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„Jak każdy Kurp był myśliwym, tak prawie każdy był i bartnikiem” – pisał wybitny etnograf, znawca Kurpi Adam Chętnik. To właśnie w kurpiowskich
lasach tak silnie rozwinęło się bartnictwo, że już w XIII wieku powstało swoiste prawo pracy Puszczaków, skodyfikowane później i rozciągnięte na całą
Rzeczypospolitą. Co ciekawe, już wtedy wśród bartników obowiązywało równouprawnienie płci, bowiem barcie oraz miód były wspólną własnością
męża i żony, więc żadne z nich bez wiedzy drugiego handlować majątkiem nie mogło. Za kradzież pszczół z barci, złapany na gorącym uczynku, złodziej
karany był śmiercią. Jeżeli jeden bartnik okaleczył drugiego, musiał go utrzymywać do końca życia.
W każdym z tych przypadków poszkodowany zostawał bowiem bez pracy.
Owo poszanowanie pracy jest żywe na Kurpiowszczyźnie do dzisiaj. Gdy w 2006 roku powstawała w Myszyńcu Lokalna Grupa Działania „Kurpsie
Razem”, bardzo jasno sprecyzowała swoją misję: „Zrównoważony i zróżnicowany rozwój obszaru Kurpiowszczyzny poprzez stymulowanie powstawania
nowych miejsc pracy oraz wzrost aktywności społeczności lokalnych (…)”. Pracownicy ostrołęckiej filii WUP uczestniczyli niedawno w spotkaniu organizowanym przez „Kurpsie Razem”, którego celem było poinformowanie mieszkańców o planowanych naborach w latach 2016-2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. O premię na rozpoczęcie działalności w wysokości 70 tys. zł będą mogły się ubiegać osoby fizyczne zamieszkujące
teren wiejski i miejsko-wiejski.
Dwie inne Lokalne Grupy Działania, LGD „Przyjazne Mazowsze” i LGD „Północne Mazowsze” współpracują z filią WUP w Ciechanowie oraz innymi
lokalnymi partnerami przy organizacji Subregionalnego Forum Przedsiębiorczości. Cykliczne spotkania będą poświęcone rozwojowi przedsiębiorczości
i samozatrudnienia oraz nowatorskim rozwiązaniom w zakresie zarządzania firmą i zmianom w przepisach prawa.
Takie lokalne działania są potrzebne i już zaczynają przynosić wymierne efekty. Ponad 18 mln zł z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 trafi do wnioskodawców, którzy dzięki stworzeniu miejsc opieki nad dziećmi, pomogą powrócić ich rodzicom na rynek pracy. Wpłynęło do nas aż 56 projektów w sprawie zorganizowania żłobków. Teraz zostaną poddane ocenie, a najlepsze wytypujemy
do dofinansowania.
Działalność małych i średnich przedsiębiorstw w największym stopniu wpływa na dynamikę gospodarki kraju. Opisuje ją wiele różnych wskaźników i zmiennych. Ale czasem nie są potrzebne żadne wyliczenia ani specjalistyczne analizy. Wystarczy przejrzeć oferty pracy. Branża transportowa
jest związana silnie z całą gospodarką. Podczas spowolnienia liczba przewozów spada, ale gdy gospodarka rośnie – wzrasta również liczba przewozów.
To proste.
Okazuje się, że pracodawcy w Europie coraz intensywniej poszukują zawodowych kierowców. A i w Polsce ten zawód można już określać jako deficytowy. W ramach sieci EURES szczególnie wiele ofert pracy dla kierowców przekazują pracodawcy z Niemiec. Są też oferty z Czech, Estonii, Hiszpanii
czy Wielkiej Brytanii. Problemy ze znalezieniem kierowców mają także polscy pracodawcy. Najbardziej poszukiwani są kierowcy ciągników siodłowych:
jest to zawód deficytowy już w ponad 20 powiatach regionu. W kraju tylko cztery województwa wykazują równowagę popytu i podaży w przypadku
kierowców autobusów. Natomiast w przypadku kierowców z kategorią C oraz C+E, poza województwem warmińsko-mazurskim, w całym kraju obserwuje się deficyt kandydatów do pracy w tej branży.
Nic dziwnego, że coraz częściej także i polskie firmy sięgają po pracowników z zagranicy. Pracodawcy na Mazowszu najczęściej zatrudniają obcokrajowców z Ukrainy. Wojewoda mazowiecki w przypadku kierowców zwolnił ten zawód z konieczności badania lokalnego rynku pracy. Dodatkowo
obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą w Polsce podejmować pracę krótkoterminową (w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) bez obowiązku uzyskiwania pozwolenia na pracę. Podmiot zamierzający powierzyć taką pracę cudzoziemcowi ma
obowiązek rejestracji stosownego oświadczenia w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
Zawsze w konsekwencji takich informacji pojawiają się pytania o miejsca pracy dla Polaków. W oparciu o Kwartalny raport o rynku pracy w I kwartale 2016 r. i obserwacje rynków pracy w innych krajach (zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech czy Hiszpanii) otwartych na siłę roboczą z zagranicy autorzy raportu wnioskują o rozwoju sytuacji w Polsce. Ich zdaniem, imigranci-pracownicy na polskim rynku pracy nie wpłyną w znaczącym
stopniu ani na poziom bezrobocia, ani na wynagrodzenia pracowników lokalnych.
Dlatego nie bójmy się pracowników z zagranicy. Oni nie kradną naszych pszczół.

dyrektor WUP w Warszawie

WUP w Warszawie

Dofinansowanie może być przeznaczone na zorganizowanie placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem

ŻŁOBKI NA START
W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wpłynęło ponad 56 projektów, a kwota dofinansowania przekroczyła
84 miliony złotych

P

onad 18 mln zł z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020 trafi do wnioskodawców, którzy dzięki stworzeniu
miejsc opieki nad dziećmi, pomogą powrócić ich rodzicom na
rynek pracy.
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie właśnie zakończył pierwszy nabór wniosków na tworzenie miejsc opieki dla
dzieci do lat 3 na terenie Warszawy i okolic.

Wnioskodawcy mogli w swoich projektach uwzględnić wydatki przeznaczone na m.in.

finansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń, zakup i montaż wyposażenia
lub placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
zwrot kosztów związanych
z wynagrodzeniem personelu,
opiekuna dziennego lub wyżywienia dzieci
Zainteresowanie było ogromne – wpłynęło ponad 56 projektów, kwota dofinansowania przekroczyła
84 mln zł. O dofinansowanie mogły ubiegać się podmioty, które chcą utworzyć miejsca opieki nad dziećmi do
lat 3 na tzw. terenie ZIT WOF (Zintegrowanych Inwestycji
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Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego),
czyli obszaru 40 gmin obejmujących Warszawę i gminy
przyległe, skupiające ponad 50 proc. mieszkańców województwa mazowieckiego.
Wnioskodawcy musieli zapoznać się z regulaminem
i w terminie złożyć projekty do WUP. Każdy z projektów
musiał przekraczać kwotę 100 tys. zł, a 20 proc. jego wartości musiało być wniesione przez wnioskodawcę. Projekt mógł zakładać tworzenie i funkcjonowanie żłobków
i klubów dziecięcych lub miejsc opieki (opiekun dzienny).
Wszystko po to, by doprowadzić do osiągnięcia celu
głównego konkursu, czyli powrotu rodziców i opiekunów
prawnych dzieci na rynek pracy.

Dla kogo wsparcie?
Wnioskodawcy zobowiązani byli do uwzględnienia w projekcie konkretnej grupy odbiorców, czyli rodziców (opiekunów
prawnych) powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych. W projekcie
przewidziany mógł być też udział innych osób sprawujących
opiekę nad dziećmi, wyłączonych z rynku pracy. Kluczowe
dla projektodawcy musiało być zrozumienie faktu, iż opieka
nad dziećmi ma bezpośrednie przełożenie nie tylko na życie
zawodowe rodziców, ale i członków rodzin lub znajomych
tych osób.

Na co dofinansowanie?
Wnioskodawcy mogli uwzględnić wydatki przeznaczone na
m.in. finansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń, zakup
i montaż wyposażenia lub placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem. Przewidziano też zwrot kosztów
związanych z wynagrodzeniem personelu, opiekuna dziennego lub wyżywienia dzieci.
Istotne z punktu widzenia składających wniosek było
racjonalne oszacowanie potrzeb oraz oczekiwań rodziców
i przełożenie ich na założenia projektowe. Przygotowanie
projektu osadzonego w twardych realiach wytycznych i zaleceń wymagało umiejętnego korzystania z dostępnych informacji oraz strategicznego planowania. W porównaniu ze
standardowymi projektami składanymi do WUP wnioskodawcy mieli szanse na stworzenie projektów, których działania inwestycyjne i adaptacyjne realnie wpływają na otoczenie
i środowisko, w którym przebywają dzieci.

Co dalej z projektami?

Mazowsze
jak Dania
Delegacja duńskiego parlamentu
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie

M

azowsze przypomina Danię pod względem wielkości terytorium i liczby ludności. I podobnie jak u nas, mieszkańcy z prowincji przenoszą się do stolicy w poszukiwaniu
pracy – zauważył Bent Bøgsted, przewodniczący delegacji
Komisji Zatrudnienia duńskiego parlamentu, podczas wizyty
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie.
Delegacja Komisji Zatrudnienia duńskiego parlamentu
Folketinget przebywała w Polsce 5 i 6 września, by rozmawiać o kwestiach zatrudnienia i rynku pracy. Wizyta objęła
spotkania z różnymi instytucjami i organizacjami związanymi
z rynkiem pracy, w tym z minister rodziny, pracy i polityki
społecznej Elżbietą Rafalską oraz Komisją Polityki Społecznej
i Rodziny Sejmu RP.
Delegacja Komisji Zatrudnienia duńskiego parlamentu
Folketinget z udziałem ambasadora Królestwa Danii w Warszawie Olego Egberga Mikkelsena Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie odwiedziła 6 września br. Goście zapoznali się
z zadaniami i organizacją polskich służb zatrudnienia, a także
sytuacją na mazowieckim rynku pracy. Członkowie delegacji
zadawali pytania związane m.in. z kształceniem osób bezrobotnych, działaniami aktywizacyjnymi, liczbą osób uprawnionych do zasiłku oraz migracjami osób bezrobotnych.
Przewodniczący Bent Bøgsted zauważył, że Mazowsze i Królestwo Danii mają podobną liczbę ludności oraz
zajmują podobne obszarowo terytoria. Dania liczy ponad
5,5 mln mieszkańców i zajmuje obszar 43 tys. km kw. Wojwództwo mazowieckie zamieszkuje prawie 5,5 mln ludzi na
terytorium ponad 35,5 tys. km kw.
Na zakończenie wizyty obie strony stwierdziły, że bliski
dialog ma istotne znaczenie dla lepszego zrozumienia wzajemnych stanowisk i współpracy w tych ważnych dla obu
krajów obszarach.
Bartosz Trusewicz,
WUP w Warszawie

Projekty złożone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie zostaną poddane ocenie i najlepsze wytypowane
do dofinansowania. Rozstrzygnięcie konkursu planowane
jest na początku przyszłego roku. Warto jednak oczekiwać
list projektów skierowanych do oceny, ponieważ już na ich
podstawie sami rodzice będą mogli się zorientować, czy
w pobliżu ich miejsca zamieszkania mogą pojawić się nowe
miejsca opieki nad dziećmi. Istnieje też duża szansa, że informacje te będą rozpowszechniane dużo wcześniej przez
samych beneficjentów – by zachęcić rodziców do uczestnictwa w projekcie.
Osoby, które chciałyby na bieżąco śledzić przebieg oceny
projektów powinny zapoznawać się z informacjami na stronie
internetowej Wupwarszawa.praca.gov.pl.
Monika Dytyniak,
WUP w Warszawie
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Marszałek Adam Struzik przyjmuje chleb z rąk gospodarzy dożynek

Festiwal wieńców dożynkowych w Otwocku

D

ożynki Województwa Mazowieckiego składają się zawsze z elementów zmiennych i niezmiennych. Zmienne to lokalizacja, program artystyczny, liczba gości czy
pogoda. Niezmienne to intencje, podziękowania za plony,
złożenie hołdu wszystkim pracującym na roli oraz ceremonie dożynkowe.
W tym roku świętowaliśmy w powiecie otwockim – Stolicy Kultury Mazowsza. Stadion Otwockiego Klubu Sportowego „Start”, 4 września, zamienił się w festiwal wieńców
dożynkowych. Nie zabrakło też stoisk wystawienniczo-handlowych, promocyjno-informacyjnych, dobrej muzyki oraz
wielu innych atrakcji. Całość w pięknej i tradycyjnej oprawie
obrzędowej.

Ceremoniał dożynkowy
Ulicami miasta przeszedł odświętny korowód złożony
z Orkiestry Dętej OSP Karczew, pocztów sztandarowych
oraz oficjalnych delegacji wieńcowych z powiatów województwa mazowieckiego. Chleb dożynkowy nieśli starostowie dożynek – Monika Młot i Wojciech Ruszkowski.
Wśród gości korowodu szli gospodarze uroczystości –
marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, starosta otwocki Mirosław Pszonka i prezydent
Otwocka Zbigniew Szczepaniak. Uroczystości rozpoczęła
msza święta dziękczynna za tegoroczne plony, tuż po niej
odbyły się obrzędy w wykonaniu zespołu Kądziołeczka,
ceremonia wspólnego dzielenia się chlebem, krótkie przemówienia okolicznościowe, wręczanie odznaczeń branżowych i państwowych oraz zakończenie konkursów dla
rolników i przedsiębiorców.

