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 XPartnerstwo Eures – T „Beskydy” 
Kim jesteśmy?

Partnerstwo EURES-T „Beskydy” funkcjonuje od 2007 r.  
natomiast formalne zatwierdzenie partnerstwa nastąpi-
ło w  2008 r. Działania organizacji koordynowane są przez  
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Partnerstwo przygraniczne EURES – T „Beskydy” powsta-
ło w celu zmniejszania istniejących barier administracyj-

nych, prawnych, organizacyjnych w zakresie podejmowania 
pracy oraz zatrudniania pracowników na terenach przygra-
nicznych. Istotą partnerstwa jest zwiększenie integracji ryn-
ku pracy na obszarze styku Polski, Czech i Słowacji.

W ramach sieci EURES funkcjonuje kilkanaście partnerstw 
oraz inicjatyw przygranicznych wspierających pracodawców 
i  pracowników zamieszkujących jeden kraj a pracujących na 
terytorium innego kraju UE/EOG.

Przy wsparciu funduszy europejskich realizowane są pro-
jekty, w których uczestniczą regionalne i lokalne urzędy pracy, 
związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. Członkowie 
partnerstwa organizują targi pracy, giełdy pracy, warsztaty, se-
minaria, szkolenia i spotkania informacyjne. W centrum działań 
Partnerstwa znajdują się: informacja, doradztwo i pośrednictwo 
oraz zapewnienie szerokiego dostępu do informacji na temat 
warunków życia i pracy oraz rozwinięcie transgranicznej wy-
miany ofert pracy.

EURES – T „Beskydy” obejmuje w Polsce: miasta Bielsko 
Biała, Jastrzębie Zdrój oraz powiaty: cieszyński, głubczycki, ny-
ski, prudnicki, raciborski, wodzisławski i żywiecki, w Czechach 
powiaty: Bruntal, Opava, Novy Jicin, Trinec, Ostrava, Karvina, 
Frydek-Mistek, na Słowacji powiaty: Cadca, Namestovo i Dolny 
Kubin.

Partnerami są m.in.: polskie, czeskie i słowackie urzędy 
pracy, KG OHP oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i Kato-
wicach. Wśród partnerów są także organizacje pracodawców 
i związki zawodowe. Strona internetowa partnerstwa www.
eures-tbeskydy.eu.

Od stycznia 2014 roku EURES tworzy jedną z trzech osi Pro-
gramu na Rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI), 
która ma na celu wspierać mobilność zawodową. Odtąd part-
nerstwa mogą starać się o finansowanie swoich działań z Ko-
misji Europejskiej. Europejski program EaSI to instrument finan-
sowy UE, który ma promować wysokiej jakości i trwałe miejsca 
pracy.

W ramach grantu EaSI na rok 2016 członkowie partnerstwa 
zorganizowali m.in.: Międzynarodowe Transgraniczne Targi 
Pracy PERSPEKTYWY 2016 w Nysie, Transgraniczne Targi Pracy 
Edukacji i Przedsiębiorczości w Prudniku, Transgraniczne Targi 
Pracy i Giełdy Edukacji w Głubczycach, Międzynarodowe Tran-
sgraniczne Targi Pracy w Opavie, Beskidzkie Targi Pracy, Przed-
siębiorczości i Edukacji w Bielsku- Białej.
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Sieć Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES – tworzą 
publiczne służby zatrudnienia i ich partnerzy działający 

na rynkach pracy państw Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego (czyli państw Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, 
Liechtensteinu) i Szwajcarii.

Sieć EURES powołana została przez Komisję Europejską 
w celu wspierania pracowników zainteresowanych pracą w in-
nym kraju i pracodawców pragnących zatrudnić pracowników 
z zagranicy.

Usługi EURES świadczone są przez ok. 900 wykwalifikowa-
nych doradców EURES oraz przez ponad 100 tys. pracowników 
w 5 tys. lokalnych biurach pracy.

Doradcy EURES będący wyspecjalizowanymi pracownikami 
w dziedzinie międzynarodowego pośrednictwa pracy, poza 
usługami dla poszukujących pracy i pracodawców prowadzą 
szkolenia dla pracowników powiatowych urzędów pracy w celu 
wzmocnienia ich kompetencji i poprawy jakości świadczonych 
przez nich usług.

Najważniejszym narzędziem EURES jest portal internetowy 
www.eures.europa.eu na którym każdego dnia dostępnych 
jest ponad milion ofert pracy w całej Europie. Portal zawiera 
także ok. 300 tys. życiorysów kandydatów do pracy i dane ok.  
7 tys. pracodawców.

Głównymi zadaniami EURES jest pomaganie osobom po-
szukującym pracy w znalezieniu pracy w innym kraju UE/EOG, 
informowanie o warunkach życia i pracy, informowanie o moż-
liwościach kształcenia, doradztwo i pomoc w bezpiecznym 
podjęciu pracy za granicą.

Kadra EURES pomaga także pracodawcom w rekrutacjach 
personelu pochodzącego z innych krajów EOG.

