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„Gdybyśmy wzięli człowieka sprzed 10 tys. lat, wcisnęli mu smartfon i pokazali samolot – byłby przerażony. A taka zmiana, taki skok technologiczny czeka nas w najbliższych dwóch-trzech dekadach. Ludzie mają prawo być przerażeni. Nie są, bo nie wiedzą, co się święci i jak zmieni się
świat” – twierdzi szef firmy Huawei, Kevin Ho.
Wehikuł czasu od wieków jest jednym z dominujących marzeń ludzkości. Naukowcy i szaleńcy tworzą schematy urządzeń, które pozwoliłyby
wejść do przeszłości i przyszłości. W połowie dwudziestego wieku armia amerykańska dostała do przetestowania model o nazwie foresight. Nie pozwalał podróżować w czasie, ale dawał możliwość uchylenia drzwi przyszłości.
„Foresight to systematyczny sposób docierania do informacji o przyszłości w celu budowania średnio- lub długookresowej wizji rozwojowej, jej
kierunków i priorytetów. W tym kontekście foresight jest narzędziem wspomagającym podejmowanie bieżących decyzji i ułatwiającym mobilizowanie wspólnych działań” – można przeczytać na polskiej stronie internetowej Narodowego Programu Foresight. Badanie The Future Work/Technology 2050 przeprowadzone w ramach The Millennium Project w sześćdziesięciu miejscach świata, zawierało w sobie także projekt o Przyszłości
pracy i technologii w obliczu pełnej automatyzacji procesów produkcji i u progu rozpowszechnienia sztucznej inteligencji.
Najwyraźniej czeka nas koniec dotychczasowego świata.
Największym wyzwaniem, jakie pojawi się przed ludzkością w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat będzie całkowite przewartościowanie naszego istnienia w świecie. Oto pytanie „co chcę w życiu robić” zostanie zastąpione pytaniem „kim chcę być”. W przypadku sztucznej inteligencji taka
zmiana wymaga update’u systemu. Każdy z nas, chcący odnaleźć się w nowej rzeczywistości, będzie musiał dokonać swoistej samoaktualizacji.
To oczywiście jeden ze scenariuszy, ten najbardziej optymistyczny. I wcale nie taki łatwy do zaakceptowania. Dlatego Polskie Stowarzyszenie
Studiów nad Przyszłością już w 2018 roku chce we współpracy z Uniwersytetem w Houston wprowadzić do szkół pilotażowy program obejmujący
lekcje o przyszłości. Okazuje się bowiem, jak twierdzi Kacper Nosarzewski, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością, młodzież szkolna, studenci, którzy powinni ten nowy świat kreować i oswajać, deklarują chęć funkcjonowania w oparciu o mocno już przestarzałe recepty na życie. To oni mogą mieć problemy z przystosowaniem się do ciągłej i coraz szybszej zmiany sterowanej sztuczną inteligencją.
Jak na razie ze sztuczną inteligencją człowiek wygrywa kreatywnością, a ta będzie konieczna przy poszukiwaniu pomysłu na siebie. A że pomysłowość jest nieograniczona mamy niezbite dowody. Nie zabrakło ich podczas III Forum z zakresu „Budowania partnerstwa lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie łosickim”. O ile produkcja soków i ciast może wydawać się banalna, chociaż
przy użyciu tradycyjnych metod już taka nie jest, to założenie w Rudce hodowli alpak albo pomysł produkcji chipsów z wyrzucanych dotąd ogonków
pieczarek, już banalne nie są.
Uczestnicy konferencji poświęconej idei partnerstwa lokalnego zorganizowanej w Ciborzu przez ciechanowską filię Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Warszawie mieli okazję zwiedzić Garncarską Wioskę, gdzie wcześniej przeszkolone osoby bezrobotne wykonują m.in. ceramiczne garnki,
papier czerpany i lalki ubrane w stroje ludowe. Usługi i produkcja oparte są na starych, ginących już zawodach rzemieślniczych oraz zwyczajach
regionalnych. W budynku, w dużej części zbudowanym ze starej odzyskanej cegły, mieszczą się obecnie warsztaty starych zawodów, a wielka zabudowana wiata służy za centrum edukacyjne. Kolejny budynek to stara stodoła, w której znalazł miejsce amfiteatr.
Ci ludzie nie muszą bać się sztucznej inteligencji. Ich inteligencja już dzisiaj zaoferowała im pomysł na samych siebie. I dobrze. Bo jak powiedział
francuski biolog molekularny, informatyk i pisarz Joël de Rosnay: Boję się nie tyle sztucznej inteligencji, ile naturalnej głupoty.

dyrektor WUP w Warszawie

WUP w Warszawie

MAZOWSZE O ŻŁOBKACH
Spotkania informacyjne odbywały się w Siedlcach, Ciechanowie, Radomiu, Płocku, Ostrołęce i Warszawie

T

worzenie miejsc opieki dla najmłodszych było głównym tematem
sierpniowych spotkań, na terenie całego Mazowsza. Siedlce, Ciechanów, Radom, Płock, Ostrołęka i Warszawa stały się centrami informacji
o możliwościach uzyskania dofinansowania na tworzenie żłobków, klubów dziecięcych, finansowania opiekuna dziennego lub niani. Wszystko za sprawą konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w ramach
którego do rozdysponowania było ponad 17 mln zł.

Różne podmioty, ten sam cel
Spotkania organizowane od 21 sierpnia do 1 września zgromadziły blisko
150 uczestników, którzy spotkali się z przedstawicielami WUP w Warszawie
oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Przedstawiciele obydwu instytucji kompleksowo przekazywali wiedzę z zakresu regulaminu konkursu ogłoszonego przez WUP pod koniec lipca br. Okazało się, że
zaproszeni przedstawiciele urzędów miast, gmin, prywatnych przedsiębiorców
i właściciele żłobków byli żywo zainteresowani możliwością uzyskania dofinansowania, a wiedza zdobyta podczas spotkania przybliżyła im decyzję o starcie
w konkursie.

Idea konkursu
Zgromadzeni poznali główne zagadnienia konkursu zawarte w regulaminie.
Zapoznali się ze specyfiką projektów, które powinni opracować. Poruszane
zostały kwestie samego celu, czyli powrotu rodziców przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, rodziców bez pracy na
rynek pracy. Z drugiej strony jasno podkreślono środek do jego osiągnięcia
– utworzenie żłobków, klubów dziecięcych, zatrudnienie opiekuna dziennego
i niani.

W szczególe siła

Kontakt w sprawie konkursu
Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.3.1
RPO WM prowadzony był przez WUP W Warszawie
od 31 sierpnia do 18 września br.
O dofinansowanie mogły się ubiegać gminy, osoby prawne, jednostki nie posiadające osobowości prawnej, które chciały utworzyć miejsca opieki dla dzieci do lat 3 w postaci żłobków, klubów
dziecięcych, u opiekuna dziennego lub niani,
umożliwiając rodzicom powrót na rynek pracy.
Zgodnie z zasadami konkursu miejsca opieki miały być tworzone
na terenie Mazowsza z wyłączeniem Warszawy i okolic
(tzw. obszaru ZIT WOF), gdzie zdiagnozowano brak miejsc opieki
dla dzieci lub stwierdzono ich niewystarczającą liczbę.
www.funduszedlamazowsza.eu
www.wupwarszawa.praca.gov.pl
W sprawie konkursu można też kontaktować się
pod numerem telefonu Punktu Informacyjnego EFS
22 578 44 34
lub mailowo: punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl
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Na spotkaniach wyjaśniono też podstawowe kwestie finansowania projektów,
wnoszenia wkładu własnego (min 20 proc.) i minimalnej wartości projektu,
czyli 100 tys. zł. Uczestnicy zapoznali się również z katalogiem kosztów możliwych do sfinansowania, służących m.in. adaptacji pomieszczeń, zakupu wyposażenia pomieszczeń, zakupu pomocy dydaktycznych itp. Prelegenci z WUP
wyjaśniali zawiłości zapisów wytycznych i ustaw, na podstawie których działać
będą utworzone miejsca opieki dla dzieci do lat 3.
Praktyczny sposób przedstawienia informacji, wzbogacony o doświadczenia z pierwszych konkursów, trafił do uczestników. Pod koniec każdego ze spotkań informacyjnych znalazły się osoby, które wstępnie zadeklarowały złożenie
projektów.

W systemie siła
Ostatnią, ale nie mniej ważną, częścią spotkania była prezentacja związana
z funkcjonowaniem systemu MEWA 2.0, przeznaczonego do obsługi wniosków
aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego.
Przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – administratora systemu – rozwiali wątpliwości uczestników związane zarówno ze
składaniem, jak i tworzeniem wniosków. Przejście tego procesu krok po kroku pomogło poprawnie sporządzić wniosek.
Jakość projektów, które wpłynęły do WUP jest najlepszym dowodem, że
cel spotkań został osiągnięty.
Monika Dytyniak,
WUP w Warszawie
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Ponad trzy lata doświadczeń
Konferencja podsumowująca realizację Krajowego Funduszu Szkoleniowego

P

odsumowanie oraz wymiana doświadczeń z ponadtrzyletniego okresu realizacji
instrumentu rynku pracy, jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to cele
trzeciej już konferencji dotyczącej wdrażania KFS w województwie mazowieckim, która odbyła się 14 września br.
Dynamicznie rozwijająca się gospodarka wymaga od pracodawców ciągłego doskonalenia, a nawet zmiany kwalifikacji swoich i zatrudnianych pracowników. Taką
możliwość daje KFS. Fundusz nakierowany jest także na zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące poprzez zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy
firm. KFS umożliwia finansowanie kształcenia w zakresie dopasowania kompetencji
pracodawców i pracowników do wymagań rynku pracy, wspomaga przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności.
Na spotkaniu, w którym udział wzięło ok. 70 osób, poruszono kilka aspektów ważnych z punktu widzenia realizacji założeń KFS. Joanna Pietrasik, prezeska Fundacji Civis
Polonus, omówiła potrzebę promowania kształcenia ustawicznego jako zawodowej
konieczności współczesnych czasów. Dr Marek Szczepański, dyrektor programowy

W konferencji dotyczącej wdrażania KFS na Mazowszu wzięło udział ok. 70 osób

KFS umożliwia finansowanie kształcenia
w zakresie dopasowania kompetencji
pracodawców i pracowników
do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki
projektu „Pożyczki na kształcenie”, przedstawił założenia pilotażowego projektu pożyczek na kształcenie dla osób dorosłych, których źródłem finansowania są środki europejskie. Projekt jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach PO WER.
Ważnym obszarem, a często budzącym kontrowersje, jest wybór przez pracodawcę instytucji szkoleniowej. O tym, jak dokonać właściwego wyboru podmiotu,
który świadczy usługi na wysokim poziomie mówiła Joanna Dębek, członek Zarządu
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, organizacji zrzeszającej instytucje szkoleniowe. Z kolei zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan, a jednocześnie przewodniczący Rady Rynku Pracy dr Grzegorz Baczewski przedstawił wnioski i rekomendacje
dotyczące potrzeby zmian w obowiązującym systemie realizacji KFS.
Część spotkania poświęcona była omówieniu procesu opracowania wspólnego
wniosku o wsparcie ze środków KFS wykorzystywanego przez urzędy pracy z województwa dolnośląskiego. Prezentację na ten temat przedstawiły: Ewa Grzebieniak,
dyrektor Dolnośląskiego WUP oraz Renata Wojdag, główny specjalista.
Ostatnim punktem spotkania było wystąpienie Elżbiety Strojnej, naczelnik Wydziału Kształcenia Ustawicznego w Departamencie Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, która przedstawiła podsumowanie KFS z perspektywy resortu pracy.
Na zakończenie uczestnicy mieli okazję przedyskutować nurtujące ich tematy
związane z realizacją KFS. Dało to każdej ze stron możliwość przedstawienia swoich
doświadczeń na temat rozwiązań związanych z realizacją KFS. Umożliwiło przedstawienie opinii, wniosków i rekomendacji dotyczących wydatkowania środków w ramach
Funduszu, tak aby ten instrument przyczynił się w jak największym stopniu do poprawy jakości kadrowej oraz wpłynął na poprawę konkurencyjności gospodarki.
Na spotkaniu gościliśmy przedstawicieli stron uczestniczących bezpośrednio
w procesie realizacji KFS: MRPiPS, urzędów pracy, pracodawców, przedstawicieli organizacji pracodawców, związków zawodowych, organizacji pozarządowych oraz instytucji szkoleniowych.

Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich doświadczeń związanych
z realizacją KFS (od prawej: Emilia Jędrej, wicedyrektor WUP w Warszawie i dyrektor Tomasz Sieradz)

Piotr Piasecki,
WUP w Warszawie
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WIĘCEJ NIEWYPŁACALNOŚCI, M
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych podsumowuje pierwsze półrocze 2017 roku

R

eforma prawa upadłościowego okazała się sukcesem. Zwiększa się liczba postępowań restrukturyzacyjnych, a w związku z tym mniej przedsiębiorców ogłasza
5 600
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Tabela 1. POSTANOWIENIA UPADŁOŚCIOWE (A) I RESTRUKTURYZACYJNE (B) W POLSCE W I PÓŁROCZACH LAT 2008-2017
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0
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(B) Postępowanie o zatwierdzenie układu ***

1

6

(B) Przyspieszone postępowanie układowe***

30

88

3 000

11

22160%

2 500

15

33140%

(B) Postępowanie układowe ***
(B)Postępowanie sanacyjne ***
ogółem
* stan wg wiedzy na koniec każdego roku

202*

323*

352*
2 000

348*

** stan wg wiedzy na koniec I półrocza 2016 roku
1 500

424*

470*

424*

409*

328**

+ 18%

120%

387

*** procedury restrukturyzacyjne, które pojawiły się od 1 stycznie 2016 roku

Źródło: Raport Coface: upadłości i restrukturyzacje firm w Polsce w I półroczu 2017 roku
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1 000

40%
Wzrost liczby
niewypłacalnych pracodawców w województwie mazowieckim
500
20%
przekłada się na wzrost realizowanych zadań przez Wydział Funduszu Gwarantowa0
0%
nych Świadczeń Pracowniczych
w Wojewódzkim
Pracy
w Warszawie.
DotyI półrocze 2015
I półrocze Urzędzie
2016
I półrocze
2017
czy liczba
to liczby
uprawnionych ubiegających się o wypłatę świadczeń, liczby wypłaconych
osób objętych
1 952
1 853
2 494
wypłatą
świadczeń, liczby
świadczeniobiorców oraz kwot wypłaconych świadczeń, co obrazują
wzrost procentowy
100%
95%
135%
wykresy
1, 2, 3 i 4.

Wykres 1. LICZBA WNIOSKODAWCÓW

Rozszerzenie ochrony roszczeń
pracowniczych podpisane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

3 000

140%

2 500

120%
100%

2 000

80%
1 500

1 sierpnia 2017 roku została podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nowelizacja ustawy o ochronie roszczeń
pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Nowe
rozwiązania przewidują rozszerzenie katalogu świadczeń o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
Zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będzie podlegał ekwiwalent nie tylko za
rok, w którym ustał stosunek pracy, ale również za rok bezpośrednio go poprzedzający.
Wydłużono również limit czasowy uprawniający do uzyskania
świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych z 9 do 12 miesięcy.
Ochroną zostaną objęte również osoby zatrudnione u pracodawcy, takie jak: małżonek pracodawcy, dzieci własne, dzieci
drugiego małżonka, dzieci przysposobione, rodzice, macocha,
które dotychczas były wyłączone z możliwości ubiegania się
o wypłatę świadczeń ze środków Funduszu.
Znowelizowana ustawa weszła w życie 14 dni od daty ogłoszenia.
Do nowelizacji ustawy będą dostosowane również rozporządzenia wykonawcze, które doprecyzują m.in. listę dokumentów,
jakie trzeba dołączać do wykazów i wniosków.
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Źródło: Raport Coface: upadłości i restrukturyzacje firm w Polsce
w I półroczu 2017 roku

Warto wiedzieć
W województwie mazowieckim informacje dotyczące otrzymania pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych w związku z niewypłaconymi świadczeniami
w warunkach niewypłacalności pracodawcy można uzyskać:
pod numerami: 22 571 73 00; fax 22 571 73 01 oraz na stronie
Wupwarszawa.praca.gov.pl/urzad/wydzialy/wydzial-funduszugwarantowanych-swiadczen-pracowniczych.
Od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 zapraszamy również do
Punktu Informacyjnego (w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ul. Leszno 21), gdzie oprócz niezbędnych informacji,
można uzyskać pomoc przy wypełnianiu wniosków.
Profesjonalną obsługę zapewniają pracownicy z wieloletnim
doświadczeniem. Do dyspozycji zainteresowanych jest również
broszurka, w której w sposób kompleksowy są opisane uprawnienia i warunki, w oparciu o które są realizowane wypłaty zaległych świadczeń pracowniczych w związku z niewypłacalnością
pracodawcy.

1 000
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stawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 962)
wprowadza zmiany w Rozdziale 6 „Agencje zatrudnienia”
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które wpływają na rejestr
agencji zatrudnienia oraz prowadzenie przez podmioty
działalności w zakresie agencji zatrudnienia.
Większość przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r.
o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw weszło w życie
1 czerwca 2017 roku. Wyjątek stanowią przepisy art. 5
pkt 9 (w zakresie art. 18o ust.
2 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
oraz art. 5 pkt 14 przedmiotowej ustawy, które wejdą w życie
dopiero 1 stycznia 2018 roku.
Przepis art. 5 pkt 9 ustawy z dnia
7 kwietnia 2017 r. o zmianie
ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw dotyczy
rozszerzenia zakresu kontroli
agencji zatrudnienia (sprawdzanie, czy agencje zatrudnienia
posiadają lokal, w którym świadczone są usługi) i możliwości pozyskiwania w cyklu kwartalnym
z systemu teleinformatycznego
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych, w celu ustalenia,
czy agencje zatrudnienia świadczące usługę pracy tymczasowej posiadają zaległości z tytułu
niepłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, o ile były obowiązane do ich opłacania. Natomiast art. 5 pkt 14 ww. ustawy dotyczy obowiązku
posiadania przez podmioty lokalu, w którym są świadczone usługi.

Dwa certyfikaty i opłaty za ich wydanie
Z ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych
innych ustaw wynika wprowadzenie dwóch certyfikatów
o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – osobnego certyfikatu
uprawniającego do świadczenia trzech usług (pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego) oraz osobnego certyfikatu uprawniającego
do świadczenia pracy tymczasowej. W aktualnym stanie
prawnym do świadczenia usługi w zakresie pracy tymcza-
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sowej jest zatem wymagane uzyskanie stosownego certyfikatu, wydawanego przez marszałka województwa. We
wzorze wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia podmiot ubiegający się o taki
wpis określa obecnie także rodzaj świadczonych usług
spośród: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego,
poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej. Na tej
podstawie podmiot otrzymuje certyfikat lub dwa certyfikaty o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów
prowadzących agencje zatrudnienia.
Zgodnie z art. 18k ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065
z późn. zm.) wydanie jednego
certyfikatu o dokonaniu wpisu
podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
podlega
opłacie
w wysokości 200 zł. Ze stanowiska
Departamentu
Rynku
Pracy Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej wynika, że wydanie podmiotowi
dwóch certyfikatów – na podstawie określonej we wniosku
o wpis do rejestru deklaracji
o zamiarze świadczenia dwóch
rodzajów usług – podlega opłacie w wysokości 400 zł. Opłata
ta może być wniesiona w dwóch
wpłatach po 200 zł lub w jednej wpłacie w wysokości 400 zł.
Wydanie certyfikatu w przypadku zmiany wpisu w rejestrze
w zakresie: oznaczenia podmiotu
i adresu siedziby podmiotu lub
rodzaju świadczonych usług jest
zwolnione z takiej opłaty (art.
18k ust. 3 w związku z art. 18j ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Sytuacja przedsiębiorców zagranicznych z UE/EOG
Uzyskanie certyfikatu, uprawniającego do świadczenia
pracy tymczasowej, będzie także wymagane w przypadku
przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich
Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw
niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
którzy mogą korzystać ze swobody
świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez
te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi posiadających uprawnienia i prowadzących zgodnie
z prawem działalność w zakresie pracy tymczasowej na
terytorium tego państwa,
którzy zamierzają świadczyć tę usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Tacy przedsiębiorcy świadczący dotychczas pracę tym-

wrzesień – październik 2017

WUP w Warszawie

GENCJI ZATRUDNIENIA
czasową na podstawie zawiadomienia bez wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia będą
mogli jednak do 31 grudnia 2017 roku świadczyć pracę tymczasową na zasadach wynikających z przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 kwietnia
2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (art. 19 ust. 1
przepisów przejściowych).
Z kolei przedsiębiorcy zagraniczni z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą
korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie
umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską
i jej państwami członkowskimi, posiadający uprawnienia
i prowadzący zgodnie z prawem działalność w zakresie
pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium tego państwa,
którzy świadczą te usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zawiadomienia złożonego
marszałkowi województwa właściwemu ze względu na
miejsce świadczenia usług, są obowiązani do złożenia do
31 grudnia 2017 roku dokumentu uprawniającego ich do
prowadzenia działalności w zakresie usług pośrednictwa
pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium państwa pochodzenia, przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego
(art. 19 ust. 2 przepisów przejściowych).

Rozszerzenie przesłanek wykreślenia z rejestru
Przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie
ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz
niektórych innych ustaw wprowadzają zmiany w art. 18m
ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dotyczącym przesłanek wydania przez marszałka województwa decyzji
o wykreśleniu z rejestru agencji zatrudnienia.
Wśród nowych przesłanek znalazło się naruszenie
przez podmiot warunku prowadzenia agencji zatrudnienia określonego w art. 85a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli warunku związanego
ze świadczeniem przez agencje zatrudnienia usług pośrednictwa pracy w ramach kierowania cudzoziemców do
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej do podmiotów
prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Inne nowe przesłanki wykreślenia z rejestru
związane są z nieusunięciem przez podmiot, w wyznaczonym terminie, naruszeń warunków prowadzenia agencji zatrudnienia określonych w art. 19f i art. 19fa ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli
warunku dotyczącego przedstawienia informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok poprzedni oraz warunku posiadania przez agencje zatrudnienia lokalu,
w którym są świadczone usługi. Dodatkową przesłanką
wykreślenia z rejestru, wprowadzoną w art. 18m ust.
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1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, jest uzyskanie informacji o śmierci przedsiębiorcy.

Obowiązki agencji zatrudnienia
posiadających wpis do rejestru
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw nałożyła obowiązki na agencje zatrudnienia posiadające wpis do rejestru
agencji zatrudnienia w dniu wejścia w życie przedmiotowej ustawy, czyli 1 czerwca 2017 roku. Na takie agencje zatrudnienia został nałożony obowiązek
złożenia marszałkowi województwa, w terminie do
31 sierpnia 2017 roku, oświadczenia ze wskazaniem
m.in. jakiego rodzaju usługi zamierza świadczyć agencja zatrudnienia spośród: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy
tymczasowej (art. 20 przepisów przejściowych) oraz obowiązek złożenia, w terminie do 15 stycznia 2018 roku,
informacji o adresach lokali, w których świadczone są
usługi (art. 21 przepisów przejściowych).
Na podstawie złożonych oświadczeń marszałek województwa wydaje agencjom zatrudnienia, w terminie do
31 grudnia 2017 roku, zaktualizowane certyfikaty o do-

Zmiany wprowadzają dwa certyfikaty
o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów
prowadzących agencje zatrudnienia
– osobnego certyfikatu uprawniającego do świadczenia trzech
usług (pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa
zawodowego) oraz osobnego certyfikatu uprawniającego
do świadczenia pracy tymczasowej
konaniu wpisu tych agencji do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, odrębne uprawniające
do świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa
personalnego i poradnictwa zawodowego i odrębne do
świadczenia usługi pracy tymczasowej, zgodnie z rodzajem usług, wskazanych w złożonych oświadczeniach.
Agencje zatrudnienia wpisane do rejestru agencji zatrudnienia będą miały możliwość prowadzenia działalności na podstawie certyfikatów wydanych przed dniem
wejścia w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie
ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz
niektórych innych, czyli przed 1 czerwca 2017 roku, nie
dłużej jednak niż do 31 grudnia 2017 roku (art. 20 ust.
4 przepisów przejściowych). Po tej dacie certyfikaty wydane dla tych agencji zatrudnienia przed 1 czerwca 2017
roku stracą ważność.
Kamil Nowosielski,
WUP w Warszawie
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Zasady ochrony roszczeń pracowniczych
znowelizowane
Więcej uprawnionych i świadczeń zaspokojonych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