Triumfatorzy konkursów
Ceremonia wspólnego dzielenia się chlebem
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Kroniki odnotowały, że komisja konkursowa festiwalu wieńców dożynkowych zdecydowała o przyznaniu tytułu najładniejszego wieńca dożynkowego 2016 roku delegacji powiatu
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węgrowskiego (II miejsce – powiat gostyniński, III – powiat
zwoleński; wyróżnienia powiaty – nowodworski, ostrołęcki
i ciechanowski). Dwudziestu pięciu rolników odebrało z rąk
Marszałka Województwa Mazowieckiego i Starosty Otwockiego odznaki „Zasłużony dla rolnictwa”. Siedmiu przetwórców rolno-spożywczych uzyskało tytuł „Polskiego
Producenta Żywności 2016 roku”, a 12 wyróżniono na
szczeblu lokalnym nagrodami powiatu otwockiego. Część
oficjalną zakończył konkurs AGROLIGA 2016, w którym poznaliśmy tegorocznych mistrzów, wicemistrzów i wyróżnionych.

Informacyjnie i poznawczo
Na błoniach stadionu nie zabrakło stoisk handlowych, informacyjno-promocyjnych instytucji rolniczych, okołorolniczych i samorządowych m.in. Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie,
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Stoisko Samorządu Województwa Mazowieckiego zorganizowano w tym roku ze Stowarzyszeniem
Urzecze oraz Fundacją Szerokie Wody. Niezależne drugie
stoisko UMWM promowało projekt zamontowania kolektorów słonecznych w 12 mazowieckich szpitalach.

W tym roku Mazowsze świętowało w Otwocku

Artystycznie i smakowicie
Popołudnie z dożynkową sceną to obcowanie z artystami
– zagrali m.in. Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, Bayer Full i Sarsa. Na nietypowym stoisku wśród łodzi, wikliny i drewna, dowiedzieć się można było o Mazowszu
i Urzeczu, posmakować potraw tradycyjnych i regionalnych,
pośpiewać i potańczyć.

Szczytny cel

Gości witali dyrektor WUP Tomasz Sieradz i wicedyrektorzy Emilia Jędrej oraz Aleksander Kornatowski

Ideą przyświecającą tegorocznej edycji wydarzenia była pomoc dla potrzebujących. Podczas imprezy zbierano środki
dla walczącego z nowotworem małego Szymona oraz Krzysia z brakiem lewej komory serca.
Źródło: www.mazovia.pl

WUP na dożynkach
Na stoisku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
pracownicy urzędu prezentowali usługi służb zatrudnienia adresowane do osób poszukujących pracy, bezrobotnych i przedsiębiorców oraz informacje dotyczące
funduszy unijnych.
Gości witali dyrektor WUP w Warszawie Tomasz Sieradz
i wicedyrektorzy Emilia Jędrej oraz Aleksander Kornatowski. Stoisko urzędu odwiedziło ponad tysiąc osób, nie tylko
mieszkańców Otwocka, ale także okolicznych miejscowości.
Pytali m.in. o pomoc, jaką oferuje urząd pracy i możliwości
otwarcia własnego biznesu dotowanego ze środków EFS.
Zainteresowanym odpowiadali Agnieszka Klimkiewicz z Zespołu ds. Informacji i Promocji EFS, Agnieszka Romaniuk,
doradca zawodowy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Martyna Kłodawska-Nowak z Wydziału
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz
Zbigniew Stanik z Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium
Rynku Pracy.
Jacek Świtacz,
WUP w Warszawie
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Stadion Otwockiego Klubu Sportowego „Start” zamienił się w festiwal wieńców dożynkowych
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To tytuł raportu podsumowującego przegląd lokalnych polityk rynku pracy przeprowadzony przez Organizację Wspó
konsultantem i współautorem opracowania, rozmawia Katarzyna Kozakowska

Piotr Stronkowski –
absolwent Polityki
Społecznej na
Uniwersytecie
Warszawskim,
niezależny ewaluator
i konsultant, zajmujący się głównie
tematyką rynku
pracy, edukacji,
integracji społecznej
i trzeciego sektora.
Współpracownik
i ekspert m.in:
Collegium Civitas,
UNDP, OECD,
Banku Światowego,
KSAP, MPiPS, MRR,
Fundacji Batorego.
Autor licznych
publikacji.
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W tym roku przypada 20. rocznica członkostwa Polski w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Zanim
przejdziemy do wniosków z najnowszego badania przeprowadzonego przez OECD, przypomnijmy na wstępie, czym zajmuje się ta organizacja, jaka jest jej misja?
OECD to międzynarodowa organizacja zrzeszająca obecnie
35 państw, od 1996 roku również Polskę. Jej główną misją
jest stymulowanie wymiany doświadczeń pomiędzy państwami członkowskimi. OECD pełni rolę think tanku – nie
zajmuje się bezpośrednio kreowaniem polityk, raczej koncentruje się na wskazywaniu kierunków, doradzaniu, rekomendowaniu rozwiązań, głównie na podstawie prowadzonych
badań i analiz. Jedną z inicjatyw tej organizacji jest prowadzony od wielu lat Program Rozwoju Lokalnego i Zatrudnienia (Local Economic and Employment Development, LEED).
To program, który zajmuje się rynkiem pracy i rozwojem gospodarczym na poziomie lokalnym. Polska aktywnie w nim
uczestniczy. Realizowany jest projekt pt. „Wsparcie dla tworzenia miejsc pracy na poziomie lokalnym”, w ramach którego
dokonano przeglądu lokalnych polityk w różnych krajach.
Koncentruje się on na m.in. elastyczności lokalnych polityk rynku pracy i kształcenia zawodowego, czyli na obszarze, który od zawsze był motywem przewodnim dla LEED-u.
W roku 2015 taki przegląd wykonano również w Polsce. Ten
projekt wpisuje się też w szereg wcześniejszych działań programu LEED dotyczących kreowania polityki na poziomie lokalnym, partnerstwa i współpracy.
W badaniu dokonano przeglądu sytuacji na szczeblu lokalnym w 15 krajach. W Polsce porównywany był podregion
radomski i miasto Poznań. W sposób oczywisty nasuwa się
refleksja, że wzięto pod uwagę podregiony o najlepszej i najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
Podregion radomski nie jest może najtrudniejszy, ale bez
wątpienia boryka się z różnego rodzaju problemami. Oczywiście różnica pomiędzy tymi obszarami pod względem sytuacji na rynku pracy jest bardzo duża, zarówno jeśli spojrzymy
na zatrudnienie, jak i wskaźnik bezrobocia. Sytuacja jest zdecydowanie lepsza w Poznaniu. Podobnie jeśli chodzi o kształcenie. Nie mamy wprawdzie wskaźników, które by mierzyły
dobrze udział w kształceniu ustawicznym na poziomie podregionalnym, ale w badaniu analizowaliśmy, ile jest instytucji szkoleniowych. To są w ogóle nieporównywalne wielkości.
W podregionie radomskim oferta szkoleniowa jest dużo
mniejsza. Oczywiście mniejsza jest też liczebność populacji
tego podregionu, ale nie jest to różnica aż tak znacząca.
Podregion radomski ma wiele problemów strukturalnych,
które spychają go w kierunku sytuacji ukształtowania się
równowagi rynku niskich kompetencji: przedsiębiorcy wytwarzają głównie nisko konkurencyjne produkty i usługi,
w związku z czym nie zgłaszają zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych pracowników, nie są skłonni do
inwestowania w kompetencje swoich pracowników, a równocześnie kompetencje siły roboczej są niskie. Tymczasem
w Wielkopolsce, w Poznaniu szczególnie, w którym nacisk na

konkurencyjność jest większy, pracodawcy zgłaszają większe
zapotrzebowanie na pracowników, w tym również wykwalifikowanych, są w stanie więcej im zapłacić i chętniej w nich
inwestują, a pracownicy chętniej inwestują w swoje kompetencje. Mamy więc stan równowagi wysokich kompetencji.
Kwestia relacji między podażą umiejętności a popytem na
nie bardzo mocno przewija się w badaniu. Co oznacza równowaga podaży i popytu w odniesieniu do umiejętności i jak
można ją osiągnąć?
Ten projekt bazuje na założeniu, że dla rozwoju lokalnych rynków pracy bardzo ważny jest element podażowy
(kompetencje siły roboczej) i takie pozytywne sprzężenie
zwrotne. Jeżeli mamy pracodawców, którzy myślą o tym,
jak tworzyć produkty coraz bardziej innowacyjne, wygrywające swoją przewagą, to wtedy oni potrzebują coraz lepiej
wykształconych pracowników. Ci pracownicy z kolei widzą to
zapotrzebowanie, są bardziej skłonni, aby inwestować swój
czas, aby się kształcić i rozwijać. I faktycznie dzięki temu
firmy stają się coraz lepsze, coraz bardziej zdolne do konkurowania. Z drugiej strony mamy też takie miejsca, gdzie
przedsiębiorcy walczą o przetrwanie, pracują na bardzo niskiej marży, skupiają się przede wszystkim na zbijaniu cen,
na bardzo prostych zadaniach. Nie potrzebują zbyt wyrafinowanych kompetencji, wychodzą z założenia, że są
w stanie bardzo szybko zastąpić pracownika, bo jest wielu
chętnych. To jest trochę taka pułapka niskich kompetencji, ponieważ wtedy te kompetencje nie mogą się rozwinąć,
napotykają na barierę rozwoju. Również sam region, w którym z taką sytuacją mamy do czynienia, nie rozwija się, bo
wszystko bazuje na niskich wynagrodzeniach, niskiej wydajności. A to nie stymuluje odpowiednio rozwoju.
Dlatego patrzenie na tworzenie miejsc pracy powinno być
bardziej długofalowe – powinniśmy tworzyć warunki, żeby
przechodzić z równowagi na poziomie niskich kompetencji
do równowagi na poziomie wysokich kompetencji. Mówiąc
o wyższych kompetencjach nie mam koniecznie na myśli
szkolnictwa na poziomie wyższym, ale też kształcenie na poziomie średnim zawodowym, chodzi mi o zapotrzebowanie
na profesjonalistów, specjalistyczne kompetencje, których
wymagają bardziej zaawansowana produkcja czy usługi.
Kiedy pracodawca ma łatwość w znalezieniu pracowników
a pracownicy nie mają problemu ze znalezieniem miejsca
pracy, wtedy mamy do czynienia ze stanem równowagi
wysokich kompetencji. Mówimy oczywiście o jakimś stanie
idealnym, bo zawsze jakaś nierównowaga występuje. Jeśli
chodzi o Poznań, to wydaje się, że ten stan równowagi jest
w miarę osiągnięty – z jednej strony mamy dosyć dużą pulę
innowacyjnych przedsiębiorców, z licznym kapitałem zagranicznym i dosyć efektywny system kształcenia, inwestujący
w rozwój. W Radomiu ten rynek wygląda gorzej. Jest mniej
przedsiębiorców potrzebujących wysokiej jakości kompetencji, inwestujących w nie.
Kiedy mówimy o tworzeniu nowych miejsc pracy, myślimy
najczęściej o ich liczbie. Tymczasem w raporcie wyraźnie
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ację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). O płynących z niego wnioskach z Piotrem Stronkowskim, niezależnym