Od niedawna działa nowe narzędzie Europejskie Dni Pra-
cy Online, dzięki którym pracodawcy i osoby poszukujące 
pracy mogą się „wirtualnie” spotkać bez potrzeby osobiste-
go uczestnictwa w targach. Odbywają się one na platformie  
www.europeanjobdays.eu. Internetowe targi pracy dają szan-
sę pracodawcom zaprezentować swoją firmę, rozpowszechnić 
swoje ogłoszenia o pracę, zgromadzić aplikacje kandydatów, 
a w dniu targów bezpośrednio porozmawiać z poszukującymi 
pracy za pomocą aplikacji online Netop Live Guide. Poszukujący 
pracy z kolei mogą, poza przeglądaniem ofert pracy i przesyła-
niem swoich CV, skorzystać z porad doradców EURES i innych 
instytucji uczestniczących w danym wydarzeniu. Mogą po-
nadto obejrzeć filmy i prezentacje dotyczące warunków życia 
i pracy w różnych krajach, zasad poruszania się po rynku pracy 
i poszukiwania pracy, czy prezentacje związane z ubezpiecze-
niami i podatkami.

Od roku 2012 realizowany jest program „Twoja pierwsza 
praca z EURES-em”. Jego celem jest pomoc młodym ludziom 
do 35 roku życia w znalezieniu zatrudnienia, miejsca odby-
cia stażu lub praktyki zawodowej w innym państwie człon-
kowskim a pracodawcom w znalezieniu wykwalifikowanych 
kandydatów. Zarejestrowani w programie uczestnicy mogą 
otrzymać wsparcie finansowe m.in. na pokrycie kosztów po-
dróży w związku z rozmową o pracę w kraju UE/EOG, pokry-
cie kosztów wyjazdu w celu podjęcia pracy w kraju UE/EOG na 
podstawie umowy o pracę, pokrycie (w ograniczonym zakresie) 
kosztów kursu językowego itd.

Więcej informacji znajduje się na stronie  
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/your-first-eures-job-js

 XEuropejskie Służby Zatrudnienia 
 E-U-R-E-S
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EURES W POLSCE

Usługi EURES w Polsce świadczone są przez doradców  
EURES i asystentów EURES w wojewódzkich urzędach pracy 
oraz Ochotniczych Hufcach Pracy. W powiatowych urzędach 
pracy zadania EURES wykonują wybrani pośrednicy pracy, dane 
kontaktowe do powiatowych urzędów pracy dostępne są na 
stronach internetowych tych urzędów. Koordynacją zajmuje się 
Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej.

Dane kontaktowe do doradców EURES w Polsce znajdują się 
na stronie www.eures.praca.gov.pl w zakładce „Kadra EURES”

Usługi EURES są w pełni zintegrowane z usługami świad-
czonymi przez polskie urzędy pracy i obejmują m.in:

\f doradztwo;
\f informowanie o warunkach życia i pracy;
\f realizację projektów międzynarodowych.

Strona internetowa EURES Polska: www.eures.praca.gov.pl
Oferty pracy za granicą w sieci EURES realizowane przez polskie 
urzędy pracy: www.oferty.praca.gov.pl – oferty są tłumaczo-
ne na język polski.

EURES W CZECHACH

Doradcy EURES pracują w oddziałach regionalnych cze-
skiego urzędu pracy i w wybranych punktach kontaktowych, 
w miejscowościach: Frydek-Mistek, Cheb i Usti nad Orlici. W in-
nych oddziałach urzędu pracy można otrzymać podstawowe 
informacje o ofercie sieci EURES. W punktach kontaktowych, 
w których nie ma doradcy EURES, pracują osoby kontaktowe, 
które są w stanie udzielać podstawowych informacji o sieci  
EURES, dostarczać materiały informacyjne, zapoznawać z krajo-
wą bazą ofert pracy i europejskim portalem EURES. Zarządze-
niem siecią EURES na terenie Czech zajmuje się Krajowe Biuro 
Koordynacji w Generalnej Dyrekcji Urzędów Pracy Republiki 
Czeskiej.

Lista doradców EURES oraz osób kontaktowych w Czechach 
znajdują się na czeskim portalu EURES https://portal.mpsv.cz/
eures – zakładka Seznam EURES poradců a kontaktních osob.

Czeski EURES w mediach społecznościowych:
\f www.facebook.com/eures.cz
\f https://twitter.com/EURESjob
\f www.linkedin.com/company/eures-czech-republic

EURES NA SŁOWACJI

Usługi EURES na Słowacji są dostępne za pośrednictwem 
doradców EURES i asystentów EURES we wszystkich 46 urzę-
dach pracy. Na Słowacji jest obecnie 24 doradców EURES i kil-
kudziesięciu asystentów EURES. Kontakt z doradcami i asysten-
tami EURES można nawiązać poprzez stronę www.eures.sk 
(zakładka kontakty).

Strona ta jest krajowym portalem usług europejskich służb 
zatrudnienia, zgromadzone są tam informacje dla poszukują-
cych pracy i pracodawców, informacje o warunkach życia i pra-
cy w krajach EOG, a także aktualne informacje o wydarzeniach 
realizowanych przez sieć EURES.

