968
m. Jastrzębie-Zdrój 3 381
m. Rybnik 4 132
m. Żory 1 693
Podregion sosnowiecki 34 754
Będziński 7 148
Zawierciański 7 599
m. Dąbrowa Górnicza 6 370
m. Jaworzno 3 094
m. Sosnowiec 10 543
Podregion tyski 11 079
Mikołowski 2 840
Pszczyński 2 948
Bieruńsko-lędziński 1 419
m. Tychy 3 872

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 ko-
lejny. W grupie bezrobotnych nowo rejestrujących się możemy wyróżnić osoby na-
pływające z zatrudnienia stałego, po udziale w aktywnych formach przeciwdziałania
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. Od-
pływ 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 rezygnacją
ze statusu bezrobotnego, podjęciem nauki, ukończeniem wieku produkcyjnego, na-
byciem praw emerytalnych i innymi przyczynami.

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

10 lipca 2012 roku Zarząd
Województwa Śląskiego
podjął uchwałę dotyczącą
przyjęcia i ogłoszenia
w Elektronicznym Dzienni-
ku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego „Wykazu za-
wodów i specjalności, za
które może być dokonywa-
na refundacja wynagro-
dzeń i składek na ubezpie-
czenie społeczne młodocia-
nych pracowników zatrud-
nionych na podstawie umo-
wy o pracę w celu przygo-
towania zawodowego”.
Uchwała
nr 1879/168/IV/2012 pod-
jęta przez Zarząd Woje-
wództwa Śląskiego została
opublikowana w Elektro-
nicznym Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Ślą-
skiego w dniu 17 lipca
2012 r., pod pozycją 2845.
Wykaz wszedł w życie po
14 dniach od ogłoszenia
w Elektronicznym Dzienni-
ku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego.

Zawody
refundowane
– nowy
wykaz

WARTO ZOBACZYĆ

Na początku września ruszyła kampania
promująca zatrudnianie osób niepeł-
nosprawnych, którą prowadzi Woje-
wódzki Urząd Pracy w Katowicach w ra-
mach projektu systemowego „W po-
szukiwaniu pracy – alternatywne for-
my zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych”. Działania wspiera pięć osób, któ-
re swoim przykładem pokazują, że nie-
pełnosprawność nie stanowi istotnej
bariery w zawodowym rozwoju. Historie
Karoliny Kozłowskiej (na zdjęciu), Magdaleny Kulus, Krzysz-
tofa Wostala, Marcina Michalika czy Piotra Czarnoty mają
służyć za dobrą praktykę dla tych, którzy zamknięci w czte-
rech ścianach, pokonani przez stereotyp nie widzą dla sie-
bie miejsca na rynku pracy. Ich sylwetki można było zoba-
czyć we wszystkich większych miastach województwa na
wielu billboardach i citylightach, dodatkowym wsparciem
były także artykuły prasowe na łamach „Dziennika Zachod-
niego” oraz reklama na internetowych portalach informa-
cyjnych – Interii, Onecie oraz Wirtualnej Polsce. Właśnie do-
biegły końca zdjęcia do spotów reklamowych, które emito-
wane będą w październiku w regionalnych stacjach radio-
wych i telewizyjnych. Więcej informacji na temat projektu
oraz uczestników kampanii można znaleźć na portalu:
www.sprawni-niepełnosprawni.pl

Nieograniczona
energia do życia
sprawdza się w pracy

KAMPANIA WUP
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Sytuacja na rynku pracy, główne problemy dotyczące
aktywizacji bezrobotnych w powiatach, środki z Fun-
duszu Pracy oraz umiejętne gospodarowanie Vnansa-
mi urzędów to tematy, które zostały podjęte podczas
spotkania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysz-
kowie (19.09.2012) z udziałem marszałka Mariusza
Kleszczewskiego, dyrektora WUP w Katowicach Mie-
czysława Płanety, przewodniczącego Krajowego Kon-
wentu Dyrektorów PUP – Jerzego Kędziory oraz
przedstawicieli służb zatrudnienia z Częstochowy,
Lublińca i Kłobucka. Wydarzenie jest pierwszym z cyk-
lu zaplanowanych w ośmiu podregionach, które zaini-
cjował dyrektor WUP w Katowicach. Wspólne rozmo-
wy mają służyć omawianiu konkretnych spraw, jakimi
żyje dany region, które wynikają bezpośrednio z jego
specyVki – stopy bezrobocia, kondycji pracodawców
czy dostępności środków Vnansowych.

Rozmowy
w podregionach

SPOTKANIE W MYSZKOWIE
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