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Początek tegorocznych wakacji naznaczony był Brexitem. W tym kontekście europejskie media i politycy wypominali Polsce eurosceptycyzm i niechęć do ściślejszej integracji wewnątrz Unii Europejskiej.
Jednakże badania opinii publicznej przeprowadzone pod koniec czerwca pokazały inny obraz naszych związków z Unią. Jak wynika z sondażu IPSOS, 77 proc. Polaków chce, by nasz kraj pozostał w Unii Europejskiej i docenia korzyści płynące z bycia członkiem Wspólnoty.
Przykłady takich postaw mamy również na „wupowskim podwórku”. Nasz pracownik, Paweł Trojanowski z siedleckiej filii WUP został jednym
z trzech laureatów konkursu „The Future of Europe”, ogłoszonego przez największe ugrupowanie w Parlamencie Europejskim – Europejską Partię
Ludową. Nagrodą był udział w majowej debacie w Luksemburgu, na temat przyszłości Europy. W spotkaniu uczestniczyli najważniejsi unijni politycy,
m.in. Angela Merkel, Herman Van Rompuy, Donald Tusk, Jean-Claude Juncker i Witalij Kliczko.
Paweł wygrał konkurs, bo w swoim eseju przekonująco opisał zalety bycia obywatelem Europy. Jego zdaniem zjednoczona Europa jest motorem zmian i gwarantem rozwoju. Po doświadczeniach Brexitu powinniśmy uczyć nasze dzieci nie tego, czym jest Unia Europejska, ale jak być jej
dobrym obywatelem.
Szanse swobodnego poruszania się po terytorium Europy i legalnej pracy we wszystkich jej krajach stwarza nam chociażby Europejska Sieć Zatrudnienia EURES. Doradcy EURES pomagają polskim obywatelom znaleźć zatrudnienie za granicą. Kilka miesięcy temu Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie rozpoczął współpracę z niemieckimi Publicznymi Służbami Zatrudnienia ZAV i niemieckim Federalnym Urzędem Pracy. W sierpniu, w naszym urzędzie
były prowadzone rekrutacje 20 zawodowych kierowców dla niemieckich pracodawców z Bawarii, Hesji, Nadrenii Północnej-Westfalii, Saksonii-Anhalt
i Turyngii oraz dla pracodawców z branż turystycznej i gastronomicznej. Zagraniczni przedsiębiorcy oferowali ponad 100 miejsc dobrze płatnej pracy.
Chętnych nie brakowało. Dla wielu z nich wyjazd za granicę, to możliwość zarobienia większych pieniędzy i zdobycia cennego doświadczenia zawodowego. Analizy losów emigrantów zarobkowych wskazują, że wielu z nich po powrocie do kraju tworzy własne firmy i nowe miejsca pracy.
Ale nie samą pracą człowiek żyje! Kanikuła sprzyja zabawie, piknikom i festynom. W czerwcu i lipcu pracownicy filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy
włączyli się w organizację plenerowych imprez dla mieszkańców Mazowsza.
W czasie Dnia Jednorożca doradcy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Ostrołęce udzielali informacji i porad zawodowych oraz
upowszechniali materiały dotyczące edukacji i zatrudnienia.
W Płocku kilkaset osób bawiło się na Daniach Integracji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych oraz Pikniku Europejskim. W pomoc dla niepełnosprawnych płocka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy angażuje się już od 10 lat. Jest jednym z głównych organizatorów przedsięwzięć, które wspierają
integrację i zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
W Radomiu mieszkańcy bawili się na festynie rodzinnym, przygotowanym przez Centrum Aktywności Lokalnej. Rozrywka, rekreacja i informacja – tak można w skrócie opisać program imprezy. Oprócz licznych atrakcji, konkursów, zabaw i występów można było spotkać się z doradcami
zawodowymi filii WUP i dowiedzieć o możliwościach poszukiwania pracy, dostępnych formach wsparcia dla osób bezrobotnych lub umówić się na
indywidualne konsultacje w urzędzie.
Kiedy Państwo będą czytać to wydanie biuletynu pozostanie zaledwie kilkanaście dni do zakończenia wakacji. Dla nas był to również czas wytężonej pracy i przygotowania naboru wniosków na wykorzystanie środków unijnych. We wrześniu ruszy pierwszy konkurs na projekty, dzięki którym
zostaną stworzone miejsca opieki dla dzieci do trzech lat w Warszawie i okolicach. Fundusze z Działania 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego w latach 2014-20 pozwolą utworzyć ponad 9 tys. żłobków, klubów dziecięcych oraz miejsc pracy związanych z zatrudnieniem opiekuna lub niani. Jest to ogromna szansa dla wielu rodziców, którzy chcą powrócić do pracy. O szczegółach i rezultatach konkursu
przeczytają Państwo w następnym wydaniu Mazowieckiego Rynku Pracy.
Zapraszam do lektury

dyrektor WUP w Warszawie
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Na rzecz rozwoju rynku pracy
Współpraca między Wojewódzkim Urzędem Pracy a Politechniką Warszawską

Dyrektor WUP Tomasz Sieradz podpisuje porozumienie o współpracy z Politechniką Warszawską

P

orozumienie o współpracy między Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie a Politechniką Warszawską
– Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (PW – CZIiTT) zostało podpisane 6 czerwca 2016 roku.
Dokument w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW podpisali: ze strony WUP w Warszawie
dyrektor Tomasz Sieradz, ze strony PW – CZIiTT prorektor
ds. Rozwoju prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak.
Porozumienie dotyczy działań podejmowanych przez
Dział Badań i Analiz CZIiTT PW oraz Wydział Mazowieckiego
Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Warszawie w zakresie: prowadzenia analiz rynku pracy, realizacji projektów
naukowo-badawczych i prac analityczno-badawczych oraz
upowszechniania wyników przeprowadzonych badań.
Dział Badań i Analiz, jako komórka Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW z siecią laboratoriów badawczych, realizuje projekty naukowo-badawcze
oraz usługi analityczno-badawcze w zakresie: transferu
technologii, przedsiębiorczości, a także zarządzania innowacjami, wiedzą i jakością. Prowadzi również badania foresightowe, wykonuje ewaluacje oraz monitoring, w tym jakości
kształcenia oraz trendów edukacyjnych.
Zadaniem Działu Badań i Analiz CZIiTT PW jest również
obserwacja rynków: produkcyjnego, konsumpcyjnego, kapitałowego, dóbr i usług oraz rynku pracy województwa
mazowieckiego, w tym m.in. współpracy z biznesem, monitorowanie losów absolwentów, badanie opinii pracodawców na
temat stanu rozwoju wydziałów PW w obszarze kształcenia,
badań naukowych i komercjalizacji wyników badań. Planowane
badania obejmują diagnozy i analizy rynku pracy w zakresie:
zapotrzebowania na kompetencje absolwentów;
prowadzenia kształcenia ustawicznego;
zapotrzebowania na technologie ze strony biznesu;
rozwoju przedsiębiorczości;
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badań nad konkurencyjnością i innowacyjnością
przedsiębiorstw;
opracowywania raportów monitorujących stan zaawansowania wdrażanych technologii kluczowych dla regionu;
tworzenia baz wiedzy.
Tematy badań społecznych zrealizowane przez Dział Badań i Analiz CZIiTT PW to, m.in.:
„Design Thinking jako innowacja w tworzeniu więzi
między uczelnią i gospodarką”;
„Analiza światowych trendów kształcenia w zakresie
kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjności z uwzględnieniem implementacji w CZIiTT”;
Badanie potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw w zakresie transferu technologii w ramach współpracy z Politechniką Warszawską”;
„Marka Politechnika Warszawska (2014)”;
„Diagnoza potrzeb pracodawców – badanie jakościowe. Raport z paneli eksperckich”;
„Diagnoza potrzeb pracodawców zatrudniających
(lub zainteresowanych zatrudnianiem) absolwentów Politechniki Warszawskiej”;
„Przedsiębiorczość akademicka w Politechnice Warszawskiej”;
„Instytucje otoczenia biznesu w aglomeracji warszawskiej”;
„Analiza parków technologicznych funkcjonujących
w Polsce”;
Lifelong Learning Programme.
Pracownicy Działu Badań i Analiz CZIiTT PW współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni, w tym
z jednostkami organizacyjnymi PW oraz innymi uczelniami
w zakresie wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych
i prac analitycznych, administracją publiczną, organizacjami
pozarządowymi, sektorem przedsiębiorstw oraz instytucjami
otoczenia biznesu. Zarządzają projektami i koordynują prace
realizowane w sieci laboratoriów badawczych CZIiTT, takich
jak: pracownia kreatywności, laboratorium badań społecznych
(fokusownia oraz CATI room), laboratorium ds. przetwarzania
danych i analiz, laboratorium innowacji nie technologicznych,
laboratorium prac projektowych (w tym z zastosowaniem metody Design Thinking) oraz studio nagrań.
Głównymi obszarami współdziałania między Politechniką
Warszawską a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie są:
prace realizowane w celu diagnozy społeczno-ekonomicznej Mazowsza obejmujące wymianę danych, współpracę przy tworzeniu koncepcji badania, jej realizację oraz
promocję wyników badań;
wspólne inicjatywy na rzecz rozwoju rynku pracy
i wsparcia przedsiębiorczości;
współpraca i konsultacje przy realizacji projektów
badawczych oraz wymiana i promocja wyników badań;
przekazywanie informacji na temat potrzeb mazowieckich przedsiębiorców w kontekście rynku pracy.
Anna Grochowska,
WUP w Warszawie
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Dodatkowe pieniądze na własną firmę i nowe miejsca pracy
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mln zł otrzymały mazowieckie powiatowe urzędy
pracy na dofinansowanie działalności gospodarczej uruchamianej przez bezrobotnych oraz nowych miejsc pracy tworzonych przez pracodawców.
W kwietniu br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków o przyznanie dodatkowych
pieniędzy z rezerwy Funduszu Pracy na programy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Urzędy pracy z całej Polski mogły ubiegać się o środki finansowe na pomoc
bezrobotnym: w szczególnej sytuacji na rynku pracy, rodzicom powracającym na rynek pracy i osobom sprawującym
opiekę nad osobą zależną oraz na realizację robót publicznych w regionach, gdzie jest wysokie bezrobocie.
Na Mazowszu o dodatkowe fundusze ubiegało
się dwadzieścia powiatowych urzędów pracy, które
w czerwcu z rezerwy Funduszu Pracy otrzymały 18 mln
zł. Ponad 14,5 mln zł zostanie przeznaczone na pomoc
osobom bezrobotnym w szczególnej sytuacji na rynku
pracy (osoby do 30. roku życia, długotrwale bezrobotne,
powyżej 50. roku życia, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, posiadające co najmniej jedno dziecko
do 6. roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia oraz niepełnosprawni), a około
3,5 mln zł – na roboty publiczne.
Mazowieckie urzędy pracy wnioskowały głównie
o środki na dofinansowanie własnej firmy, refundację doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy tworzonych
przez pracodawców dla bezrobotnych, organizację staży
zawodowych oraz robót publicznych.
Ze wsparcia skorzysta blisko 1,9 tys. osób bezrobotnych.
Grzegorz Bodzioch,
WUP w Warszawie

Powiat

Programy dla osób
w szczególnej sytuacji
na rynku pracy

Roboty publiczne
w regionach
o wysokim bezrobociu

białobrzeski

Ogółem

150 000

150 000

443 000

993 000

ciechanowski

550 000

grójecki

682 500

682 500

legionowski

550 500

550 500

makowski

610 200

610 200

mławski

562 000

562 000

otwocki

927 000

927 000

3 525 000

3 525 000

ostrowski
piaseczyński
m. Płock

596 000

596 000

1 784 100

1 784 100
1 778 100

984 100

794 000
421 900

421 900

przysuski

550 000

389 800

939 800

pułtuski

862 000

528 500

1 390 500

siedlecki

369 300

369 300

sokołowski

134 700

134 700

szydłowiecki

289 300

warszawski zachodni

258 000

wołomiński

861 200

wyszkowski

500 000

płocki
płoński

Łącznie

14 595 900

604 500

893 800
258 000

92 500

953 700
500 000

3 424 200

18 020 100

Źródło: WUP w Warszawie

Szkolenie z Krajowego Systemu Zabezpieczenia Społecznego

S

zkolenie dla pracowników zajmujących się w wojewódzkich urzędach pracy zagadnieniami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
w zakresie świadczeń dla bezrobotnych zorganizował Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie we współpracy z Departamentem Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (KSZS).
Szkolenie w Serocku w dniach 27-29 czerwca br., w którym uczestniczyło 69 osób ze wszystkich wojewódzkich urzędów pracy, poprowadzili pracownicy Departamentu KSZS MRPiPS. Szkolenie otworzyli: dyrektor WUP w Warszawie Tomasz Sieradz oraz zastępca dyrektora Departamentu KSZS
MRPiPS Michał Drozdowicz. Zwrócili oni uwagę m.in. na wyniki referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie wyjścia ze struktur Unii Europejskiej. Może
to skutkować zwiększoną liczbą Polaków powracających do kraju. Część z tych osób może ubiegać się o różnego rodzaju świadczenia, w tym zasiłki
dla bezrobotnych.
W ramach szkolenia przedstawiciele ministerstwa zaprezentowali statystyki dotyczące świadczeń dla bezrobotnych za 2015 r. z Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego. Poinformowali, że blisko 32 tys. osób po okresie pracy za granicą ubiegało się w ub.r. o zasiłek w Polsce. Najwięcej
osób wróciło z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji i Irlandii. Natomiast ponad 7 tys. osób transferowało zagraniczny zasiłek do kraju.
Przedstawiciele ministerstwa omówili przepisy prawne, w tym procedurę wydawania dokumentu U1, który potwierdza okres pracy w Polsce na potrzeby zagranicznego urzędu pracy. Mówiąc o współpracy między instytucjami łącznikowymi z krajów Unii Europejskiej potwierdzili,
że pomimo podejmowanych wysiłków, okres oczekiwania na odpowiednie dokumenty ze strony takich państw, jak Włochy, Grecja i Francja,
wciąż jest długi.
Dyskutowano też na temat pozyskiwania informacji dotyczących osób bezrobotnych z aplikacji WUP – Viator oraz zasad obowiązujących przy
obsłudze osób z krajów, z którymi Polska podpisała umowy dwustronne, w szczególności obywateli Ukrainy. Szkolenie było też okazją do wymiany
doświadczeń pomiędzy pracownikami wszystkich województw, poruszenia najczęściej pojawiających się problemów związanych z bieżącym wykonywaniem zadań z zakresu koordynacji oraz uzyskania wsparcia ministerstwa w interpretacji przepisów.
Wojciech Kamiński,
WUP w Warszawie
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UPADŁOŚCI FIRM PO ZMIAN
W