W regionie przygranicznym na obszarze funkcjonowania 
partnerstwa EURES-T „Beskydy” działa trzech doradców w miej-
scowościach: Cadca, Dolny Kubin i Namestovo.

Słowacki EURES w mediach społecznościowych:
\f https://www.facebook.com/eures.slovakia
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SYTUACJA NA PRZYGRANICZNYCH RYNKACH PRACY

REPUBLIKA CZESKA

REPUBLIKA SŁOWACKA
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Obywatele krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego i Szwajcarii nie potrzebują pozwoleń 

na pracę ani w Republice Czeskiej ani na Słowacji. Poszuku-
jąc pracy w Czechach i na Słowacji można skorzystać z ofert 
pracy w ramach sieci EURES znajdujących się na portalu  
www.eures.europa.eu. Z kolei oferty pracy tłumaczone 
na język polski znajdują się w Centralnej Bazie Ofert Pracy  
http://oferty.praca.gov.pl – należy wybrać opcję „Szukaj 
pracy” a następnie wybrać zawód, kraj, szczegóły oferty 
i kliknąć „szukaj”. Ukaże nam się lista ofert pracy z danymi 
kontaktowymi do pracodawcy i sposobem aplikowania. 
O  oferty pracy możemy zapytać także doradców EURES 
w Polsce (w wojewódzkich urzędach pracy).

CZECHY

Istnieje wiele możliwości dla osób poszukujących pracy 
w Czechach. Wszystkie możliwości poszukiwania pracy są do-
stępne zarówno dla obywateli czeskich jak i dla obywateli kra-
jów Unii Europejskiej.

Urzędy pracy i sieć EURES: usługi publicznych służb 
zatrudnienia oferowane są bezpłatnie, a aktualne oferty pracy 
można znaleźć samodzielnie na stronie portalu Ministerstwa 
Pracy i  Spraw Socjalnych: http://portal.mpsv.cz w zakładce 
Hledání volných míst. Można skontaktować się także z cze-
skimi doradcami EURES (w urzędach pracy miast wojewódz-
kich) – szczegółowy wykaz doradców znajduje się na stronie  
http://portal.mpsv.cz/eures/kontakty).

Czeskie agencje zatrudnienia: każda z nich musi po-
siadać licencję wydaną przez Ministerstwo Pracy i Spraw  
Socjalnych. Wyszukiwarka agencji zatrudnienia posiadających 
certyfikaty do prowadzenia pośrednictwa pracy znajduje się na 
stronie: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace. Agencje 
w Czechach nie mogą pobierać opłat od osób poszukujących 
pracy.

Internet: Istnieje także bardzo wiele portali internetowych 
zajmujących się publikowaniem ofert pracy czy doradztwem 
dla poszukujących pracy i pracodawców. Przykładowe portale 
z ofertami pracy, poradami i bazami CV: 

\f www.prace.cz 
\f www.jobs.cz 
\f www.jobdnes.cz 
\f http://prace.annonce.cz 
\f www.cvonline.cz 
\f www.joblist.cz 
\f www.monster.cz 
\f www.ikariera.cz 
\f http://prace.hyperinzerce.cz

SŁOWACJA

Szukając pracy w dowolnym miejscu na Słowacji, należy 
przede wszystkim zastanowić się, jaki rodzaj pracy chce się wy-
konywać i jakie są realnie dostępne oferty na rynku. Przegląda-
jąc oferty pracy trzeba wziąć pod uwagę posiadane kwalifikacje 
i umiejętności. Poszukiwanie pracy on-line: można odwiedzić 
strony internetowe agencji rządowych lub prywatnych portali 
na Słowacji. Na niektórych portalach można zarejestrować swój 
życiorys (CV) lub utworzyć własny profil pokazując swój poten-
cjał na rynku pracy. Poszukując pracy można przeszukiwać ofer-
ty pracy w prasie, a także czasopisma reklamowe specjalizujące 
się w ogłoszeniach o pracę.

Urzędy pracy i sieć EURES: obywatel Polski może skon-
taktować się z Urzędem Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny, 
bądź nawiązać kontakt z doradcami EURES, którzy mogą po-
móc w  znalezieniu pracy na Słowacji. Słowacka strona inter-
netowa sieci EURES www.eures.sk – wykaz słowackiej kadry 
EURES znajduje się w zakładce Kontakty. Oferty pracy zgłasza-
ne do słowackich urzędów pracy można znaleźć na stronie  
www.upsvar.sk/volne-pracovne-miesta.html?page_id=12925.