N

owelizacja ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie
roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy weszła w życie 5 września 2017 roku.
Zmiany wprowadzone do ustawy mają na celu rozszerzenie ochrony roszczeń pracowniczych oraz przyspieszenie
udzielania pomocy finansowej pracownikom w formie zaliczki
w przypadku faktycznego zaprzestania działalności poprzez:
modyfikację definicji pracownika uprawnionego do
świadczeń z Funduszu. Osoby dotychczas wyłączone z ustawowej ochrony jako osoby, które mogły mieć wpływ na działalność osoby fizycznej prowadzącej własną firmę, czyli małżonek
pracodawcy, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci
przysposobione, rodzice, macocha i ojczym, rodzeństwo,
wnuki, dziadkowie, zięciowie i synowe, zostały objęte pomocą,
o ile pozostają z pracodawcą w stosunku pracy lub świadczą
pracę na innej podstawie wskazanej w ustawie. Powyższe rozwiązanie zapewni także pełniejsze dostosowanie przepisów
krajowych do prawa obowiązującego w Unii Europejskiej;
wydłużenie okresów referencyjnych (okresów odniesienia) między rozwiązaniem stosunku pracy a datą
niewypłacalności pracodawcy – z 9 do 12 miesięcy.
Dzięki tej zmianie ochroną objęte zostaną osoby,
w przypadku których uprawnienie do świadczenia
nie mieściło się w przyjętych dotychczas okresach
referencyjnych;
rozszerzenie katalogu świadczeń przysługujących pracownikom związanych z wystąpieniem niewypłacalności pracodawcy. W wyniku
nowelizacji wypłata obejmie również równoważnik pieniężny za urlop za rok poprzedzający,
w którym kończy się zatrudnienie. Wypłata
świadczeń z tytułu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy według nowej propozycji będzie możliwa również w sytuacji, gdy ustanie stosunku pracy nastąpiło
w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące po dacie niewypłacalności;
wynagrodzenia za pracę, wypłacane dotychczas tylko
do daty niewypłacalności, będą mogły być również wypłacone
po tej dacie, ale jedynie w odniesieniu do konkretnej przesłanki
niewypłacalności, jaką jest postanowienie sądu o oddaleniu
wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na brak majątku lub
obciążony hipoteką, o ile rozwiązania stosunku pracy nastąpi
w okresie 4 miesięcy po dacie niewypłacalności;
umożliwienie realnego zastosowania instytucji wypłaty
zaliczki na poczet świadczeń niezaspokojonych przez pracodawcę,
który faktycznie zaprzestał działalności, poprzez wprowadzenie
nowej definicji „faktycznego zaprzestania działalności”, doprecyzowanie przypadków faktycznego zaprzestania działalności oraz
uszczegółowienie przepisów normujących tę instytucję. Ponadto
uproszczono i odformalizowano procedurę wypłacania zaliczek.
W miejsce dokumentów potwierdzających uprawnienia pracownika wprowadzono oświadczenia. Wysokość zaliczki stanowić
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będzie kwotę niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń
praco niczych, nie wyższą jednak niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wypłatę zaliczki.
Nowelizacja przewiduje ponadto uporządkowanie i usprawnienie trybu wypłaty świadczeń przez wojewódzkie urzędy pracy
m.in. poprzez wprowadzenie następujących rozwiązań:
w stosunku do tych samych pracowników danego
pracodawcy, te same zaległe świadczenia pracownicze mające charakter jednorazowy, będą mogły być wypłacone
tylko raz, a zaległe świadczenia okresowe, w tym wynagrodzenie – za okres nie dłuższy niż 3 miesiące;
składki na ubezpieczenia społeczne będą zaspokajane tylko w zakresie przysługującym od wypłaconych
świadczeń;
przy wypłacie świadczeń podstawę stanowić będzie
przeciętne miesięczne wynagrodzenie obowiązujące w dniu
złożenia wykazu lub wniosku o wypłatę świadczeń;
w przypadku odmowy wypłaty świadczeń lub zaliczki przez marszałka województwa wnioskodawca będzie miał 30 dni na podjęcie środków
prawnych przed sądem pracy. Termin ten będzie się liczył od daty doręczenia zawiadomienia o odmowie wypłaty.
Nowelizacja ustawy uchyla z katalogu
przesłanek niewypłacalności faktyczne zaprzestanie działalności przez pracodawcę.
Natomiast w myśl przepisów przejściowych
określonych w art. 3 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń
pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1557), w przypadku zaistnienia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, niewypłacalności pracodawcy, o której mowa w ustawie zmienianej, wniosek będzie podlegał
rozpatrzeniu w oparciu o dotychczasowe przepisy ustawy
z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych
w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2016 r., poz.
1256).
Dodatkowo nowelizacja wprowadza zwolnienie z opłaty
stosunkowej w sprawach z zakresu prawa pracy, dotyczących dochodzenia zwrotu należności powstałych w wyniku
realizacji przepisów z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy w przypadku,
gdy wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 tys.
złotych. Przyjęte rozwiązanie spowoduje, że środki FGŚP
wydatkowane dotychczas na opłaty sądowe będą mogły
być przeznaczone na wypłaty świadczeń dla pracowników
niewypłacalnych pracodawców.
Anna Filarecka,
WUP w Warszawie
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WSPÓLNIE ZMIENIAMY WARSZAWĘ
WUP na pikniku rodzinnym na Polu Mokotowskim

P

iękna pogoda, ponad 200 atrakcji przygotowanych
przez niemal 70 instytucji, które przez dwa dni ukazywały, jak fundusze unijne wpływają na rozwój Warszawy i okolic. I, jak co roku, tłumy odwiedzających. Tak było
9 września na Polu Mokotowskim w Warszawie podczas pikniku rodzinnego „Europa zmienia metropolię warszawską”,
zorganizowanego przez Urząd Miasta st. Warszawy.
Sobotnie przedpołudnie zgromadziło przedstawicieli
ponad 30 instytucji, które reprezentowały swoją działal-

Odwiedzający nasze stoisko pytali
o pozyskiwanie funduszy unijnych na własną
działalność gospodarczą,

chcieli poznać rozwiązania i formy
pomocy, które wdrażają urzędy pracy

Były konkursy, animacje i działania edukacyjne

ność, promując jednocześnie projekty realizowane dzięki
unijnym funduszom. Każda z nich w przestrzennych pawilonach organizowała konkursy, animacje i przeprowadzała
działania edukacyjne. Największym powodzeniem cieszyło
się malowanie twarzy, pokazy robotów i centra multimedialne, które wprowadziły widownię w nowoczesny wymiar
przedsięwzięcia. Zajęcia taneczne na scenie, lekcje śpiewu
z zespołem „Mazowsze”, warsztaty teatralne i ekologiczne
usatysfakcjonowały najbardziej wymagających widzów.

W różnicy siła
Formuła pikniku rodzinnego zgromadziła jak co roku rzeszę
odwiedzających. Każdy mógł uzyskać informacje, zapoznać
się z atrakcjami turystycznymi lub najnowszymi premierami
w stołecznych teatrach. Wśród wystawców znaleźli się: Polska
Fundacja im. Roberta Schumana, Tramwaje Warszawskie, Metro Warszawskie, Centrum Nauki Kopernik, Teatr Dramatyczny,
Teatr Powszechny, Mazowiecki Oddział Polskiego Czerwonego
Krzyża, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Lasy Miejskie –
Warszawa, a także Miejski Ogród Zoologiczny. Ponadto można
było wziąć udział np. w grach miejskich, prezentacji sprzętu
strażackiego i nauce pierwszej pomocy.

Odwiedzający nasze stoisko pytali o pozyskiwanie funduszy unijnych na własną działalność gospodarczą

Praca i fundusze z WUP
Nasza obecność koncentrowała się w tym roku na promowaniu działań podejmowanych na terenie Warszawy i okolic, skoncentrowanych głównie na tworzeniu miejsc opieki
dla najmłodszych. Odwiedzający nasze stoisko pytali o pozyskiwanie funduszy unijnych na własną działalność gospodarczą, chcieli poznać rozwiązania i formy pomocy, które
wdrażają urzędy pracy. Udzielaliśmy również wskazówek, jak
się w takim urzędzie zarejestrować i jakie dokumenty są wymagane przy rejestracji.
Monika Dytyniak,
WUP w Warszawie
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Przyjmijcie ten chleb i dzielcie mądrze

fot. Justyna Dyśko i Marcin Rzońca

Dożynki Województwa Mazowieckiego, Diecezji Płockiej i Ziemi Przasnyskiej

W tym dniu ważne było, by chleb dotarł do wszystkich gości

fot. Urząd Miasta w Przasnyszu

M

Pokłon rolnikom złożyło 27 powiatowych delegacji z wieńcami, dziesiątki delegacji gminnych i parafialnych,
władze rządowe i samorządowe (od lewej: wicedyrektor WUP Aleksander Kornatowski i dyrektor WUP
Tomasz Sieradz)
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arszałek Adam Struzik dzielił się chlebem z gośćmi podczas Dożynek Województwa Mazowieckiego
w Sierakowie. Najpiękniejszy wieniec przygotowali rolnicy z powiatu radomskiego. Koncertował zespół „Mazowsze”.
27 sierpnia na lotnisku Przasnysz w Sierakowie podziękowaliśmy za plony, świętując Dożynki Województwa Mazowieckiego, Diecezji Płockiej i Ziemi Przasnyskiej. Pokłon
rolnikom złożyło 27 powiatowych delegacji z wieńcami,
dziesiątki delegacji gminnych i parafialnych, władze rządowe
i samorządowe, z marszałkiem Adamem Struzikiem na czele
oraz setki gości.
Tegoroczne dożynki po raz pierwszy odbyły się na
dwóch niezależnych scenach, które wzajemnie się uzupełniając, zagwarantowały wspaniałe przeżycia. Uroczystości
na scenie głównej rozpoczęła dziękczynna msza święta, koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa diecezji płockiej
Piotra Libery, której przepiękną oprawę muzyczną zapewniły orkiestry dęte z Przasnysza, Starej Krępy, Krzynowłogi
Małej i Bogatego. Ceremoniał dożynkowy zaprezentowały
Zespół Ludowy „Krasne” z Krasnego oraz Regionalny Zespół
Pieśni i Tańca „Młode Kurpie” z Jednorożca.
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fot. Justyna Dyśko i Marcin Rzońca

Wszyscy czekali na słowa starostów dożynkowych Marioli i Arkadiusza Wieczorków z Klewek (gmina Przasnysz),
skierowane do gospodarzy uroczystości – marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego i wójta gminy Przasnysz
Grażyny Wróblewskiej: „Przyjmijcie ten chleb gospodarzu,
złotko naszej ziemi, już zebrane w żniwnym trudzie rękami
naszemi. Przyjmijcie ten chleb gospodarzu, nie jest jego
mało, dziel go mądrze, sprawiedliwie, by dla wszystkich
stało”. Samorządowcy, licznie asystujący w ceremoniale, ruszyli dzielić się chlebem z gośćmi dożynek.
Chwilę później przyszedł czas na wręczenie odznaczeń
państwowych i branżowych oraz zakończenie wielu konkursów. Jednym z nich była tradycyjna rywalizacja o miano
najładniejszego wieńca dożynkowego. Zwycięzcy to powiat
radomski (I miejsce), powiat nowodworski (II miejsce) oraz
powiat ostrołęcki (III miejsce). Wyróżniono powiaty sierpecki, łosicki i gostyniński.
W dożynkach uczestniczyli dyrekcja i pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Na stoisku przygotowanym przez pracowników ostrołęckiej filii WUP i Powiatowego
Urzędu Pracy w Przasnyszu dostępne były broszury i ulotki,
dotyczące m in. planowania i uzupełniania kwalifikacji zawodowych oraz zakładania, źródeł wsparcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Zainteresowani mogli również uzyskać
informacje na temat pracy za granicą, bezpiecznych wyjazdów
do pracy i ofert pracy w ramach sieci EURES.
W części artystycznej królował folklor w wykonaniu
Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego oraz znana i lubiana muzyka popularna
(m.in. Francesco Napoli i Chojnacki Band).
Organizatorami dożynek byli: Marszałek Województwa
Mazowieckiego, Biskup Płocki, Starosta Przasnyski i Wójt
Gminy Przasnysz. Całość sfinansowano w ramach Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich.