śród polskich przedsiębiorstw borykających się z trudną sytuacją płynnościową coraz bardziej popularne stają
się restrukturyzacje, których różne formy są
możliwe dzięki nowemu prawu obowiązującemu
od 1 stycznia 2016 roku.
W pierwszym kwartale tego roku odnotowano zaledwie sześć restrukturyzacji, w drugim
- było ich już 51, co znaczy, że restrukturyzacje w ramach nowo obowiązującej ustawy to już
niemal 1/5 wszystkich postępowań. Najpowszechniej wykorzystywane są przyspieszone
postępowania o zatwierdzenie układu (30 tego
typu restrukturyzacji w pierwszej połowie tego
roku) oraz postępowania sanacyjne pozwalające dłużnikowi przeprowadzić głęboką restrukturyzację przedsiębiorstwa (15 tego typu

Tabela 1. POSTANOWIENIA UPADŁOŚCIOWE (A) I RESTRUKTURYZACYJNE (B) W POLSCE
W I PÓŁROCZACH LAT 2008-2016
rodzaj postępowania upadłościowego

I-VI

I-VI

I-VI

I-VI

I-VI

I-VI

I-VI

I-VI

I-VI

zmiana

I-VI

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

2016/15

2016

(A) Upadłości w celu
likwidacji majątku

81

109

145

143

155

170

155

157

327

249

(A) Upadłości z
możliwością zawarcia
układu

20

25

34

36

36

41

23

27

55

22

(B) Postępowanie o
zatwierdzenie układu
***

1

(B) Przyspieszone
postępowanie układowe***

30

(B) Postepowanie
układowe***

11

(B) Postępowanie
sanacyjne ***

15

ogółem

101*

134*

179*

179*

191*

229*

178*

Źródło: Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w I półroczu 2016 roku
Tabela 2. UPADŁOŚCI I RESTRUTURYZACJE WEDŁUG REGIONÓW
liczba**

liczba**

upadłości

upadłości

I-VI 2015

I-VI 2016

mazowieckie
śląskie
dolnośląskie
małopolskie

83
50
37
35

57
57
40
37

spadek
wzrost
wzrost
wzrost

wielkopolskie

34

26

spadek

kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
pomorskie
warmińsko-mazurskie
podkarpackie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
opolskie
świętokrzyskie
podlaskie

26
28
20
9
16
11
8
8
5
10
2

19
14
12
11
11
10
9
9
7
5
4

spadek
spadek
spadek
wzrost
spadek
spadek
bez zmian
bez zmian
wzrost
spadek
wzrost

ogółem

824

741

-10

zmiana

Źródło: Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w I półroczu 2016 roku

6

328**

-14%

328

**Stan wg wiedzy na koniec I półrocza. Statystyki wieloletnie
pokazują, że ostateczna liczba upadłości w I półroczu będzie
wyższa o około 10-15 przypadków.

*Stan wg wiedzy na koniec każdego roku.

województwo

184*

restrukturyzacji w pierwszej połowie tego roku)
– tab. 1.
W pierwszej połowie 2016 roku liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła
328, czyli o 14 proc. mniej niż w analogicznym
okresie 2015 roku (tab. 2). Największy spadek
upadłości odnotowano na Mazowszu. Spadek
liczby upadających oraz objętych restrukturyzacją firm widać w większości województw.
W ośmiu z nich liczba bankructw spadła,
w sześciu zanotowano pogorszenie sytuacji,
a w dwóch bankructwa pozostały na tym samym poziomie, w stosunku do analogicznego
okresu 2015 roku (mapa 1).
Spadek liczby upadłości w województwie
mazowieckim nie wpływa jednak na zmniejszenie wypłat świadczeń ze środków Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Ogłoszenie upadłości i wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego to jedna z wielu przesłanek niewypłacalności pracodawcy, która jest
podstawą do uruchomienia środków FGŚP.
Analizy I półrocza ubiegłego roku publikowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości wskazują, że ogłoszone upadłości stanowią zaledwie
18,6 proc. złożonych wniosków o ogłoszenie
upadłości, a największy udział, bo aż 34,5 proc.
stanowią oddalone wnioski o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków na zaspokojenie
kosztów postępowania upadłościowego.

Realizacja wypłat na Mazowszu z FGŚP
W pierwszym półroczu 2016 roku, oddalenie
wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy
i faktyczne zaprzestanie działalności przez pracodawcę miały największy udział wśród rodzajów niewypłacalności pracodawcy w oparciu,
o które są dokonywane wypłaty świadczeń na
Mazowszu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
W porównaniu do 2015 r. utrzymuje się tendencja wzrostowa w wypłatach świadczeń ze
środków FGŚP, zaś liczba pracodawców i wypłaconych świadczeń utrzymuje się na porównywalnym poziomie (wykres 1).
W województwie mazowieckim od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.:
- wypłacono ze środków FGŚP 4500 świadczeń na rzecz 1357 pracowników;
- zaspokojono roszczenia pracownicze w stosunku do 117 niewypłacalnych pracodawców na
kwotę 12 503 029,29 zł.
Większość firm niewypłacalnych, których
pracownicy skorzystali z FGŚP, to firmy których
siedziba mieściła się w Warszawie. Stanowiły ponad 69 proc. ogółu tych firm (tab. 3).

lipiec – sierpień 2016

WUP w Warszawie

NIE PRZEPISÓW
Do 30 czerwca 2016 r. ze świadczeń wypłaconych ze środków FGŚP w związku z niewypłacalnością pracodawcy skorzystało 53
pracodawców zatrudniających do 20 osób, 52
zatrudniających od 21 do 100 pracowników
oraz 12 pracodawców zatrudniających powyżej
100 osób.
Główne świadczenia wypłacane ze środków FGŚP stanowiły wynagrodzenia za pracę
za okres trzech miesięcy, odprawy z przyczyn
ekonomicznych pracodawcy, odszkodowania za

Mapka 1. ZMIANA R/R LICZBY UPADŁOŚCI W I PÓŁROCZU 2016 R. W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH

Na Mazowszu w pierwszym półroczu
2016 roku

wypłacono ze środków FGŚP
4500 świadczeń na sumę
ponad 12,5 mln zł

skrócony okres wypowiedzenia, ekwiwalenty
za urlop wypoczynkowy należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy oraz
składki na ubezpieczenia społeczne należne od
pracodawców.
Odmówiono wypłaty wnioskowanych świadczeń dla 84 osób. Z uwagi na braki formalne
lub brak podstaw prawnych do rozpatrzenia
sprawy, pozostawiono bez rozpoznania 32 wnioski i jeden wykaz.
Na Mazowszu zdecydowaną grupę niewypłacalnych pracodawców, których pracownikom zaspokojono roszczenia pracownicze
z FGŚP, stanowiły firmy prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego
i przetwórstwa przemysłowego. Odpowiednio
stanowiły one 27,35 proc. i 19,66 proc. w ogólnej liczbie przedsiębiorców (tab.4).

Realizacja zadań związanych
z ochroną miejsc pracy
W 2016 r. z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nadal można otrzymać
bezzwrotną pomoc na rzecz ochrony miejsc
pracy w związku z kontynuacją rozwiązań ustawowych, które weszły w życie 1 lutego 2015 r.
w związku z ustawą z 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 150). Przyjęte rozwiązania mają chronić
miejsca pracy w okresie wprowadzonego przez
przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub
obniżonego wymiaru czasu pracy pracownikom
z przyczyn niedotyczących pracowników. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o przy-
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Źródło: Monitor Sądowy i Gospodarczy, dane przeanalizowane przez Euler Hermes z grupy Allianz

Wykres. 1. WYKONANIE ZA OKRES 1 STYCZNIA-30 CZERWCA W LATACH 2015-2016

Źródło: opracowane na podstawie danych pozyskanych z rejestru prowadzonego przez WUP w Warszawie

znanie świadczeń związanych z ochroną miejsc
pracy do dyrektora wojewódzkiego urzędu
pracy działającego z upoważnienia marszałka
województwa.
Ustawa jest adresowana do przedsiębiorców, których przeważający rodzaj prowadzonej
działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, wskazuje na jej udział w handlu, przetwórstwie, transporcie, uprawach rolnych lub
chowie i hodowli zwierząt, a także w wynikających z nich usługach na krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych oraz których
produkt działalności doznał ograniczeń ilościowych lub wartościowych w obrocie handlowym
na krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych, w następstwie wystąpienia czasowych
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Tabela 3. REALIZACJA WYPŁAT
OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU
W ZWIĄZKU Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ PRACODAWCY, W PODZIALE NA POWIATY
Powiat

Liczba firm

białobrzeski

1

garwoliński

1

gostyniński

1

grodziski

1

mławski

1

nowodworski

1

otwocki

2

piaseczyński

5

płock

5

płocki

2

pruszkowski

1

radom

4

Siedlce

1

sochaczewski

2

Warszawa

81

warszawski

2

wołomiński

4

zwoleński

1

żyrardowski

1

Źródło: opracowane na podstawie danych
pozyskanych z rejestru prowadzonego przez
WUP w Warszawie

ograniczeń, z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy, wwozu towarów na terytoria innych
krajów (m.in. na skutek rosyjskiego embarga).
Pomoc ta jest udzielana jako pomoc de minimis.
W 2015 r. zostało zawartych dziewięć umów
z przedsiębiorcami o wartości 1 206 116,40
zł. Do 30 czerwca 2016 roku ośmiu z nich zakończyło ich realizację. W stosunku do nich
prowadzony jest monitoring w zakresie obowiązujących postanowień zawartych w umowach.
W 2016 r. zostały złożone dwa kolejne wnioski. Z jednym przedsiębiorcą podpisano umowę
na kwotę 94 396,26 zł, a jeden wniosek jest
w trakcie rozpatrywania. W województwie mazowieckim od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.
wypłacono ze środków FGŚP na ochronę miejsc
pracy 263 961,593 zł na rzecz 118 osób.

Dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń
Czynności windykacyjne dokonuje się w stosunku do należności powstałych w wyniku wypłat świadczeń dokonanych za pracodawców
niewypłacalnych w rozumieniu ustawy z dnia
13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
(Dz.U. z 2014 r. poz. 272 z późn. zm.). Według
stanu na 30 czerwca 2016 r. kwota odzyskanych
należności wyniosła: 2 438 382,03 zł (w tym
2 145 124,75 zł należność główna i 293 257,28
zł odsetki). Plan windykacyjny na 2016 rok
wynosi 5 mln zł. Ponadto od 1 stycznia do
30 czerwca 2016 r. skierowano do MRPiPS
26 wniosków o umorzenie 10 471 749,43 zł należności. MRPiPS umorzyło 10 329 071,28 zł.
w stosunku do 21 dłużników.
Anna Filarecka,
WUP w Warszawie

Tabela 4. LICZBA FIRM NA MAZOWSZU OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 R., KTÓRYCH PRACOWNICY OTRZYMALI ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE ZE ŚRODKÓW FGŚP WG PKD
Sekcja PKD
B – GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Liczba firm
2
23

E - DOSTAWA WODY GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
1
ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
F – BUDOWNICTWO

12

G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,

Praca dla kierowców
w Niemczech

W

ojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
podjął współpracę z niemieckimi Publicznymi Służbami Zatrudnienia ZAV
i niemieckim Federalnym Urzędem Pracy w ramach sieci EURES, aby pomóc w rekrutacji zawodowych kierowców dla niemieckich pracodawców
z regionów: Bawarii, Hesji, Nadrenii Północnej-Westfalii, Saksonii-Anhalt, Turyngii.
Niemieccy pracodawcy poszukują kandydatów
na przejazdy krótkodystansowe i dalekobieżne,
zarówno krajowe (2-3 dni), jak i międzynarodowe (jedno-, dwu-, trzy-, cztero- i ośmiotygodniowe przejazdy w systemie 3/1). Poszukiwani
będą kandydaci z komunikatywną znajomością
niemieckiego (A2) lub w niektórych przypadkach
angielskiego, z prawem jazdy C1 – dla przewozu
mebli, C1E, C, CE z kodem 95, ważną kartą kierowcy i certyfikatem ADR oraz spełniających różne
dodatkowe wymagania (G25, znajomość gazów
kriogenicznych) zależne od pracodawcy i oferty.
Częściowo wymagane będą także dodatkowe
umiejętności: związane z poruszaniem się z różnego rodzaju przyczepami i naczepami, transportem różnych towarów oraz obsługą załadunku lub
rozładunku, umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej, otwartość, przyjazne nastawienie do
klienta. Nie wszyscy pracodawcy będą wymagać
doświadczenia w pracy jako kierowca. Będzie ono
traktowane jako dodatkowy atut.
Pracodawcy będą oferować pełną zgodność
z wymogami dotyczącymi czasu jazdy i odpoczynku, regularne szkolenia podstawowe i dodatkowe, umowy o pracę na pełny etat na czas
nieokreślony z wyborem różnorodnych modeli
czasowych, płace zazwyczaj powyżej wysokości
wynikających z układów zbiorowych oraz pomoc
w znalezieniu zakwaterowania i procedurach administracyjnych oraz częściowo w nauce języka
niemieckiego. Niektórzy pracodawcy oferują
także dodatki w postaci mieszkania służbowego
lub samochodu służbowego.
Maciej Trędota,
WUP w Warszawa

32
WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
H - TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

6

I - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI

5

J – INFORMACJA I KOMUNIKACJA

5

K - DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

4

L- DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

2

M - DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
N - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
Q - OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA

3

S - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

3

Źródło: WUP w Warszawie
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W Niemczech, kierowca - zawód poszukiwany
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EURES oragnizatorem
zagranicznych rekrutacji
Praca w Wielkiej Brytanii
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie od
kilku lat w ramach sieci EURES współpracuje
z agencją pracy tymczasowej Staffline Group
plc. działającą w branżach: logistyka, przetwórstwo żywności, produkcja oraz centrum obsługi
telefonicznej. W ubiegłym roku Staffline Group
plc. przeprowadziła kilkadziesiąt rozmów rekrutacyjnych na terenie Polski, w tym osiem w WUP
w Warszawie. W spotkaniach w Warszawie udział
wzięło ponad 130 kandydatów, do tej pory ponad 40 osób wyjechało do pracy.
14 lipca br. w siedzibie WUP w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie rekrutacyjne z przedstawicielem brytyjskiej agencji zatrudnienia Staffline
Group plc. Pracodawca przeprowadził rozmowy
z ośmioma kandydatami. Wszyscy spełniali wymagania i otrzymali propozycję zatrudnienia.
Kolejne spotkania rekrutacyjne planowane są
pod koniec sierpnia w Warszawie i Radomiu.
Poszukiwane są osoby do pracy w centrum
dystrybucji działającym 24h/7 dni w tygodniu.
Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje:
kompletowanie i dekompletowanie zamówień
w magazynie wysokiego składowania, w którym
przechowywane są produkty spożywcze, szampony, środki farmaceutyczne, chemia gospodarcza, obsługę wózków podnośnikowych oraz
skanera. Praca wymaga wykonywania powtarzających się i monotonnych czynności polegających na podnoszeniu oraz układaniu ciężkich
towarów, dlatego też kandydaci nie powinni
mieć przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tego typu pracy. Ponadto kandydat powinien posiadać umiejętność koncentracji uwagi
oraz wykazywać się starannością w wykonywaniu obowiązków, aby zachować bezpieczeństwo
w miejscu pracy. Wymagania stawiane kandydatom to: podstawowa znajomość języka angielskiego, rzetelność, uczciwość, staranność,
spostrzegawczość oraz dobra koncentracja
uwagi.
Agencja pomaga wybranym kandydatom
znaleźć zakwaterowanie oraz zapewnia wsparcie
koordynatorów zaraz po przybyciu do Wielkiej
Brytanii. Pracodawca nie wymaga doświadczenia
oraz licencji potrzebnej do obsługi wózków widłowych. Stawka wynagrodzenia wynosi 7,2 £-12 £ za
godzinę brutto.
Oferta jest skierowana do kobiet i mężczyzn w każdym wieku, a dotyczy pracy w kilku
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miejscowościach zlokalizowanych w różnych
miejscach Wielkiej Brytanii.
Szczegóły oferty znajdują się na stronie:
oferty.praca.gov.pl.
Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać do
doradcy EURES Katarzyny Kawki-Kopeć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, na adres
mejlowy: k.kawka@wup.mazowsze.pl lub kontaktować się pod numerem 22 532 22 35.

Praca w Niemczech
W ramach międzynarodowej sieci EURES
WUP w Warszawie koordynuje i wspiera rekrutację polskich pracowników do pracy w Niemczech
w branży hotelarsko-gastronomicznej. Poszukiwani są kandydaci do pracy w hotelach na terenie południowo-zachodnich Niemiec w regionie
Badenii-Wirtembergii, na stanowiskach: kucharz,
szef kuchni, zastępca szefa kuchni, pracownik restauracji/kelner i pracownik obsługi hotelowej.
Wynagrodzenie zależy od doświadczenia i umiejętności kandydata. Stawki dla kucharzy wynoszą
1653–2922 euro brutto miesięcznie, dla szefa
kuchni między 2742–3356 euro brutto miesięcznie, a dla pracowników obsługi hotelu/restauracji/kelnerów między 1607–2922 euro brutto
miesięcznie.
Oferowane wynagrodzenie oraz warunki zatrudnienia są zgodne z postanowieniami układu
zbiorowego „HoGa-Tarifvertrag Baden-Württemberg”, który jest dostępny na stronie: dehogabw.
de/informieren/branchenthemen/tarifvertrag.
Kandydaci do pracy na stanowisku kucharz powinni znać język niemiecki przynajmniej na poziomie podstawowym, pozostali kandydaci na
poziomie dobrym, ponadto znajomość języka
angielskiego oraz francuskiego jest pożądana
i zwiększa szanse na zdobycie zatrudnienia, gdyż
praca w hotelach to praca w międzynarodowym
środowisku.
Pracodawcy oferują pracownikom zakwaterowanie przeznaczone specjalnie dla swojego
personelu bądź pomagają w znalezieniu oddzielnego zakwaterowania. Część ofert wymaga
posiadania prawa jazdy kat. B. Rekrutacja na te
stanowiska odbędzie się w Warszawie.
Wszystkie oferty dostępne są na stronie
centralnej bazy ofert pracy: oferty.praca.gov.pl

Kolejne spotkania
rekrutacyjne do pracy
w Wielkiej Brytanii
planowane są
pod koniec sierpnia
w Warszawie i Radomiu

Katarzyna Kawka-Kopeć,
WUP w Warszawie
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OCENIAMY JAKOŚĆ PROJEKTÓW
W RAMACH PO WER
124

W ciągu dwóch tygodni naboru,
od 29 kwietnia do 13 maja
wpłynęły 204 wnioski o dofinansowanie.

Skala zainteresowania konkursem
przekroczyła znacznie kwotę alokacji,
która wynosiła 20 mln zł

wnioski, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16, weszły w etap oceny merytorycznej. Kluczowa dla
jego rozstrzygnięcia będzie odpowiedź na pytanie, czy tegoroczni projektodawcy zapoznali się z najważniejszymi kryteriami, a doświadczenia zdobyte podczas
wcześniejszych konkursów wpłynęły na jakość składanych przez nich projektów?
Konkurs z 29 marca br. był drugim konkursem, który WUP ogłosił w ramach
Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków, od 29 kwietnia do 13 maja wpłynęły 204
wnioski o dofinansowanie. Skala zainteresowania konkursem przekroczyła znacznie
kwotę alokacji, która wynosiła 20 mln zł.
Projektodawcy mieli szanse na składanie projektów, których realizacja wpłynie na
zmianę sytuacji osób młodych do 29. roku życia. Wymagania projektowe w postaci
konkretnych kryteriów zostały zawarte w regulaminie konkursu. Jednym z kluczowych warunków dopuszczenia projektów do oceny było spełnienie kryteriów formalnych i kryteriów dostępu. Zgodnie z nimi uczestnikami w projekcie mogły zostać
osoby młode do 29. roku życia, które nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą. Projektodawcy mogli więc uwzględnić w projekcie udział osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy, a 6 proc. spośród nich musiało zadeklarować, że są
osobami długotrwale bezrobotnymi (co najmniej 6 miesięcy w przypadku osób do
25. roku życia lub co najmniej 12 miesięcy w przypadku osób powyżej 25. roku życia). Większość uczestników, czyli co najmniej 75 proc. musiały stanowić osoby bierne
zawodowo, które dodatkowo charakteryzują się pasywnym podejściem do szukania
pracy, czy jakichkolwiek innych form wsparcia. Spełnienie tego kryterium uznano za
jedno z największych wyzwań, jakie postawiono przed przyszłymi projektodawcami.
W trakcie oceny formalnej okazało się, że nie wszyscy projektodawcy wywiązali
się z założeń wynikających z kryteriów formalnych i 80 projektów nie zostało skierowanych do oceny merytorycznej. Pozostałe weszły w kluczowy etap oceny, podczas którego oceniający analizują, czy pomoc udzielana uczestnikom jest właściwa
(zgodna z regulaminem), wystarczająca oraz adekwatna do ich potrzeb i oczekiwań.
Ich uwaga skoncentrowana jest na analizie form pomocy, tematyki szkoleń i szans na
znalezienie zatrudnienia. Weryfikowany jest również fakt, czy uczestnicy mają szansę
na wykorzystanie zdobytych kwalifikacji w praktyce, np. poprzez udział w stażu.
Oprócz pojawienia się konkretnych form wsparcia, takich jak doradztwo, szkolenia lub staże, istotne jest również, czy wszystkie proponowane formy wsparcia
spełniają określone standardy, np. że szkolenia będą prowadzone przez instytucję
wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, a każdemu uczestnikowi stażu zostanie zapewniony opiekun. W takim właśnie celu oceniający analizują również doświadczenia projektodawcy w zakresie pracy z osobami bez pracy.
Zaangażowanie projektodawcy analizowane jest na podstawie treści wniosku,
w którym projektodawca powinien opisać działania podjęte na rzecz grupy docelowej. Z opisu powinno wynikać, że podjął on już kroki zmierzające do powodzenia
realizacji projektu, np. przeprowadził wstępne rozmowy z innymi instytucjami lub
stworzył bazę potencjalnych uczestników projektu. Im większe zaangażowanie projektodawcy, tym większa szansa na zdobycie większej liczby punktów podczas oceny.
Proces oceny merytorycznej jest złożony i wydłużony w czasie, jednak sprzyja
wyłonieniu najlepszych projektów pod względem jakości, a w konsekwencji lepszego wsparcia dla przyszłych uczestników projektów. Zgodnie z harmonogramem konkursu etap ten zakończy się w sierpniu 2016 roku. Najlepsze projekty
wyłonione do dofinansowania zostaną opublikowane na stronie wupwarszawa.
praca.gov.pl oraz funduszeeuropejskie.gov.pl, a po zakończeniu etapu negocjacji
WUP w Warszawie podpisze umowy z beneficjentami. Rozstrzygnięcia konkursu
planowane jest na listopad 2016 rok.
Monika Dytyniak,
WUP w Warszawie
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150 pracodawców z regionu ostrołęckiego uczestniczyło w czerwcu 2015 r. w szkoleniu na temat wykorzystania KFS

Boom na kształcenie ustawiczne
Na Mazowszu potrzeby pracodawców na środki z KFS z rezerwy ministra przekroczyły 19,1 mln zł

Ś

rodki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przekazane pracodawcom w województwie mazowieckim
rozeszły się błyskawicznie, co spowodowało uruchomienie rezerwy ministra już w I kwartale br.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało dla Mazowsza ponad 25 mln zł. Tegoroczne zainteresowanie pracodawców dofinansowaniem kształcenia
ustawicznego z KFS było tak duże, że urzędy pracy rozdysponowały przyznane limity praktycznie na starcie.
Niewątpliwie wpływ na to miała decyzja ministerstwa
o zniesieniu granicy wieku dla korzystających ze środków
KFS. W dwóch pierwszych latach funkcjonowania funduszu mogły z niego korzystać tylko osoby 45+. Udostępnienie środków dla wszystkich pracowników i pracodawców,
niezależnie od wieku, zaowocowało błyskawicznym wyczerpaniem przyznanych limitów w większości powiatowych
urzędów pracy.
Tak duże zainteresowanie dofinansowaniem kształcenia
ustawicznego ze strony pracodawców spowodowało, że już
w styczniu br. urzędy zgłaszały zainteresowanie środkami
rezerwy KFS. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, działając zgodnie z zaleceniami MRPiPS, oszacował zapotrzebowanie na rezerwę KFS i przekazał informacje na ten temat
do ministerstwa. Dane z całego kraju były podobne – szacowanie wykazało około dziesięciokrotnie większe zapotrzebowanie ze strony wszystkich województw niż dostępna pula
rezerwy, a na Mazowsze potrzeby przekroczyły 19,1 mln zł,
tj. prawie połowę rezerwy ministra wynoszą 37,7 mln zł.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, po zasięgnięciu opinii Rady Rynku Pracy, dokonał podziału limitu na
poszczególne województwa, określając priorytety oraz dodatkowe wymogi dotyczące wydatkowania rezerwy w 2016
roku, m.in. wprowadził ograniczenie kosztu kształcenia przypadającego na jednego pracownika do 4 253,10 zł, co stanowi 34,9 proc. maksymalnej ustawowej wysokości środków

KFS na finansowanie kosztów w danym roku na jednego
uczestnika.
Do priorytetów, na które można wykorzystać fundusze
z rezerwy KFS należą:
kształcenie ustawiczne w branżach/zawodach,
gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników;
kształcenie ustawiczne w branży transportowej
w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi oraz usługach opiekuńczych;
kształcenie ustawiczne w branżach/przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w górnictwie węglowym;
kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych.
W ramach podziału rezerwy województwo mazowieckie otrzymało ponad 6 mln 877 tys. zł. Do końca pierwszego półrocza powiatowe urzędy pracy wnioskowały
o ponad 4,2 mln zł, pozostała kwota będzie rozdysponowana do końca roku.
Piotr Piasecki,
filia WUP w Warszawie

Szkolenie dla pracodawców z regionu płockiego w 2015 roku
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JUŻ NIE TYLKO TESTY I CV
…czyli słów kilka o zmianach w sposobie pracy z klientem w poradnictwie zawodowym