Słowackie agencje zatrudnienia: Korzystając z usług 
prywatnych agencji należy pamiętać, że usługi pośrednictwa 
pracy na Słowacji może świadczyć osoba fizyczna lub praw-
na, która posiada zezwolenie na prowadzenie działalności go-
spodarczej w tym zakresie, wydane przez urząd ds. działalno-
ści gospodarczej – w przypadku agencji pośrednictwa pracy 
(Agentúry sprostredkovania zamestnania za úhradu), uzyskała 
pozwolenie wydane przez Centrum Pracy, Spraw Socjalnych 
i Rodziny (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny) w przypadku 
agencji pracy tymczasowej i pracy subwencjonowanej. Wykaz 
tych agencji można znaleźć na stronach www.upsvar.sk (nale-
ży wybrać Služby zamestnanosti/Neštátne služby zamestnano-
sti/a następnie Sprostredkovanie zamestnania za úhradu wykaz 
za Rejestrem Przedsiębiorstw, Agentúry dočasného zamest-
návania zoznam – wykaz agencji pracy tymczasowej, Agentúry 
podporovaného zamestnávania zoznam – wykaz agencji pracy 
subwencjonowanej).

Internet: poza usługami publicznych i niepublicznych 
służb zatrudnienia, można skorzystać z wielu portali interneto-
wych, na których znajdują się zarówno oferty pracy, jak i bazy 
CV czy poradniki, przykładowe strony internetowe: 

\f www.istp.sk 
\f www.profesia.sk 
\f www.job.sk 
\f www.jobs.cz 
\f http://praca.sme.sk 
\f www.kariera.zoznam.sk 
\f www.brigada.sk

 XPoszukiwanie pracy w Czechach  
i na Słowacji
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Zasada sumowania okresów zatrudnienia i ubezpie-
czenia – dokument U1

Osoby, które pracowały za granicą, mogą ten okres zaliczyć 
do okresu wymaganego do nabycia zasiłku dla bezrobotnych 
w  Polsce. Łączeniu podlegają zarówno okresy zatrudnienia 
i ubezpieczenia, jak też okresy prowadzenia działalności na wła-
sny rachunek. Dokument potwierdzający okresy zatrudnienia 
i ubezpieczenia – U1 – wystawia właściwa zagraniczna insty-
tucja. Po powrocie do kraju należy zarejestrować się we wła-
ściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy, 
a następnie zgłosić do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, gdzie wy-
dawana jest decyzja w sprawie przyznania zasiłku. Uwaga! Zasi-
łek przyznaje kraj ostatniego zatrudnienia. Tak więc Polak, który 
pracował za granicą w pierwszej kolejności powinien rejestro-
wać się i ubiegać o zasiłek w kraju, w którym ostatnio pracował.

Transfer zasiłku do Polski – dokument U2

Osoby, które nabyły prawo do zasiłku dla bezrobotnych 
za granicą, mogą „przenieść” go na okres 3 lub 6 miesięcy do 
Polski. Transfer zasiłku odbywa się na podstawie formularza U2, 
który uprawnia do przeniesienia prawa do zasiłku do Polski. Po 
powrocie do kraju należy w ciągu 7 dni zarejestrować się we 
właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie 
pracy, jako osoba poszukująca pracy. Następnie trzeba się zgło-
sić do WUP celem potwierdzenia transferu zasiłku. Transfer za-
siłku z zagranicy może być korzystny ponieważ kwoty zasiłków 
zagranicznych są zazwyczaj wyższe od polskiego zasiłku.

Informacje o warunkach życia i pracy w krajach UE/EOG: 
https://eures.praca.gov.pl  

w zakładce Poznaj warunki życia i pracy

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Czechach

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które praco-
wały przynajmniej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat 
przed dniem zarejestrowania.
Zasiłek nie przysługuje osobom które m.in.:

\f spełniają kryteria uzyskania emerytury, pobierają zasiłek 
chorobowy, zostały powołane do odbycia zasadniczej 
służby wojskowej, są aresztowane, odmówiły bez uza-
sadnionej przyczyny podjęcia zatrudnienia.

Okres pobierania zasiłku wynosi:
\f dla osób poniżej 50 lat – 5 miesięcy,
\f dla osób pomiędzy 50 a 55 rokiem życia – 8 miesięcy,
\f dla osób powyżej 55 lat – 11 miesięcy.

Osoby po 50 roku życia muszą posiadać co najmniej 25 letni 
staż pracy, aby otrzymywać zasiłek w wyższej wysokości.

Wysokość zasiłku jest wyliczona na podstawie średniego 
miesięcznego wynagrodzenia netto otrzymywanego w ostat-
nim okresie przed zakończeniem zatrudnienia i wynosi:

\f przez pierwsze dwa miesiące – 65%,
\f przez następne dwa miesiące – 50%,
\f w ciągu pozostałych miesięcy – 45%,
\f dla poszukujących pracy uczestniczących w  progra-

mach przekwalifikowania – 60%.

W przypadku gdy pracownik odejdzie na własną prośbę lub 
za porozumieniem stron wysokość zasiłku przez cały okres wy-
niesie maksymalnie 45%.