Występ zespołu „Mazowsze” jak zawsze zachwycił dożynkowych gości

Źródło: www.mazovia.pl

fot. Jacek Świtacz

fot. Justyna Dyśko i Marcin Rzońca

Magdalena Prot,
filia WUP w Ostrołęce

W dożynkach uczestniczyli dyrekcja i pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy
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JAKA PRZYSZŁOŚĆ PRACY
O wynikach badania The Future Work/Technology 2050, przeprowadzonego przez The Millennium Project,
z Kacprem Nosarzewskim rozmawia Anna Grochowska
Jaki jest cel realizacji projektu The Future Work/Technology
2050?
Temat przyszłości pracy i technologii w ogóle krąży po
świecie, bardzo wiele instytucji interesuje się tym, łącznie ze Światowym Forum Ekonomicznym oraz różnymi instytucjami akademickimi i dużymi firmami doradczymi.
The Millennium Project od samego początku, a więc przez
dwadzieścia lat swojego istnienia, stara się przy pomocy
sześćdziesięciu oddziałów na świecie i bardzo dużej liczby
ekspertów ustalać istotną z perspektywy globalnej agendę
badawczą, zdefiniować kluczowe wyzwania, przed którymi
stoi ludzkość, wyznaczać tematy do planowania strategicznego. Przyszłość pracy jawi się dziś jako kluczowy element
tych strategii, m.in. w świetle żywej debaty z udziałem m.in.
Elona Muska, Billa Gatesa i Marka Zuckerberga, którzy różnie odpowiadają na pytanie o to, co zrobić ze sztuczną inteligencją, która ma szansę być katalizatorem wielkich zmian
technologicznych, społecznych i gospodarczych. Celem
projektu jest przygotowanie ram regulacyjnych i pewnych
struktur polityczno-społecznych do tego, żeby w pełni wykorzystać rozwój sztucznej inteligencji i zachować kontrolę
nad tym, co się dzieje. To znaczy, by wykorzystać maksymalnie pozytywne skutki automatyzacji, która ma szansę
zmienić wiele obszarów życia. Jednocześnie mitygować, wyprzedzać i zapobiegać niekorzystnym konsekwencjom związanym z pojawieniem się sztucznej inteligencji, mogącymi
wprowadzić przejściowe zakłócenia, czy zaburzenia. Rozwój
sztucznej inteligencji to horyzontalne zagadnienie, mające
szansę znacznie zmienić sposób, w jaki uczymy się, wytwarzamy towary czy usługi, komunikujemy się i rzeczywiście
zastąpić ludzi w wielu zadaniach w pracy. Stephen Hawking,
Elon Musk oraz wielu naukowców podpisało się pod apelem, żeby zacząć myśleć i działać już teraz, a nie czekać aż
zdarzenia nas wyprzedzą. To były główne impulsy dla kierownictwa The Millennium Project, żeby uruchomić duży
globalny projekt dotyczący m.in. przyszłości pracy i technologii.
Jakie problemy społeczne i gospodarcze zdiagnozowali Państwo w badaniu?
W przypadku projektu o Przyszłości pracy i technologii odnosimy się do tego, co w literaturze badawczej oraz
w publicznym obiegu jawi się jako kluczowe zagadnienie.
Z jednej strony mamy automatyzację i robotyzację oraz jej
wpływ na rynki, na sposoby wytwarzania, na globalne łańcuchy wartości, a w konsekwencji na rynek pracy. Z drugiej
strony trendy dotyczące cyfryzacji, które sprawiają, że sposoby komunikacji, uczenia się, protokoły społeczne ulegają
zmianie i na poziomie wielkich kategorii społecznych mogą
wprowadzać znaczne zaburzenia. Mogą wręcz skierować
cywilizację na nowe tory. Jesteśmy społeczeństwem coraz
bardziej połączonym, coraz bardziej nasyconym tą infrastrukturą i danymi. Na razie ludzkość, zarówno w zakresie tworzenia nowych maszyn i robotów, jak i łączenia się
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coraz silniejszą siatką powiązań, radzi sobie sama, ale rozwój sztucznej inteligencji może sprawić, że w niektórych
obszarach tych działań będziemy odciążeni. Chcę przez to
powiedzieć, że nie my będziemy musieli projektować lub
wytwarzać towary i usługi w całym łańcuchu dostaw, tylko
zrobią to za nas maszyny. Udział człowieka nie będzie tak
potrzebny również w odniesieniu do wielu faktów społecznych, czy uczenia się. Może okazać się, że będziemy mieć
więcej interakcji z maszynami, na poziomie takim, jaki znamy
teraz – przy pomocy kodu – lub przy pomocy języka naturalnego lub innych sposobów komunikacji.
Z jednej strony mamy automatyzację i robotyzację,
z drugiej strony postępujące zmiany związane z cyfryzacją. Sztuczna inteligencja, jako ważny katalizator tych procesów, może sprawić, że one ruszą wykładniczo do góry, że
przyspieszą w sposób zupełnie rakietowy do takiego tempa,
w którym obecne sposoby regulowania, zbadania, opisywania tych procesów będą niewystarczające. Mamy właśnie
ciągnącą nas w przyszłość siłę, która przesuwa się w stronę
spodziewanych i niespodziewanych nowych zdarzeń w spektrum tych trzech zjawisk.
Z drugiej strony istnieje, nie w znaczeniu negatywnym,
swoista bezwładność – nasze przyzwyczajenia, fakty kultury
i jej wzory, wymiar antropologiczny – która sprawia, że jesteśmy przyzwyczajeni do jakiejś rzeczywistości. Wobec niej
mamy pewne oczekiwania, zbudowaliśmy system prawny
i struktury społeczne wokół tych wartości, które są dzisiaj.
To jest w opisywanym przeze mnie na zasadzie metafory
modelu tarcie. Siła, która pozwala nam chodzić, poruszać
się i sprawia, że nie odlatujemy pod wpływem zmian technologicznych. Jednak może ona również wytworzyć niebezpieczną temperaturę i świat może się od tego tarcia zapalić,
myślę tu o jakichś rozruchach, zamieszkach lub niepokojach społecznych wywołanych tym, że dysonans między
coraz szybciej dziejącą się zmianą a oczekiwaniami, które
pozostają niezmienne, jest zbyt wielki. Musimy mądrymi
regulacjami działać tak, by zmiana dokonywała się w sposób, który generuje więcej korzyści niż kosztów – krótko-,
średnio- i przede wszystkim długoterminowych. Adresatami
tego projektu są głównie decydenci, twórcy polityk rozwojowych, świat polityczny.
Kamieniem milowym w pracy nad tym projektem jest
wypracowanie trzech scenariuszy, co miało miejsce na
poziomie centralnym The Millenium Project i odbyło się
z udziałem ekspertów z całego świata. Scenariusze są patchworkowe, zawierają wiele heterogenicznych elementów,
podporządkowanych ogólnej logice business as usual.
Teraz trwają warsztaty, w różnych krajach świata,
w trakcie których wybrane scenariusze są analizowane
w celu wskazania czynników, które umożliwią realizację pożądanej prognozy. Plan badania sprowadza się do tego, aby
końcowe rezultaty pozwoliły wypracować listę rekomendacji
politycznych. Mają one inspirować do tworzenia nowych regulacji i rozwiązań społecznych oraz komercyjnych.
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Jakie kierunki rozwoju rynku pracy zidentyfikowano w oparciu o zdanie ekspertów?
Najbardziej atrakcyjny i ciekawy poznawczo jest optymistyczny scenariusz, który zakłada, że być może w dłuższej
perspektywie, w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat, praca
w ogóle ulegnie przewartościowaniu. Do takiego stopnia, że
rozumienie pracy, powiedzmy biblijne, to znaczy praca jako
znój, od którego nie da się uciec, bo jest koniecznością naszego życia i tylko z nielicznych, wybranych jest zdjęte jej
jarzmo, ulegnie znacznej zmianie. Wielkie masy społeczne
nie będą musiały poświęcać znacznego ułamka swojego
czasu, żeby zarobić na życie, ponieważ przyszłe systemy
wytwarzania i organizacji oparte na automatyce, robotyce,
IT i przede wszystkim sztucznej inteligencji będą w stanie
zaspokajać potrzeby konsumpcyjne w zrównoważony, sensowny i zróżnicowany sposób. Nowy system wytwarzania
i organizacji zaspokoi potrzeby, a ludzie będą mogli zadać
sobie pytanie, nie co chcę w życiu robić, tylko kim chcę
być? Przejdziemy do rzeczywistości samorealizacji. Każdy
albo postawi sobie pytanie o swój wzór samorealizacji albo
przyjmie gotowe odpowiedzi. Są przecież ludzie, którzy poszukują tej odpowiedzi sami, a inni znajdują gotowe wzorce,
w które mogą się wpisać.
Samorealizacja, czy samoaktualizacja to jest kluczowe
pojęcie, można powiedzieć jest ono osią refleksji na poziomie indywidualnym. Dla jednych jest punktem aspiracji, dla drugich szczęśliwym doświadczeniem codzienności.
Ci pierwsi nie czują się samoaktualizowani, są sfrustrowani,
przeżywają różne problemy psychiczne, depresje, które wynikają m.in. z tego, że rzeczywistość jest nieadekwatna do
tego, co jest im potrzebne. Być może w nowym świecie,
w którym nie praca ludzi będzie tym zasadniczym źródłem
wartości dodanej, będziemy mogli skupić się na odpowiadaniu na pytanie, czego potrzebuję, żeby się samoaktualizować.
Jakie warunki muszą zostać spełnione, by optymistyczny scenariusz mógł się spełnić?
Jest szereg poprzedników logicznych, a tym co się powtarza i jest w pewnym sensie wyzwaniem rzuconym obecnemu sposobowi prowadzenia polityki, jest wniosek, że
musimy mieć instrumenty i efektywne działania nie tylko
w sferze regulacji gospodarczych, ale również musimy zapewnić ludziom możliwość dokonania pewnych zmian mentalnościowych. Obecnie dominujące ideologie oraz sposoby
rozmowy o świecie i o naszym miejscu w tym świecie mogą
okazać się nieadekwatne do nowych realiów. To nie znaczy, że one są w związku z tym fałszywe, tylko że w świecie, w którym praca ludzi nie jest obowiązkowa, bo nie jest
ani podstawowym źródłem utrzymania, ani fundamentem
systemu gospodarczego, to zależności hierarchiczne, role,
sposoby organizacji mogą ulec takim zmianom, że dominujące ideologie i ich piewcy będą musieli podjąć decyzję. Decyzję, czy sytuują się w postawie afirmującej pozytywną, jak
się wydaje, zmianę, czy przechodzą do pozycji reakcyjnych,
dlatego że ich ideologie mogą zostać znacznie zakwestionowane. W momencie, w którym już nie jest tak, że ktoś pracuje dla kogoś, tylko że większość pracy jest wykonywana
przez prywatnie, czy publicznie posiadane roboty pojawia
się pytanie, czy rzeczywiście źródłem godności i aspiracji
człowieka jest to, że on coś wytwarza i że wnosi wartość
ekonomiczną do tego systemu? Dotąd umowa społeczna
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stanowiła, że jego ekonomiczny udział żąda ekwiwalentu
w postaci docenienia, zapewnienia określonych warunków
życia.
Jednym z ważnych wniosków, które znajdziemy w raporcie jest to, że na poziomie tego, jak kształcimy dzieci, jak
kształtujemy postawy i sposoby interpretacji świata przez
ludzi, musimy brać pod uwagę, że ten świat może się znacznie zmienić, a ludzie muszą być gotowi na to, żeby w ciągu
swojego życia przewartościować sposoby interpretacji, rozumienia świata. W przeciwnym wypadku będą wysadzeni
z siodła. Jeżeli ktoś wokół pracy i hierarchicznych relacji
zbudował sobie bezpieczną przestrzeń do życia, to może to
być dla niego niekomfortowe, gdyż będzie musiał indywidualnie oraz na poziomie społecznym odnaleźć takie protokoły
dostosowania się do tej zmiany społecznej, żeby nie stać się
ofiarą nowej rzeczywistości.
Czy w raporcie o przyszłości pracy znajdziemy opis przebiegu
takiego procesu zmiany mentalności?
Tak, są tam rekomendacje odnośnie tego, co należy zrobić. Znajdują się w nim również informacje związane z edukacją w kierunku akcentów na tzw. kształcenie w zakresie
STEM (nazwa od angielskich słów: Science, Technology, Engineering, Mathematics, czyli nauka, technologia, inżynieria
i matematyka – red.).
Jaki scenariusz jest według Pana najbardziej prawdopodobny?
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Przypomnę słowa Stanisława Lema: „Nic się nie sprawdziło
(…) wszystko jest inaczej, niż sobie wyobrażaliśmy. Z tym,
że inaczej nie znaczy straszniej ani wspanialej. Po prostu
inaczej”. Jeżeli mam to opierać na swojej wiedzy, ale też
na swojej interpretacji świata to wydaje mi się, że nie stoi
przed nami pojedyncze zdarzenie takie jak osobliwość technologiczna, która z dnia na dzień zastąpi wszystko, ale że
do 2050 roku świat rzeczywiście zmieni się w taki sposób,
że go nie poznamy. Nie wiem, jak dokładnie będzie wyglądała praca, w jaką stronę rozwinie się automatyzacja, czy
sztuczna inteligencja, ale wiem, że powinno to być postawione jako kluczowy problem, zadanie dla wszystkich sterników organizacji komercyjnych, publicznych, społecznych,
żeby mieć radar cały czas włączony i umieć reagować na to,
co się dzieje. Te szanse można wykorzystać do zmiany, do
odpowiedzi na wiele wyzwań, które trapią dzisiaj ludzkość,
od tych związanych z nierównościami płci kulturowej, czy
nierównościami dochodowymi po wyzwania egzystencjalne
związane z głodem, czy brakiem dostępu do wody pitnej.
Jeżeli będziemy patrzyli przez pryzmat zmian w pracy
na te nasze dzisiejsze wyzwania, to możemy w perspektywie 10-15 lat wiele z nich zarysować na nowe sposoby. Tyle
tylko, że to wymaga świadomości liderów i być może poświeceń, na które oni nie są gotowi. Rozwiązania, które liderom przedstawiamy jako The Millenium Project, mają pomóc
zaplanować pokojowe przejście do nowej rzeczywistości.
Obserwujemy pesymistyczne prognozy liczby pracujących
w sektorze rolnictwa w Polsce i na Mazowszu. Jakie są wyniki analiz foresightu strategicznego w odniesieniu sektora
rolniczego?
Przejście do rolnictwa intensywnego na modę zachodnioeuropejską, które następuje na polskiej wsi, to jest nadganianie pewnych zapóźnień, które w tym rolnictwie są związane
ze strukturą własnościową i z wieloma innymi czynnikami.
Mamy narzędzia do podniesienia produktywności. Dzisiaj
rolnictwo precyzyjne, jako rewolucyjny sposób zwiększania
efektywności pokazuje, że powoli wypełnia się lukę związaną z wykorzystaniem danych pozyskiwanych z przestrzeni
kosmicznej i technikami obliczeniowymi.
Ale rolnictwo także podlega tym zmianom w ogólnych
sposobach generowania wartości i nie wyobrażam sobie,
żeby miało z jakichś powodów uniknąć rewolucji, którą wywoła sztuczna inteligencja, automatyzacja i robotyzacja.
Wcale nie jest powiedziane, że, by efektywnie wykorzystywać te nowe narzędzia, to musimy mieć wielkie areały,
być może hipotetycznie okaże się, że równie efektywnym
sposobem pozyskiwania żywności jest zarówno ogródek na