K
Poradnictwo zawodowe przeszło
znaczną zmianę,
czerpie z wielu innych obszarów,
takich jak coaching i psychoterapia,
i to zarówno pod względem metodologicznym,
jak i podejścia do klienta i pracy z nim

iedy w latach 90. poradnictwo zawodowe przeżywało rozkwit wydawało się,
że to, czego początkujący doradcy nauczyli się od naszych zachodnich sąsiadów stanowi wielkie nienaruszalne dziedzictwo, z którego będziemy w niezmienny sposób czerpać przez lata. Dzisiaj, patrząc na zmiany, które zaszły przez
te blisko dwadzieścia lat w poradnictwie zawodowym, jasne wydaje się, że to, co
wtedy zaadaptowaliśmy na polski grunt, stanowiło dopiero zalążek tego, jak będzie wyglądało poradnictwo w przyszłości.
Pojawienie się poradnictwa zawodowego wiązało się z ukazaniem wielu opracowań zawierających wskazówki odnośnie pracy doradczej, a także wielu metod
przygotowanych do pracy z klientem, zarówno w kontakcie indywidualnym, jak
i z grupą. To, co charakterystyczne w specyfice metod pochodzących z tamtego
okresu, to wyodrębnianie życia zawodowego klienta z jego pozostałych ról życiowych. To również traktowanie aktywności zawodowej jako jedynego elementu,
na którym koncentruje się praca doradcy zawodowego z klientem. Początek poradnictwa zawodowego w naszym kraju to również czas ogromnej popularności
metod testowych, jako metod służących poznawaniu potencjału zawodowego
klienta. Ich popularność utrzymywała się przez lata, ale stopniowo pojawiały się
również inne metody służące temu samemu celowi. Pozwalały one na bardziej indywidualne ujmowanie klienta oraz jego potencjału.
Zmiany zachodzące na rynku pracy i w życiu osób radzących się, wpływ tych
zmian na ich kondycję i funkcjonowanie postawiły z czasem nowe wyzwania przed
osobami zawodowo zajmującymi się pomocą. Wyzwania wiążące się z całościowym ujmowaniem życia klienta, nie tylko jego funkcjonowania zawodowego, ale
szerszego funkcjonowania społecznego. Dzisiaj możemy mówić, że poradnictwo
zawodowe przeszło znaczną zmianę, czerpie z wielu innych obszarów, takich jak
coaching i psychoterapia, i to zarówno pod względem metodologicznym, jak i podejścia do klienta i pracy z nim. Współczesne nurty ujmują klienta całościowo
z całym kontekstem, który go dotyczy. Mamy możliwość poznawania i wykorzystywania sposobów pracy wykraczających poza tradycyjne poradnictwo.
Jednym z nich jest podejście socjodynamiczne, które od niedawna funkcjonuje również na polskim gruncie. W poprzednim numerze Mazowieckiego Rynku
Pracy przedstawiony został projekt „Nowa perspektywa doradztwa zawodowego”
wdrażający to podejście w Polsce. Poradnictwo socjodynamiczne polega na towarzyszeniu osobie i pomocy w momentach krytycznych oraz w konstruowaniu przyszłości zawodowej i życiowej. Podejście to stawia doradcę zawodowego w nowej
roli. Proponuje odejście od roli eksperckiej do równoważnej współpracy z klientem
przy planowaniu przyszłości. Wymaga od doradcy stworzenia przestrzeni dla klienta
i jego sytuacji życiowej. Wymaga czasu i uważności na indywidualne potrzeby klienta
w stopniu znacznie większym niż tradycyjne metody doradcze. Stosując metody
pracy wpisane w to podejście można zauważyć, że praca na nich oparta może być
bardzo skuteczna i satysfakcjonująca zarówno dla klienta, jak i dla doradcy.
W czerwcu br. doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie mieli okazję poznać ideę poradnictwa socjodynamicznego oraz podstawowe
techniki pracy z klientem proponowane w tym podejściu, uczestnicząc w szkoleniu
„Na tropach konstruowania kariery. Szkolenie z podejścia socjodynamicznego Vance’a Peavy’ego”. Wzięło w nim udział kilkunastu doradców zawodowych. Metoda
spotkała się z dużym zainteresowaniem i chęcią wdrożenia w pracy z klientem.
Przed poradnictwem zawodowym wiele jeszcze wyzwań, które z pewnością nadejdą wraz z gospodarczymi, społecznymi i technologicznymi zmianami.
Zmiany, jakie już zaszły w poradnictwie zawodowym w ciągu ostatnich dwudziestu lat, wskazują również na duże możliwości rozwojowe tej dziedziny. Powstają
natomiast pytania: Czy i na ile będziemy mogli skorzystać z tego dobrodziejstwa?
Gdzie poradnictwo zawodowe znajdzie swoje miejsce?
Marzena Mańturz,
WUP Warszawa
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Paweł Trojanowski i Marsida Bandili z Albanii podczas debaty na temat integracji europejskiej

O przyszłości Europy w Luksemburgu
Rozmowa z Pawłem Trojanowskim, laureatem konkursu The Future of Europe

P

aweł Trojanowski z siedleckiej filii WUP został jednym z trzech laureatów
konkursu The Future of Europe, ogłoszonego przez największe ugrupowanie w Parlamencie Europejskim – Europejską Partię Ludową (EPL). Wspólnie
z Manuelem Zarbem z Malty oraz Marsidą Bandilli z Albanii, wziął udział w debacie
na temat przyszłości Europy, która odbyła się w Luksemburgu 30 maja 2016 roku.
Na czym polegał konkurs i co Cię skłoniło do udziału?
Europejska Partia Ludowa ogłosiła w kwietniu br. otwarty konkurs na esej dla internautów z Europy, bez względu na wiek, narodowość, poglądy polityczne oraz
aktywność zawodową. Głównym zadaniem było opisanie w języku angielskim swojej
wizji przyszłości Europy zawierającej odpowiedzi na pytania: Czy reformy są potrzebne w UE? Jakie są zalety bycia jej obywatelem? Jak przezwyciężyć wyzwania,
jakie stoją przed Europą? Jaką Europę chciałbyś widzieć za 10 lat? Funkcjonowanie UE, a zwłaszcza regionalna polityka wykorzystywania funduszy unijnych to tematy bardzo dobrze mi znane. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy kieruję zespołem
odpowiedzialnym m.in. za informowanie i wdrażanie EFS na terenie wschodniego
Mazowsza. Postanowiłem więc zmierzyć się z tymi zagadnieniami. Napisałem esej
po polsku, później przetłumaczyłem na angielski i wysłałem. Kierowała mną raczej
chęć sprawdzenia, jak moje pomysły będą ocenione przez organizatorów konkursu
w Belgii niż oczekiwanie wygranej. Dzięki środkom unijnym, ale także wsparciu
z budżetu WUP ustawicznie podnoszę swoje kwalifikacje, kontynuuję naukę języka
angielskiego, ukończyłem studia podyplomowe z zakresu zarządzania oraz doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, a także studium doktoranckie z ekonomii. Uznałem więc, że moje umiejętności i wiedzę warto zweryfikować w zderzeniu
z obiektywnymi, zagranicznymi oceniającymi. Potraktowałem ten konkurs jako
doskonałą okazję do sprawdzenia samego siebie i mojej wizji europejskiego rynku
pracy oraz zmian zachodzących na obszarze Unii Europejskiej.
Jakie zagadnienia poruszyłeś w swoim eseju?
Wyraziłem przede wszystkim ubolewanie, że społeczeństwa w całej Europie,
w tym również w Polsce nie doceniają dynamicznej zmiany, która już nastąpiła
i która mogła mieć miejsce tylko dzięki integracji państw w ramach Unii Europejskiej. Używając wyrazistych porównań podkreśliłem, że otrzymując wiele,
zbyt mało wzmocniliśmy postawy samodzielności. Tak niestety materializuje

lipiec – sierpień 2016

13

WUP w Warszawie

się paradoks polityki społecznej, że oczekiwania rosną w postępie geometrycznym w stosunku do poziomu ich zaspokajania.
W kontekście rynku pracy podkreśliłem, jak istotne jest wykorzystanie doświadczenia, wiedzy i kompetencji pracowników w wieku senioralnym. Zaznaczyłem, że dobrze byłoby znaleźć sposób wykorzystania tego mentoringu, dzięki
któremu następowałaby edukacja młodszego pokolenia kadr i bardziej płynne
oraz racjonalne przechodzenie osób starszych na emeryturę. Wskazałem też na
istotę edukacji, kształtowania postaw obywatelskich i proprzedsiębiorczych w budowaniu społeczeństwa potrafiącego zrozumieć korzyści z integracji. Głównym
hasłem, które się przewijało w moim eseju, była konieczność umiejętnego wdrażania idei pomocy ku samopomocy, a więc dążenia do tego, by pomagając – oczekiwać usamodzielnia ze strony tego, któremu się pomaga. Krytycznie odniosłem się
więc do populistów, radykałów i reprezentantów skrajnych poglądów zwodzących
społeczności wielu państw tezami, że istotne jest „tu i teraz”, jednocześnie kuszących rozdawnictwem pieniędzy.

Dużym przeżyciem były dla mnie
gratulacje z rąk m.in. Angeli Merkel,
Donalda Tuska, Jean-Claude Junckera
i Witalija Kliczko.
Cieszę się, że mogłem już
nie telefonicznie,
ale bezpośrednio porozmawiać
z Hermanem Van Rompuy’em

Wysłałeś esej i wygrałeś…
Nie tak od razu. Otrzymałem najpierw informację o zakwalifikowaniu do wąskiego
grona osób, z którymi rozmowę telefoniczną miał przeprowadzać były przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, aby wyłonić zwycięską trójkę. Po
przeczytaniu wiadomości serce zabiło mi mocniej. Sam fakt, że będę miał okazję porozmawiać o przyszłości Europy z człowiekiem, który jest żywym, współczesnym
symbolem integracji europejskiej, był dla mnie osobistym sukcesem. Jednak po
ochłonięciu zdałem sobie sprawę, że poziom trudności zadania wzrasta i, że muszę
się solidnie przygotować do tej rozmowy. Co innego mieć czas na rozciągnięte w czasie spisywanie swoich spostrzeżeń, na spokojne ich później przetłumaczenie, a co innego rozmawiać bezpośrednio po angielsku z osobistością tak wybitną.
O czym rozmawiałeś z Hermanem Van Rompuyem?
Były przewodniczący Rady Europejskiej zapytał mnie o aktualną sytuację w Polsce,
w kontekście narastającego eurosceptycyzmu na naszym kontynencie. Oczywiście
był również ciekawy, czym uzasadniam swoje przemyślenia i dlaczego główny nacisk
w moim eseju stawiam na potrzebę intensywnej edukacji postaw. Rozmowa była
naprawdę serdeczna, a dla mnie bardzo emocjonująca. Na zakończenie Herman Van
Rompuy stwierdził, że moje spostrzeżenia są bardzo bliskie jego punktowi widzenia
spraw w Europie i na świecie. Niecałe trzy godziny później otrzymałem telefon z informacją, że zostałem wybrany jako jedna z trzech osób z Europy, które zaproszono
do udziału w uroczystej gali z okazji 40-lecia Europejskiej Partii Ludowej w Luksemburgu i debaty na temat przyszłości Europy.

Paweł Trojanowski przekazał Hermanowi Van Rompuy’owi album o Mazowszu
i życzenia od samorządu województwa mazowieckiego

14

Jakie wrażenia po debacie?
Z pewnością było to dla mnie największe dotychczasowe doświadczenie życiowe.
W audytorium głównej auli Hémicycle Luxembourg Congrès zgromadzilo się kilkuset
przedstawicieli rządów i parlamentów 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, za
stołem prezydialnym zasiadali: kanclerz Niemiec Angela Merkel, przewodniczący Rady
Europejskiej Donald Tusk, były przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, przewodniczący EPL
Joseph Daul oraz przewodniczący Grupy EPL w Parlamencie Europejskim Manfred
Weber. W środku, pomiędzy jednymi i drugimi, za mównicami stała nasza trójka zwycięzców konkursu wraz z moderatorem… Nie muszę chyba tłumaczyć, jaki stres towarzyszył mi w chwili prezentacji w języku angielskim swojego punktu widzenia na temat
przyszłości Europy. Zostałem zapytany o to, jak postrzegam Polskę obecnie jako kraj
członkowski Unii Europejskiej i tę jeszcze za czasów poprzedniego ustroju. Podkreśliłem przede wszystkim to, że w czasach PRL ludziom towarzyszyło poczucie strachu
i zagrożenia oraz tęsknota za wolnością słowa, podróżowania, czy wolnością gospodarczą, a także powszechne poczucie przepaści ekonomicznej w stosunku do krajów
Europy Zachodniej. Używając przenośni stwierdziłem, że Polska była wtedy szara, jak
szare blokowiska, a teraz jest pełna barw i kolorów.
Na zakończenie uroczystej gali Joseph Daul przestrzegał przed politykami głoszącymi populistyczne hasła stwierdzając, że „są oni doskonali jedynie w wyszukiwaniu problemów, a nie w znajdowaniu rozwiązań” – zgadzam się z tym stwierdzeniem
w pełni, uważam bowiem, że „obdarowywanie ludzi rybą, a nie wędką” jest strategią
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krótkowzroczną i prowadzącą do zapaści ekonomicznej i społecznej. Dużym przeżyciem były dla mnie osobiste spotkania i gratulacje z rąk m.in. Angeli Merkel, Donalda
Tuska, Jean-Claude Junckera czy też Witalija Kliczko. Cieszyłem się również, że mogłem już nie telefonicznie, ale bezpośrednio porozmawiać z Hermanem Van Rompuy’em, któremu przekazałem album o naszym pięknym Mazowszu, wraz z życzeniami od
samorządu województwa mazowieckiego. W rozmowie poruszyłem m.in. kwestię zagrożenia podziału województwa mazowieckiego. Oczywiście w tym gronie tego typu
pomysły mogły być ocenione jednoznacznie źle. Idea większej, a nie mniejszej integracji była bowiem podkreślana w każdej wypowiedzi uczestników uroczystości.
Więc jaka będzie Europa za 10 lat?
Dziś jesteśmy trochę w innej sytuacji niż w dniu, w którym odbywała się debata.
Brytyjczycy wypowiedzieli się za wyjściem z Unii Europejskiej i to z pewnością nie
napawa optymizmem, jeśli chodzi o dalszą stabilność i integrację Europy. Ja jednak
podtrzymuję swoją opinię, że zjednoczona Europa jest motorem zmian i gwarantem rozwoju, a nie obciążeniem i zagrożeniem. Żeby jednak tę szansę dostrzec
i zrozumieć, musimy położyć ogromny nacisk na solidną, dobrej jakości edukację,
zwłaszcza dążącą do kształtowania postaw. Przypominając wypowiedź z debaty
w Luksemburgu: „musimy uczyć nasze dzieci nie tego czym jest Unia Europejska,
ale jak być dobrym obywatelem Unii Europejskiej, zwłaszcza tym aktywnym oraz
nie powinniśmy uczyć, czym jest przedsiębiorczość, ale jak być przedsiębiorcą”.
Edukacja po wielokroć, rozumiana jako edukacja postaw, a nie tylko posiadania
wiedzy, zwłaszcza kształcenie ustawiczne jest w świecie dynamicznych zmian
koniecznością, a nie opcją. Dziś wielu ekspertów podkreśla, że zagłosowanie za
„Brexitem” było wynikiem bardzo manipulacyjnej i zakłamanej kampanii skierowanej przede wszystkim do osób nieświadomych tego, czym jest Unia Europejska
i jakie korzyści wynikają z członkostwa w niej. Jaka będzie Unia Europejska za 10
lat? Wierzę, że bardziej świadoma i bardziej wymagająca tej świadomości i samodzielności od państw członkowskich i ich społeczeństw. Europa za 10 lat musi być
postrzegana przez świat jako kraina silna siłą swoich mieszkańców, ale w swojej
hojności wymagająca ekwiwalentności w kontekście pracy, aktywności, kreatywności i zaangażowania. Otwartość Europy powinna być otwartością na uczciwość
i rzetelność starań, by to, co zostało przez tyle lat wypracowane trwało dalej
i było obdarzane należytym szacunkiem.
rozmawiał Piotr Karaś,
filia WUP w Siedlcach

Za stołem prezydialnym najważniejsi politycy Unii Europejskiej
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Filia Ciechanów

Bezpieczna praca w Holandii
Najwięcej Polaków znajduje zatrudnienie w rolnictwie i ogrodnictwie

C

iechanowska filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy zorganizowała cykl spotkań
„Bezpieczny wyjazd – bezpieczny powrót”, dla osób które zadeklarowały zagraniczny wyjazd zarobkowy do Holandii.
Spotkanie, które prowadził asystent EURES, odbyło się 15 czerwca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie, a wzięło w nim udział 12 osób. Uczestnicy pytali
głównie o szczegółową charakterystykę holenderskiego rynku pracy, warunki życia oraz wyskość wynagrodzenia. W Holandii najwięcej naszych rodaków pracuje
w rolnictwie i ogrodnictwie (45 proc.), innymi sektorami, które cieszą się popularnością są: przemysł (16 proc.), budownictwo (9 proc.) oraz transport (6 proc.).