kładzie się akcent na ich jakość. Co charakteryzuje miejsca
pracy wysokiej jakości, jak możemy je zdefiniować?
Jest kilka takich czynników – w polskich warunkach ważny jest
kontrakt, umowa, na podstawie której ta praca jest wykonywana. Miejsce pracy wysokiej jakości, nie zawsze, ale głównie
kojarzy się z umową o pracę, pokrywaniem wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to objęcie pracownika ubezpieczeniem od ryzyk socjalnych, które niemal na
pewno się pojawią, jak na przykład starość, choroba, macierzyństwo. Brak ubezpieczeń społecznych staje się w tej sytuacji dużym problemem. Po drugie są to miejsca pracy, które
oferują godne, atrakcyjne wynagrodzenie. Ale również takie,
które tworzą dobre warunki, gdzie dba się o bezpieczeństwo
i higienę pracy, co w wielu branżach jest kwestią problematyczną. To jest bardzo ważny aspekt, również w kontekście
starzenia się społeczeństwa. Jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że będziemy musieli wydłużać okres aktywności zawodowej, niezależnie od zmian emerytalnych, pracodawcy będą
potrzebować pracowników, a ich będzie coraz mniej. Jeżeli
pracodawca nie zadba o ich zdrowie, to może się okazać, że
po czterdziestce będą tak schorowani, że tak naprawdę nie
będą się już nadawać do pracy. I wreszcie tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy wiąże się też z jakością zarządzania,
a także z polityką podnoszenia kompetencji, inwestowania
w pracowników, ich ciągły rozwój. Jak widać jakość miejsc
pracy jest kwestią niezwykle szeroką, składa się na nią wiele
elementów. Badanie moim zdaniem zwróciło uwagę na bardzo ciekawą rzecz, mianowicie jak przyciągamy inwestycje,
to powinniśmy patrzeć nie tylko na miejsca pracy jako takie,
ale także na ich jakość i to w takim szerokim, rozwojowym
kontekście. Bo mamy doświadczenia specjalnych stref ekonomicznych, które nie zawsze dostarczają pozytywnych przykładów – inwestorów, którzy oferują niskiej jakości miejsca
pracy. W związku z tym patrzenie na jakość inwestycji, miejsc
pracy jest niezwykle istotne. I w tym kontekście olbrzymie
znaczenie ma też sektor publiczny.
Jaką rolę może on odegrać?
Sektor publiczny jest ważnym klientem. Kupuje bardzo dużo
dóbr i usług w różnych sektorach, poczynając od sektora
budowlanego, poprzez takie proste usługi jak drukowanie,
cateringi, do usług specjalistycznych, np. opiekuńczych, aktywizacji zawodowej. Jak patrzymy na te kwoty, to one idą
w miliardy złotych. I oczywiście sektor publiczny może w ramach tych zamówień wpływać na standardy zatrudnienia,
oczekując takich stawek, które gwarantują godną płacę dla
pracowników. Wchodzimy tu w kwestie klauzul społecznych,
czyli odpowiedzialnych społecznie zamówień publicznych.
I to jest niezwykle istotne. Ale musimy też zacząć myśleć,
jak wykorzystać zamówienia publiczne w kontekście aktywizacji zawodowej albo szkolnictwa zawodowego. Kiedyś w latach dziewięćdziesiątych wiele inwestycji publicznych było
współfinansowanych z Funduszu Pracy. Bezrobotni wykonywali zadania, nabywając kompetencje zawodowe, np. przy
remoncie budynku użyteczności publicznej lub melioracji.
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To było rozwiązanie, na którym wszyscy zyskiwali. Ale teraz
to niemożliwe, mamy zbyt sztywne zamówienia publiczne.
A na świecie są takie możliwości. Na przykład przy inwestycji
w nowe drogi wykonawca we współpracy z urzędem pracy
zatrudnia bezrobotnych, żeby mogli oni nabyć nowe kompetencje. Czesi kładą na to duży nacisk, bardzo to rozwijają.
Dotarliśmy do kwestii kształcenia i rozwoju umiejętności.
W Polsce od kilku lat toczy się dyskusja na temat dostosowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego
rynku pracy. Jakie wnioski płyną z badania w tym obszarze?
Nasz przegląd miał charakter bardziej jakościowy. Na podstawie tych danych ciężko powiedzieć, czy szkolnictwo jest
dopasowane czy nie. Pracodawcy mówią, że mają trudności z obsadzeniem stanowisk, więc to pokazuje, że jest problem. Oczywiście to jest zagadnienie wielowątkowe, bo
szkoły muszą walczyć o ucznia, a uczniowie niekoniecznie
wiedzą, jakie są potrzeby na rynku pracy i co oferują konkretne zawody. W ich przekonaniu kształcenie zawodowe
może oferować nie do końca atrakcyjną pracę, co często
może być prawdą. Ale my tego też do końca nie wiemy, bo
nie mamy rzetelnych, wiarygodnych danych dotyczących jakości pracy po różnego rodzaju szkołach.
Monitoring losów absolwentów by nam tę lukę zapełnił?
Tak, to byłaby istotna informacja, ponieważ spotykamy dość
powszechnie opinię, że musimy poprawiać wizerunek kształcenia zawodowego. Tylko pytanie, czy jesteśmy pewni, że
chcemy poprawiać ten wizerunek, nie wiedząc do końca, co
oferujemy tym młodym ludziom? Czy my faktycznie oferujemy atrakcyjną ścieżkę życiową, czy raczej ciężką pracę
na niskopłatnych warunkach? Na pewno jest i tak, i tak.
Wszystko zależy od tego, gdzie się trafi. Ale dobrze byłoby
mieć jakiś obraz statystyczny. Bez tego trudno mówić o odpowiedzialnym promowaniu kształcenia zawodowego, bez
poczucia, że nie wprowadzamy młodzieży w błąd. Dlatego
jestem bardzo ostrożny z hasłem „promujmy pozytywny
wizerunek kształcenia zawodowego”. Raczej musimy mieć
dobrą, rzetelną wiedzę o rzeczywistych warunkach pracy
absolwentów, pamiętając jednak, że ten obraz nie jest jednoznaczny, jest trudny do uchwycenia. Powinniśmy porównywać pracę po szkolnictwie zawodowym w różnych
sektorach, np. w przemyśle i usługach.
Bez wiedzy o rynku pracy, wszelkie wysiłki w zakresie dostosowania kształcenia do rynku pracy mogą się okazać
chybione. Pytanie tylko, kto ma być odpowiedzialny za to
dopasowanie, bo w tej chwili odpowiedzialność spada na
szkoły. A szkoły nie są od tego, żeby wiedzieć, jakie są potrzeby na rynku pracy, nie mają narzędzi, żeby to robić,
nie mają żadnych zasobów, żeby robić systematyczne badania. Tutaj duża byłaby rola obserwatoriów rynku pracy,
które mogłyby takich informacji dostarczać. Chociaż
trzeba też powiedzieć, że prognozowanie potrzeb rynku
pracy jest niezwykle trudne, a te metodologie, które
mamy (np. monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych) są mocno niedoskonałe. Jak rozmawiam ze szkołami,

9

WUP w Warszawie

z samorządowcami, na jakiej podstawie oni podejmują decyzję o uruchomieniu kierunków, to okazuje się, że są to jakieś strzępki informacji, jakieś intuicje, opinie pojedynczych
przedsiębiorców.
Do tej pory mówiliśmy o kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych. W raporcie pojawia się też taka kwestia, która
w dyskusji o rynku pracy często jest zaniedbywana, czyli umiejętności podstawowe i luka, która jest widoczna w zapewnieniu osobom dorosłym uzupełnienia tych umiejętności.
Tak, w Polsce jakimś dziwnym trafem przestało się mówić
o tym, że mamy problem z analfabetyzmem – funkcjonalnym, faktycznym – różnie to jest nazywane. Z prowadzonego jakiś czas temu badania OECD PIAAC, czyli badania
kompetencji osób dorosłych wynika, że 20 proc. osób dorosłych jest na najniższym albo nawet nie osiąga najniższego poziomu w zakresie czytania, a 25 proc. w zakresie
liczenia.
To dość zaskakujące.
To nie jest zaskakujące, jak się rozmawia z ludźmi z urzędów
pracy, z ośrodków pomocy społecznej, ze szkół, to oni potwierdzają, że jest grupa ludzi, którzy nie potrafią czytać,
nie potrafią wypełnić formularza, nie potrafią dokonać najprostszych obliczeń. Te osoby jakoś funkcjonują, pomimo
braku podstawowych kompetencji, ale urząd pracy nie
przedstawi im oferty, bo oni nie są w stanie jej zrozumieć,
nie nauczą się nowej rzeczy, bo nie są w stanie czytać instrukcji obsługi, nie pójdą do żadnej pracy, która wymaga
nawet najprostszej pracy z komputerem, choćby wprowadzania najprostszych danych w określone okienko. To jest
dla nich olbrzymia bariera, a nikt o tym nie mówi, nikt tego
nie analizuje, nikt tego nie bada. Oczywiście zgadzam się, że
nie jest to problem fundamentalny, ale na pewno jest niezauważany. Jak rozmawiałem z urzędami pracy, to one uważały, że największa trudność tkwi w tym, że nikt się do tego
nie poczuwa, nie czuje się za to odpowiedzialny. Co więcej
– nie mamy nawet żadnej oferty dla tych ludzi. Tymczasem
w wielu krajach kursy z zakresu czytania, pisania, liczenia
są podstawowym elementem działania urzędów pracy, np.
w Irlandii, Hiszpanii, czyli w krajach w pewnym sensie podobnych do nas, porównywalnych. I nikt tam nie próbuje zamiatać tego problemu pod dywan.
Czyli jednym z elementów wsparcia dla osób zagrożonych
wykluczeniem mogłaby być możliwość zdobycia tych podstawowych kompetencji?
Jak najbardziej, takich programów właśnie brakuje. Ale to
jest też dosyć trudne, bo to niezwykle wrażliwa kwestia.
Trzeba to robić z dużym wyczuciem, żeby nie urazić godności takich osób. Tego typu wsparcie powinno być realizowane raczej przy okazji innych działań, a nie w formie
specjalnych projektów w tym zakresie. W niektórych krajach na przykład fajnie działa zaangażowanie do tego dzieci
– to one pracują z rodzicami, którzy mają problem z czytaniem i pisaniem. To jest jedna z możliwych ścieżek.
Skoro mowa o inicjatywach realizowanych w innych krajach
przejdźmy do omawianych w raporcie dobrych praktyk. Jak
wspomniał Pan na początku, celem programów realizowanych przez OECD jest wymiana doświadczeń i wzajemne
uczenie się. Które z działań zidentyfikowanych w badaniu
mogą posłużyć za wzór dla lokalnej polityki rynku pracy
w Polsce?
Wszystkie wydają się ciekawe i warte uwagi. Ja jestem w ogóle zwolennikiem uczenia się na dobrych
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przykładach. Jeżeli mam jakiś problem, to pierwszą rzeczą, którą robię jest sprawdzenie, jak inni sobie z tym
radzą. I oczywiście wiem, że nie zawsze rozwiązania innych pasują do naszej sytuacji, ale to mi otwiera w głowie
nowe ścieżki, pozwala dostrzec inne możliwości. Sądzę, że
powinniśmy skończyć z myśleniem, że polski rynek jest
specyficzny na tle europejskim. Jesteśmy co prawda krajem trochę biedniejszym, ale mamy bardzo podobne problemy i możemy naprawdę bazować na rozwiązaniach,
które inni już testują, sprawdzają. Ale inni od nas też
mogą się bardzo dużo uczyć. Wydaje mi się, że powinniśmy teraz kłaść szczególny nacisk na mechanizmy dialogu – takiego realnego dialogu w podejmowaniu decyzji
na poziomie lokalnym i regionalnym, z zaangażowaniem
partnerów. Niezwykle trudne w polskich warunkach. Nie
tylko ze względu na problem kultury, zaufania, gotowości do poświęcenia czasu, ale też dlatego, że często administracja publiczna nie potrafi sprawnie zarządzać tym
procesem.
A czy to jest jej rola, na tym powinna ona polegać?
Jeżeli mówimy o tym, że chcemy włączyć wszystkich
partnerów w podejmowanie decyzji, to zawsze musi być
ktoś, kto jest liderem, kto będzie odpowiedzialny za ten
proces. I oczywiście możemy liczyć, że się znajdzie na
przykład jakaś izba przedsiębiorców albo organizacja pozarządowa, która to poprowadzi. Ale to są raczej rzadkie
sytuacje. Kompetencyjnie i misyjnie to jest przypisane do
administracji, żeby być tym, który powinien ten proces
prowadzić, powiedzieć: tak, my chcemy was wysłuchać,
jesteście dla nas ważni, spotkajmy się, porozmawiajmy,
wiemy, jak będziemy rozmawiać, jaką strukturę te rozmowy mają przyjąć, co chcemy wypracować i jaki problem
rozwiązać. Umiejętność ustrukturyzowania tego dialogu
jest bardzo ważna, daje wszystkim stronom poczucie
sensu, poważnego podejścia, poczucie wpływu, szanowania ich czasu. Problem tkwi w tym, że tego w administracji
się nie uczy. Jak pracowałem w administracji mnie też nikt
nie uczył, jak takie rzeczy robić. A to jest po prostu kompetencja, którą można zdobyć. Tylko trzeba zainwestować
w to trochę czasu.
Od jakiego kraju albo regionu możemy się tego uczyć?
Na pewno kraje nordyckie mają taką tradycję bardzo praktycznego podejścia do dyskutowania, z naszego punktu widzenia
czasami może przesadnego. Również w Wielkiej Brytanii czy
w Stanach Zjednoczonych kwestia angażowania wszystkich
partnerów, budowania platform jest dosyć istotna.
Druga rzecz, jeżeli chodzi o dobre praktyki, to jest zarządzanie przez rezultaty, przez patrzenie na efekty
i włączanie różnych bodźców, żeby te efekty osiągać. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia z 2014 r. wprowadziła w tym zakresie wiele rozwiązań. Trzeba je jednak dalej
kalibrować, poprawiać, bo one nie zawsze działają, pojawiają
się pewne nieprzewidziane efekty. Do końca się tego nie
uniknie, w związku z czym trzeba do tych rozwiązań podchodzić ostrożnie, ze świadomością potencjalnych ryzyk.
Tutaj też możemy się bardzo dużo nauczyć od innych, bo
są pewne mechanizmy, które są łatwo adaptowalne. One
wymagają pewnej pracy, szczególnie jeśli chodzi o dobór
danych, pracę nad ich jakością, rzetelnością. Czasami po
prostu nie wiemy, jak to zrobić. A te dobre przykłady mogą
nam dostarczyć gotowych pomysłów, inspiracji, z których
warto korzystać.
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CUDZOZIEMCY NA RYNKU PRACY
Co wiemy o pracy cudzoziemców w naszym regionie? W jakich branżach najczęściej znajdują zatrudnienie, na
jakich warunkach mogą je podejmować, wreszcie, w których powiatach pracuje najwięcej obcokrajowców?

Z

godnie z obowiązkiem statystycznym Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie gromadzi dane dotyczące
oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy krótkoterminowej cudzoziemcom na Mazowszu. Z ich analizy wynika,
że w ostatnich latach liczba pracodawców, którzy zamierzają
powierzyć tego typu prace obywatelom innych państw, znacząco wzrosła.
Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą w Polsce podejmować pracę
krótkoterminową (w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych
12 miesięcy) bez obowiązku uzyskiwania pozwolenia na pracę.
Podmiot zamierzający powierzyć taką pracę cudzoziemcowi
ma obowiązek rejestracji stosownego oświadczenia w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Oświadczenie powinno zawierać
dane jednoznacznie identyfikujące pracodawcę oraz cudzoziemca, a także wyrażać zamiar zatrudnienia we wskzanym
czasie na warunkach określonych w §1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia
2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
Cudzoziemiec wymieniony w oświadczeniu może wykonywać pracę w Polsce tylko wtedy, gdy uzyska tytuł pobytowy uprawniający do wykonywania pracy. Są to:
wiza (z wyjątkiem wizy turystycznej oraz wiz wydanych na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 22 i 23 ustawy o cudzoziemcach),
zezwolenie na pobyt czasowy (z wyjątkiem zezwolenia udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach),
wiza lub dokument pobytowy wydane przez inne
państwo obszaru Schengen,
pobyt na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art.
206 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach lub na podstawie

umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla,
który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia
na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
jeżeli cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku
o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie był uprawniony do
wykonywania pracy w Polsce.

Na podstawie gromadzonych danych można zarysować
statystyczny portret cudzoziemców, o których starają się
mazowieccy pracodawcy w przypadku pracy krótkoterminowej.