Kacper Nosarzewski
Partner w 4CF i członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów
nad Przyszłością. Doradza w dziedzinie foresightu strategicznego
przedsiębiorstwom oraz instytucjom międzynarodowym, takim jak
UNESCO i UNDP. Prowadził projekty dla średnich i dużych firm oraz
agencji rządowych na całym świecie, m.in. polskiego i holenderskiego
MON, brazylijskich koncernów górniczych, polskich firm FMCG, agencji rządowych w Tunezji oraz Norwegii. Jest członkiem władz polskiego oddziału The Millennium Project – największego światowego
think-tanku foresightowego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, alumnus Rockefeller Foundation Bellagio Programme.
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dachu budynku mieszkalnego, jak i przyzagrodowe gospodarstwo, czy laboratorium.
Kompetencje przyszłości?
Podstawowa kompetencja, odnosząc się do modnej dziś
koncepcji 21st Century Skills (umiejętności XXI wieku), to
kompetencja w zakresie przyszłości, którą UNESCO nazywa
futures literacy. Idzie o zdolność antycypacji i adaptacji do
zmian. Nie ma nic ważniejszego, moim zdaniem, jeżeli chodzi o rzeczy przekrojowe, czy miękkie. Bo w ramach twardych kompetencji, skorelowanych ze specjalizacją na rynku
pracy, to czego innego potrzebuje pracownik zajmujący się
mechaniką kwantową, a czego innego ktoś, kto zajmuje się
tworzeniem np. unikalnych ciastek. Zdolność antycypacji
i pewnego rodzaju gry z trendami, stawiania zakładów, czy
szacowania ryzyka oraz przygotowywania się na przyszłość,
kształtowania jej wydaje mi się kluczowa i najważniejsza, powinno być jej więcej w szkole.
Czy jest możliwa lekcja o przyszłości w polskiej szkole?
Jest możliwa i jest potrzebna. Pracuje nad tym Polskie Stowarzyszenie Studiów nad Przyszłością. W przyszłym roku
chcemy we współpracy z Uniwersytetem w Houston wprowadzić do Polski pilotażowy programy dotyczącej jednej lekcji o przyszłości. Zachęcamy do śledzenia tego programu,
informacje już niebawem pojawią się na naszej stronie internetowej.
Przyszłość studiów nad przyszłością?
Był taki moment w XX wieku, w latach 70., kiedy studia nad
przyszłością stały się jednym z kompasów evidence based
policy (pojęcie polityki opartej na dowodach) i tutaj zadanie się nie zmienia. Przejście od cyklu wyborczego do takich
prawdziwie długoterminowych poszukiwań odpowiedzi na
pytania cywilizacyjne bardzo by nam pomogło.
Czym charakteryzuje się polska scena foresightowa?
Dziś w polskim biznesie i w organach władzy publicznej budzi
się świadomość tego, że już nie zajmujemy się jakimiś drobnymi operacyjnymi zmianami, które o 1-2 proc. poprawią
wyniki, tylko że teraz i w niedalekiej przyszłości na świecie zachodzi jakaś wielka zmiana. Musimy zadać pytania o jej charakter, jej dynamikę i naszą w niej rolę w sposób partycypacyjny,
angażując szerokie grono interesariuszy. Foresight to umożliwia. A ekspertów w tej dziedzinie jest bardzo mało. Nie należy
ich mylić ze specjalistami od trendów, ci nie pomogą w formułowaniu polityk rozwojowych i strategii przedsiębiorstw, przydadzą się chyba tylko w działach marketingu.
Co jest dla Pana największą niespodzianką w realizacji studiów nad przyszłością?
Zaskoczyło mnie to, że wśród młodzieży, studentów,
uczniów szkół, czyli ludzi którzy mają ten przyszły świat
kształtować i mają być na szpicy zmagań z rzeczywistością,
funkcjonują niestety bardzo konwencjonalne recepty, strategie życiowe, oczekiwania, czy nawet struktury myślowe,
przyjmowane jako takie, na których można polegać. Ci,
którzy teoretycznie jeszcze nie są do końca wyprani przez
szkołę z kreatywności i zdolności kwestionowania mają za
mało zdolności myślenia krytycznego, żeby do zadań typowych dla studiów nad przyszłością usiąść. To jest niepokojące, czy zmienia się w czasie – obawiam się, że nieznacznie.
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Dialog motywujący
Nowa metoda w poradnictwie zawodowym

D

oradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, chcąc doskonalić jakość pracy, pod koniec września br., wzięli udział w II edycji szkolenia z Dialogu Motywującego (DM).
Dialog motywujący (Motivational Interviewing) to oparty na współpracy styl
rozmowy, służący umocnieniu u osoby jej własnej motywacji i zobowiązania do
zmiany (W.R. Miller, S. Rollnick). Twórcami dialogu motywującego – efektywnej
metody wspomagania zmiany są profesorowie psychiatrii i psychologii W. R. Miller
(USA) i S. Rollnick (Wlk. Bryt.).
DM jest rozpowszechniony najbardziej w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie Zachodniej. Jeśli chodzi o Polskę to rokrocznie rośnie liczba osób i instytucji
zainteresowanych stosowaniem tej formy pracy/rozmowy z klientem.
Skuteczność DM jest potwierdzona licznymi badaniami naukowymi – przez
ostatnie 30 lat opublikowano wyniki ponad 400 badań empirycznych, również
długoterminowych. Dlatego też jest z powodzeniem wykorzystywany w takich
obszarach, jak: poradnictwo zawodowe, przeciwdziałanie uzależnieniom, pomoc
psychologiczna, pomoc społeczna, opieka zdrowotna, edukacja, resocjalizacja
i służba więzienna. DM może być wykorzystywany przez osoby, które w ramach
wykonywanego zawodu pracują z osobami mającymi trudności z motywacją
i wprowadzaniem zmian.

Według twórców dialogu motywującego

klient jest autonomiczną i zdolną do zmiany osobą,
która posiada duży potencjał
i dysponuje ważnymi pomysłami
służącymi rozwiązaniu własnego problemu
Według twórców dialogu motywującego klient jest autonomiczną i zdolną
do zmiany osobą, która posiada duży potencjał i dysponuje ważnymi pomysłami
służącymi rozwiązaniu własnego problemu. U podstaw metody/stylu pracy leży
założenie, że pomoc jest najbardziej skuteczna wtedy, kiedy klient wewnętrznie
zaangażuje się w proces zmian, a istotą jest empatia, współpraca, budowanie
autonomii i adekwatnego poczucia własnej skuteczności. Mówiąc inaczej, w atmosferze współpracy, szacunku i zaufania odbywa się proces poszukiwania mocnych stron i zasobów klienta oraz jego własnej koncepcji zmiany. Wywoływanie
i wzmacnianie w kliencie motywacji i wiary we własną skuteczność prowadzi do
zobowiązania do zmiany i sformułowania konkretnego planu działania. W DM nie
tylko wzmacnia się przekonania pokazujące, że zmiana jest możliwa, ale docenia
się też to, że zmiana może być osiągnięta różnymi sposobami.
Dialog motywujący to wymagający styl pracy. Wymaga on indywidualnego
podejścia do każdego klienta, aktywnego słuchania, czujności w obserwowaniu
i trafnym rozpoznawaniu werbalnych i niewerbalnych reakcji. Natomiast atmosfera troski, zaufania i szacunku do drugiego człowieka pomaga w budowaniu wewnętrznej motywacji do zmiany. Ponadto niekonfrontacyjny sposób pracy ułatwia
klientowi odkrywanie jego wewnętrznych źródeł motywacji i równoczesne korzystanie z własnej siły i z własnych możliwości.
Dorota Kosmowska,
WUP w Warszawie
Bibliografia:
Miller, W.R., Rollnick, S. (2014). Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie (tłum. R. Andruszko).
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
pttm.org.pl (dostęp 08.09.2017 r.)
www.dialogmotywujacy.com.pl (dostęp 08.09.2017 r.)
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Filia Ciechanów

Partnerstwo zobowiązuje
Konferencja filii WUP w Ciechanowie

Garncarska Wioska to nie tylko przedsiębiorstwo, które zatrudnia osoby długotrwale bezrobotne, ale też centrum szkoleniowo-konferencyjne

W

Spotkanie otworzył dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Tomasz Sieradz
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spólne działania na rzecz aktywizacji zawodowej
oraz rozwoju przedsiębiorczości jako przykład dobrych praktyk w zakresie upowszechniania idei
partnerstwa w subregionie ciechanowskim – to przesłanie
konferencji poświęconej idei partnerstwa lokalnego zorganizowanej przez ciechanowską filię Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Warszawie.
Uczestnikami konferencji – zorganizowanej w Ciborzu
7 i 8 września br. – byli przedstawiciele instytucji rynku
pracy, w tym publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych, m.in. reprezentujących Lokalne Grupy Działania, Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, samorządu
terytorialnego i pracodawców. Spotkanie otworzył dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Tomasz Sieradz,
który powitał gości i gospodarzy gminy oraz podziękował
organizatorom przedsięwzięcia. Dyrektor ciechanowskiej filii WUP Jakub Gwoździk w swojej prezentacji „Partnerstwo
w subregionie ciechanowskim służy aktywizacji zawodowej
i rozwojowi przedsiębiorczości” zdefiniował partnerstwo,
korzyści ze wspólnych działań, założenia i charakterystykę
partnerstwa oraz omówił przykłady dobrych praktyk w tym
zakresie w subregionie ciechanowskim.

wrzesień – październik 2017

Filia Ciechanów

Kolejny prelegent, dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Mławie Witold Żerański, przedstawił przykłady
dobrych praktyk partnerskich unijnych instytucji rynku
pracy na podstawie doświadczeń jego urzędu. Zastępca
dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie Elżbieta Szymanik, nawiązując do tematyki konferencji, przekazała jej uczestnikom
informację dotyczącą projektów partnerskich w ramach
RPO w województwie mazowieckim. Prezentacja Rafała
Panfila, przedstawiciela Ośrodka Wspierania Ekonomii
Społecznej w Ciechanowie, dotyczyła bezpieczeństwa
społeczności lokalnych i roli partnerstw w czasach indywidualizmu. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Społecznej
Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie
Jarosław Stefański przedstawił założenia projektu współpracy ponadnarodowej „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne”, który będą
realizować dwa LGD subregionu ciechanowskiego oraz
LGD niemieckie z miejscowości Oebisfelde. Burmistrz Miasta i Gminy Lidzbark Maciej Sitarek omówił długoletnie
doświadczenia partnerskie samorządów lokalnych Polski
i Niemiec. Z kolei dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Główczyński przedstawił efekty dwudziestu lat współpracy polsko-niemieckiej w zakresie wymiany
młodzieży, w szczególności pod kątem ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego obu krajów.
Drugi dzień konferencji to wizyta studyjna jej uczestników w Garncarskiej Wiosce. Przedsiębiorstwo społeczne
pod tą nazwą powstało w 2007 roku w Kamionce, małej
wsi koło Nidzicy, dzięki inicjatywie i współpracy lokalnych
organizacji pozarządowych, samorządowych, przedsiębiorców i Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy. Wcześniej przeszkolone osoby bezrobotne wykonują tu m.in.
ceramiczne garnki, papier czerpany i lalki ubrane w stroje
ludowe. Usługi i produkcja oparte są na starych, ginących
już zawodach rzemieślniczych oraz regionalnych zwyczajach. W budynku, w dużej części zbudowanym ze starej
odzyskanej cegły, mieszczą się obecnie warsztaty starych
zawodów, a wielka zabudowana wiata służy za centrum
edukacyjne. Kolejny budynek to stara stodoła, w której
znalazł miejsce amfiteatr.
Garncarska Wioska to nie tylko przedsiębiorstwo, które
zatrudnia osoby długotrwale bezrobotne, ale też centrum
szkoleniowo-konferencyjne i centrum kultury. Wrażenie robi
także zorganizowany na obszarze 5 ha ogród botaniczny,
gdzie można podziwiać unikatowe okazy flory oraz wykorzystujące tradycje wsi polskiej naturalne sposoby wykorzystania ziołolecznictwa i pszczelarstwa do dbałości o zdrowie.
Wizyta uczestników konferencji w wiosce nie była przypadkowa. Filia WUP w Ciechanowie zaplanowała na początku
grudnia br. konferencję z udziałem, między innymi instytucji
rynku pracy i opieki społecznej na temat aktywizacji zawodowej osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Połączona z wystawą bożonarodzeniową, organizowaną przez
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa
Działania, będzie kolejnym cyklicznym wydarzeniem partnerskim, na którym stare zawody naszych dziadków i ludowe tradycje lokalne będą inspiracją do samozatrudnienia
bezrobotnych i innych osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym w subregionie ciechanowskim.
Andrzej Długołęcki,
filia WUP w Ciechanowie
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Kolejny budynek Garncarskiej Wioski to stara stodoła, w której znalazł miejsce amfiteatr