Wymiana doświadczeń
Najwięcej Polaków znajduje zatrudnienie w szklarniach. Do ich obowiązków
należy pielęgnacja roślin, m.in. podlewanie, nawożenie, podcinanie, ścinanie,
pakowanie i załadunek. Znajomość języka zazwyczaj nie jest wymagana. Przeciętne zarobki kształtują się w przedziale od 9 euro do 10 euro na godzinę
brutto (tydzień pracy to 40 godzin). Innymi popularnymi wśród Polaków zajęciami w tym sektorze są sadzenie sadzonek i praca jako ogrodnik. Wynagrodzenia na tych stanowiskach wahają się miedzy 8,80 euro a 9 euro brutto za
godzinę pracy. Do Holandii nasi rodacy jeżdżą głównie na zbiory truskawek,
czereśni, borówek, pomidorów, papryki i ogórków. Przedziały zarobkowe są
nieco niższe niż przy pielęgnacji kwiatów, przeciętnie od 8,5 euro do 9,2 euro
brutto za godzinę pracy.

Wynagrodzenia na tych stanowiskach wahają się
miedzy 8,80 euro a 9 euro brutto za godzinę pracy.
Do Holandii jeździ się głównie na zbiory truskawek, czereśni,
borówek, pomidorów, papryki i ogórków.

Przedziały zarobkowe są nieco niższe niż przy
pielęgnacji kwiatów, przeciętnie od 8,5 euro do
9,2 euro brutto za godzinę pracy

Zdecydowana większość uczestników pracowała już za granicą, dlatego spotkanie zamieniło się w forum wymiany osobistych doświadczeń. Ta cześć spotkania posłużyła głównie do eliminacji uciążliwych stereotypów i negatywnych
opinii, jakie krążą o Polakach podejmujących zatrudnienie za granicą.

Prezentacja i analiza ofert zatrudnienia
Uczestnicy spotkania dzielili się doświadczeniami po powrocie z zagranicy

Na spotkaniu przenalizowano oferty pracy EURES
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Kolejnym etapem spotkania była analiza warunków zatrudnienia i ofert, które
są dostępne w ramach funkcjonowania Europejskiej Sieci Zatrudnienia EURES.
Zainteresowani poznali szczegóły ofert pracy: pracownik do uprawy sadzonek
roślin doniczkowych, pracownik do uprawy kwiatów, pracownik do produkcji
karmy dla zwierząt oraz pracownicy do zbiorów, pielęgnacji i uprawy truskawek, malin i porów.
Podsumowując półtoraroczny okres współpracy pomiędzy ciechanowską filią
Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Powiatowym Urzędem Pracy w Mławie w zakresie systematycznej organizacji spotkań informacyjnych i zagranicznego
pośrednictwa pracy, zauważamy zdecydowany wzrost świadomości naszych
klientów, jeśli chodzi o wartość profesjonalnego przygotowania do wyjazdu,
po to by nie był on źródłem rozczarowań i nieprzewidzianych kłopotów.
Kolejne spotkanie, tym razem dotyczące warunków życia i pracy w Wielkiej
Brytanii, zostało zaplanowane we wrześniu tego roku.
Andrzej Śniegocki,
filia WUP w Ciechanowie
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Filia Ciechanów

Założenia organizacyjne Forum Przedsiębiorczości – tematem narady w siedzibie ciechanowskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy

FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
U

czestnikami Pierwszego Subregionalnego Forum Przedsiębiorczości będą
przedsiębiorcy z regionu ciechanowskiego planujący tworzenie nowych
miejsc pracy oraz osoby zamierzające uruchomić działalność gospodarczą.
Złożenia organizacyjne forum były tematem narady zorganizowanej 23 czerwca
w siedzibie ciechanowskiej filii WUP. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy Powiatowych
Urzędów Pracy w Ciechanowie, Mławie, Płońsku i Żurominie, kierownik Oddziału Zamiejscowego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz przedstawiciele
Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie, LGD
„Przyjazne Mazowsze” i LGD „Północne Mazowsze”. Ze strony gospodarza udział wzięli:
dyrektor filii WUP, kierownicy Zespołu ds. Regionalnej Polityki Rynku Pracy i EFS oraz
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
W dokumentach organizacyjnych w rozdziale „Zintegrowanie” znajdują się
zapisy dotyczące wspierania działań instytucji rynku pracy w zakresie partnerskich przedsięwzięć skierowanych na promocję i rozwój przedsiębiorczości. Dlatego też z aprobatą przyjęto pomysł zorganizowania Forum Przedsiębiorczości,
jako przedsięwzięcia wspierającego przedsiębiorców i osoby planujące uruchomienie działalności gospodarczej oraz udzielającego pomocy informacyjno-doradczej w pozyskiwaniu środków unijnych i krajowych. Uzgodniono, że pierwsze
forum będzie zorganizowane w październiku tego roku przez ciechanowska filię
WUP, Powiatowy Urząd Pracy w Mławie i trzy Lokalne Grupy Działania w Mławie,
przy wsparciu Powiatowych Urzędów Pracy w Ciechanowie, Płońsku i Żurominie
oraz Oddziału Zamiejscowego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych.
Uczestnikami będą przedsiębiorcy z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego,
płońskiego, żuromińskiego, działdowskiego i przasnyskiego planujący tworzenie
nowych miejsc pracy oraz osoby zamierzające uruchomić działalność gospodarczą.
Jednocześnie przyjęto program, na który mają się składać: posiedzenie plenarne
o tematyce: Jak i gdzie szukać wsparcia publicznego na rozwój przedsiębiorczości
i tworzenie miejsc pracy? i Jak i gdzie szukać środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej?, indywidualne doradztwo specjalistów z instytucji,
które są dysponentami środków finansowych, dyskusje panelowe i warsztaty.
Na zakończenie spotkania uzgodniono podział zadań dla partnerów na najbliższy okres oraz ustalono, że kolejne spotkanie organizacyjne odbędzie się we
wrześniu tego roku.
Andrzej Długołęcki,
filia WUP w Ciechanowie

lipiec – sierpień 2016

Na spotkaniu uzgodniono podział zadań związanych z organizacją forum
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Filia Ostrołęka

Doradca zawodowy ostrołęckiej filii informował o ofertach kształcenia i zatrudnienia

PROMOCJA EDUKACJI I RYNKU PRACY
Pracownicy ostrołęckiej filii uczestniczyli w dniach otwartych, organizowanych przez szkoły w Ostrołęce oraz
w Dniu Jednorożca. Stoiska informacyjno-promocyjne urzędu odwiedziło około 300 osób

O

strołęcka filia WUP zorganizowała stoiska informacyjno-promocyjne podczas Dnia Otwartego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej i Dnia Otwartego
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Odwiedzający poznali infrastrukturę szkół, nowocześnie
urządzone i wyposażone pracownie i sale wykładowe, uzyskali informacje na temat kierunków kształcenia, kwalifikacji i praktycznych umiejętności. Od słuchaczy dowiedzieli
się, jak wygląda nauka w tych placówkach, jaki nowy zawód
i kwalifikacje mogą zdobyć.

Zapytaj doradcę zawodowego

Dzień Otwarty w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostorłęce
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Doradcy zawodowi zapoznawali zainteresowanych z charakterystyką zawodów, w jakich kształcą miejscowe szkoły. Przekazywali wiedzę o zadaniach i czynnościach wykonywanych
w tych zawodach, środowisku pracy, wymaganiach fizycznych
i psychicznych, kompetencjach oraz możliwościach zatrudnienia. Doradcy informowali o możliwości korzystania z badań
określających preferencje zawodowe, co pomaga w podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu. Odwiedzający stoisko
poszerzyli swoją wiedzę na temat poszukiwania pracy, zakładania własnej działalności gospodarczej, elastycznych form
zatrudnienia i aktualnych ofert pracy w krajach Unii Europejskiej. Pracownicy obsługujący stoiska zachęcali do korzystania
z pomocy w planowaniu kariery oraz skorzystania z rad przy
podejmowaniu decyzji zawodowych związanych z wyborem
i zmianą edukacji lub pracy. Na stoiskach dostępne były ulotki,
broszury i biuletyny dotyczące usług instytucji rynku pracy,
sieci EURES, mobilności na europejskim rynku pracy, wspar-
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Filia Ostrołęka

cia osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, prowadzenia działalności gospodarczej,
sporządzania dokumentów aplikacyjnych i przygotowania do
rozmowy kwalifikacyjnej.

Przede wszystkim miejsca pracy
W czasie Dnia Jednorożca pracownicy filii WUP w Ostrołęce
udzielali informacji i porad zawodowych oraz upowszechniali
materiały informacyjne o edukacji i zatrudnieniu. Stoisko
odwiedzały osoby zainteresowane dalszym kształceniem lub
znalezieniem odpowiedniej pracy. Zapoznali się oni z ofertami szkoleniowymi, ofertami pracy w kraju i za granicą,
uzyskali informacje o adresach i usługach instytucji rynku
pracy, mogli też umówić się na indywidualną poradę zawodową, a także warsztaty planowania rozwoju zawodowego,
poszukiwania pracy i prowadzenia działalności gospodarczej.
Organizatorzy znają potrzeby i priorytety swoich mieszkańców. Takim priorytetem jest praca dla młodych i starszych
mieszkańców gminy. Nie pierwszy raz doradcy zawodowi zostali zaproszeni do Jednorożca. Wcześniej były to bardziej
kameralne spotkania, na których uczestnicy i doradcy zawodowi tworzyli swoją wizję zawodowej przyszłości. Zwykle
najwięcej osób odwiedzających stoisko informacyjno-promocyjne filii WUP to ludzie młodzi – uczniowie, absolwenci,
osoby szukające pracy po odbytych stażach, szukające informacji o pracy za granicą lub zastanawiające się nad założeniem działalności gospodarczej. Praca za granicą była
tematem rozmów z doradcami, ale uwaga skierowana była
nie na Wielką Brytanię, ale Niemcy i państwa skandynawskie.
Ofertą urzędu interesowały się również osoby z większym doświadczeniem życiowym, szczególnie kobiety, które
spełniły się jako żony i matki, a ich dorosłe dzieci żyją już własnym życiem. Chęć bycia potrzebną i docenianą, świadomość
posiadanych umiejętności, także radzenia sobie w różnych
sytuacjach życiowych sprawia, że szukają pracy. Do poszukiwania pracy motywują nie tylko względy finansowe, ale
potrzeba bycia z ludźmi. Wiara w siebie, świadomość własnych umiejętności i cech osobowościowych są dla pracodawcy często ważniejsze od umiejętności zawodowych, które
można doskonalić na stanowisku pracy. Doradcy, jak zawsze
wspierali aktywność, motywację i gotowość do zmian. Często
odpowiadali na konkretnie pytania, a to świadczy o wcześniejszym korzystaniu przez mieszkańców gminy z różnych źródeł
informacji zawodowych i przemyśleniach dotyczących miejsca pracy, możliwości wykonywania zawodu, formy i stabilności zatrudnienia oraz oczekiwań płacowych.

Wiara w siebie, świadomość własnych
umiejętności i cech osobowościowych
są dla pracodawcy często ważniejsze
od umiejętności zawodowych, które można doskonalić na stanowisku pracy

Mieszkańcy gminy Jednorożec przed stoiskiem filii WUP

Pożądany partner
W czasie dni otwartych każdy znalazł coś interesującego dla
siebie. Dla jednych była to radość ze spotkania znajomych,
dla innych smaczny poczęstunek lub występy zespołów muzycznych i kabaretowych. Udział filii WUP w dniach otwartych instytucji i samorządów jest okazją do promocji usług
urzędu, szczególnie profesjonalnego poradnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego. To także przykład dobrej
współpracy z partnerami rynku pracy, którzy zapraszają
do organizacji stoisk informacyjno-promocyjnych i chętnie biorą udział w przedsięwzięciach, organizowanych lub
współorganizowanych przez naszą filię.
Krystyna Szymołon i Jolanta Bałdyga,
filia WUP w Ostrołęce

lipiec – sierpień 2016

Materiały promocyjne WUP w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

19

Filia Ostrołęka

Przedsiębiorczość przede wszystkim
Targi przedsiębiorczości w Goworowie promują rozwój lokalny i aktywność gospodarczą

W

VI Goworowskich Targach Przedsiębiorczości, które odbyły się w czerwcu, uczestniczyły instytucje, które wpływają na rozwój tego regionu,
wspierają istniejące i nowo powstałe firmy. Organizatorem przedsięwzięcia są Urząd Gminy w Goworowie oraz ostrołęcka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Ideą targów przedsiębiorczości w Goworowie jest promowanie
i rozwój lokalnej aktywności gospodarczej. Wystawcy mają możliwość kontaktu
z szeroką grupą odbiorców, dogodne warunki prezentacji, perspektywę nawiązania współpracy oraz kontaktów handlowych.