Jest to najczęściej obywatel Ukrainy,
młody mężczyzna
w przedziale wiekowym 26-40 lat,
który będzie wykonywał prace proste
w sektorze rolniczym
Coraz więcej oświadczeń na Mazowszu

Dane z powiatowych urzędów pracy dotyczące oświadczeń
w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie
mazowieckim gromadzi Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Z ich analizy prowadzonej w Wydziale Mazowieckiego
Obserwatorium Rynku Pracy wynika przede wszystkim,
że na przestrzeni ostatnich lat liczba tego typu oświadczeń wzrosła w sposób znaczący. W roku 2015 powiatowe urzędy pracy na Mazowszu zarejestrowały ich ponad
316 tys. – to aż ponad 130 proc. więcej w porównaniu
z rokiem 2011. Dostępne dane za pierwsze półrocze bieżącego roku wskazują, że liczba rejestrowanych w tym czasie
oświadczeń o zamiarze powierzenia cudzoziemcom pracy

Wykres 1. LICZBA ZAREJESTROWANYCH OŚWIADCZEŃ O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA
PRACY CUDZOZIEMCOWI

Źródło: Opracowanie własne na podst. „Przeglądu sytuacji w zakresie zatrudnienia cudzoziemców”,
WUP w Warszawie
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Wykres 2. OBYWATELSTWO PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DOTYCZYŁY OŚWIADCZENIA

Źródło: Opracowanie własne na podst. „Przeglądu sytuacji w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w 2015 r.”, WUP w Warszawie

krótkoterminowej utrzymuje się na poziomie zbliżonym do
ubiegłorocznego (wykres 1).
Sytuacja w powiatach jest pod tym względem oczywiście zróżnicowana – analizowane zagadnienie dotyczy w szczególności sześciu lokalnych rynków pracy.
Najwięcej oświadczeń dla cudzoziemców zarejestrowano w m. st. Warszawie (63 766) oraz w powiatach:
grójeckim (65 028), płońskim (61 757), piaseczyńskim
(18 998), białobrzeskim (10 864) oraz pruszkowskim (8986).

Dla kogo praca krótkoterminowa?
Na podstawie gromadzonych danych można zarysować
statystyczny portret cudzoziemców, o których starają
się mazowieccy pracodawcy w przypadku pracy krótkoterminowej. Jest to najczęściej obywatel Ukrainy, młody
mężczyzna w przedziale wiekowym 26-40 lat, który będzie wykonywał prace proste w sektorze rolniczym. Oferowany przez pracodawców rodzaj umowy to umowa
o dzieło lub zlecenie.
Jeśli chodzi o posiadane obywatelstwo, to w 2015
roku, podobnie jak w latach poprzednich, zdecydowaną
większość oświadczeń rejestrowano dla obywateli Ukrainy (306 708, czyli 97 proc. ogółu). Pozostali w kolejności
byli obywatele Mołdawii (1,5 proc.), Białorusi (0,8 proc.),

Gruzji (0,3 proc.), Rosji (0,2 proc.) i Armenii (0,1 proc.)
(wykres 2).
W porównaniu do analogicznego okresu w 2011
roku wzrost procentowy zarejestrowanych oświadczeń
dla obywateli Ukrainy wyniósł więcej niż dla wszystkich
oświadczeń (o 138,7 proc.). Tak silny wzrost należy wiązać w szczególności z niestabilną sytuacją polityczną tego
kraju, która przyczyniła się do pogorszenia warunków ekonomicznych.
Dla porównania dla obywateli pozostałych pięciu państw w 2015 roku zarejestrowano w sumie 9400
oświadczeń (najwięcej dla obywateli Mołdawii i Białorusi),
a więc w stosunku do 2011 roku odnotowano wzrost
o 12,7 proc.
Strukturę wiekową i według płci prezentuje wykres 3.
Jak już wcześniej wspomniano złożone oświadczenia najczęściej dotyczą mężczyzn (ponad 60 proc.) i osób w grupie wiekowej 26-40 lat (44 proc.).

Struktura sektorowa popytu
na pracę krótkoterminową cudzoziemców
W 2015 roku nie zaobserwowano znaczących zmian w strukturze sektorowej rejestrowanych oświadczeń względem
poprzednich lat. Najwięcej oświadczeń zarejestrowano w sektorze rolniczym – (56,1 proc.), budownictwie – (13,4 proc.)
oraz administrowaniu i działalności wspierającej (11,4 proc.)
(wykres 4).
Jeśli chodzi o strukturę zawodową, gromadzone statystyki pozwalają na analizę danych na poziomie wielkich
grup zawodów. W 2015 roku w województwie mazowieckim kształtowała się ona zgodnie z rozkładem wskzanym
w tabeli nr 1. Jak wynika z tabeli znakomita większość
oświadczeń dotyczy powierzenia prostych prac. Znacząca część pracodawców w 2015 roku zamierzała zlecić
prace w zawodach należących do grupy Pracownicy przy
pracach prostych (ponad 73 proc.). W dalszej kolejności
oświadczenia dotyczyły Robotników przemysłowych i rzemieślników (prawie 10 proc. ogółu), Rolników, ogrodników,
leśników i rybaków (6 proc.). Udział pozostałych grup nie
przekraczał 5 proc. ogółu.

Wykres 3. PŁEĆ I WIEK PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DOTYCZYŁY OŚWIADCZENIA

Źródło: Opracowanie własne na podst. „Przeglądu sytuacji w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w 2015 r.”, WUP w Warszawie
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Konsekwencje dla rynku pracy
W kontekście rosnących statystyk dotyczących zatrudniania
cudzoziemców pojawia się zwykle pytanie, czy zjawisko to
nie stanowi zagrożenia dla polskich pracowników. Do obaw
tych nawiązują autorzy „Kwartalnego raportu o rynku pracy
w I kwartale 2016 r.” (Nr 01/16, czerwiec 2016 r.) Narodowego Banku Polskiego. Wskazują oni, że wpływ imigrantów
na płace i bezrobocie w Polsce jest znikomy. Decydują o tym
m.in. dwa czynniki – obecna sytuacja na rynku pracy oraz
warunki zatrudnienia (szczególnie charakter oferowanej cudzoziemcom pracy oraz poziom wynagrodzeń). Po pierwsze,
jak zaznaczają eksperci, badania wskazują, że „zatrudnianie obcokrajowców związane jest ze wzrostem popytu na
pracę, a nie zastępowaniem pracowników krajowych zagranicznymi” (s. 24). Po drugie, cudzoziemcy zazwyczaj są gorzej wynagradzani niż pracownicy lokalni na tych samych
stanowiskach.
Cytowany raport przynosi ważne informacje dotyczące
wynagrodzeń. Podjęto w nim m.in. temat wpływu płac imigrantów na polski rynek pracy, w kontekście różnicy wynagrodzeń między Polakami a cudzoziemcami. Porównano
dane uzyskane od imigrantów o wysokości wynagrodzeń na

Po pierwsze zatrudnianie
obcokrajowców związane jest
ze wzrostem popytu
na pracę, a nie zastępowaniem
pracowników krajowych
zagranicznymi.
Po drugie, cudzoziemcy zazwyczaj
są gorzej wynagradzani niż pracownicy
lokalni na tych samych stanowiskach
rękę i o przeciętnej liczbie przepracowanych godzin w tygodniu z danymi o wynagrodzeniach pracowników w największych miastach województwa mazowieckiego. Zestawienie
wskazało, że „przeciętnie wynagrodzenie imigrantów było
o ok. 34 proc. niższe niż obywateli polskich, ale różnica
median wynagrodzeń była mniejsza (ok. 28 proc.)” (s. 22).

Wykres 4. OŚWIADCZENIA WEDŁUG SEKCJI PKD

Źródło: Opracowanie własne na podst. „Przeglądu sytuacji w zakresie zatrudnienia cudzoziemców”, WUP w Warszawie

Przy czym analitycy zauważają, że różnica ta jest większa,
gdy weźmie się pod uwagę stawki godzinowe. Wiąże się
to z charakterem pracy, jaką wykonują imigranci – cudzoziemcy pracują o wiele dłużej, przeciętnie 54 godziny w tygodniu, ale najczęściej jest to 60 godzin (polscy pracownicy
wskazywali na przepracowanie ok. 41 godzin). Mediana stawek wśród emigrantów wynosiła 10 zł, a polskich pracowników (w dużych miastach województwa) ok. 16 zł. W ślad
za przygotowującymi raport trzeba zauważyć, że „w porównaniu z wynagrodzeniami w całym województwie mazowieckim, a nie tylko z pracującymi w dużych miastach,
płace imigrantów nie są aż tak niskie. Różnica pomiędzy medianowymi stawkami godzinowymi polskich pracowników
w województwie mazowieckim a imigrantów w aglomeracji
warszawskiej wynosiła ok. 15 proc.” (s. 23).
W oparciu o powyższe dane i obserwacje rynków pracy
w innych krajach otwartych na siłę roboczą z zagranicy
(zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech czy Hiszpanii) autorzy raportu wnioskują o rozwoju sytuacji w Polsce.
Ich zdaniem, imigranci-pracownicy na polskim rynku pracy
nie wpłyną w znaczącym stopniu ani na poziom bezrobocia,
ani na wynagrodzenia pracowników lokalnych.
Anna Węglicka,
Monika Ćwiek,
WUP w Warszawie

Tabela 1. OŚWIADCZENIA WEDŁUG GRUP ZAWODÓW
Wielkie grupy zawodów (wg KZiS)

Liczba zarejestrowanych oświadczeń

Pracownicy przy pracach prostych

232 715

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

31 435

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

19 839

Pracownicy usług i sprzedawcy

11 743

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

10 416

Specjaliści

3 582

Pracownicy biurowi

3 557

Technicy i inny średni personel

2 593

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy
Siły zbrojne

228
0

Źródło: Opracowanie własne na podst. „Przeglądu sytuacji w zakresie zatrudnienia cudzoziemcóww 2015 r.”,
WUP w Warszawie
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Filia Radom

Zawód kierowcy to wiele godzin spędzonych za kierownicą

KIEROWCA – ZAWÓD POSZUKIWANY
P
racodawcy w Europie coraz intensywniej poszukują
zawodowych kierowców. W Polsce ten zawód można
już określać jako deficytowy. W ramach sieci EURES
szczególnie wiele ofert pracy dla kierowców przekazują pracodawcy z Niemiec. Ale polscy pracodawcy również mają
problemy ze znalezieniem chętnych do pracy kierowców.
Na polskiej stronie internetowej EURES można znaleźć
obecnie kilkanaście propozycji pracy dla kierowców w Niemczech. Są też oferty z Czech, Estonii, Hiszpanii czy Wielkiej
Brytanii. Oferty pracy dla kierowców na trasach w kraju i za
granicą są także na stronach internetowych licznych specjalistycznych portali dla kierowców lub na krajowych stronach polskich publicznych służb zatrudnienia. Pracodawcy
szczególnie często poszukują kierowców z uprawnieniami
C+E (naczepy), ale także kierowców ciężarówek (kat. C) oraz
kierowców autobusów (kat. D). W tej profesji ważne są także
dodatkowe uprawnienia, jak choćby posiadanie ADR, czyli
uprawnień do przewozu materiałów niebezpiecznych czy
uprawnień HDS – pozwalających na obsługę żurawia przeładunkowego zamontowanego na nadwoziu samochodowym.
Użytecznym narzędziem informującym o sytuacji na
rynku pracy jest Barometr zawodów (www.barometrzawodow.pl). Według Barometru na Mazowszu sytuacja wygląda nieco lepiej w przypadku kierowców autobusów oraz
kierowców z kategorią C. Najbardziej poszukiwani są kierowcy ciągników siodłowych: jest to zawód deficytowy już
w ponad 20 powiatach regionu. W kraju tylko cztery województwa wykazują równowagę popytu i podaży w przypadku kierowców autobusów. Natomiast w przypadku
kierowców z kategorią C oraz C+E, poza województwem
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warmińsko-mazurskim, w całym kraju obserwuje się deficyt
kandydatów do pracy w tej branży. Kierowcy są coraz bardziej poszukiwani.
Na taki stan rzeczy składa się wiele przyczyn. Są to coraz wyższe wymagania stawiane zawodowym kierowcom,
w tym konieczność odpłatnego odnawiania uprawnień po
pięciu latach. Nie wszyscy pracodawcy są gotowi przejąć na
siebie te koszty. Samo zdobycie zawodowego prawa jazdy
także nie jest ani łatwe, ani tanie. Z tym zawodem wiąże się
wysoka odpowiedzialność za pojazd, ładunek i bezpieczeństwo pasażerów. Sama praca też nie jest łatwa – to wiele
godzin i dni spędzonych w trasie. Choć zarobki – jak na polskie warunki – są często relatywnie wysokie, sięgające kilku
tysięcy złotych, to same warunki pracy nie są łatwe, a stawiane wymagania wysokie. Brakuje też młodych gotowych
zastąpić za kierownicą starszych kolegów. Warto dodać, że
przed laty liczną grupę specjalistów obsługujących ciężki
sprzęt (w tym także kierowców) szkoliło wojsko. Przy armii
zawodowej i rezygnacji z poboru sytuacja ta uległa zmianie.
Pracodawcy na Mazowszu zatrudniają więc obcokrajowców
– najczęściej z Ukrainy. Na Mazowszu jest to łatwiejsze, gdyż
wojewoda mazowiecki w przypadku kierowców zwolnił ten
zawód z konieczności badania lokalnego rynku pracy. Mało
prawdopodobne, aby w najbliższym czasie sytuacja miała się
poprawić, należy raczej oczekiwać, iż ten trend będzie się
pogłębiać.
Tymczasem transport to branża związana silnie z całą gospodarką. Podczas spowolnienia liczba przewozów spada, ale
gdy gospodarka rośnie – wzrasta również liczba przewozów.
Janusz Wojcieszek-Łyś,
filia WUP w Radomiu
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Zawodowo sprawni
Doradcy zawodowi radomskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pomagają podopiecznym
Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance

O

soby niepełnosprawne i chore psychicznie to specyficzna grupa kandydatów do pracy. Nie wystarczy zdiagnozować ich słabe i mocne strony, preferencje i predyspozycje
zawodowe czy cechy osobowościowe, które będą potrzebne w pracy zawodowej, aby mogli w niej w pełni zaistnieć.
Dużą rolę odgrywa ich motywacja do pracy, dostosowanie się do wymagań pracodawcy mimo pewnych
ograniczeń. Chcąc zaistnieć na rynku pracy niepełnosprawni spotykają się niestety z wieloma barierami. To
pracodawcy są bardzo zachowawczy w zatrudnianiu osób
z dysfunkcjami, ponieważ często nie mają wiedzy na temat konkretnych chorób. Zwłaszcza choroby psychiczne
są tematem niewygodnym i omijanym, bo nieznanym.

Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy mają utrudnione zadanie.

Oprócz pewnych dysfunkcji, które mogą być kłopotliwe
z różnych względów, muszą mieć jeszcze wysoką motywację
i dużo samozaparcia, aby przekonać przyszłego pracodawcę,
że będą właściwą osobą w ich zespole
Rynek pracy ma wiele do zaoferowania osobom niepełnosprawnym i chorym psychicznie, jednak wciąż to od świadomości pracodawców zależy, czy chętnie zobaczą ich wśród
swoich pracowników. O ile niepełnosprawność, czyli pewne
ograniczenia w zdolnościach poruszania się, właściwego funkcjonowania narządów, czy nawet upośledzenia umysłowego
traktowane są jako element funkcjonowania społecznego,
to choroby psychiczne mają zupełnie inny wydźwięk. Osoby
chore psychicznie w powszechnej opinii uznawane są za niebezpieczne. Choroby psychiczne łączą się w świadomości ludzi z agresją, zmienionymi stanami świadomości, omamami,
urojeniami oraz zaburzonym tokiem myślenia. W chorobie
psychicznej fałszywy odbiór lub przeżywanie świata prowadzi do dziwacznych, nieuzasadnionych sytuacją zachowań
i działań. Poznanie sposobów na właściwe funkcjonowanie
z chorymi psychicznie wymaga wiedzy, cierpliwości, a czasem
przede wszystkim dobrej woli.
Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy mają zatem
utrudnione zadanie. Oprócz pewnych dysfunkcji, które mogą
być kłopotliwe z różnych względów, muszą mieć jeszcze wysoką motywację i dużo samozaparcia, aby przekonać przyszłego pracodawcę, że będą właściwą osobą w ich zespole.
Doradcy zawodowi radomskiej filii WUP nawiązali kontakt z takimi osobami – podopiecznymi Środowiskowego
Domu Samopomocy w Jedlance. Odbyło się już pierwsze
z cyklu zajęć przewidzianych w ramach tej współpracy
spotkanie „Cel: zdobyć i utrzymać pracę”, a jego głównym
celem było umocnienie uczestników w przekonaniu, że są
wartościowymi kandydatami do pracy na lokalnym rynku.
Małgorzata Czarnota,
filia WUP w Radomiu
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W spotkaniu wzięło udział 16 osób

O CZYM WARTO WIEDZIEĆ PRZED WYJAZDEM
Bezpieczny wyjazd, bezpieczny powrót z Niemiec

W

kolejnym spotkaniu „Bezpieczny wyjazd – bezpieczny powrót”, którego
adresatami są osoby planujące w najbliższej przyszłości wyjazd zarobkowy do któregoś z krajów UE/EOG, wzięło udział 16 osób.
Spotkanie, zorganizowane w ramach współpracy ciechanowskiej filii WUP
i Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie, odbyło się, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 15 września br. Wioleta Rączka, doradca zawodowy z PUP w Mławie,
zapoznała uczestników spotkania z jego tematyką. Następnie Andrzej Śniegocki,
asystent EURES w ciechanowskiej filii WUP, wskazał kilka podstawowych zasad, których przestrzeganie zminimalizuje rozczarowanie i pozwoli uniknąć kłopotów związanych z poszukiwaniem zagranicznego zatrudnienia. Przedstawił zainteresowanym
zagraniczne oferty pracy realizowane przez WUP w Warszawie i jego filie oraz poin-

Legalne i udokumentowane okresy zatrudnienia
i ubezpieczenia za granicą

są zaliczane do uprawnień emerytalnorentowych oraz mogą stanowić
podstawę do ubiegania się o zasiłek
dla bezrobotnych po powrocie do kraju

Wszyscy specjaliści podkreślają, że znajomość języka obcego zwiększa wielokrotnie szanse na zatrudnienie
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formował o terminach kolejnych spotkań rekrutacyjnych. Ich adresatami będą kandydaci na kierowców ciężarówek (C+E i C) w Niemczech.
Szczegółowych informacji udzielają: Janusz Wojcieszek-Łyś, doradca EURES, e-mail j.wojcieszek-lys@wup.mazowsze.pl tel. 48 368 97 22 oraz Ivo Drvenkar z Niemieckiego Biura Pracy, e-mail Ivica.Drvenkar@arbeitsagentur.de.
WUP w Warszawie prowadzi też nabór pracowników z branży budowlanej do
Holandii. Oferta adresowana jest do cieśli szalunkowych, hydraulików, stolarzy/
cieśli konstrukcyjnych. Największe szanse na zatrudnienie mają osoby z komunikatywną znajomością języka angielskiego umożliwiającą porozumiewanie się na
budowie. Pracodawca jest otwarty na rekrutację ludzi młodych, absolwentów
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kierunków technicznych, dla których organizuje płatne praktyki oraz na fachowców po 50. roku życia z doświadczeniem w branży. Znajomość języka obcego
zwiększa wielokrotnie szanse na zatrudnienie.
Firma zapewnia zakwaterowanie, zwrot kosztów dojazdów do pracy, elektronarzędzia do pracy i cotygodniowe wynagrodzenie, a dla chętnych organizuje
w Holandii kurs języka holenderskiego. Więcej informacji należy szukać na stronie
Jobxion.pl lub pod numerem telefonu 48 677 80 98.
Podczas spotkania wskazano profesje, na które na niemieckim rynku pracy
jest najwyższe zapotrzebowanie, a są to: personel medyczny i opiekuńczy, hotelarze, elektrycy, spawacze, tokarze, monterzy instalacji sanitarnych, elektromonterzy i elektrotechnicy. Przedstawiono główne oczekiwania niemieckich
pracodawców wobec kandydatów na pracowników z innych krajów. Wymagają oni
przede wszystkim komunikatywnej znajomości języka niemieckiego (przynajmniej
na poziomie komunikatywnym – B1), praktycznych umiejętności na danym stanowisku, silnej motywacji do pracy, mobilności oraz umiejętności pracy w zespole.
Niemieccy pracodawcy zwracają szczególną uwagę, by CV i list motywacyjny były
przygotowane przejrzyście, a informacje w nich zawarte w zwięzły sposób. Nie należy również zapominać o referencjach od poprzednich pracodawców.
W kolejnej części spotkania rekruterzy z firmy Promedica24 przedstawili
szczegóły oferty dotyczącej opiekunek osób starszych w Niemczech. Ze szczegółowymi informacjami i wymaganiami osoby zainteresowane mogą się zapoznać na
stronie Promedica24.com.pl oraz pod numerem telefonu 22 250 55 00.
Podsumowując spotkanie asystent EURES zwrócił uwagę, że legalne i udokumentowane okresy zatrudnienia i ubezpieczenia za granicą są zaliczane do uprawnień emerytalno-rentowych oraz mogą stanowić podstawę do ubiegania się
o zasiłek dla bezrobotnych po powrocie do kraju.
Kolejne spotkanie poświęcone tej tematyce zaplanowano w październiku br.

Spotkanie zorganizowano w ramach współpracy ciechanowskiej filii WUP
i Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie

Andrzej Śniegocki,
filia WUP w Ciechanowie

Dla przyszłych przedsiębiorców
Kolejne przedsięwzięcie partnerskie realizowane w subregionie ciechanowskim

D

ziałania na rzecz grup defaworyzowanych, łagodzenie skutków bezrobocia
oraz wspomaganie tworzenia miejsc pracy i aktywności zawodowej to główne
priorytety w zakresie partnerskich przedsięwzięć skierowanych do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na ryku pracy w subregionie ciechanowskim.
Zaplanowane na 13 października 2016 roku pierwsze Subregionalne Forum
Przedsiębiorczości zorganizowane będzie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Mławie przez filię WUP w Ciechanowie, Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, LGD „Przyjazne Mazowsze” i LGD „Północne Mazowsze”, przy wsparciu powiatowych urzędów pracy
w Ciechanowie, Płońsku i Żurominie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Oddziału Zamiejscowego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych. Uczestnikami będą przedsiębiorcy z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, żuromińskiego i przasnyskiego, a także planujący uruchomienie
działalności gospodarczej bezrobotni i nieaktywni zawodowo oraz studenci.
Partnerzy uzgodnili, że jest to zadanie o charakterze cyklicznym, a tematyka
każdego forum związana będzie z rozwojem przedsiębiorczości i samozatrudnienia
oraz nowatorskimi rozwiązaniami w zakresie zarządzania firmą i zmianami w przepisach prawa. Na program najbliższego forum składają się: posiedzenie plenarne
„Jak i gdzie szukać wsparcia publicznego na rozwój przedsiębiorczości i tworzenie
miejsc pracy” oraz „Jak i gdzie szukać środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej”, porady indywidualne specjalistów z instytucji dysponujących
środkami finansowymi na rozwój przedsiębiorczości, porady z zakresu ubezpieczeń społecznych i podatków oraz porady Państwowej Inspekcji Pracy.
Andrzej Długołęcki,
filia WUP w Ciechanowie
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Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym tradycyjnie połączono z XII Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych

ROLNICZE ŚWIĘTO
XXIII Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym pod hasłem „Rolnictwo dla środowiska”

J

uż po raz XXIII Siedlce stały się rolniczą stolicą regionu
dzięki organizacji kolejnej edycji Międzynarodowych Dni
z Doradztwem Rolniczym, które tradycyjnie połączono
z XII Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych oraz z obchodami Dni Siedlec. O atrakcyjności imprez świadczy wysoka frekwencja – w ciągu obu dni pierwszego wrześniowego
weekendu uczestniczyło w nich blisko sto tysięcy osób.
Wydarzenie to było doskonałą okazją do przedstawienia
oferty siedleckiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Jak co
roku dyrektor filii Piotr Karaś wraz z pracownikami udzielali informacji odwiedzającym stoisko urzędu na temat oferty WUP,
w szczególności możliwości współfinansowania przedsięwzięć
ze środków Unii Europejskiej, usługach doradczych oraz ofert
pracy za granicą. Stoisko odwiedziło wielu znakomitych gości
przybyłych do Siedlec na święto rolnictwa, wśród nich Julia
Pitera, posłanka do Parlamentu Europejskiego.

Szkolenia, konferencje, ale i targi

Najlepsi rolnicy w regionie prezentowali swój dorobek hodowlany
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Podczas targów prezentowano różne odmiany zbóż, ziemniaków oraz popularnych owoców i warzyw. W specjalnie wystawionych namiotach można było zobaczyć bogatą ofertę
gospodarstw agroturystycznych, interesujące produkty
turystyki wiejskiej i zagród edukacyjnych oraz wyroby rękodzieła artystycznego. Można było kupić pieczywo ekologiczne, przetwory mleczne (masła, sery, jogurty), wędliny
i przetwory owocowo-warzywne.
Andrzej Kamasa, dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (MODR), powiedział: – Mazowieccy doradcy organizują dla rolników, dla przedsiębiorców, dla ludzi
i firm związanych z sektorem rolniczym to imponujące wydarzenie. Doradztwo rolnicze polega oczywiście na prowadzeniu działalności indywidualnej, na szkoleniach, konferencjach,
seminariach, pokazach, w ten sposób przekazujemy wiedzę o najnowszych kwestiach związanych z postępem
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odmianowym, biologicznym, ekonomicznym, jaki zachodzi
w rolnictwie. Jedną z form tych działań są również targi rolnicze. Na Mazowszu Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje duże imprezy wystawiennicze, największa
to Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym. Blisko
500 wystawców zgromadziło się właśnie tutaj, w Siedlcach,
i dzięki nim nasi rolnicy mogą zapoznać się z najnowszą ofertą
handlową firm i, co ważne, porównać na miejscu ich oferty.

Prezentacja osiągnięć i możliwości
Jednym z elementów Dni z Doradztwem było podsumowanie wielu konkursów skierowanych do rolników z całego
regionu. Rozstrzygnięto konkursy: Najlepszy Produkt Tradycyjny Wschodniego Mazowsza; Poznajemy Smaki z Mazowieckiej Spiżarni; Od Agroturystyki do Turystyki Wiejskiej.
Impreza była okazją do prezentacji osiągnięć Ziemi Siedleckiej i możliwości jej mieszkańców oraz do wymiany
doświadczeń i nawiązania kontaktów gospodarczych. Umożliwiała zapoznanie się z ofertą najnowocześniejszego sprzętu,
nowych technologii hodowli czy też technik uprawy. Można
było również pogłębić wiedzę sprzyjającą rozwojowi i innowacyjności polskiego rolnictwa oraz poznać regionalną tradycję,
kulturę i sztukę. Natomiast podczas XII Regionalnej Wystawy
Zwierząt Hodowlanych najlepsi rolnicy w regionie prezentowali swój dorobek hodowlany.

Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym to największa impreza wystawiennicza na Mazowszu
organizowana przez MODR

Wystawy, kiermasze, występy
Program imprezy obejmował także: prezentacje gospodarstw
agroturystycznych i grup producentów rolnych; działanie
punktów konsultacyjnych MODR, MRiRW, ARiMR, ARR, ANR,
KRUS, WUP i innych instytucji; wystawę zwierząt hodowlanych: bydła, koni, drobnego inwentarza; ekspozycję płodów
rolnych, kiermasz kwiatów, drzew i krzewów ozdobnych,
owocowych; kiermasz wyrobów rękodzieła ludowego oraz
kiermasz literatury rolniczej; prezentacje produktów tradycyjnych i regionalnych; prezentacje walorów turystyczno-krajoznawczych Mazowsza i Podlasia; podsumowanie konkursów
o tematyce rolniczej i kulinarnej oraz występy zespołów artystycznych oraz atrakcje kulturalne dla dzieci i dorosłych.
Targi zorganizował Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce we współpracy z Miastem Siedlce,
Starostwem Powiatowym w Siedlcach, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach, Mazowieckim Centrum
Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu Sp. z o.o. Zakład
w Żelkowie, Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka Region Oceny Parzniew oraz Mazowieckim Związkiem Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
Patronat honorowy sprawowali: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa
Mazowieckiego, Prezydent Miasta Siedlce i Starosta Siedlecki.
Z organizatorami współpracowali: Centrum Kultury
i Sztuki w Siedlcach, Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, Regionalna Gazeta Bezpłatnych Ogłoszeń „Ogłoszeniowa”, Agencja Rozwoju Miasta Siedlce, PZHiPTCH „POLSUS”, PUBLICYTY,
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, QMP – Dobra wołowina.
Patronat medialny nad imprezą sprawowali: TV Wschód,
Tygodnik Siedlecki, Katolickie Radio Podlasie, Regionalny
Portal Informacyjny Podlasie24, Hodowla i Chów Bydła.

Stoisko odwiedziła m.in. Julia Pitera, posłanka do Parlamentu Europejskiego

O atrakcyjności imprez świadczy wysoka frekwencja

– w ciągu obu dni pierwszego
wrześniowego weekendu uczestniczyło w nich
blisko sto tysięcy osób

Zbigniew Czarnocki,
filia WUP w Siedlcach
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Jak rozliczać projekty w nowej perspektywie finansowej

N

owa perspektywa finansowa Unii Europejskiej to nowe wyzwania i zasady w zakresie wdrażania projektów współfinansowanych
w jej ramach. Na terenie Mazowsza Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadza szkolenia, których głównym celem jest wyposażenie potencjalnych realizatorów przedsięwzięć w wiedzę ułatwiającą postępowanie
z dokumentacją projektową. Przedmiotem ostatniego szkolenia organizowanego w Siedlcach było zapoznanie się z procedowaniem wniosku
o płatność w zakresie postępu rzeczowego i finansowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
Filia WUP w Siedlcach do udziału w spotkaniu 13 września br. zaprosiła wszystkie osoby zainteresowane rozliczaniem projektów współfinansowanych z EFS, w szczególności w ramach Działania 1.2 Osoby
młode na rynku pracy Osi priorytetowej I PO WER. Trener zapoznał
uczestników spotkania z wnioskiem o płatność, przedstawił jego strukturę, podstawowe zasady przygotowania, składanie korekt, omówił
również zasady wypełniania wniosków w projektach partnerskich.
Zasadnicza część szkolenia poświęcona została kwalifikowalności wydatków. Szczególną uwagę zwrócono na omówienie kluczowych
aspektów kwalifikowalności na lata 2014-2010, w tym m.in. cross-financing, zakaz podwójnego finansowania, konieczność stosowana zasady
uczciwej konkurencji, uproszczone metody rozliczania, wkład niepieniężny, a przede wszystkim ocenę kwalifikowalności wydatku i zasadę
jego faktycznego poniesienia. Nie zabrakło również informacji na temat kosztów pośrednich, zatrudniania personelu, pomocy publicznej
czy definicji trwałości w projekcie. Ostatnią część spotkania poświęcono

W szkoleniu wzięło udział 15 osób

dokumentowaniu wydatków, w tym sporządzaniu dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Przedstawiono również informacje z zakresu
rozliczania projektów w latach 2014-2020 w systemie SL2014, umożliwiając zainteresowanym praktyczne zapoznanie się z nim.
W szkoleniu wzięło udział 15 osób, wszystkie otrzymały materiały
szkoleniowe oraz certyfikaty potwierdzające udział w spotkaniu. Szkolenie zostało zrealizowane przez firmę ALDEO Systemy Zarządzania
z Rzeszowa na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
Anna Jasińska,
filia WUP w Siedlcach

Studenci ze Szwajcarii z wizytą studyjną w siedleckich urzędach pracy

Szwajcarscy goście na spotkaniu w Siedlcach

K

ogo poszukują polscy pracodawcy? Do ilu dni urlopu mają prawo
pracownicy w Polsce? W jakim wieku przechodzi się w Polsce na
emeryturę i skąd tak wiele zmian w ustawie regulującej polskie publiczne służby zatrudnienia w ciągu ostatnich dwudziestu kliku lat? Te
i wiele innych pytań zadawali studenci kierunku Public Managment (Administracja publiczna – tłum.) z uniwersytetów w Lucernie i w Zurichu
podczas wizyty w siedleckich urzędach pracy w ramach studyjnego pobytu w Polsce.
Polskim inicjatorem wizyty w siedleckich urzędach była Agnieszka
Małyska, dyrektor szkoły Klub Dialogu w Warszawie. Wizyta została
zorganizowana wspólnie z profesorem Michaelem Derrerem z Hochschule Luzern (www.hslu.ch/de-ch).
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Studenci przebywali od 3 do 9 września w Warszawie, Siedlce odwiedzili 8 września. Do urzędu przybyła grupa około 30 osób – studentów wraz z opiekunami.
Program ich pobytu w Polsce obejmował szereg wykładów, warsztatów i debat mających na celu przedstawienie historii Polski, transformacji w ostatnich 30 latach, aspektów ekonomicznych i społecznych.
Ponadto studenci poznawali nasz kraj, w szczególności Warszawę. Dla
studentów administracji publicznej ważne było poznanie sytuacji na
rynku pracy, zwłaszcza w kontekście sytuacji osób młodych.
W ramach spotkania w Siedlcach Ewa Marchel, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, zaprezentowała historię polskich publicznych służb
zatrudnienia począwszy od ich powołania dekretem Naczelnika Państwa
Józefa Piłsudskiego z dnia 27 stycznia 1919 roku o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami, aż do dnia
dzisiejszego. W spotkaniu uczestniczył Piotr Karaś, dyrektor siedleckiej filii
WUP oraz kierownicy i pracownicy poszczególnych komórek i zespołów
obydwu urzędów. W tłumaczeniu prezentacji pomagał Paweł Trojanowski, kierownik Zespołu ds. Regionalnej Polityki Rynku Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego siedleckiej filii WUP.
Spotkanie odbyło się w bardzo merytorycznej atmosferze. W ramach przygotowanej prezentacji goście mogli bardzo szczegółowo
dowiedzieć się o charakterystyce i sytuacji na subregionalnym rynku
pracy powiatu siedleckiego, ale także sytuacji w województwie i kraju.
Poznali także organizację, zadania urzędów pracy w Polsce oraz profil
działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach.
Piotr Karaś,
filia WUP w Siedlcach
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Mazowieckie Święto Chleba w Węgrowie
D

la dorosłych konsultacje z zakresu pozyskiwania środków unijnych na realizację własnych pomysłów, dla dzieci gry i zabawy
przybliżające tematykę funduszy również tym, którzy dzisiaj najczęściej korzystają z realizowanych projektów oraz festyn, konkursy
i tradycje dożynkowe dla wszystkich – to główne atrakcje węgrowskiego Mazowieckiego Święta Chleba.
Piękna pogoda ściągnęła tłumy mieszkańców miasta, powiatu
oraz gości ze wschodniego regionu Mazowsza. W czasie imprezy
ogłoszono konkurs na Najsmaczniejszy Chleb Wiejski, do którego
przystąpiło 21 uczestników, pierwszą nagrodę zdobyła Martyna
Częścik z Żulina.
Do konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy zgłoszono
22 rękodzieła z poszczególnych gmin powiatu. Wygrał wieniec autorstwa Zofii i Ewy Salach z miejscowości Krypy.
Zgromadzeni 11 września na węgrowskim Rynku Mariackim mieli
okazję popróbować swoich sił i szczęścia grając w wielkoformatowe planszówki pod nazwą „Gra o M” i „Mazopolis”, zorganizowane
przez przedstawicieli Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych. Gra ta miała za zadanie przybliżyć zarówno dzieciom, jak
i dorosłym zagadnienia funduszy europejskich. Pokazała, między innymi, jakie korzyści można uzyskać na każdym etapie gry, np. wejść
w partnerstwo z partnerem gry (czyli drugim podmiotem) i zyskać
więcej środków, a w ostatecznym rozrachunku dotrzeć do mety
i wygrać atrakcyjne nagrody.
Gdy dzieci brały udział w różnych rozrywkach i konkursach, dorośli mogli skorzystać z konsultacji udzielanych przez Katarzynę
Smolińską z siedleckiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Justynę
Szmurło z Oddziału Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych w Siedlcach. Padały pytania przede wszystkim o nową perspektywę finansową. Mieszkańcy interesowali się głównie tym, jak
otrzymać fundusze na założenie działalności gospodarczej bądź
rozbudowę infrastruktury lub rozwój firmy. Dopytywali o szkolenia,

z jakich można skorzystać za pośrednictwem urzędu pracy. Wszyscy zainteresowani otrzymali materiały informacyjno-promocyjne
na temat dotacji unijnych.
Imprezę zorganizowały Węgrowski Ośrodek Kultury wraz z Terenowym Zespołem Doradców w Węgrowie oraz liczne organizacje
pozarządowe i instytucje samorządowe wspierające mieszkańców
terenów wiejskich.
Katarzyna Smolińska,
filia WUP w Siedlcach

Gry w wielkoformatowe planszówki pod nazwą „Gra o M” i „Mazopolis”, przybliżające
zagadnienia funduszy europejskich, zorganizowali przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych

Pieczarkalia 2016
Region siedlecko-łosicki zyskuje popularność dzięki uprawie grzybów jadalnych, wśród
których prym wiedzie pieczarka. Dzięki licznie powstałym w ostatnich latach spółdzielniom
pieczarkarskim można już dzisiaj mówić, iż wschodnia część Polski to zagłębie pieczarkowe.
Producenci oraz przedstawiciele firm powiązanych branżowo z uprawą tego grzyba od
lat mają w Siedlcach swoje święto pod nazwą Pieczarkalia – w tym roku 8 i 9 września
odbyło się po raz szesnasty. Tradycyjnie już zorganizowano je na płycie sztucznego lodowiska w Siedlcach. Organizatorzy dla uatrakcyjnienia imprezy proponują co roku inny motyw przewodni, w tym roku inspirację czerpali z Francji, ponieważ to właśnie ten kraj jako
pierwszy docenił walory smakowe i zapachowe polskiej, mazowieckiej pieczarki.
Pieczarkalia są największym tego typu wydarzeniem grzybowym dla polskiej branży
spożywczej. Gromadzą wielu wystawców związanych z uprawą pieczarek i grzybów jadalnych. Targi są nie tylko doskonałą okazją do bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami
branży, czy też odbiorców z dostawcami, ale także wspaniałą formą promocji polskiego
rolnictwa oraz ekologicznych walorów ziemi siedleckiej i łosickiej. Pieczarkaliom towarzyszyły degustacje potraw z pieczarki, nie tylko na terenie targów, ale także na głównym
placu im. Gen. Sikorskiego w Siedlcach.
Na ręce liderów upraw pieczarki życzenia dalszych sukcesów, generowania jak największej liczby miejsc pracy oraz dynamicznego rozwoju złożyli przedstawiciele siedleckiej filii
WUP. Branża pieczarkarska jest stymulatorem gospodarczym naszego regionu, generującym miejsca pracy, inicjującym zapotrzebowanie na usługi wspierające branżę, promujące
ten teren jako czysty ekologicznie, a jednocześnie gwarantujący jakość produkcji rolnej.
Paweł Trojanowski,
filia WUP w Siedlcach
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PODZIĘKOWANIE ROLNIKOM ZA ICH TRUD
O rynku pracy podczas dożynek w Siedlcach i w Huszlewie

W

schodnie Mazowsze to typowy region rolniczy,
gdzie uprawa zbóż, warzyw, grzybów jadalnych
i owoców oraz przetwórstwo spożywcze dominują jako te branże gospodarki, które zgłaszają coraz większe
zapotrzebowanie na pracowników. Dożynki to oficjalne, uroczyste zakończenie zbiorów, czas świętowania, ale też podsumowania, wyciągania wniosków i spojrzenia w przyszłość.
Rok 2016 był dobrym rokiem dla polskiego rolnictwa, ale
w kontekście rynku pracy – to kolejny rok, kiedy przetwórcy rolni sygnalizowali, że bez wspomożenia się migrantami
zarobkowymi zza wschodniej granicy, ich działalność byłaby
praktycznie niemożliwa.
Dożynkom towarzyszą stałe elementy ceremoniału: poświęcenie wieńców podczas mszy świętej, pochód dożynkowy z wieńcami na miejsce głównych uroczystości świeckich,
przekazanie chleba przez starostów dożynkowych i oczywiście
dzielenie się nim z uczestnikami uroczystości przez gospodarzy święta. To także doskonała gospodarcza i społeczna promocja danej gminy, jak i całego powiatu.

Dożynki Powiatu Siedleckiego
Powiat Siedlecki dożynki zorganizował 28 sierpnia po raz
pierwszy, by w ten sposób kultywować tradycję subregionu
również na Ziemi Siedleckiej. Zgodnie z ustaleniami, co roku
będą się odbywać w innej gminie powiatu. Pierwsze, tegoroczne zorganizowano na terenie gminy Skórzec. Dariusz
Stopa, starosta siedlecki: – Chciałbym, żeby dożynki już co
roku odbywały się w naszym powiecie, by były podsumowaniem całej pracy rolnika oraz podziękowaniem Panu Bogu za
opatrzność i rolnikom za ich trud.
Po mszy w kościele parafialnym w Skórcu dożynki oficjalne rozpoczęto. Nieodłącznym elementem rolniczego
święta jest oczywiście konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Podczas I Powiatowych Dożynek Powiatu Siedleckiego zwyciężył wieniec z Gminy Skórzec.
Wśród stoisk wystawienniczych nie zabrakło stoiska siedleckiego Powiatowego Urzędu Pracy oraz stoisk organizacji pozarządowych, w tym Lokalnej Grupy Działania Ziemi
Siedleckiej oraz Oddziału Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Siedlcach. Zainteresowani mogli
uzyskać porady z zakresu wsparcia aktywności zawodowej,
pozyskiwania środków unijnych oraz pomocy w przedsięwzięciach na rzecz lokalnej działalności.