Drugiego dnia konferencji jej uczestnicy ruszyli w teren
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SIŁA JEST W DIALOGU
Powiatowe Forum Gospodarcze w Węgrowie

Inicjatywa spotkała się z szerokim odzewem ze strony przede wszystkim osób związanych z biznesem

Z
Aleksander Kornatowski,
wicedyrektor WUP w Warszawie:
Dzisiejsze
forum
przekonuje
mnie
i powinno przekonać również wszystkich
tu zebranych do podjęcia w krótkim czasie
kluczowej decyzji. Tą decyzją jest organizacja warsztatów z partnerstwa lokalnego, których celem jest
pobudzenie ożywienia gospodarczego w subregionie. Zachęcam panią dyrektor PUP oraz władze powiatu do tego
kroku, bo to najwłaściwsza i najefektywniejsza droga do dalszego rozwoju społecznego i gospodarczego.

Forum stało się okazją do podziękowania wszystkim tym przedsiębiorcom, którzy sprawiają, że rynek pracy
może oferować zatrudnienie dobrej jakości
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aproszenie do wspólnotowego i partnerskiego działania
na rzecz rozwoju powiatu węgrowskiego było głównym
celem pierwszego Forum Gospodarczego. Jak stwierdzają sami organizatorzy: Cel jaki nam przyświecał to stworzenie
przyjaznego klimatu do rozwoju biznesu w oparciu o współdziałanie pomiędzy władzami samorządowym, przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu. Podczas forum został
podjęty temat zawarcia partnerstwa lokalnego na terenie powiatu węgrowskiego oraz korzyści płynących z wdrożenia takiego modelu współpracy.
Rozwój oparty o współpracę pomiędzy samorządem, nauką i biznesem – to hasło przewodnie spotkania. Inicjatywa
spotkała się z szerokim odzewem ze strony przede wszystkim
osób związanych z biznesem, co cieszy i napawa nadzieją na
przyszłość.
Forum uroczyście otworzył starosta Krzysztof Fedorczyk
dziękując za tak liczne uczestnictwo. Podkreślił kluczową rolę,
jaką dla lokalnej gospodarki i rynku pracy odgrywają węgrowscy pracodawcy. Forum stało się więc okazją do podziękowania wszystkim tym przedsiębiorcom, którzy przy współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy w Węgrowie sprawiają, że rynek
pracy może oferować zatrudnienie dobrej jakości.
Wicestarosta pabianicki Robert Jakubowski, w prelekcji pt.
„Partnerstwo lokalne jako narzędzie rozwoju gospodarczego”,
przybliżył ideę i genezę partnerstwa lokalnego, wskazując, że
model ten jest sprawdzony i przetestowany również na terenie województwa mazowieckiego. Przytaczał dobre przykłady
efektów zrealizowanych warsztatów w zakresie upowszechniania partnerstwa lokalnego, m.in. rozwój spółdzielczości
w branży uprawy pieczarek na terenie pobliskiego powiatu łosickiego. Zwrócił też uwagę, że pomimo iż truizmem jest mówić o zaletach i korzyściach wynikających ze współpracy, wciąż
nie wszyscy korzystają z dobrodziejstw lokalnego potencjału
gospodarczego, społecznego czy historycznego.
Spotkanie zakończył panel dyskusyjny prowadzony przez
Pawła Trojanowskiego z siedleckiej filii Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Warszawie. Eksperci – Aleksander Kornatowski, wicedyrektor WUP w Warszawie, dr Monika Jasińska z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Krzysztof
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Filipek, właściciel firmy Fabryka Mebli Filipek z Węgrowa, Mieczysław Wójcik, wójt Gminy Stoczek i Piotr Karaś, dyrektor siedleckiej filii WUP – przybliżyli uczestnikom forum zagadnienia
związane z zawieraniem partnerstw lokalnych. Cele dyskusji to
przede wszystkim:
określenie kluczowych płaszczyzny oraz oczekiwanych
korzyści wynikających z partnerstwa.
stworzenie fundamentów do nawiązania partnerstwa
we wspólnie wypracowanej formule.
dokonanie analizy korzyści/bariery w celu wypracowania modelu współpracy oraz skonkretyzowania zakresu tematycznego kolejnych spotkań.
zachęcenie uczestników do wspólnych działań marketingowych, promocyjnych i informacyjnych opartych na upowszechnianiu wiedzy o idei działania opartego na partnerstwie.
Podczas panelu eksperci odnosili się do trzech kwestii:
płaszczyzn współpracy, korzyści i barier oraz synergii w kontekście możliwości ich zaistnienia pomiędzy trzema stronami
– nauką, biznesem i samorządem. W ramach części podsumowującej panel poproszono ekspertów o zaproponowanie i/lub
wyrażenie tzw. aktów woli i deklaracji, jednocześnie prosząc
o odniesienie się do takich problemów jak „Trudność w zadbaniu o długofalową, formalną współpracę, która uwzględniałaby
przeszkody natury:
– politycznej, m.in. konsekwencje kadencyjności, niechęci
politycznych, rewolucyjnych zmian;
– ekonomicznej, m.in. zapewnienie środków finansowych na
taką współpracę, finansowanie wspólnych przedsięwzięć itp.;
– prawnej, m.in. kwestia wybrania formuły współpracy
zgodnej z prawem, nie budzącej wątpliwości natury łamania
zasad zdrowej konkurencji i obiektywności we współpracy.”
Nie sposób przytoczyć wszystkich wartościowych spostrzeżeń ekspertów, ale warto zwrócić uwagę na kwestię komunikacji.
To właśnie rozmowa, dialog, podczas którego strony wzajemnie
się słuchają i starają zrozumieć punkt widzenia partnera reprezentującego inną dziedzinę życia były wymieniane jako te najwłaściwsze sposoby budowania dobrych relacji i współdziałania.
Omówiono też możliwe płaszczyzny współpracy, korzyści i bariery
z zawierania porozumień oraz idei synergii.
Na zakończenie Forum Starosta Węgrowski i Powiatowy
Urząd Pracy w Węgrowie zaprosili przedsiębiorców do podzielenia się w specjalnej ankiecie swoimi mocnymi stronami i potencjałem oraz oczekiwaniami w stosunku do kontrahentów
i klientów. Informacje te zostaną wykorzystane jako treści do
nagrania filmu promującego węgrowskie przedsiębiorstwa. Starosta Krzysztof Fedorczyk podkreślił: – Mamy świadomość, że
dobry marketing i promocja są kluczem do sukcesu, (…) dlatego
chcemy pokazać potencjał biznesu z naszego terenu, ofertę
gospodarczą oraz plany na przyszłość. Rolą samorządu jest
dbanie o szeroko rozumiany rozwój powiatu, w różnych dziedzinach. Intencją Powiatowego Forum Gospodarczego było zainicjowanie szeroko rozumianej współpracy pomiędzy biznesem
i samorządem. Mamy nadzieję, widząc duże zainteresowanie
wśród przedsiębiorców, samorządowców oraz innych instytucji, że w najbliższym czasie zaobserwujemy efekty Forum.
Powiatowe Forum Gospodarcze zorganizowane zostało
w czerwcu br. przez Starostę Węgrowskiego i Powiatowy Urząd
Pracy w Węgrowie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana
Kochanowskiego w Węgrowie. Współorganizatorem Forum był
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Siedlcach.
Paweł Trojanowski,
filia WUP w Siedlcach
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Spotkanie zakończył panel dyskusyjny prowadzony przez Pawła Trojanowskiego z siedleckiej filii WUP

W panelu wzięli udział eksperci: Aleksander Kornatowski, wicedyrektor WUP w Warszawie, dr Monika
Jasińska z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Krzysztof Filipek, właściciel firmy
Fabryka Mebli Filipek z Węgrowa, Mieczysław Wójcik, wójt Gminy Stoczek i Piotr Karaś, dyrektor siedleckiej
filii WUP

Lokalni liderzy rynku pracy
Podczas Forum podziękowania za aktywność, zaangażowanie i przedsiębiorczość,
wraz z tytułem „Lokalny Lider Rynku Pracy”, otrzymali:

Fabryka Mebli „Filipek” Krzysztof Filipek
Przedsiębiorstwo Addit Sp. z o.o.
Firma ROBSON Robert Marczak
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Zygmunt Wojtyra
Przedsiębiorstwo Integra Sp. z o.o.
Marek Boczkowski PPHU „TEKMAR”, „TEKSTORE” S.C.
Emil Filipiak „EF TRADING”
Firma Handlowo-Usługowa Żaboklicki S.J.
Pieczarkarnia Mirosław Jachimowicz
BDJ Duszek s.sc. Piekarnia Danuta Duszek, Bartosz Duszek,
Magdalena Duszek
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Trzeba myśleć niezależnie…
by z ogonków robić chipsy

Podczas warsztatowej części Forum zebrani pracowali w grupach roboczych

A

Forum to nie tylko warsztaty, ale także prezentacje
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le tu się dzieje! – tak należałoby podsumować prezentacje powiatu łosickiego podczas III Forum z zakresu
„Budowania partnerstwa lokalnego na rzecz ożywienia
społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie łosickim”. Forum to nie tylko prezentacje, ale także warsztaty, w których licznie zebrani uczestnicy wzięli aktywny udział.
Okazuje się, że doskonale znający swój powiat mieszkańcy subregionu podczas warsztatów, rozmów i dyskusji sami siebie zaskakują posiadanym przez ich region tak dużym potencjałem
oraz wynikającymi z niego możliwościami Ziemi Łosickiej i obszaru nadbużańskiego.
Głównym zadaniem podczas warsztatów było dokonanie
„Analizy czterech zasad ożywienia społeczno-gospodarczego
w powiecie łosickim”. Tak jednocześnie brzmiało hasło, pod
którym 6 września w Łosicach odbyło się kolejne spotkanie, na
które przybyło ponad 170 osób. Tradycyjnie już uczestniczyli
w nim przedstawiciele różnych branż i sektorów gospodarki
oraz życia publicznego, m.in. samorządowcy, urzędnicy, duchowni, przedsiębiorcy i ich pracownicy, młodzież ucząca się,
nauczyciele, ludzie związani z sektorem organizacji pozarządowych, członkowie stowarzyszeń Kół Gospodyń Wiejskich i instytucji związanych z rynkiem pracy.
Cztery zasady, które były fundamentem analizy to: 1. Zasada uszczelniania lokalnych wycieków; 2. Zasada wsparcie
istniejących firm, organizacji pozarządowych, instytucji, podmiotów ES; 3. Zasada zachęcania do tworzenia nowych lokalnych firm, organizacji, instytucji, podmiotów ES; 4. Zasada
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przyciągania z zewnątrz potrzebnych firm, organizacji, instytucji.
Zanim jednak doszło do intensywnej pracy w grupach
zespołowych, uczestnicy zapoznali się z potencjałem dwóch
gmin Huszlewa i Platerowa. Zasoby i walory Huszlewa przedstawił wójt Stanisław Stefaniuk. Karol Juszyński, kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie, opowiedział o potencjale
gospodarczo-społeczno-kulturowym drugiej gminy.
Z ciekawymi i motywującymi prezentacjami wystąpiły
przedsiębiorcze osoby, które na bazie wnikliwej analizy, chęci
wykorzystania lokalnych walorów i pasji oraz aktywności stworzyły ciekawe przedsięwzięcia. Mieliśmy okazję dowiedzieć się,
jak powstało Gospodarstwo Sadownicze Alina Paluch i córka,
znane z produkcji soków „Samo Jabłko”, a także skąd pomysł
na hodowlę alpak we wsi Rudka w Starej Kornicy oraz co przyczyniło się do tego, że w powiecie łosickim wytwarzane są sery
zagrodowe, które już uzyskały uznanie smakoszy i konkursowe
laury.
Prezentację Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” przedstawiły jego prezes Agnieszka Wojtkowska
i Małgorzata Zalewska, specjalista ds. animacji lokalnej i współpracy. Zachęcały do udziału w projektach, które realizuje stowarzyszenie, mówiły m.in. o wartości dofinansowań, zakresie
pomocy, terminach naboru wniosków, założeniach projektów, adresatach wsparcia oraz kryteriach oceny wniosków.
Forum to nie tylko rozmowy, warsztaty i wystąpienia,
ale także okazja do promocji usług i produktów. Uczestnicy
mogli więc posmakować słodkich wypieków Koła Gospodyń
Wiejskich z Huszlewa, soków jabłkowych z Gospodarstwa Sadowniczego Alina Paluch i córka oraz serów zagrodowych produkowanych przez Justynę Stefaniuk z Mostowa. Obejrzeli też
obrazy i rzeźby z zasobów galerii Nadbużańskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Ekologicznego „Mężenin”, a także wyroby
rękodzieła Koła Gospodyń Wiejskich z Ruskowa oraz zapoznali
się z informacjami o Alpakarium Katarzyny i Wiesława Raczyńskich z Rudki.
Podczas warsztatowej części Forum zebrani w grupach roboczych dokonali analizy wcześniej wymienionych zasad. Obok
zjawisk, które dzisiaj stają się nie tylko bolączką regionu, województwa, ale i całego kraju, czyli m.in.: braku pracowników
z wykształceniem zawodowym, zbyt dużej roli teorii w procesie kształcenia, wskazywano również na to, co jest charakterystyczne dla specyfiki powiatu łosickiego. I tak w sferze potrzeb
wymieniano głównie kwestie związane ze słabą infrastrukturą
drogową i sprzyjającą lokowaniu inwestycji, a także na słabą
aktywność promocyjną. Z kolei magnesami tego subregionu
są naturalne walory przyrodnicze oraz uprawy i hodowle.
Uczestnicy Forum poddali np. pomysł produkowania chipsów
z ogonków od pieczarek. Taka forma przetwarzania ogonków,
traktowanych przez nas jako odpady, jest z sukcesem stosowana w Chinach. Ponieważ w wielu wystąpieniach pojawiała się
kwestia braku żłobków na terenie powiatu, Paweł Trojanowski
z siedleckiej filii WUP zachęcał do złożenia wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych na utworzenie żłobka (w czasie III
Forum w WUP trwał właśnie proces naboru).
Już w październiku IV Forum, na którym będą składane
propozycje konkretnych projektów bazujących na zgromadzonych informacjach i analizach, a przede wszystkim na integracji
środowisk, która stanowi wartość samą w sobie całego przedsięwzięcia.
Paweł Trojanowski,
filia WUP w Siedlcach
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Na Forum w Łosicach przybyło ponad 170 osób