Oferty i informacje biznesowe
W targach uczestniczyło 26 wystawców. Informacji udzielali eksperci Lokalnego
Punktu Informacji Funduszy Europejskich przy oddziale zamiejscowym Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Ostrołęce, Powiatowego Urzędu
Pracy w Ostrołęce oraz instytucji ubezpieczeniowych i podatkowych, takich jak
ZUS, KRUS i US Ostrołęka. Swoje oferty zaprezentowali m.in.: Salon Samochodowy
„OSCAR” sp. z o.o., Korbanek sp. z o.o. – producent nowoczesnych maszyn rolniczych, przedstawiciele lokalnego biznesu – cukiernia-piekarnia Romanowski, spółka
pszczelarska IWO Adam Karamuz, twórcy biżuterii i użytkowego rękodzieła artystycznego, jak również handlowcy produktów dla zdrowia i urody marki FOREVER
z Ostrołęki. Ofertę wystawców uzupełnili przedstawiciele szkolnictwa promujący naukę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Goworowie, w Centrum Nauki i Biznesu
Żak oraz Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży. Przedstawicieli armii z WKU w Ostrołęce prezentowali piękne mundury oraz elementy podstawowego uzbrojenia.

Rozwój regionu i gminy

Reklama biuletynu WUP Mazowiecki Rynek Pracy

Istotnym punktem targów była konferencja „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich”. Konferencję otworzyła wójt gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza,
która przedstawiła warunki rozwoju gminy. Dyrektor ostrołęckiej filii WUP Marian
Krupiński omówił perspektywy rozwoju regionu i lokalnych firm oraz możliwości
podnoszenia wiedzy i umiejętności przez osoby pracujące, jak również znajdujące
się w trudnej sytuacji na rynku pracy.
Dużo informacji dla przedsiębiorców przekazali pracownicy i eksperci lokalnych
urzędów i instytucji. Jolanta Filipiak z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce
przedstawiciele ostrołęckiego biura powiatowego ARiMR i Stowarzyszenia Lokalnej
Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza” poinformowali o różnych formach wsparcia
rozwoju przedsiębiorczości ze środków unijnych w latach 2014-2020. O perspektywach rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich z uwzględnieniem gminy
Goworowo mówił prof. dr hab. Piotr Bórawski z Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, a dr inż. Ireneusz Żuchowski zaprezentował źródła pomysłów
na innowacyjny biznes. Natomiast dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska z WSES
Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie przedstawiła trendy w zachowaniach konsumentów.

Promocja aktywności zawodowej
Pracownicy ostrołęckiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy na swoim stoisku wystawienniczym udostępnili materiały informacyjne o realizowanych oraz planowanych
działaniach w ramach programów operacyjnych RPO WM i PO WER. Uczestnicy targów chętnie sięgali po publikacje dotyczące aktywizacji zawodowej oraz promujące
zakładanie działalności gospodarczej na własny rachunek, korzystali z porad i informacji dotyczących założenia własnej działalności gospodarczej, uzyskania dofinansowania lub pożyczki oraz zdobycia nowych kompetencji lub kwalifikacji.
Na zakończenie VI Goworowskich Targów Przedsiębiorczości odbył się V Bieg
uliczny o puchar Wójta Gminy Goworowo.

Stoisko ostrołęckiej filii WUP z materiałami informacyjnymi
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Leszek Kurpiewski,
filia WUP w Ostrołęce
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Filia Płock

Spotkanie z rodzicami uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisko

Doradcy zawodowi, terapeuci i uczestnicy warsztatów z własnoręcznie wykonanymi pracami

NIEZWYKŁE SPOTKANIA Z DORADCAMI
Działania doradców zawodowych i terapeutów zajęciowych na rzecz osób niepełnosprawnych w Płocku

Z

ajęcia dla podopiecznych warsztatu terapii zajęciowej przy Caritas Diecezji
Płockiej doradcy zawodowi prowadzą już od stycznia br. Ich celem jest integracja społeczna i zawodowa, a także wsparcie uczestników i terapeutów
w codziennych, niekiedy trudnych sytuacjach życiowych i zawodowych.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych już od dawna wpisane były w zakres
usług oferowanych przez płocką filię WUP. Doradcy zawodowi i terapeuci zajęciowi
opracowali cykl spotkań dla osób niepełnosprawnych, podczas których uczestnicy
zgłębili wiedzę na własny temat. Mieli również możliwość opowiedzenia o sobie, swoich zainteresowaniach i sposobach spędzania wolnego czasu.
Program zajęć obejmuje również tematykę dotyczącą metod poszukiwania
pracy, komunikacji interpersonalnej i zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych.
Większość uczestników ma bowiem możliwość podjęcia zatrudnienia w zakładach
pracy chronionej. Program zawiera także elementy nowatorskie w pracy doradcy
zawodowego z Centrum, a mianowicie – naukę poprzez zabawę, rysunek, krzyżówki i puzzle, które rozwijają u osób niepełnosprawnych ciekawość, potęgują ich
odczuwanie świata oraz dostarczają wielu informacji na temat uczestników.
Biorący udział w zajęciach od początku doskonale odnaleźli się w grupie i nawiązali silną więź zarówno z doradcami, jak i z innymi uczestnikami. Doradcy zawodowi pomogli osobom niepełnosprawnym odkrywać siebie, swoje umiejętności,
mocne strony, skrywane zainteresowania i pasje. Uczyli mówienia o własnych
możliwościach i o tym, że niepełnosprawność nie jest barierą w wyjściu do ludzi
oraz funkcjonowaniu w społeczności i na rynku pracy.
Uczestnicy warsztatów własnoręcznie wykonane prace wystawiali podczas
kiermaszów zorganizowanych przez doradców Centrum. Sami sprzedawali swoje
wyroby, witali gości odwiedzających kiermasz, opowiadali o powstawaniu dzieł
w czasie zajęć rehabilitacyjnych, co dało im wiele radości i poczucie spełnienia.

Doradcy zawodowi pomogli osobom
niepełnosprawnym odkrywać
siebie, swoje umiejętności,
mocne strony i skrywane zainteresowania.
Uczyli mówienia o własnych możliwościach

Anna Sulkowska,
filia WUP w Płocku
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Filia Płock

X Dzień Integracji i Aktywności Osób Nie

Warsztaty dla osób niepełnosprawnych, konkursy z nagrodami, gry i zabawy, piknik integracyjny i zabawa taneczna
Niepełnosprawnych. Wzięło w nim udział ponad 80 osób z regionu płockiego

W

Prezentacja wyrobów rękodzieła artystycznego

imprezie, która odbyła się 7 czerwca w Miejskim Zespole Obiektów Sportowych w Płocku,
uczestniczyło ponad 400 osób niepełnosprawnych. Dzień Integracji poprowadził Jarosław Malarski,
prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi
„Razem Lepiej” w Nowym Miszewie. Dorota Dądzik, wykładowczyni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Płocku, wspólnie ze studentkami pedagogiki przeprowadziła szereg gier, zabaw, konkursów, w których brały
udział osoby niepełnosprawne. Uczestnicy doskonale się
bawili, a rywalizacje w różnych konkurencjach sprawiały
im dużo radości. Rozdano ponad 80 nagród, których fundatorami byli: Nove Kino Przedwiośnie, Koralandia, Avon,
Oriflame, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS „Nad Jarem” w Nowym Miszewie, Łakomy Dance Studio, Czysta
Forma Studio, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta Płocka, Starostwo Powiatowe
w Płocku, Auchan Płock, kino Helios, Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku.

Rozwijanie kreatywności

Na stoisku WUP doradcy zawodowi informowali o działalności CIiPKZ

Ogromnym powodzeniem wśród osób niepełnosprawnych cieszyły się warsztaty rozwijające różne umiejętności.
Wzięło w nich udział ponad 80 osób. Uczestnicy uczyli się
zasad udzielania pierwszej pomocy, savoir-vivre przy stole,
poznali tajniki wizażu, ręcznego dekorowania albumów ze
zdjęciami, odkrywali sekrety robienia profesjonalnych zdjęć
oraz pracy dziennikarskiej. Zdolności twórcze realizowali
na warsztatach malarskich i malowania na wodzie. Przeprowadzenie warsztatów było możliwe dzięki zaangażowaniu
płockich instytucji i mieszkańców: studentów kosmetologii
i pielęgniarstwa PWSZ, Zespołu Szkół i Usług Przedsiębiorczości, Tygodnika Płockiego, fotografa Jana Drzewieckiego,
sklepu plastycznego Axeco, Płockiego Ośrodka Kultury
i Sztuki, Młodzieżowego Domu Kultury.
Targi odwiedzili m.in.: wicedyrektor ds. usług rynku
pracy WUP w Warszawie Aleksander Kornatowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych Ewa Pietrzak, Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
Urzędu Miasta Płocka Tomasz Gorczyca, wicestarosta powiatu płockiego Iwona Sierocka, dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku Małgorzata Lewandowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku
Małgorzata Bombalicka, zastępca dyrektora Miejskiego
Urzędu Pracy w Płocku Radosław Śliwiński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Mirosław
Chyba.

Zaangażowanie płockiej filii

Nauka technik wizażu
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Dyrektor płockiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy Anna
Drzewiecka podkreśliła dużą potrzebę organizowania tego
typu przedsięwzięć, które dają osobom niepełnosprawnym możliwość spotkania się, wspólnej zabawy i integracji.
Płocka filia WUP angażuje się w takie działania od 2007 roku.
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Filia Płock

iepełnosprawnych

czna to program X Dnia Integracji i Aktywności Osób

Dyrektor filii WUP przekazała również specjalne podziękowania dla osób od lat współpracujących z urzędem na rzecz
osób niepełnosprawnych – Jarosławowi Malarskiemu oraz
Mariuszowi Umyszkiewiczowi.
Podczas Dnia Integracji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych swoje ofert zaprezentowały instytucje
i stowarzyszenia zajmujące się pomocą osobom niepełnosprawnym. Na stoisku płockiej filii Wojewódzkiego Urzędu
Pracy zwiedzający uzyskali informację o działaniach Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Skorzystali z porad doradców zawodowych, dowiedzieli się
o celach i priorytetach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskich Służb Zatrudnienia.

Uczestnicy uczyli się zasad udzielania
pierwszej pomocy, savoir-vivre przy
stole, poznali tajniki wizażu,
ręcznego dekorowania albumów ze zdjęciami,
odkrywali sekrety robienia profesjonalnych
zdjęć oraz pracy dziennikarskiej
Informacji udzielały również Miejski i Powiatowy Urząd
Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Rzecznik
Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta Płocka.
Na kilku stoiskach warsztatów terapii zajęciowej i domów
pomocy społecznej uczestnicy i zaproszeni goście podziwiali wyroby rękodzieła artystycznego i inne przedmioty,
które wykonały osoby niepełnosprawne.

Podziękowanie dla organizatorów i wolontariuszy
Szczególne podziękowania za pomoc w realizacji przedsięwzięcia należą się wolontariuszom Wolontariatu Płockiego,
uczniom Zespołu Szkół Budowlanych oraz studentom pedagogiki, kosmetologii i pielęgniarstwa z Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej. O bezpieczeństwo uczestników dbały
Straż Miejska oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego.
Organizatorami X Dnia Integracji i Aktywności Osób
Niepełnosprawnych były płockie instytucje: filia Wojewódzkiego Urząd Pracy w Warszawie, Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi Razem Lepiej w Nowym
Miszewie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Płocki Ośrodek Kultury
i Sztuki, Młodzieżowy Dom Kultury, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie.
Patronat nad targami sprawowali: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski oraz Starosta Płocki Mariusz Bieniek.
Magdalena Mućka,
filia WUP w Płocku
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W czasie pikniku pracownicy WUP promowali naukę w szkołach zawodowych

EUROPEJSKIE AMBICJE W PŁOCKU
Pracownicy płockiego Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej wzięli udział w XVIII Pikniku Europejskim

P

iknik, który odbył się 7 maja, tradycyjnie rozpoczął się Paradą Europejską. Uczniowie płockich szkół ciekawie przebrani i starali się przybliżyć
uczestnikom pikniku kulturę poszczególnych krajów Unii Europejskiej,
a także Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Chin i Mongolii.
Barwny korowód liczący około 2 tys. osób, na Starym Rynku został powitany
przez prezydenta Andrzeja Nowakowskiego, a każda szkoła w ciągu kilku minut
miała okazję zaprezentować się na scenie. Uczniowie prezentowali kultury poszczególnych krajów również na stoiskach. Szkoły prześcigały się w kreatywności.
Można było zapoznać się ze strojami charakterystycznymi dla poszczególnych krajów, ich kuchnią i muzyką. Na stoiskach organizowane były również konkursy wiedzy na temat poszczególnych krajów.
Piknik był także okazją do spotkania z przedstawicielami miast partnerskich Płocka. Uczczono też dwa jubileusze: 20-lecie współpracy partnerskiej
Płocka i białoruskiego miasta Nowopołock oraz 10-lecie współpracy z Mytiszczi w Rosji.
Swoje usługi promowało również płockie Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej. Osoby biorące udział w imprezie mogły uzyskać informacje
o działaniach podejmowanych przez Centrum, możliwości skorzystania z porad doradcy zawodowego, poznania swoich predyspozycji zawodowych, przygotowania dokumentów aplikacyjnych lub odpowiedniej autoprezentacji na
rozmowie kwalifikacyjnej. Często podejmowany był temat możliwości bezpłatnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz założenia własnej działalności gospodarczej. Promowano szkolnictwo zawodowe, dzięki któremu łatwiej
można odnaleźć się na rynku pracy. Informowano o możliwościach podjęcia zatrudnienia u zagranicznych pracodawców na zasadach obowiązujących w kraju
zatrudnienia, na podstawie indywidualnych umów zawieranych bezpośrednio
z pracodawcami zagranicznymi bądź zawieranych za pośrednictwem upoważnionych organizacji lub instytucji. Odwiedzający stoisko zainteresowani byli
adresami stron internetowych z ofertami europejskich pracodawców. Udostępniano materiały na temat bezpiecznych wyjazdów do pracy w Unii Europejskiej i ulotki dotyczące Europejskich Służb Zatrudnienia EURES.
Atrakcyjna formuła oraz sprzyjająca pogoda przyciągnęły na piknik mieszkańców Płocka i okolic.
Magdalena Mućka,
filia WUP w Płocku
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Filia Radom