Dożynki Powiatu Łosickiego

Tegorocznym gospodarzem łosickich dożynek powiatowych była Gmina Huszlew

22

Tegorocznym gospodarzem łosickich dożynek powiatowych
była Gmina Huszlew. Uroczystość święta plonów tradycyjnie rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. św. Antoniego
Padewskiego w Huszlewie, potem korowód dożynkowy pod
przewodnictwem starostów dożynkowych przeszedł na plac,
gdzie rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. Były okolicznościowe wystąpienia i życzenia dla rolników składane przez
przedstawicieli władz samorządowych oraz instytucji lokalnych i centralnych, a po nich tradycyjna ceremonia wręczenia i dzielenia się chlebem upieczonym z tegorocznego zboża.
Z uczestnikami uroczystości chlebem dzielili się starostowie
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dożynkowi, przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego Grażyna
Kasprowicz oraz wójt Huszlewa Stanisław Stefaniuk.
W tym roku produktem przewodnim konkursu kulinarnego, organizowanego podczas dożynek powiatowych,
był ziemniak. Gospodynie wykazały się kreatywnością i pomysłowością w przygotowaniu potraw z ziemniaka, które
zachwycały nie tylko smakiem, ale także sposobem prezentacji. Laureatem konkursu „Potrawy z ziemniaka na różne
sposoby” było Koło Gospodyń Wiejskich w Łuzkach, które
otrzymało ten prestiżowy tytuł za wyrób pod nazwą rolada ziemniaczana. Z kolei laureatem konkursu „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” zostało Koło Gospodyń Wiejskich
w Starej Kornicy.
Dla najmłodszych zorganizowano dmuchane zjeżdżalnie
i zamki, kącik plastyczny, gry i zabawy oraz malowanie buziek. Gospodynie z całego powiatu częstowały pierogami,
ciastem i innymi smakołykami. Można było też odwiedzić
stoiska gminne, stowarzyszeń, instytucji związanych z rolnictwem i sprzętem rolniczym.
Na stoisku przygotowanym przez Powiatowy Urząd
Pracy w Łosicach można było uzyskać informacje i porady
na temat rynku pracy, a nawet konkretne oferty.
Zarówno w dożynkach łosickich, jak i siedleckich, na zaproszenie starostów uczestniczyli przedstawiciele siedleckiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Takie wydarzenia są
bowiem doskonałą okazją do wymiany poglądów na temat
funkcjonowania rynku pracy, uzyskania szerszego obrazu
potrzeb zgłaszanych przez władze samorządowe, ale też
mieszkańców tych terenów.
Paweł Trojanowski,
filia WUP w Siedlcach

Powiat Siedlecki dożynki zorganizował po raz pierwszy

Korowód dożynkowy pod przewodnictwem starostów
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POŻEGNALI LATO W GOWOROWIE
D

oradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej filii WUP w Ostrołęce udzielali informacji zawodowych mieszkańcom gminy
podczas Pożegnania Lata – Dożynek 2016 w Goworowie. Zachęcali do korzystania z usług poradnictwa zawodowego, udostępniali materiały informacyjne
i poznawali oferty innych instytucji.
Filia WUP promuje usługi i upowszechnia materiały informacyjne podczas
wielu znaczących lokalnych przedsięwzięć. Z mieszkańcami gminy Goworowo doradcy zawodowi spotkali się już wcześniej na Goworowskich Targach Przedsiębiorczości. W sierpniu wspólnie żegnali lato i rozmawiali o podejmowaniu zawodowych
decyzji, rozwiązywaniu problemów w sytuacji poszukiwania pracy i pomocy oferowanej przez różne instytucje.
Uczestnicy dożynek obejrzeli barwny korowód w strojach szlacheckich, piękne
konie z pobliskiej stadniny, występy zespołów muzycznych, kibicowali w rywalizacjach sportowych w Powiatowym Turnieju Sołectw oraz degustowali regionalne
potrawy. Ale przy okazji dobrej zabawy mogli też dowiedzieć się, kogo poszukują
zagraniczni pracodawcy, jak uzyskać zasiłek po powrocie do kraju oraz jakie kryteria trzeba spełnić, aby stać się uczestnikiem programów aktywizacyjnych, realizowanych na terenie powiatu ostrołęckiego. Odwiedzający stoisko WUP otrzymywali
materiały informacyjne dotyczące poszukiwania pracy, elastycznych form zatrudnienia, wyjazdów za granicę w ramach sieci EURES oraz zakładania i prowadzenia
własnej działalności gospodarczej.
Na tegorocznym święcie plonów swoje usługi promowały również: Placówka
Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Ostrołęce i pracodawcy.
Organizatorami dożynek byli: Wójt Gminy Goworowo, Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Sąsiad, parafia rzymskokatolicka, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie oraz wolontariusze.

Taka gmina
Goworowo to typowo rolnicza gmina, miejscowe zakłady pracy to piekarnie, cukiernie, zakłady mięsne, usługowe oraz sklepy. Wystarcza, aby zrobić podstawowe
zakupy, ale osoby bezrobotne nie mogą liczyć na wiele ofert pracy. Gmina ma jednak potencjał – tereny rekreacyjne w Szarłacie u ujścia rzeki Orz do Narwi i w Kruszewie nad Narwią. Na terenie gminy prowadzone są różne formy aktywności
kulturalnej i sportowej. Podczas wakacji i ferii zimowych dzieci i młodzież wypoczywają w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance. Pielgrzymi corocznie wędrują
do Sanktuarium Matki Boskiej Wąsewskiej. Odbywa się Przegląd Zespołów Muzycznych w Goworowie, „Noc z gwiazdami pod gwiazdami” w Szarłacie.
Działa Gminne Centrum Informacji, które świadczy usługi absolwentom, osobom bezrobotnym, młodzieży szkolnej oraz lokalnym przedsiębiorcom prowadzącym działalność agroturystyczną i rolnikom z terenu gminy Goworowo.
Gmina Goworowo należy do Lokalnej Grupy Działania, zrzeszającej także gminy
Rzekuń, Troszyn, Czerwin, Goworowo i Rzewnie. Aktywnie działają organizacje, pracujące na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodziny. Uczestnicy Środowiskowego
Domu Samopomocy w Czarnowie oraz członkowie Stowarzyszenia Osób i Rodziców
Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią ”uczestniczą w przedsięwzięciach kulturalnych i sportowych. Zawody regionalne w sportowych rajdach konnych w Szarłacie to pierwsze takie zawody na Mazowszu.
Filia WUP współpracuje ze wszystkimi partnerami, dla których ważny jest
rozwój gospodarczy gminy i przyszłość zawodowa jej mieszkańców. Od wielu lat
współdziała z władzami gminy, kierownictwem i pracownikami Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Goworowie, Gminnego Ośrodka Kultury, Stowarzyszenia Osób
i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią” w celu upowszechniania
informacji zawodowej oraz promocji działań instytucji i organizacji wśród osób poszukujących zatrudnienia lub pomocy w podjęciu innej zawodowej decyzji.

Doradcy przekazywali zainteresowanym materiały informacyjne
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Krystyna Szymołon,
filia WUP w Ciechanowie
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Kurpsie Razem w działaniu
P

racownicy ostrołęckiej filii WUP brali udział w jednym
z cyklu spotkań organizowanych przez Lokalną Grupę Działania „Kurpsie Razem”. Jego celem było zapoznanie
mieszkańców powiatu ostrołęckiego z działalnością stowarzyszenia oraz poinformowanie o planowanych naborach
w latach 2016-2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Z programu będą mogły korzystać zarówno osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, jak i sektor publiczny,
jednak warunkiem skorzystania ze wsparcia będzie funkcjonowanie na terenie działania LGD, czyli na terenie dziewięciu
gmin z powiatów ostrołęckiego i przasnyskiego.
Ze względu na liczbę klientów chcących w naszym urzędzie zasięgnąć informacji na temat możliwości pozyskania
dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej informacje
były bardzo cenne.
O premię na rozpoczęcie działalności w wysokości
70 tys. zł będą mogły ubiegać się osoby fizyczne zamieszkujące teren wiejski i miejsko-wiejski. Zwiększone szanse
będą miały osoby z grup defaworyzowanych, tzn. osoby
bezrobotne, po 50. roku życia, niepełnosprawne, młode do
25. roku życia i kobiety. Pracownicy LGD będą służyć pomocą
w wypełnianiu wniosku, zorganizują specjalistyczne szkolenia.
Nabór rozpoczął się we wrześniu.
O wsparcie będą mogły ubiegać się osoby, które nie
podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i nie prowadziły dwa lata wstecz działalności gospodarczej.
W latach 2017-2018 planowane są ponadto konkursy na
rozwój już istniejącej działalności gospodarczej i utworzenie dodatkowych miejsc pracy. Pomoc przyznawana będzie
w wysokości 70 proc. kosztów kwalifikowanych operacji/
projektu, przy czym nie więcej niż 200 tys. zł. Warunkiem
otrzymania wsparcia jest utworzenie co najmniej jednego
miejsca pracy na każde 100 tys. zł pomocy.
Podczas spotkania pracownicy LGD poinformowali
też, że organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się
o środki m.in. na organizację festynów integrujących wieś
kurpiowską, warsztaty z zakresu kurpiowskiej sztuki ludowej oraz nauki gry na instrumentach muzycznych oraz
inicjatywy edukacyjne na rzecz propagowania folkloru kurpiowskiego, warsztaty kulinarne oraz publikacje promujące
obszar działania LGD.

Spotkanie zorganizowała LGD „Kurpsie Razem”

Edyta Żbikowska,
filia WUP w Ostrołęce

Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”
LGD powstała w 2006 roku na bazie projektu Eko-Rozwój Kurpie. Nazwa ma
przypominać o tym, że LGD ma charakter partnerstwa, któremu przyświeca
wspólny cel, jakim jest rozwój obszarów wiejskich ośmiu gmin kurpiowskich.
Określenie Kurpsie jest gwarowym odpowiednikiem terminu Kurpie – mieszkańcy Kurpiowszczyzny i jest używane w potocznym języku w tym regionie.
Obecnie LGD Kurpsie Razem jest trójsektorowym partnerstwem. W jego skład
wchodzi osiem gmin, reprezentujących sektor publiczny, 14 stowarzyszeń – sektor społeczny oraz ośmiu partnerów gospodarczych.
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JARMARK, GIEŁDA, DOŻYNKI
Wakacyjne działania promocyjne Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej płockiej filii WUP

W

sezonie letnim pracownicy płockiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy
brali udział w wielu imprezach promując i upowszechniając swoje usługi
dla lokalnej społeczności.

Jarmark Tumski
Jedną z największych imprez wystawienniczych w Płocku jest cieszący się niesłabnącą popularnością Jarmark Tumski. Tegoroczna, ósma już, edycja tego wydarzenia przyciągnęła wystawców zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Kilkaset stoisk
oferowało wyroby artystyczne, kulinarne, kolekcjonerskie i rozrywkowe. Stary
i Nowy Rynek, plac Narutowicza oraz cała długość ulicy Tumskiej przeobraziła się
w festiwal piękna. Impreza ta zyskuje coraz większą renomę w Polsce, czego potwierdzeniem jest obecność wśród wystawców renomowanych antykwariatów
oraz domów aukcyjnych z naszego kraju.
Podczas jarmarku nie zabrakło też atrakcji w postaci koncertów kataryniarzy,
zespołów muzycznych, parady wozów strażackich, pokazów mody z różnych epok,
pokazów broni palnej i wozów bojowych z okresu II wojny światowej, a także pokazów tańca.
Na tej imprezie nie mogło zabraknąć stoiska płockiej filii Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Warszawie, gdzie pracownicy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej informowali o usługach i ofercie służb zatrudnienia. Odwiedzający interesowali się podjęciem pracy na lokalnym rynku oraz za granicą, a także
możliwościami założenia własnej działalności gospodarczej, najchętniej przy
udziale dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego. Doradcy zawodowi radzili,
jak aktywnie i efektywnie poszukiwać zatrudnienia i radzić sobie na współczesnym
rynku pracy. Stoisko WUP odwiedziło 160 osób.
Głównymi organizatorami Jarmarku Tumskiego były Urząd Miasta Płocka oraz
Muzeum Mazowieckie w Płocku.