Szczegółowe informacje:  
http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/209/223/4767.html

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych na Słowacji

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom zarejestro-
wanym w  lokalnym urzędzie pracy jako bezrobotne, które 
opłacały składki na ubezpieczenie przez przynajmniej 2 lata 
(730 dni) w ciągu 3 lat poprzedzających rejestrację w urzędzie 
pracy. Osoba zarejestrowana w słowackim urzędzie pracy ma 
pewne obowiązki tj. musi się zgłaszać się do słowackiego urzę-
du pracy min. 1 raz w miesiącu. Zasiłek wypłacany jest osobom 
bezrobotnym przez okres 4 – 6 miesięcy. Zasiłek nie przysługu-
je bezrobotnemu w czasie, kiedy pobiera inny zasiłek, np. ma-
cierzyński lub chorobowy, a także jeśli zostanie wyrejestrowany 
z  lokalnego urzędu pracy. Wysokość zasiłku wynosi połowę 
dziennej podstawy wymiaru składki opłacanej na ubezpiecze-
nie z tytułu bezrobocia mnożonej przez liczbę dni w miesiącu. 
Zasiłek jest wypłacany miesięcznie. Na przykład jeśli w pierw-
szej połowie 2016 roku podstawa wymiaru składki wynosiła 
56,4165 euro, maksymalna kwota świadczeń w miesiącu, który 
miał 31 dni wynosiła 874,50 euro.

Jeśli pracowaliśmy na terenie Słowacji i  tam przebywamy, 
wówczas należy udać się do najbliższej Agencji Ubezpieczenia 
Społecznego (Sociálna Poisťovňa www.socpoist.sk) i  złożyć 
wniosek o  przyznanie prawa do zasiłku, decyzję o  rejestracji 
otrzymaną ze słowackiego urzędu pracy (Úrad práce socjálnych 
vecí a  rodiny) oraz wszelkie dokumenty potwierdzające za-
trudnienie i odprowadzenie składek na ubezpieczenie. Osoba 
pobierająca zasiłek jest zobowiązana do informowania Agencji 
Ubezpieczenia Społecznego o wszelkich okolicznościach mają-
cych wpływ na wypłatę tego świadczenia.

Szczegółowe informacje: 
http://www.socpoist.sk/davka-v-nezamestnanosti/1361s

 XŚwiadczenia z tytułu bezrobocia 
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Obywatele Polski – jako pełnoprawnego członka Unii Eu-
ropejskiej – mogą korzystać ze swobodnego przepły-

wu pracowników. Mogą podjąć pracę we wszystkich krajach 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego kra-
je UE oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein, możliwe jest 
także podjęcie pracy w Szwajcarii. Należy jednak pamiętać, 
że każdy taki wyjazd wiąże się z ryzykiem związanym m.in. 
z nieuczciwym pracodawcą, nieuczciwą firmą pośredniczą-
cą w  organizowaniu pracy, oszustami liczącymi na naszą 
niewiedzę czy brak doświadczenia.

Pierwszą zasadą bezpiecznej pracy za granicą jest: Poszu-
kaj pracy będąc jeszcze w kraju!

„Przygodę” z karierą zawodową za granicą warto rozpo-
cząć od skorzystania z usług sieci EURES. Oferty pracy w języku 
polskim przekazane do Polski przez zagraniczne urzędy pracy 
znajdują się na stronie www.oferty.praca.gov.pl. We wszyst-
kich wojewódzkich urzędach pracy i  komendach wojewódz-
kich OHP pracują doradcy EURES – specjaliści od pośrednictwa 
pracy i  doradztwa w  zakresie mobilności międzynarodowej. 
Niezastąpioną bazą informacji są portale internetowe związa-
ne z  EURES lub go uzupełniające jak: www.eures.europa.eu 
(główny portal EURES, www.eures.praca.gov.pl (EURES Pol-
ska), http://europa.eu/youreurope/index.htm (Twoja Europa), 
www.eurodesk.pl (Eurodesk).

Osoby w  wieku 18-30 lat mogą skorzystać z  programu 
„Twoja pierwsza praca przez EURES”. W  ramach programu 
mogą otrzymać nie tylko ofertę zatrudnienia ale także wspar-
cie finansowe przy wyjeździe na rozmowy kwalifikacyjne 
czy przeprowadzce do innego kraju. Szczegóły u  partnerów:  
Włochy (www.yourfirsteuresjob.eu), Szwecja (www.yourfir-
steuresjob.se)

Jeżeli nie znaleźliśmy dla siebie nic odpowiedniego w urzę-
dach pracy, można skierować swoje kroki do prywatnej agencji 
zatrudnienia. Jeśli korzystamy z  usług polskiego pośrednika: 
należy sprawdzić, czy firma jest wpisana do rejestru agencji za-
trudnienia. Wykaz dostępny jest na stronie Krajowego Rejestru 
Agencji Zatrudnienia: www.stor.praca.gov.pl.

Można tam znaleźć adresy i numery telefonów firm posia-
dających „certyfikat”. Prowadzenie agencji zatrudnienia bez 
wpisu do rejestru jest nielegalne. W Polsce agencja nie może 
pobierać opłat za pośrednictwo od osób poszukujących pracy. 
Jedyne opłaty, jakie mogą być pobierane, to opłaty na pokrycie 
kosztów transportu, koszty badań lekarskich oraz tłumaczeń 
i to w wysokości faktycznie poniesionych przez agencję kosz-
tów. Agencja powinna zawrzeć z osobą wyjeżdżającą do pracy 
umowę, musi mieć także umowę zawartą z pracodawcą zagra-
nicznym.