W konferencji uczestniczyli członkowie Klubu Osób Niepełnosprawnych

RADOMSKIE FORUM „WSZYSCY RÓWNI”
K

onferencję Radomskie Forum „Wszyscy Równi” poświęconą aktywizacji osób niepełnosprawnych
i wykluczonych społecznie, 16 czerwca br. zorganizowała radomska filia Wojewódzkiego Urzędu
Pracy. Jej głównym celem było zwrócenie uwagi na problemy osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktywizację społeczną i zawodową m.in. poprzez włączanie tej grupy osób do udziału w planowanych projektach unijnych.
Wicedyrektor WUP w Warszawie Aleksander Kornatowski zachęcał zebranych do włączenia się
w dyskusję oraz zaangażowanie w działania na rzecz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji. Jego
zdaniem, taka inicjatywa może przerodzić się w wiele pozytywnych inicjatyw oraz zwiększyć świadomość
społeczną i poprawić funkcjonowanie osób niepełnosprawnych .
Podczas prezentacji przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił formy
wspierania osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmiany w Kodeksie pracy w 2016 roku, dotyczące m.in. osób niepełnosprawnych, omówił przedstawiciel radomskiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy, a działania
aktywizujące osoby niepełnosprawne realizowane przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprezentował wiceprezes stowarzyszenia.
W konferencji uczestniczyli także członkowie Klubu Osób Niepełnosprawnych. Jego działalność
przedstawiła prezes klubu Grażyna Schabowska. Pokazano m.in., jak w taktowny i skuteczny sposób pomagać osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Zaprezentowano techniki wspierające komunikowanie się z osobami, które mają trudności z mówieniem, słyszeniem lub rozumieniem przekazywanych
treści. Komunikowanie się z osobami niepełnosprawnymi jest procesem podstawowym i niezbędnym we
wszystkich relacjach zachodzących między ludźmi. Jest kluczem do poznawania siebie i otaczającej rzeczywistości, do umysłowego uporządkowania świata poprzez nazywanie przedmiotów, zjawisk, zdarzeń,
określanie ich cech i relacji zachodzących między nimi. Umiejętność porozumiewania się z innymi jest
źródłem odkrywania i wypróbowywania swoich umiejętności i wywierania wpływu na otoczenie, jest to
także jeden z podstawowych wyznaczników rozwoju psychospołecznego. Potrzeba komunikowania się
z otoczeniem to bez wątpienia najważniejsza potrzeba psychiczna każdego człowieka.
Konferencję uatrakcyjnili uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej prezentując swoje wyroby.
Patronat honorowy nad konferencją sprawował Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski,
a patronat medialny sprawowało Radio PLUS. Przedsięwzięcie finansowane było ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.
Maria Majda,
filia WUP w Radomiu
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Filia Radom

Rozrywka, rekreacja i informacja
Doradztwo zawodowe dla mieszkańców Radomia w ramach Programu Centrum Aktywności Lokalnej

D

oradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej radomskiej filii Wojewódzkiego
Urzędu Pracy doradzali mieszkańcom Radomia na
festynie rodzinnym.
Podczas kolejnego festynu rodzinnego zorganizowanego w czerwcu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu na osiedlu „Południe”, doradcy centrum
informowali o możliwościach poszukiwania pracy, dostępnych formach wsparcia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, wyjaśniali, jak profesjonalnie przygotować
dokumenty aplikacyjne i jak rozmawiać z potencjalnymi pracodawcami. Zainteresowani zapisywali się na konsultacje
indywidualne w urzędzie, aby uzyskać szczegółowe informacje na interesujące ich tematy związane z rynkiem pracy.

Intergacja społeczności lokalnej
Organizatorzy festynu zorganizowali wiele atrakcji, były
konkursy, występy wokalne, taneczne oraz pokazy Państwowej Straży Pożarnej.
Czerwcowy festyn był jedną z wielu imprez rodzinnych organizowanych w Radomiu w ramach działań integrujących lokalne społeczności, czyli Programu Centrum
Aktywności Lokalnej (CAL), w które chętnie włącza się radomska filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy, podobne imprezy odbywały się również w maju.
CAL został zainicjowany w 1997 roku przez Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych – BORIS, obecnie koordynację nad jego realizacją przejęło Stowarzyszenie
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Tłumy radomian odwiedziły festyn rodzinny

Pomagajmy sobie nawzajem
Pod pojęciem Centrum Aktywności Lokalnej rozumiemy
określony sposób działania, którego celem jest aktywizowanie społeczności lokalnych, tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej grupy, uruchamianie na
nowo zbiorowych strategii pomagania ludziom w pomaganiu sobie samym.
Wśród celów programu są:
rozwój lokalnej samoorganizacji, solidarności
i tworzenie więzów samopomocy;
zaktywizowanie lokalnych zasobów – instytucji
i organizacji samorządowych, pozarządowych, biznesowych;
budowanie tożsamości wspólnot lokalnych poprzez podnoszenie jakości społecznych interakcji, związków i sieci kontaktów;
pomaganie ludziom w tworzeniu i odtwarzaniu ich
własnych społeczności lokalnych i grup społecznych, pozwalających na radzenie sobie z rozwiązywaniem lokalnych problemów oraz przejmowanie kontroli nad własnym życiem.
Przedsięwzięcia podejmowane metodą CAL odpowiadają na potrzeby danej społeczności. Doradcy zawodowi
CIiPKZ z radomskiej filii WUP chętnie włączają się w te
działania.
Maria Majda,
filia WUP w Radomiu
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Radomska filia WUP włączyła się w przedsięwizięcia Centrum Aktywności Lokalnej

Organizatorzy zadbali o wiele aktrackcji dla mieszkańców Radomia
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Filia Siedlce

Targi pracy w Siedlcch po raz trzynasty

CZERWCOWE TARGI PRACY
Oferta dla pracodawców i poszukujących pracy w Siedlcach, Garwolinie i Mińsku Mazowieckim

L

ato to dla wielu okres odpoczynku oraz zmniejszonej aktywności gospodarczej i zawodowej. Z dyplomami w ręku mury szkolne opuściły kolejne
roczniki absolwentów. W czasie wakacji ogromne zapotrzebowanie na pracowników zgłaszają branże gastronomiczna i turystyczna, a także ci, którzy potrzebują pracowników na zastępstwo. Warto więc już wcześniej zapoznać się
z tym, co oferuje lokalny, regionalny, ale także i ten międzynarodowy rynek pracy. W czerwcu taką sposobność mieli mieszkańcy wschodniej części Mazowsza
uczestnicząc w targach w Siedlcach (11 czerwca), Garwolinie (15 czerwca) i Mińsku Mazowieckim (18 czerwca).
Dlaczego formuła targów jest tak atrakcyjna dla oferujących pracę i dla
jej poszukujących? Przede wszystkim dlatego, że pozwala w jednym miejscu i w relatywnie krótkim czasie przeprowadzić wiele spotkań i rozmów mogących doprowadzić do zatrudnienia. W dobie globalnej gospodarki i rozwoju
technologicznego również rynek pracy jest coraz bardziej oparty na komunikacji elektronicznej i relacjach międzyludzkich, zachodzących w świecie wirtualnym. Oczywiście jest to zjawisko naturalne i będące w fazie ciągłego rozwoju,
ale wciąż kontakt bezpośredni, w tzw. realu jest przez wielu ceniony, jako ten
najbardziej naturalny i pozwalający na uzyskanie zdecydowanie najbardziej pełnej
i wartościowej informacji.

W Siedlcach po raz trzynasty
Ponad 60 pracodawców i instytucji rynku pracy przygotowało szeroką ofertę
dla wszystkich, którzy postanowili odwiedzić siedzibę siedleckich urzędów
pracy, by spotkać się z wystawcami XIII Siedleckich Targów Pracy. Liczba ofert
pracy przekroczyła w tym roku tysiąc i były to różnorodne propozycje.
Wydarzenie to jest zawsze doskonałą okazją do poznania przedsiębiorców
oraz ich oczekiwań odnośnie kandydatów na pracowników. W tym roku zorganizowano również warsztaty, w trakcie których można było się dowiedzieć, jak
napisać profesjonalne CV, jak zwiększyć swoje szanse podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz jak założyć własną firmę.
Pracodawcy przygotowali ponad 1000 ofert pracy
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Podczas oficjalnego otwarcia targów pracy już od czterech lat Powiatowy
Urząd Pracy w Siedlcach wyróżnia pracodawców, którzy w poprzednim roku
kalendarzowym najaktywniej współpracowali z urzędem na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy. Taka forma uhonorowania jest szczególnie istotna, ponieważ od 2009 roku pracodawcy nie mają obowiązku zgłaszania ofert pracy
do powiatowych urzędów pracy. Istnieją jednak firmy, które zgłaszają do
urzędu każde wolne miejsce pracy, a przy rekrutacji pracowników korzystają
z pomocy doradców. Współpracując z urzędem tworzą stałe miejsca pracy,
a osoby zatrudnione nie wracają do ewidencji osób bezrobotnych, dlatego tak
ważna jest promocja takich postaw i nagradzanie przedsiębiorców, którzy się
nią wykazują.
W 2016 roku statuetkę „Partner Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach
2015” otrzymało czterech pracodawców: Drosed S.A., Pakdrew s.c., niepublicznep przedszkole Żółty Latawiec oraz Bozamet sp. z o.o.
Przedstawicielka firmy Zeltech, jednego z wyróżnionych w poprzednich latach pracodawców, Agnieszka Przesmycka zapytana o ofertę, z jaką jej
przedsiębiorstwo pojawiło się na targach pracy odpowiedziała: – W tym roku
wystąpiliśmy z czterema ofertami pracy i dwiema ofertami praktyk studenckich. Praktyki studenckie oferujemy w dziale budownictwa i finansowo-księgowym, dlatego wszystkich absolwentów albo studentów tych dwóch kierunków
zachęcamy, żeby odbyli u nas w okresie wakacyjnym swoje praktyki studenckie
i zdobyli pierwsze szlify zarówno w branży budowlanej, jak i finansowo-księgowej. Oferty pracy dotyczą głównie branży energetycznej. Poszukujemy asystenta projektanta i asystenta kierownika robót. To są dwa ciekawe stanowiska
pracy, które pozwalają rozwijać techniczne umiejętności. Poszukujemy kandydatów, którzy ukończyli lub są w trakcie studiów technicznych z branży energetycznej. Mamy też dwa stanowiska bezpośrednio na budowie: operator dźwigu
i pomocnik elektromontera.
Organizatorami siedleckich targów pracy, jak co roku od 13 lat, byli: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Collegium Mazovia Innowacyjna
Szkoła Wyższa w Siedlcach, siedlecka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach.

Powrót targów pracy do Garwolina
– Po kilku latach powróciliśmy do tej formy współpracy i mam nadzieję, że będziemy ją kontynuować – mówił podczas otwarcia targów p.o. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Garwolinie Norbert Wilbik, podkreślając rolę targów
pracy we współpracy pracodawców i urzędu. – Targi pracy są przede wszystkim
formą współpracy urzędu pracy polegającą na nawiązaniu współpracy z pracodawcami, żeby oni chcieli korzystać z naszych usług, aby chcieli nam przedstawiać swoje oferty pracy, a nie tylko informowali o nich w internecie. Z drugiej
strony jest to możliwość bezpośredniego spotkania się osób zainteresowanych
pracą i poszukujących pracy bezpośrednio z pracodawcą – dodał dyrektor PUP.
Targi odwiedziło ponad 500 osób. Dla bezrobotnych, poszukujących pracy
lub chcących ją zmienić, ponad 25 wystawców miało w swojej ofercie ponad
300 propozycji miejsc pracy. W Garwolinie pracodawcy oferowali zatrudnienie
na takich stanowiskach, jak m.in.: operator maszyn pakujących, magazynier,
pracownik restauracji, pracownik obsługi biura obsługi klienta w dziale monitoringu, instalatorzy systemów GPS, pracownik produkcji, operator maszyn,
mechanik maszyn, automatyk, przedstawiciel handlowy, kasjer, sprzedawca,
operator urządzeń przetwórstwa drobiu, kucharz do gastronomii mobilnej, pracownik hali, mechanik samochodowy, grafik komputerowy, informatyk, pracownik fizyczny, operatorzy maszyn drogowych z uprawnieniami do obsługi koparki
i walca drogowego oraz kierowca i szwaczki.
Tegoroczne targi odbyły się 15 czerwca w Centrum Sportu i Kultury
w Garwolinie, ostatnie podobne wydarzenie miało miejsce w 2009 roku.
Pierwsze po latach spotkanie pracodawców i potencjalnych pracowników odbyło się dzięki pomysłowi i zaangażowaniu Elżbiety Jarząbek z Powiatowego
Urzędu Pracy w Garwolinie.
Powrót do tradycji organizacji targów pracy w Garwolinie został odebrany
bardzo pozytywnie przez obie strony – pracodawców i poszukujących pracy,

Targi pracy w Garwolinie odbyły się po siedmioletniej przerwie

W imprezie uczestniczyło ponad 500 osób
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dlatego też organizatorzy podjęli starania o organizację kolejnej edycji, która jest
planowana na jesień 2016 roku lub I kwartał 2017 roku.

XIV Targi Pracy w Mińsku Mazowieckim
Targi w Mińsku Mazowieckim w tym roku wiązały się z dwiema nowościami.
Pierwsza z nich to zmiana lokalizacji i zorganizowanie imprezy w otwartej
przestrzeni przed budynkiem Zespołu Szkół nr 1, druga to przeprowadzenie w trakcie imprezy konferencji dla przedsiębiorców pt. „Warunki rozwoju
firmy – pozyskiwanie funduszy”. O możliwościach wsparcia dla przedsiębiorców, w tym pozyskiwaniu funduszy europejskich, mówili przedstawiciele firmy
szkoleniowej, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Ministerstwa Rozwoju.
Na tych, którzy odwiedzili Mińskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości, zorganizowane 18 czerwca, czekało wiele ofert pracy w kraju i za granicą. Osoby poszukujące pracy miały bezpośredni kontakt z pracodawcami, mogły uzyskać pomoc
w sporządzeniu biznesplanu oraz porady, jak profesjonalnie przygotować się do
rozmowy kwalifikacyjnej lub napisać CV.
W tegorocznej imprezie udział wzięła rekordowa liczba 60 wystawców.

