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Gminne Centra Informacji (GCI) to placówki działające w sposób kompleksowy,
umożliwiające społeczności lokalnej dostęp do nowoczesnych technologii przekazu
informacji, mające wpływ na rozwój inicjatyw lokalnych oraz promujące
przedsiębiorstwa
działające
w
regionie.
Tworzenie GCI umożliwia lepszy kontakt z urzędami pracy poprzez stałą współpracę i
pomoc merytoryczną, przekazywanie ofert pracy, szkolenia itp., powodując skrócenie
drogi
klienta
(bezrobotnego,
poszukującego
pracy
)
do
urzędu.
Centra ukierunkowane są na integrację środowiska lokalnego z najbliższym otoczeniem
i regionem, podejmowanie działań, mających na celu zapobieganie i łagodzenie
negatywnych skutków bezrobocia, działalność informacyjną na rzecz małych i średnich
przedsiębiorstw. Oferta GCI skierowana jest między innymi do osób bezrobotnych i
poszukujących pracy, chcących podnieść lub zmienić własne kwalifikacje, uczniów i
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, pracodawców, osób chcących założyć własną
działalność
gospodarczą.
Centra zajmują się m.in. pomocą w aktywnym poszukiwaniu pracy, pisaniu
dokumentów (np.: CV, listu motywacyjnego itp.), informowaniem o dostępnych kursach
i szkoleniach, doradztwem z zakresu prawa pracy, kojarzeniem pracodawców z
osobami poszukującymi pracy. W GCI można skorzystać z usług biurowych (np. pisanie,
skanowanie, drukowanie, faksowanie, bindowanie, laminowanie), ze sprzętu
komputerowego, pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych,
wyszukiwania partnerów handlowych, promocji usług agroturystycznych, zasobów
informacji sieci Internetowej, kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych, działalności
reklamowo-informacyjnej, pomocy przy poszukiwaniu pracy i pracowników.
W Centrach można również uzyskać informacje o sytuacji na lokalnym, krajowym i
europejskim rynku pracy, formach i zasadach zakładania i prowadzenia małych i
średnich przedsiębiorstw, otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach, sieci
Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej, programach pomocowych Unii
Europejskiej,
polityce
strukturalnej
UE,
programach
wspólnotowych.
Pierwsze Gminne Centra Informacji powstały na Mazowszu w 2001 roku. Ich
powstawanie i rozwój były wspierane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w
ramach programów: „Agroalternatywa 2000", „Agroalternatywa 2001" oraz
Aktywizacja
Zawodowa
Absolwentów
„Pierwsza
Praca".
W 2013 r.Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przeprowadził coroczny monitoring
Gminnych Centrów Informacji na Mazowszu. Z przesłanych ankiet wynika, że
systematycznie zmienia się profil i charakter działalności Centrów. Ponadto
zdecydowanie zmniejszyła się ilość funkcjonujących GCI - ze 102 w 2006 r. do 37 w
2013
r.
W związku z powyższym z końcem 2013 r. WUP w Warszawie zakończył monitoring
działalności Gminnych Centrów Informacji w woj. mazowieckim. Nadal będzie
kontynuowana współpraca z istniejącymi Centrami w zależności od zgłaszanych przez
GCI potrzeb i możliwości, jakie w tym obszarze stwarza ustawa o promocji zatrudnienia
i
instytucjach
rynku
pracy.
Wszelkie informacje dotyczące Gminnych Centrów Informacji można uzyskać pod nr
tel. 22 532 22 74.
https://wupwarszawa.praca.gov.pl/rynek-pracy/instytucje-rynku-pracy/gminne-centra-informacji/?p_auth=S8vWTO5T&p_p_id=101_INST...
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• Mazowieckie GCI o sobie
• Adresy infocentrów na Mazowszu - stan na marzec 2014 r.
• Usytuowanie GCI na Mazowszu - mapka
Publikacje
• Raport o działalności Gminnych Centrów Informacji w województwie
mazowieckim (pdf; 376 kb) - publikacja zawiera wyniki ankiet przeprowadzonych
w GCI na Mazowszu w III kwartale 2009 r.
• Gminne Centrum Informacji. Usługi urzędów pracy bliżej klientów (pdf, zip, 398
kb) - drugie wydanie poradnika nt. tworzenia i prowadzenia gminnych centrów
informacji, zwanych także infocentrami lub telecentrami. W szczególnosci
adresowany do lokalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób
bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem.
• Jak prowadzić gminne centrum informacji - poradnik (word, zip, 1200 kb) pierwsze wydanie przewodnika nt. tworzenia i funkcjonowania infocentrów.
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