Szczególnym rodzajem agencji jest agencja pracy tym-
czasowej, która kieruje własnych pracowników do pracodawcy 
użytkownika (także za granicę). W takim przypadku to agencja 
jest naszym pracodawcą, z  nią podpisujemy umowę o  pracę 
i ona wypłaca nam wynagrodzenie.

Warto sprawdzić czy polska agencja należy do jednego ze 
stowarzyszeń agencji pracy: Ogólnopolski Konwent Agencji 
Pracy http://okap.org.pl, Stowarzyszenie Agencji Pracy www.
saz.org.pl i polskie Forum HR www.polskieforumhr.pl.

Możemy wykorzystać także inne źródła poszukiwania pracy 
za granicą, należy jednak pamiętać że mogą one nieść za sobą 
zwiększone ryzyko: bezpośredni kontakt z pracodawcą zagra-
nicznym, zagraniczne agencje pośrednictwa pracy, portale 
z pracą, czy rodzina i znajomi.

Najmniej niebezpiecznym źródłem pracy wydają się być 
znajomi (ale nie ci których poznaliśmy w samolocie) i rodzina. 
Należy jednak pamiętać że nasza kariera za granicą będzie za-
leżała tylko od nas i od pracodawcy, u którego będziemy pra-
cować.

 XBezpieczna praca za granicą  
– o czym należy pamiętać

• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wydało specjalny 
poradnik „Bezpieczne wyjazdy do pracy”, gdzie znajdziecie 
Państwo wiele cennych informacji dla osób poszukujących 
pracy za granicą. Poradnik znajduje się na stronie:   
http://www.mpips.gov.pl

• MSZ prowadzi poradnik pn. „Polak za granicą”:  
https://polakzagranica.msz.gov.pl

• MRPiPS wydało ulotkę „Bezpieczne wyjazdy”: https://eures.
praca.gov.pl/zal/informacje/bezpieczne_wyjazdy.pdf

• Ciekawe porady znajdziecie Państwo na stronie Fundacji 
przeciwko Handlowi Ludźmi Niewolnictwu La Strada: 
www.strada.org.pl

• Z kolei sprawami zaginięć zajmuje się Fundacja Itaka: 
www.itaka.org.pl

• Polecamy poradnik bezpieczna praca za granicą: 
www.bezpieczny-wyjazd.eu/wp-content/uploads/porad-
nik_-_bezpieczna_praca_za_granica.pdf

• Kampania bezpieczna praca: www.bezpiecznapraca.eu
• Strona Narodowego Funduszu Zdrowia zawiera informacje 

na temat opieki zdrowotnej w Polsce i Unii Europejskiej: 
www.nfz.gov.pl

• Wykaz polskich placówek dyplomatycznych znajdziecie 
Państwo na stronie: www.msz.gov.pl

• Oferty pracy oraz informacje o życiu oraz warunkach pracy 
w krajach UE/EOG: www.eures.europa.eu oraz www.eures.
praca.gov.pl

• Czeska państwowa inspekcja pracy: www.suip.cz
• Krajowy Inspektorat Pracy na Słowacji: www.nip.sk
• Polska Państwowa Inspekcja Pracy: www.pip.gov.pl
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CO SŁYCHAĆ U PARTNERÓW?

Transgraniczne Targi Pracy Edukacji i  Przedsiębiorczości 
w  Prudniku odbywają się corocznie wiosną w  Sali Li-

ceum Ogólnokształcącego w  Prudniku gromadząc w  jed-
nym miejscu pracodawców, poszukujących pracy i młodzież 
szkolną.

Targi, jak sama nazwa mówi – transgraniczne – odbywają 
się przy współpracy partnerów z Polski, Czech i Słowacji w ra-
mach Partnerstwa EURES – T „Beskydy”.

Głównym celem wydarzenia jest prezentacja oferty edu-
kacyjnej, krajowych i zagranicznych ofert pracy oraz promocja 
przedsiębiorczości.

Podczas targów odbywają się prelekcje, seminaria i konfe-
rencje. W 2016 roku – Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku – zor-
ganizował seminarium dla uczniów ostatnich klas szkół gimna-
zjalnych. Celem spotkania było przedstawienie gimnazjalistom 
oferty edukacyjnej oraz zatrudnieniowej na terenie powiatu 
prudnickiego. W jego trakcie zaprezentowały się 4 szkoły śred-
nie z powiatu prudnickiego, a także 3 lokalnych pracodawców. 
W spotkaniu wzięło udział ok. 200 uczniów.

CO SŁYCHAĆ U PARTNERÓW?