Giełda Rolnicza w Łącku

Pracownicy płockiej filii WUP brali udział w wielu letnich imprezach promując
i upowszechniając swoje usługi
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Kolejną imprezą, która na stałe wpisała się w kalendarz letnich wydarzeń powiatu
płockiego jest ciesząca się ogromnym zainteresowaniem Giełda Rolnicza w Łącku.
Tegoroczna, XXV, edycja tego wydarzenia zgromadziła 220 wystawców oraz ponad 2 tys. zwiedzających zarówno z mazowieckiego, jak i ościennych województw.
Wystawcy prezentowali maszyny i urządzenia rolnicze, różne gatunki roślin
uprawnych i ozdobnych, małe zwierzęta hodowlane, nawozy i środki niezbędne
do produkcji rolniczej. Nie zabrakło również prezentacji nowych rozwiązań technologicznych dotyczących odnawialnych źródeł energii. Zorganizowano także
kiermasze rękodzieła ludowego oraz degustację wyrobów kulinarnych. Dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz kwiatów, krzewów i drzew.
Informacji z zakresu rolnictwa udzielały między innymi: Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego, KRUS, Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, Agencja
Rynku Rolnego, natomiast stoisko filii WUP odwiedzali zainteresowani rozwojem
zawodowym, znalezieniem miejsca zatrudnienia lub przekwalifikowania się. Pracownicy udzielali porad i informacji zarówno osobom bezrobotnym, jak i takim,
które chciałyby zmienić pracę lub założyć własną działalność gospodarczą. Stoisko
Centrum chętnie odwiedzali ludzie młodzi, którzy wkrótce wejdą na rynek pracy.
Pracownicy radzili, jak przygotować się do poszukiwania zatrudnienia, aktywnie
szukać pracy i rozmawiać z potencjalnymi pracodawcami. Rozdawali ulotki i broszury reklamujące usługi służb zatrudnienia.
Zwiedzającym czas umilały występy artystyczne w wykonaniu dzieci z okolicznych szkół oraz zespołów z pobliskich gmin. Nie zabrakło również pełnych emocji
pokazów sekcji woltyżerki Klubu Jeździeckiego „Łąck” przy Stadzie Ogierów w Łącku.
Organizatorami uroczystości były: Starostwo Powiatu Płockiego, Mazowiecki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Płock, Zarząd Państwowego Stada Ogierów w Łącku oraz Gmina Łąck. Patronat honorowy sprawowali: Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Wojewoda Mazowiecki i Marszałek Województwa Mazowieckiego.
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Regaty Żeglarskie
W typowo letni klimat wpisuje się następna impreza, na którą po raz kolejny została zaproszona płocka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Są to XXI Regaty Żeglarskie o trzy puchary – Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty
Płockiego i Wójta Gminy Nowy Duninów. Regaty odbyły się 16 lipca na Zalewie
Włocławskim w Nowym Duninowie. Impreza obfitowała w wiele atrakcji. Wśród
imprez towarzyszących znalazły się między innymi konkurs wiedzy żeglarskiej dla
dorosłych, pokaz ratownictwa wodnego, parada motocykli, pokaz capoeiry oraz
występy dzieci i młodzieży z terenu gminy Nowy Duninów.
Stoisko Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej cieszyło się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Doradcy przekazywali informacje na temat działań realizowanych w urzędzie, zachęcali do odwiedzenia
siedziby filii WUP w Plocku i skorzystania z usług przez nią oferowanych. Wiele
osób wyraziło chęć skonsultowania z doradcą zawodowym dokumentów aplikacyjnych i zweryfikowania swojego potencjału zawodowego, a także przygotowania
się do rozmowy z pracodawcą.
Czas zwiedzającym umilały swoimi występami zespoły „Matteo“, „Damessa“
i „Rasputin“. Regaty zakończyła wspólna zabawa taneczna, którą prowadził zespół
„Paradox“.
Patronat nad imprezą sprawowali fundatorzy głównych nagród, czyli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Powiatu Płockiego Mariusz Bieniek i Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak. Trzy puchary trafiły
do rąk Klubu Żeglarskiego PTTK Morka i załogi jachtu Husar.

Dożynki, dożynki
Zakończenie lata to czas, kiedy mieszkańcy wsi dziękują za plony i podczas dożynek, zgodnie z coroczną tradycją dają wyraz szacunku i wdzięczności dla Matki
Ziemi. Płocka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy uczestniczyła w tym roku aż
w trzech tego typu imprezach; w Bodzanowie, Starej Białej i Łącku.
Święto plonów tradycyjnie rozpoczęto mszą świętą w intencji plonów. Wśród
obecnych byli m.in.: starosta Mariusz Bieniek, przewodniczący Rady Powiatu
Płockiego Lech Dąbrowski, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku Tomasz Kominek oraz kierownik Delegatury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Marlena Mazurska.
Kolejnym ważnym momentem była prezentacja wieńców, a te były wyjątkowo
piękne: w kształcie serca, domu, wiatraka, a nawet godła Polski. Wszystkie wykonane z tegorocznych plonów, poprzetykane kwiatami, owocami i warzywami. Licznie zgromadzeni mieszkańcy pobliskich gmin odwiedzali stoiska wystawienicze, na
których można było podziwiać rękodzieła sztuki ludowej, spróbować tradycyjnych
wyrobów kulinarnych gospodyń wiejskich, wziąć udział w konkursach i quizach.
Stoisko płockiej filii WUP odwiedziło 180 osób. Zainteresowani pytali o metody
poszukiwania pracy, dowiadywali się, jak uzupełnić kwalifikacje zawodowe, czy też
uruchomić własną działalność gospodarczą. Odwiedzający byli zapraszani do siedziby urzędu na warsztaty i spotkania organizowane przez doradców zawodowych.
Otrzymali również komplet ulotek promujących usługi Centrum.
Imprezę umilały występy lokalnych grup artystycznych, a zakończyła ją zabawa taneczna do białego rana.

Odwiedzający stoisko promocyjne WUP
na Jarmarku Tumskim interesowali się

podjęciem pracy na lokalnym rynku
oraz za granicą,
a także możliwościami założenia
własnej działalności gospodarczej,
najchętniej przy udziale dotacji
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ewa Muchametczyn,
filia WUP w Płocku

Jak najwięcej takich szkoleń
Wyjątkowo przydatne – tak najczęściej oceniano szkolenie „Weryfikacja wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego i technicznego” zorganizowane w Hotelu Płock 8 września.
Szkolenie – współfinansowane ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój – poświęcone było zagadnieniom związanym z wypełnianiem wniosku o płatność i rozliczaniem projektów w nowej perspektywie. Zainteresowanie było duże, zwłaszcza
wśród beneficjentów Działania 1.2 PO WER, a także wśród przedstawicieli powiatowych i miejskiego urzędu pracy z obszaru działania płockiej filii.
1 września zamknięto nabór, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (15 osób).
Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili przede wszystkim wiedzę trenerki firmy ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. Aliny Zaprzałki, która udzielała
wyjaśnień w kwestiach budzących wątpliwości, także tych indywidualnie zgłaszanych przez uczestników.
Podczas szkolenia zapewniono uczestnikom przydatne materiały oraz wręczono certyfikaty udziału.
Marta Świerkocka,
filia WUP w Płocku
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Podczas Powiatowego Dnia Integracji przedstawiono oferty i działania dla osób niepełnosprawnych

Impreza przyjemna i pożyteczna
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Płocku na Powiatowym Dniu Integracji w Gostyninie

P

odczas II Powiatowego Dnia Integracji, który odbył się
9-10 września 2016 roku w Gostyninie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Płocku miało okazję zaprezentować swoje usługi skierowane do osób
zainteresowanych rozwojem kariery zawodowej, ze szczególnym zaakcentowaniem pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym.
Pierwszy dzień Powiatowego Dnia Integracji upłynął pod
znakiem przedstawienia oferty i działań oferowanych osobom niepełnosprawnym przez instytucje działające w sferze
pomocy społecznej. Stowarzyszenie Integracyjnego Klubu
Tenisa w Płocku opowiedziało o sukcesach swoich zawodników. Pochodzący z Gostynina Kamil Fabisiak reprezentował
Polskę na Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. Akademia Inicjatyw Młodzieżowych to zespół aktywnych, energicznych ludzi, którzy swoją pasją zarażają zarówno młodzież,
jak i dorosłych. Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób
Niepełnosprawnych Instytutu Transportu Samochodowego
przedstawiło możliwości dostosowywania pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
O działaniach Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej opowiedziała Urszula Wojtalewicz. Przedstawiła możliwości korzystania z indywidualnych konsultacji
z doradcą zawodowym, zajęć warsztatowych, bogatych
zasobów informacji zawodowej. Zaprezentowała również
realizowany od 10 lat przez płocką filię WUP Dzień Integracji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych, który z roku na
rok odpowiada na zmieniające się potrzeby tej grupy osób.
Podkreśliła znaczenie wszelkich inicjatyw podejmowanych
na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zachęciła do współpracy w tym zakresie.
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Swoje usługi zaprezentowały ponadto domy pomocy
społecznej oraz fundacje i stowarzyszenia z regionu gostynińskiego. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń,
dyskusji oraz nawiązania współpracy.
W drugim dniu do zabawy integracyjnej zaproszono
mieszkańców Gostynina, dla których przygotowano szereg atrakcji. Odbył się m.in. pokaz aut przystosowanych dla
osób niepełnosprawnych, podczas którego wykwalifikowani pracownicy Centrum Usług Mobilności pomagali w testach i przymiarkach oraz opowiadali o swoich pojazdach.
Na uczestników czekały ponadto: pokazy taneczne, zawody
w ergowiosłach, symulator bezpiecznej jazdy na motorowerze, stoisko z rękodziełami, wystawa prac plastycznych oraz
bojowe wozy m.in. straży pożarnej, wojska i policji. Głównym
punktem drugiego dnia było przeciąganie tira ulicami Gostynina, w którym mogli wziąć udział wszyscy chętni.
Akcja miała na celu zebranie pieniędzy na zakup wózka
inwalidzkiego i schodołazu dla niepełnosprawnej Amelki Del
Chierico, która choruje na zanik istoty białej. Przeciąganie
tira zorganizowała Akademia Inicjatyw Młodzieżowych, która
także trzymała pieczę nad przebiegiem tej inicjatywy.
Powiatowy Dzień Integracji umożliwił integrację osób
pełnosprawnych z niepełnosprawnymi oraz pomógł zwrócić uwagę na codzienne problemy tej drugiej grupy. Podczas imprezy panowała atmosfera pełna radości i zabawy.
Szczególnie cenne było spotkanie osób zaangażowanych
w działania pomocowe, które wkładają dużo serca i wysiłku
w organizowane przez siebie przedsięwzięcia.
Magdalena Mućka,
filia WUP w Płocku
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Dobrze wystartuj, leć wysoko!
Szkolenia, warsztaty, targi

S

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
ul. Narutowicza 9; 06-400 Ciechanów, pok. nr. 201
23 672 20 50 w. 2011
www.pwszciechanow.edu.pl/index.php/biuro-karier

pośród działań Biura Karier „Partner” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Ciechanowie największą popularnością cieszyły się organizowane w uczelni
Akademickie Targi Pracy, w których każdorazowo bierze udział liczna grupa studentów. Spotkania z pracodawcami i instytucjami rynku pracy cieszą się zawsze
dużym zainteresowaniem studentów. Szkolenia i warsztaty to też ważna pozycja
w ofercie Biura Karier „Partner”.
Akademickie Targi Pracy były udanym wydarzeniem integrującym uczelnię,
pracodawców i instytucje rynku pracy. Targi przynoszą wymierne korzyści w postaci nawiązania wielu nowych kontaktów między uczelnią a pracodawcami i szczegółowego zaplanowania dalszej współpracy.
W ramach zadań przyjętych do realizacji przez Biuro Karier „Partner” PWSZ
w Ciechanowie, dużym zainteresowaniem studentów cieszą się szkolenia i warsztaty. Służą one podnoszeniu kwalifikacji zawodowych studentów już w trakcie
trwania studiów. Szkolenia i warsztaty pozwalają na rozwijanie kompetencji i zdobywanie nowych umiejętności oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy.
Ich zadaniem jest przygotowanie absolwenta do płynnego wejścia i aktywnego
funkcjonowania na wymagającym rynku pracy. Największym zainteresowaniem
cieszą się warsztaty z zakresu kreowania wizerunku, aktywnych metod poszukiwania pracy, szkolenia ułatwiające zakładanie własnej działalności gospodarczej.
Każdy uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia oraz materiały w formie
elektronicznej.
Nowością 2015 roku w ofercie Biura Karier były szkolenia organizowane przez
studentów dla studentów. Dobrym przykładem było szkolenie organizowane
przez studentów Zakładu Mechaniki i Inżynierii Środowiska pod opieką merytoryczną i dydaktyczną Wydziałowego Koordynatora do współpracy z Biurem Karier
zatytułowane „Tworzenie stron internetowych w programie WordPress”. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające znajomość tworzenia stron internetowych w programie WordPress.
Zapraszamy na szkolenia i warsztaty o tematyce związanej z wchodzeniem na
rynek pracy. Pomożemy w poszukiwaniu zatrudnienia, także pracy doraźnej, poprzez bezpośrednie kontakty z pracodawcami.
Wiesław Wernik,
PWSZ Ciechanów

Podczas Powiatowego Dnia Integracji przedstawiono oferty i działania dla osób niepełnosprawnych
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Perspektywy zatrudnienia w Polsce
Wzrost

Spadek

Bez zmian

Brak decyzji

Prognoza
netto zatrudnienia

Prognoza po korekcie
sezonowej

Q4 2016

%
15

%
7

%
75

%
3

%
+8

%
+9

Q3 2016
Q2 2016
Q1 2016
Q4 2015

18
18
11
11

5
6
6
5

70
70
79
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7
6
4
6

+13
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+5
+6

+9
+10
+9
+7

Źródło: Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, IV kwartał 2016 r.
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Brak słupka wskazuje prognozę netto zatrudnienia na poziomie 0.

Pracodawcy w Polsce są konsekwentnie
optymistyczni. W IV kwartale 2016 r. zwiększenie
całkowitego zatrudnienia planuje 15% przebadanych
firm, 7% przewiduje redukcję etatów, a 75% deklaruje
brak zmian personalnych. Prognoza netto zatrudnienia
dla Polski przed korektą sezonową osiąga +8%.
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Źródło: Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, IV kwartał 2016 r.

Po uwzględnieniu korekty sezonowej prognoza
netto zatrudnienia dla Polski wynosi +9%.
W porównaniu do poprzedniego kwartału wynik
pozostaje na niezmienionej pozycji, natomiast w ujęciu
rocznym wzrósł o 2 punkty procentowe. Dodatnia
prognoza dla naszego kraju odnotowywana jest
14. kwartał z rzędu.

Zastosowany w raporcie parametr prognoza netto zatrudnienia to wyrażona w procentach różnica pomiędzy
liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców deklarujących
spadek całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Uzyskany wynik to prognoza netto
zatrudnienia.
Wszystkie komentarze przedstawione w dalszej części raportu są oparte na danych uwzględniających korektę
sezonową, w innym wypadku będzie to wyraźnie podkreślone.
Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia
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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
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WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w WARSZAWIE
Filia w Płocku

Kolegialna 19
09-402 Płock
24 264 03 75
plock@wup.mazowsze.pl
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WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w WARSZAWIE

Y

Filia w Siedlcach

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

K

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