W dobie globalnej gospodarki
i rozwoju technologicznego
również rynek pracy
jest coraz bardziej oparty na komunikacji
elektronicznej i relacjach międzyludzkich,
zachodzących w świecie wirtualnym
Firmy, które przygotowały najlepsze stoiska otrzymały wyróżnienia z rąk starosty mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego oraz dyrektor Powiatowego Urzędup Pracy w Mińsku Mazowieckim Grażyny Borowiec.
– Targi pracy to sprawdzona formuła, preferowana przez zainteresowanych rynkiem pracy interesariuszy – ocenia Piotr Karaś, dyrektor siedleckiej filii
WUP. – Tegoroczne targi w poszczególnych miastach wschodniego Mazowsza
wskazują na dobrą koniunkturę gospodarczą, gdyż liczba ofert pracy jest imponująca. Co ważne, są one różnorodne, choć zdecydowanie przeważa zapotrzebowanie na osoby z praktycznymi umiejętnościami i na specjalistów w różnych
zawodach. Ze względu na lokalizację naszego subregionu tradycyjnie dużo ofert
skierowanych jest do specjalistów z zakresu sprzedaży i jestem przekonany, że
ta tendencja będzie się utrzymywać – dodał Piotr Karaś.
Paweł Trojanowski,
filia WUP w Siedlcach

Asertywnie w życiu
Doradcy zawodowi pracowali z młodzieżą
z liceum „Prusa”

U

czniowie I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach tuż przed rozpoczęciem wakacji wzięli
udział w zajęciach z doradcami zawodowymi z siedleckiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
I choć w murach „Prusa” czuć już było ogólne wakacyjne rozluźnienie, młodzież z zapałem zabrała się do pracy.

Język ciała pomaga zrozumieć siebie
Pierwszy dzień dwudniowego spotkania poświęcony został komunikacji interpersonalnej. Największe zainteresowanie wzbudziły zajęcia z zakresu interpretacji mowy
ciała. Eksperci zajmujący się analizą przekazywanych
przez nas informacji uważają, że komunikacja niewerbalna oraz mowa ciała stanowi ponad 50 proc. informacji, które przekazujemy podczas kontaktu z osobą,
z którą rozmawiamy. Do komunikacji niewerbalnej zalicza się: postawę ciała, gesty, mimikę, dotyk, odległość
podczas rozmowy, zapach, kontakt wzrokowy i wygląd.
Uczniowie mieli możliwość w praktyce poznać podstawowe komunikaty niewerbalne. Wiedza ta była wprowadzeniem do kolejnego tematu, czyli autoprezentacji. Jak
istotna jest to sztuka wszyscy mogli przekonać się osobiście. Podczas dyskusji uświadomili sobie, że praktycznie przez całe życie poddawani jesteśmy różnego rodzaju
ocenom. Dzień szkoleniowy zakończył się podsumowaniem, z którego wynikało że tak naprawdę tylko od nas
zależy, jak kreujemy swój wizerunek.

Asertywność kluczem do sukcesu
Podczas drugiego dnia słuchacze mogli zapoznać się
z wiedzą o tak potrzebnych w dzisiejszych czasach postawach asertywnych. Asertywność w psychologii
oznacza umiejętność wyrażania swoich myśli, uczuć i poglądów z zachowaniem własnych granic i przy poszanowaniu granic innych ludzi. To umiejętność odmawiania,
mówienia „nie” wtedy, kiedy rzeczywiście nie zgadzamy
się z ogółem. Takie właśnie zachowania pozwalają domagać się swoich praw w sposób, który nie jest krzywdzący
dla innych.

Wykłady i praktyka
Oba dni były dość intensywne, bo wypełnione wykładami
oraz ćwiczeniami praktycznymi. Uczniowie wykazali się
dużą aktywnością i zaangażowaniem. Wybór tematyki takich zajęć to było niemałe wyzwanie. Wykładowcy zadbali
o to, by przekazać wiedzę uniwersalną, której elementy
bez wątpienia można wykorzystać na co dzień.
Paweł Lewczuk,
filia WUP w Siedlcach
Filia Wojewódzkigo Urzędu Pracy w Siedlcach

Duże zainteresowanie wzbudziły oferty pracy w kraju i za granicą
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Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,
ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce
tel. 25 644 61 23 w. 301, 313, 315
e-mail: konsultacje.siedlce@wup.mazowsze.pl
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TWORZĄ MIEJSCA PRACY
subregionu siedleckiego wchodzą powiaty: siedlecki, łosicki,
węgrowski, sokołowski oraz miasto Siedlce. Zmianie uległ
również charakter funkcjonowania siedleckiego OWES-u.
W ramach dodatkowego naboru z Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej RPO WM, przypisanego właśnie siedleckiemu ośrodkowi zawarte są dwa typy projektów:
tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii
społecznej.
Wszystko to ma sprzyjać zapewnieniu komplementarności i efektywności pomocy oferowanej przez OWES.
Przede wszystkim stawia się na usługi inkubacyjne. Dzięki
temu powstanie co najmniej 60 miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w istniejących lub no-

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zasłużony dla subregionu siedleckiego

N

ajwięcej nagród, największa liczba wystawców, najliczniej reprezentowane środowisko liderów ekonomii
społecznej. Siedlce odmieniano przez wszystkie przypadki na II Mazowieckich Spotkaniach z Ekonomią Społeczną i konferencji połączonej z Targami Podmiotów Ekonomii
Społecznej z Mazowsza, które odbyły się 15 czerwca w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczyło około 200 osób, a ponad 20 wystawców prezentowało swoje produkty i usługi.
Wśród podmiotów wspierających rozwój ekonomii społecznej na Mazowszu wyróżniał się Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES) w subregionie siedleckim.
Ośrodek został uruchomiony w maju 2012 roku. W ramach projektu, realizowanego przez Fundację Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku oraz Gminą Zbuczyn, zaoferowano organizacjom
pozarządowym, grupom inicjatywnym, przedsiębiorstwom
ekonomii społecznej kompleksowe i profesjonalne wsparcie doradcze oraz szkoleniowe, pomoc w podnoszeniu jakości usług oraz produktów, a także wsparcie w podnoszeniu
efektywności i konkurencyjności na rynku komercyjnym.
W ramach OWES powstało sześć spółdzielni socjalnych,
które skorzystały z pomocy finansowej, szkoleniowej, doradczej i promocyjnej. Trzy z nich otrzymały wyróżnienie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej podczas konkursu
Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2016. To efekt ciężkiej pracy członków spółdzielni, ale również samego ośrodka,
jego determinacji i współpracy z szerokim otoczeniem.
Od tego roku OWES prowadzi nowe konsorcjum składające się z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
oraz partnerów: Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku oraz Biura Rachunkowego M. Bobryk, O. Michałowska S.C. Konsorcjum uzyskało akredytację
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, co daje
podstawę do realizacji kolejnych działań. W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 Instytucja
Zarządzająca zmieniła układ powiatów przypisanych do terytoriów, wspieranych przez poszczególne OWES-y. W skład
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W ramach OWES powstało sześć
spółdzielni socjalnych,
które skorzystały z pomocy finansowej,
szkoleniowej, doradczej i promocyjnej
wych przedsiębiorstwach społecznych. Ponadto zwiększy
się o co najmniej 12 liczba organizacji prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą. Duży nacisk zostanie położony na usługi animacyjne.
W subregionie powstanie około 20 grup inicjatywnych
(średnio w roku sześć-siedem), które wypracują założenia
do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej.
Ponadto co najmniej 24 środowiska (średnio w roku
osiem) przystąpią do realizacji projektu na rzecz ekonomii
społecznej. Świadczone będą usługi biznesowe, a obroty
przedsiębiorstw objętych wsparciem wzrosną nie mniej niż
0,1 proc. w skali roku.
Co ważne, założono, iż w ramach projektu tworzone
będą miejsca pracy i przedsiębiorstwa społeczne w kluczowych sferach rozwojowych, takich jak: zrównoważony
rozwój, solidarność pokoleń, polityka rodzinna, turystyka
społeczna, budownictwo społeczne oraz lokalne produkty
kulturowe.
Działaniami objęte będą co najmniej 152 osoby (średnio
w roku 50-51 osób). Wszystkie podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe i grupy inicjatywne planujące
założyć spółdzielnie socjalne oraz planujące tworzyć miejsca
pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, powinny zgłośić się do biura OWES w Siedlcach lub skontaktować się z przedstawicielami konsorcjum.
Hubert Pasiak,
animator OWES Siedlce
Biuro Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej
Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce
tel./fax: 25 631 81 98 lub 535 792 901
e-mail: owes-s@frso.pl lub biuro@krzesk.pl)
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Wieści z Mazowsza

Wszystko dla studentów i absolwentów
Biuro zbiera oferty pracy, staży, praktyk, szkoleń z autoprezentacji, prowadzi bazy absolwentów, promuje
i wspiera wolontariat, jako formę zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego

B

iuro Karier Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku powstało 1 października 2003 roku. To jednostka organizacyjna,
której głównym zadaniem jest udzielanie studentom i absolwentom
wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek
pracy oraz aktywnego i świadomego poruszania się po nim tak, aby w jak
najkrótszym czasie znaleźli odpowiednie zatrudnienie. Służy studentom i absolwentom w wyborze drogi rozwoju zawodowego, prowadzi poradnictwo
zawodowe, ułatwia i pomaga w znalezieniu atrakcyjnej i interesującej pracy,
gromadzi informacje o pracodawcach i aktualnej sytuacji na rynku pracy, zachęca i przygotowuje do uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

Doradztwo zawodowe i spotkania z pracodawcami

Biuro Promocji i Karier AH na IV Wyszkowskim Dniu Nauki, 17 czerwca 2014 r.

Biuro Karier realizuje formy aktywizacji studentów i absolwentów poprzez: doradztwo zawodowe, spotkania z pracodawcami, korzystanie z baz danych Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, dostarczanie informacji o rynku pracy
i możliwościach podnoszenia kwalifikacji. Zbiera, klasyfikuje i udostępnia
oferty pracy, staży i praktyk zawodowych, promuje i wspiera wolontariat (dobrą formę zdobycia doświadczenia zawodowego), prowadzi bazy danych studentów i absolwentów poszukujących pracy, nawiązuje i utrzymuje kontakty
z pracodawcami i absolwentami. Organizuje staże, szkolenia, podczas których
studenci i absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu autoprezentacji, opracowania dokumentów aplikacyjnych, różnych metod rekrutacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz negocjacji płacowych.
Biuro Karier promuje i upowszechnia materiały informacyjne zachęcające do
udziału w szkoleniach oraz propagujące aktywne poszukiwanie pracy. Rozsyła
również informacje o takich szkoleniach, zajmuje się bezpłatną dystrybucją poradników firm współpracujących oraz informatorów i magazynów portali działających na rynku pracy.

Pomoc w wyborze zawodu
Każdy student może zgłosić się do biura na tzw. indywidualne konsultacje w celu określenia kompetencji i predyspozycji do konkretnych zawodów.
Warunkiem współpracy z Biurem Karier jest jedynie obowiązek wypełnienia kwestionariusza osobowego. Na podstawie tego dokumentu zainteresowana osoba zostaje zarejestrowana w Biurze Karier, jako kandydat poszukujący
stażu, praktyki, pracy stałej.
Biuro Karier Akademii Humanistycznej dysponuje swoją własną stroną
internetową, na której umieszczane są informacje zwłaszcza dla tych osób,
które nie zawsze mogą pojawić się osobiście. Kiedy lektura zamieszczanych
tam artykułów, porad lub ćwiczeń nie wystarcza, można wysłać wiadomość
mejlową, na którą pracownicy Biura Karier zawsze odpowiedzą. Dostęp do
wszystkich gromadzonych w biurze ofert ma każdy zarejestrowany student
i absolwent uczelni.

Fachowa literatura

Biuro Promocji i Karier
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
ul. Daszyńskiego 17, p. 6, 06-100 Pułtusk
tel./fax 23 692 03 30
e-mail: promocja@ah.edu.pl
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Do dyspozycji studentów i absolwentów uczelni w Biurze Karier jest także fachowa literatura z zakresu technik aktywnego poszukiwania zatrudnienia,
rynku pracy w Polsce i Europie oraz liczne poradniki, podręczniki z zakresu
psychologii, socjologii i zarządzania zasobami ludzkimi.
Biuro Karier Akademii Humanistycznej w Pułtusku widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz zostało
wpisane na listę Mazowieckiej Sieci Biur Karier.
Joanna Górecka,
Biuro Promocji i Karier
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WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w WARSZAWIE
Filia w Ciechanowie

Wodna 1
06-400 Ciechanów
23 673 07 30
ciechanow@wup.mazowsze.pl

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w WARSZAWIE
Filia w Ostrołęce

Poznańska 17
07-400 Ostrołęka
29 760 40 15
ostroleka@wup.mazowsze.pl

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w WARSZAWIE
Filia w Płocku

Kolegialna 19
09-402 Płock
24 264 03 75
plock@wup.mazowsze.pl

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w WARSZAWIE
Filia w Siedlcach

Pułaskiego 19/21
08-110 Siedlce
25 644 61 23
siedlce@wup.mazowsze.pl

Tomasz Sieradz

ul. Młynarska 16
01-205 Warszawa
tel. 22 578 44 00
fax 22 578 44 07
ul. Erazma Ciołka 10a
01-402 Warszawa
tel. 22 532 22 00
wup@wup.mazowsze.pl

wupwarszawa.praca.gov.pl

dyrektor WUP w Warszawie

tel. 22 578 44 90

Aleksander Kornatowski
wicedyrektor ds. Usług Rynku Pracy
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w WARSZAWIE

tel. 22 578 44 97

Filia w Radomiu

Mokra 2
26-600 Radom
48 368 97 00
radom@wup.mazowsze.pl

Emilia Jędrej
wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich

tel. 22 578 44 95