Paweł Trojanowski z siedleckiej filii WUP zachęcał do złożenia wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych na
utworzenie żłobka
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Barometr zawodów…
czyli co będzie się działo na rynku pracy w przyszłym roku

Badanie prognozujące sytuację na rynku pracy siedlecka filia WUP realizowała już po raz trzeci

B

adanie zapotrzebowania na zawody w 2018 roku siedlecka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie,
we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy z Łosic, Siedlec i Sokołowa Podlaskiego, zrealizowała już po raz
trzeci.
Jest to ogólnopolskie badanie prognozujące sytuację na
rynku pracy, realizowane we wszystkich powiatach w kraju
decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Punktem wyjścia „Barometru zawodów” jest lista 167 grup
zawodów. Eksperci rynku pracy, przede wszystkim kluczowi
pracownicy powiatowych urzędów pracy oraz fakultatywnie przedstawiciele agencji zatrudnienia, rozważają sytuację
bezrobotnych i potrzeby pracodawców w 2018 roku.
Dla każdego zawodu odpowiadają na dwa pytania:
Jak zmieni się zapotrzebowanie na pracowników
w danym zawodzie? Czy nastąpi: szybki wzrost, wzrost,
równowaga, spadek czy szybki spadek?
Jak będzie kształtować się relacja między dostępną
siłą roboczą a zapotrzebowaniem na pracowników w zawodzie? Czy wystąpi: duży deficyt poszukujących pracy, deficyt poszukujących pracy, równowaga popytu i podaży,
nadwyżka poszukujących pracy, duża nadwyżka poszukujących pracy?
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Na podstawie badania opracowywane są plakaty powiatowe i wojewódzkie obrazujące prognozowane zapotrzebowanie na zawody oraz raporty wojewódzkie i ogólnopolski.
Aktualne wyniki podjętych działań w wersji elektronicznej
będą dostępne po zakończeniu badania we wszystkich powiatach i ich akceptacji w IV kwartale br., a w wersji drukowanej od stycznia 2018 roku.
Ze wstępnej analizy badania widać, że liczba zawodów
deficytowych jest znacznie wyższa niż tych nadwyżkowych,
co oznacza, że łatwiej jest znaleźć zatrudnienie w coraz
większej gamie zawodów. Zawody w równowadze stanowią
zdecydowaną większość. Ma to korzystne znaczenie dla gospodarki, oznacza, że są oferty pracy i są też osoby bezrobotne, które mogą z powodzeniem na nie odpowiedzieć.
Opracowana prognoza zapotrzebowania na zawody
może być wykorzystana m.in. przez uczniów, a także osoby
pracujące i bezrobotne do planowania swojej ścieżki kariery
zawodowej w zakresie uzupełnienia, zmiany lub podwyższenia koniecznych kwalifikacji zawodowych.
Informacje o „Barometrze zawodów” dostępne są na
portalu internetowym pod adresem Barometrzawodow.pl.
Zbigniew Czarnocki,
filia WUP w Siedlcach
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Doradcy zawodowi podczas zajęć w ramach projektu „Czas na aktywność” próbowali uwrażliwić uczestników na te obszary, które dla nich mogą być trudniejsze do osiągnięcia

CZAS NA AKTYWNOŚĆ
Doradcy zawodowi zakończyli zajęcia z uczestnikami projektu

Z

ajęcia z uczestnikami projektu „Czas na aktywność”,
realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Unii Europejskiej
IX Osi priorytetowej Wspieranie włączenia społecznego
i walka z ubóstwem zakończyły się na początku września.
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie był partnerem w realizacji indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego.
Zajęcia prowadzili doradcy zawodowi z radomskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ul. Mokrej 2. Grupa
uczestników projektu to osoby niepełnosprawne i wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą.
Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej odbywa się
na podstawie decyzji sądu, gdy zostaną wyczerpane wszelkie formy pomocy rodzicom dziecka. Dziecko przebywa
tam najczęściej do momentu osiągnięcia pełnoletniości lub
dłużej – maksymalnie do 25. roku życia, np. w przypadku
kontynuowania nauki. W 2014 roku w pieczy zastępczej
przebywało 76 651 dzieci, czyli o 6 794 więcej niż w roku
2005. (za: dzieciwpolsce.pl/analiza/25/dzieci-w-pieczy-zastepczej).
Problemy rodzinne, uzależnienia, dysfunkcje w rodzinie
pochodzenia, trudności finansowe są najczęstszymi przyczynami umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. W bardzo wielu przypadkach jest to jedyna szansa, aby dziecko
miało możliwości i warunki do nauki, odpowiednie wzorce
rodzinne i środowisko rówieśnicze oraz możliwości dobrego
startu w samodzielne życie.
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Bez względu na to, jak szybko dochodzi do sytuacji,
kiedy rozpoczyna się piecza zastępcza, należy pamiętać, że
dziecko już ma za sobą doświadczenia, często przykre i odbijające się na jego działaniach w przyszłości. To powoduje,
że jego samoocena jest zaniżona, poczucie własnej wartości
niewielkie, a ciągłe porównywanie się z innymi utwierdza je
w poczuciu bycia gorszym.
W dorosłym życiu młody człowiek staje przed wieloma
wyborami, z którymi musi się zmierzyć. I tak przychodzi moment podjęcia decyzji zawodowych – nauka zawodu, studia,
pierwsza praca. Wszystkie te elementy wydają się całkowicie
naturalne i wynikające z etapów życia. Jednak, jeśli w odpowiednim czasie młody człowiek nie dostał wsparcia przy podejmowaniu decyzji, to trudno później oczekiwać od niego takich
umiejętności. Kandydat do pracy powinien mieć wiele kompetencji i umiejętności, które są wynikiem wychowania
w domu i funkcjonowania w środowisku rówieśniczym. Są to
np. zarządzanie swoim czasem, podporządkowanie się innym,
umiejętność nawiązywania relacji, komunikatywność, odpowiedzialność za zadania, punktualność, odporność na stres, kreatywność, umiejętność rozwiązywania konfliktów itp.
Doradcy zawodowi podczas zajęć w ramach projektu
„Czas na aktywność” próbowali uwrażliwić uczestników na te
obszary, które dla nich mogą być trudniejsze do osiągnięcia,
czyli przede wszystkim wzmocnienie poczucia własnej wartości na rynku pracy i wiary w możliwości zrealizowania swoich celów, nawet tych długoterminowych.
Małgorzata Czarnota,
filia WUP w Radomiu
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Filia Płock

PODZIĘKOWANIA I DOBRA ZABAWA
Doradcy zawodowi promowali swoje usługi na dożynkach w powiecie płockim

Korowód dożynkowy w asyście pocztów sztandarowych jednostek OSP

P

otrzeba nam, w naszym w kraju, powrotu do wartości
fundamentalnych – podkreślił marszałek Adam Struzik podczas Dożynek Powiatu Płockiego w Drobinie,
dziękując rolnikom za ich ciężką pracę, dzięki której wszyscy mamy co jeść. Właśnie Drobin, Starą Białą i Koszelówkę
odwiedziła ze swoim stoiskiem płocka filia Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Warszawie w ramach Święta Plonów.
Stoisko Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej odwiedziło liczne grono mieszkańców gmin i rolników
przybyłych na święto. Doradcy zawodowi udzielali porad dotyczących metod poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych i zasad przygotowania do rozmowy
kwalifikacyjnej. Szczegółowe informacje o usługach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie zainteresowani mogli
znaleźć w dostępnych na stoisku ulotkach, biuletynach i innych publikacjach.

W Starej Białej

Prezentacje płodów rolnych to często prawdziwe dzieła sztuki
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Stoiska z eksperymentami i łamigłówkami dla całej rodziny,
plenerowe warsztaty chemiczne, pokazy i warsztaty niezwykłych baniek mydlanych, pokaz naukowy prowadzony z udziałem publiczności to tylko niektóre z atrakcji, które czekały na
uczestników Dożynek Gminnych w Starej Białej. W samo południe, w niedzielę 27 sierpnia w kościele parafialnym w Starej
Białej rozpoczęła się dożynkowa msza. Poprzedziła ją procesja
wokół świątyni z dożynkowym wieńcem, wykonanym w tym
roku przez sołectwo Kowalewko. Potem korowód, w asyście
pocztów sztandarowych jednostek OSP gminy Stara Biała,
przeszedł na teren dożynek. Gości – byli wśród nich m.in. poseł Elżbieta Gapińska, senator Marek Martynowski, przewodniczący Rady Powiatu w Płocku Lech Dąbrowski – powitał wójt
Sławomir Wawrzyński.
Mniej oficjalną część dożynek rozpoczęła prezentacja
bryczek. Długie kolejki ustawiały się do stoiska Związku Gmin
Regionu Płockiego, gdzie za zużyte baterie czy plastikowe nakrętki można było zdobyć sadzonkę. Muzyczną część dożynek
rozpoczął koncert Gminnej Orkiestry Dętej. Gwiazdą wieczoru
była Doda z zespołem Virgin.
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Filia Płock

W Koszelówce
Dożynki Gminy Łąck, które odbyły się 10 września w Koszelówce, rozpoczął przemarsz korowodu dożynkowego na plac
dożynkowy. Po polowej mszy św. na terenie ośrodka wypoczynkowego Zacisze-Bis, chlebem upieczonym z ziarna
z tegorocznych zbiorów dzielili się starosta Mariusz Bieniek
i przewodniczący Rady Powiatu Płockiego Lech Dąbrowski.
Wystąpiły zespoły: Pieśni i Tańca Dzieci Ziemi Łąckiej, Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Podlasiu, Gminnej Orkiestry Dętej oraz kapela działająca przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Łącku oraz młodzieży ze Szkoły Podstawowej
w Łącku. Na zakończenie wystąpił Vox Singers, zespół Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.
Święto Plonów w Koszelówce było również doskonałą okazją do wręczenia medali „Zasłużony dla Powiatu Płockiego”,
przyznawanego osobom i podmiotom w obszarze działalności: samorządowej, gospodarczej, społecznej oraz kulturalno-oświatowej i sportowej. Dożynki w Koszelówce zakończyła
zabawa taneczna.