 XTransgraniczne Targi Pracy Edukacji  
i Przedsiębiorczości w Prudniku

O targach... w skrócie:
\f w targach odbywających się w dniu 17.04.2015 r. wzięło 

udział 55 wystawców z Polski i Czech, w tym kilkanaście 
uczelni wyższych, szkół zawodowych i policealnych. Nie 
zabrakło także ofert pracy, które prezentowali praco-
dawcy oraz Powiatowe Urzędy Pracy z Prudnika, Głub-
czyc oraz Nysy. W  targach wziął udział także doradca 
EURES z WUP w Opolu, który udostępniał oferty pracy 
za granicą w ramach sieci EURES i udzielał porad doty-
czących podejmowania pracy za granicą. Szacuje się, że 
liczba odwiedzających wyniosła ok. 850 osób z  Polski 
i Czech.
\f w targach odbywających się w dniu 8.04.2016 r. wzię-

ło udział 46 wystawców, w tym podobnie jak w latach 
ubiegłych uczelnie wyższe, szkoły zawodowe oraz po-
licealne. Ofertę zatrudnieniową prezentowali pracodaw-
cy, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i powiatowe urzę-
dy pracy oraz agencje zatrudnienia. Z  szacunkowych 
danych wynika, że liczba odwiedzających wyniosła oko-
ło 900 osób.

Opracował: Krzysztof Mulik – Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
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Blisko 2000 odwiedzających mogło zapoznać się z  szero-
kim wachlarzem prezentowanych ofert pracy, który obejmo-
wał ponad 1000 stanowisk pracy m. in. z branży: produkcyjnej, 
budowlanej, elektroenergetycznej, mechanicznej i medycznej. 
Wśród czterdziestu wystawców byli zarówno pracodawcy kra-
jowi jak i zagraniczni, agencje zatrudnienia, sąsiednie powiato-
we urzędy pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Wojewódzki Urząd 
Pracy w  Opolu (oferty pracy EURES), a  także przedstawiciele 
sąsiedniego partnerstwa TriRegio.

Opracował: Daniel Machnik – Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Kilkudziesięciu wystawców, którzy oferowali ponad 1000 
miejsc pracy, jak co roku przyciągnęło tłumy odwiedza-

jących do Hali Sportowej Diecezjalnego Gimnazjum i  Li-
ceum Humanistycznego w Nysie. Odwiedzający targi to już 
nie tylko mieszkańcy powiatu ale także poszukujący ofert 
pracy z drugiego końca województwa opolskiego.

W dniu 18 marca 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nysie 
zorganizował Międzynarodowe Transgraniczne Targi Pracy PER-
SPEKTYWY 2016 odbywające się pod egidą transgranicznego 
partnerstwa EURES – T „Beskydy”.

Targi cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Od-
wiedzający, mogli w  jednym miejscu i  czasie porozmawiać 
z  pracodawcami zarówno krajowymi jak i  zagranicznymi re-
prezentującymi różnorodne branże, porównać oferty pracy, 
przeprowadzić rozmowy rekrutacyjne i  złożyć dokumenty 
aplikacyjne. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, zarówno pra-
cę sezonową jaki i pracę stałą. Wśród wystawców nie zabrakło 
również pracodawców czeskich oraz przedstawicieli organizacji 
partnerskich – członków partnerstwa EURES- T „Beskydy”.

 XPerspektywy 2016 – Międzynarodowe 
Transgraniczne Targi Pracy w Nysie
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CO SŁYCHAĆ U PARTNERÓW?

W dniu 6 kwietnia 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Raci-
borzu zorganizował „Dzień Pracodawcy” skierowany do Małych 
i  Średnich Przedsiębiorstw. Wydarzenie było częścią Europej-
skich Dni Pracodawcy odbywających się w całej Europie z ini-
cjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia.

Celem Europejskich Dni Pracodawcy jest wspieranie współ-
pracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrud-
nienia, podniesienie wiedzy pracodawców w  zakresie usług 
oferowanych przez PSZ, kreowanie pozytywnego i  profesjo-
nalnego wizerunku urzędów pracy oraz pomoc pracodawcom 
w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w  Raciborzu włączył się w  niniej-
szą inicjatywę zapraszając do urzędu lokalnych pracodawców 

W  dniu 25 maja 2016 r. w  siedzibie Powiatowego Urzędu 
Pracy w Raciborzu odbyło się spotkanie rekrutacyjne na rzecz 
czeskiego pracodawcy firmy LANEX a.s. na stanowisko pracow-
nika produkcyjnego.

Pracodawca – przedsiębiorstwo LANEX z miejscowości Bo-
latice leżącej 20 km od Raciborza, to producent z branży tek-
styliów technicznych, w  szczególności lin, sznurów i  włókien. 
Firma zatrudnia obecnie 370 pracowników.

W spotkaniu wzięło udział 30 osób bezrobotnych i poszu-
kujących pracy z czego 7 osób zostało zatrudnionych.