Doradcy zawodowi
wśród mieszkańców
Letnia promocja Centrum

S

Dożynki Powiatu Płockiego w Drobinie rozpoczęły się od
zbiórki delegacji wieńcowych oraz pocztów sztandarowych
na dziedzińcu kościoła pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika
i mszy św. w intencji plonów. Do Drobina zjechały delegacje
z całego powiatu płockiego, by móc uczcić zakończenie żniw
i dać wyraz uznania dla rolników oraz ich ciężkiej pracy. Wieńce
to były prawdziwe dzieła sztuki, przedstawiały m.in. serce, kielich z Hostią, kościół, Matkę Boską Częstochowską, orła w koronie, dłonie rolnika trzymającego serce.
Dalsza część uroczystości dożynkowych odbyła się na
placu św. Floriana. Tam Zespół Tańca Ludowego „Masovia”
Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku zaprezentował obrzęd dożynkowy. Były też okolicznościowe przemówienia,
podziękowania dla rolników za ich trud i tradycyjne dzielenie się chlebem. Miłą niespodzianką było przekazanie samochodu strażackiego dla OSP w Drobinie, zakupionego ze
środków: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Marszałka Województwa
Mazowieckiego, Komendanta Głównego Państwowej Straży
Pożarnej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Drobin. Wyróżniających się mieszkańców powiatu uhonorowano odznaką „Zasłużony dla rolnictwa”, które Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi nadał na wniosek Starosty Płockiego, a także medalami
„Zasłużony dla Powiatu Płockiego” oraz statuetkami „Dobry
Gospodarz”.
Koła Gospodyń Wiejskich kusiły własnymi wypiekami i innymi przysmakami. Na scenie prezentowały się zespoły muzyczne. Można było pokibicować sołectwom z gminy Drobin,
które stanęły do rywalizacji w turnieju. Był także Piknik Wieprzowy sfinansowany przez Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, nie zabrakło różnych atrakcji dla młodszych i starszych
oraz pysznego, regionalnego jedzenia.
Na powiatowe święto plonów zaprosili starosta Mariusz
Bieniek i burmistrz Drobina Andrzej Samoraj. Wśród gości znaleźli się m.in.: poseł Piotr Zgorzelski, senator Marek Martynowski, marszałek Adam Struzik, przewodniczący Rady Powiatu
Lech Dąbrowski, wicestarosta Iwona Sierocka, sekretarz powiatu Michał Twardy oraz dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku Tomasz Kominek.

woje usługi w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej
płocka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie promowała podczas letnich imprez wystawienniczych: Festiwalu
Ginących Zawodów w Brudzeniu Dużym oraz Regat Żeglarskich
w Nowym Duninowie. Wydarzenia te skupiły znakomitych gości, wystawców oraz zespoły muzyczne, a także były świetną
okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń oraz do pogłębienia współpracy pomiędzy instytucjami.
VII Festiwal Ginących Zawodów odbył się w lipcu w Brudzeniu Dużym. Podczas imprezy mieszkańcy gminy i goście zwiedzali stoiska i oglądali występy na scenie. Na stoiskach można
było oglądać wyroby rzemieślników reprezentujących Mazowsze, Kurpie i Kujawy. Uwagę przyciągały efekty pracy hafciarek,
garncarza, rzeźbiarza, kowala i wielu innych twórców reprezentujących rękodzieło w drewnie, papierze, glinie, szkle i metalu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty, podczas
których dzieci i młodzież pod okiem specjalistów poznawali
tajniki zawodów. Najbardziej oblegane były warsztaty garncarskie, rzeźbiarskie, malowania na wodzie, decoupage i szkła
artystycznego, gdzie można było zrobić sobie dzbanek, lalkę
ze sznurka albo szklanego słonika. Zwiedzających przyciągały
także atrakcje wojskowe przygotowane przez WKU w Płocku.
Ważnym elementem imprezy była wystawa Muzeum Mazowieckiego w Płocku „Zachować przeszłość. Wielka i mała historia XX wieku w gminie Brudzeń Duży” stworzona na bazie
wywiadów z mieszkańcami. Festiwal był też okazją do zaprezentowania młodzieży z kół artystycznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz koła emerytów i orkiestry z Sobowa.
Festiwalowi towarzyszyły koncerty i występy kabaretowe.
Kolejne przedsięwzięcie, na którym obecni byli przedstawiciele płockiej filii WUP, to Regaty Żeglarskie w Nowym Duninowie. Impreza jak co roku rozpoczęła się startem jachtów
w trzech kategoriach: o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, o Puchar Starosty Płockiego oraz o Puchar Wójta
Gminy Nowy Duninów. Zmagania w tych konkurencjach oglądali goście, wystawcy, mieszkańcy gminy i powiatu płockiego.
Rozrywki dostarczyły występy dzieci i młodzieży ze szkół
gminy Nowy Duninów, a także koncerty gwiazd, m.in. zespołu
Bayer Full. Była też możliwość popłynięcia w rejs statkiem „Marianna”, należącym do Żeglugi Płockiej. Atrakcją dla uczestników regat były również parada motocykli i pokaz WOPR Płock
na temat bezpiecznego zachowania się nad wodą.
W trakcie obu imprez doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej na swoich stoiskach
informowali o metodach aktywnego poszukiwania pracy, samozatrudnienia, możliwości przekwalifikowania się i zmiany
zawodu, a także możliwości skorzystania z kursów i szkoleń.
Przekazywali materiały promocyjne oraz informacyjne. Odwiedzający mogli skorzystać z porad doradcy zawodowego
w zakresie tworzenia dokumentów aplikacyjnych, czy też prawidłowej autoprezentacji przed pracodawcą.

Magdalena Mućka,
filia WUP w Płocku

Magdalena Mućka,
filia WUP w Płocku

W Drobinie
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Filia Ostrołęka

Deszczowe pożegnanie lata
Dożynki 2017 w Goworowie

Odwiedzający stoisko WUP otrzymywali materiały informacyjne

P

racownicy filii WUP w Ostrołęce uczestniczyli w lokalnych uroczystościach święta plonów w Goworowie
„Pożegnanie lata – Dożynki”. Stoisko informacyjno-promocyjne filii obsługiwane było przez pracowników Zespołu ds. Regionalnej Polityki Rynku Pracy i EFS oraz
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
Uroczystości dożynkowe, które zorganizowano
20 sierpnia br., rozpoczęły się mszą dziękczynną w Parafii
Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie. Potem na
Placu Targowym nad rzeką Orz wszystkich obecnych powitała wójt Małgorzata Maria Kulesza. Wręczyła też pięciu rodzinom rolniczym odznaczenia ministra rolnictwa i rozwoju
wsi – odznaki „Zasłużony dla rolnictwa”.

Pięknie udekorowane stoiska z płodami rolnymi oraz wyrobami spożywczymi
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Pracownicy Zespołu ds. Regionalnej Polityki Rynku
Pracy i EFS filii WUP w Ostrołęce informowali o możliwościach korzystania z funduszy unijnych w realizowanych
i planowanych projektach w ramach Osi VIII RPO WM oraz
Osi I PO WER. Zainteresowani dostali materiały informacyjne
w formie broszur i ulotek.
Doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej ostrołęckiej filii WUP udzielali informacji zawodowych zainteresowanym mieszkańcom i zachęcali
do korzystania z usług poradnictwa zawodowego. Odwiedzający stoisko WUP otrzymywali materiały informacyjne
dotyczące elastycznych form zatrudnienia, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, poszukiwania pracy
oraz wyjazdów za granicę w ramach sieci EURES.
Na święcie plonów swoje usługi promowały również
inne instytucje świadczące usługi na rzecz wiejskiej społeczności lokalnej: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Mazowiecki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego, Mazowiecka Izba Rolnicza, czy Stowarzyszenie
LGD „Zaścianek Mazowsza”.
Pięknie udekorowane stoiska z płodami rolnymi oraz
wyrobami spożywczymi różnych sołectw zachęcały do
konsumpcji i dawały możliwość nawiązania współpracy. Dla
dzieci udostępniony był bezpłatny park rozrywki, który
w poprzedniej perspektywie finansowej z funduszy unijnych
założył mieszkaniec Goworowa.
Organizatorami „Pożegnania lata – Dożynek” w Goworowie byli: wójt gminy Goworowo, Stowarzyszenie „Sąsiad”,
parafia Rzymskokatolicka oraz Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Goworowie.
Leszek Kurpiewski,
filia WUP w Ostrołęce
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Wieści z Mazowsza

ZUS zaprasza
na bezpłatne szkolenia
I

Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie zaprasza na bezpłatne szkolenia, planowane od września do
grudnia br. we wszystkich jednostkach Oddziału.
– Spotkanie z ekspertami ZUS może przynieść wiele korzyści. Od kilku lat prowadzimy bezpłatne szkolenia, które cieszą
się dużym zainteresowaniem. Podczas spotkania z przedstawicielem ZUS można bowiem uzyskać informacje o obowiązujących przepisach, wprowadzonych zmianach albo wyjaśnić
indywidualne sprawy – informuje Małgorzata Zdrodowska, dyrektor I Oddziału ZUS w Warszawie.
Po przerwie wakacyjnej I Oddział ZUS w Warszawie rozpoczął kolejny cykl szkoleń skierowanych do przedsiębiorców,
pracowników, osób zainteresowanych interpretacją przepisów
związanych z ubezpieczeniami społecznymi.
Już od września w I Oddziale ZUS w Warszawie
i w Inspektoratach: na Woli (ul. Wrocławska 20), na Ochocie
(ul. Goleszowska 2) oraz na Żoliborzu (ul. Kasprowicza 151), organizowane są dwugodzinne szkolenia m.in. na temat:
warunków nabywania uprawnień do świadczeń długoterminowych (w tym: emerytur, świadczeń przedemerytalnych, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych);
zasad wydawania dokumentów potwierdzających
okresy składkowe i nieskładkowe, wysokość osiąganego przychodu dla potrzeb ustalania podstawy wymiaru świadczeń
oraz rozliczenia świadczeń w przypadku zatrudnienia świadczeniobiorców;
ustalania obowiązku ubezpieczenia społecznego
w kontekście zbiegów wynikających z wykonywania umów zleceń – zmiany w przepisach od 1 stycznia 2016 r.;
korygowania dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście nieprawidłowości dotyczących kont ubezpieczonych;
korygowania dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście błędów w kompletach rozliczeniowych i różnic pomiędzy raportami a deklaracją rozliczeniową;
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego –
ustalanie ustawodawstwa właściwego i ulg w spłacie należności z tytułu składek – formy pomocy dla przedsiębiorców.
Szczegółowy plan szkoleń na stronie www.zus.pl/o–zus/
kalendarium.
Justyna Borowska,
I Oddział ZUS w Warszawie

Gdzie wysyłać zgłoszenia na szkolenia
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail, przypisany do miejsca szkolenia:
I Oddział ZUS w Warszawie, ul. Senatorska 6/8, mail: Szkolenia_Oddzial_Warszawa1@zus.pl:
I Oddział ZUS w Warszawie, Inspektorat Warszawa-Żoliborz, mail: sekretariat_zoliborz@zus.pl
I Oddział ZUS w Warszawie, Inspektorat Warszawa-Ochota, mail: sekretariat_ochota@zus.pl
Więcej informacji:
Justyna Borowska, koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji,
Wydział Organizacji i Analiz I Oddział ZUS w Warszawie, tel. 22 538 20 21
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Perspektywy zatrudnienia w Polsce
Wzrost

Spadek

Bez zmian

Brak decyzji

Prognoza
netto zatrudnienia

Prognoza po korekcie
sezonowej

Q4 2017

%
12

%
5

%
78

%
5

%
+7

%
+8

Q3 2017
Q2 2017
Q1 2017
Q4 2016

14
18
12
15

5
5
8
7

74
73
73
75

7
4
7
3

+9
+13
+4
+8

+6
+10
+8
+10

Źródło: Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, IV kwartał 2017 r.
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Brak słupka wskazuje prognozę netto zatrudnienia na poziomie 0.

Pracodawcy w Polsce mają NRQVHNZHQWQLH
optymistyczne plany dotyczące zatrudnienia
w ostatnim kwartale 2017 r. W IV kwartale 2017 r.
zwiększenie całkowitego zatrudnienia planuje
12% biorących udział w badaniu pracodawców,
5% przewiduje redukcję etatów, a 78% deklaruje brak
zmian personalnych. Odnotowana na podstawie
deklaracji pracodawców prognoza netto zatrudnienia
dla Polski przed korektą sezonową wynosi +7%.
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Źródło: Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, IV kwartał 2017 r.

Po uwzględnieniu korekty sezonowej prognoza
netto zatrudnienia dla Polski wynosi +8%.
Prognoza pozostaje na zbliżonym poziomie zarówno
w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym.

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 nieuwzględnienie korekty będzie wyraźnie zaznaczone.
Barometr ManpowerGroup 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

C

M

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w WARSZAWIE
Filia w Płocku

Y

CM

MY

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

CY

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w WARSZAWIE

CMY

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