Opracowała: Małgorzata Janiczek  
– Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu

 XEuropejski dzień pracodawcy  
w Raciborzu

w celu zapoznania ich z usługami publicznych służb zatrudnie-
nia. Pracownicy urzędu poinformowali także o usługach EURES, 
w tym o funkcjonującym na pograniczu polsko-czesko-słowac-
kim Partnerstwie EURES-T „Beskydy”. Przedsiębiorcy dowiedzie-
li się m.in. o możliwościach zatrudnienia pracowników miesz-
kających tuż obok – po drugiej stronie granicy, otrzymali także 
ogólne informacje na temat warunków zatrudnienia w Polsce 
pracowników z innego kraju UE/EOG.

Wszyscy pracodawcy, którzy przybyli na wydarzenie otrzy-
mali pakiet praktycznych informacji na temat korzystania z por-
talu EURES oraz portalu Twoja Europa, otrzymali także ulotki 
informacyjne i materiały promocyjne.

 XPrzygraniczne pośrednictwo pracy
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W  dniu 19 kwietnia 2016  r. myśliwskim hejnałem odegra-
nym przez ucznia Technikum Leśnego Zespołu Szkól z Tułowic 
w głubczyckim Ratuszu uroczyście otwarto Transgraniczne Tar-
gi Pracy i  Giełdy Edukacji. Tegoroczne wydarzenie odbyło się 
w ramach Partnerstwa Transgranicznego EURES-T „Beskydy”.

W targach uczestniczyli wystawcy z Polski oraz Czech. Lo-
kalni przedsiębiorcy biorąc udział w wydarzeniu mogli zapre-
zentować prowadzoną przez siebie działalność a  także pozy-
skać nowych pracowników. Wielu spośród wystawiających się 
pracodawców skorzystało z tej możliwości i prowadziło rekru-
tację pracowników.

Z drugiej strony, odwiedzający tego dnia głubczycki Ratusz 
mieszkańcy powiatu mogli zapoznać się z ofertami pracy oraz 
skorzystać z porad pracowników różnych instytucji i urzędów.

Organizatorzy głubczyckich targów nie zapomnieli o gim-
nazjalistach i młodzieży ostatnich klas szkół średnich. Dla nich 
przygotowano szeroki wachlarz oferty edukacyjnej, na sto-
iskach prezentowały się szkoły średnie z powiatu głubczyckie-
go a także uczelnie wyższe z województw: opolskiego, dolno-
śląskiego i śląskiego.

 XTransgraniczne Targi Pracy i Giełdy 
Edukacji w Głubczycach

W  targach wzięło udział 56 wystawców, którzy tego dnia 
przedstawili łącznie 235 ofert pracy wśród, których znajdowały 
się zarówno lokalne oferty pracy jak i oferty pracy za granicą. 
Każdy odwiedzający mógł znaleźć coś dla siebie – młodzież – 
oferty edukacyjne, poszukujący pracy – oferty zatrudnienia.

Organizatorami Transgranicznych Targów Pracy i  Gieł-
dy Edukacji był Starosta Głubczycki, Powiatowy Urząd Pracy 
w Głubczycach oraz Opolska Wojewódzka Komenda Ochotni-
czych Hufców Pracy w Opolu.

Opracował: Jacek Karpina – Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach
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Z  inicjatywy Centrum Edukacji i  Pracy Młodzieży OHP 
w  Bielsku- Białej odbyły się: Polsko – Słowacki Młodzieżowy 
Dzień Pracy w Żywcu i Polsko – Czeski Młodzieżowy Dzień Pra-
cy w Cieszynie. Celem wydarzeń było przybliżenie słowackiego 
i czeskiego rynku pracy oraz promocja transgranicznej mobil-
ności zawodowej.

Dzień Pracy w  Żywcu miał miejsce 25 maja 2016 r. na te-
renie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu, 
natomiast cieszyński Dzień Pracy odbył się 15 czerwca 2016 r. na 
terenie Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie, oba wy-
darzenia otworzył Wojewódzki Komendant Pan Bogumił Kanik.

W Młodzieżowych Dniach Pracy wzięli udział polscy, czescy 
i słowaccy pracodawcy, ponadto wśród wystawców byli przed-
stawicieli różnych instytucji m.in.: Powiatowe Urzędy Pracy 
z Żywca i Cieszyna, filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Bielsku 
Białej, UPSVAR (słowacki Urząd Pracy, Spraw Społecznych i Ro-
dziny) z Namestova oraz Regionalny Ośrodek Debaty Między-
narodowej z Katowic.

 XMłodzieżowe Dni Pracy  
w Żywcu i Cieszynie

Osoby uczestniczące w Dniach Pracy miały możliwość za-
poznania się z ofertami pracy w Polsce, Czechach i na Słowacji, 
mogły także skorzystać z porad doradców zawodowych z Mo-
bilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w  Bielsku-Białej 
oraz Młodzieżowego Centrum Kariery w Żywcu, Ujsołach, Jele-
śni, Węgierskiej Górce i Skoczowie.

Młodzieżowe Dni Pracy odwiedziła liczna grupa młodzieży 
szkół średnich, która miała okazję sprawdzić możliwości rozwo-
ju swojej kariery zawodowej oraz poznać zalety przygraniczne-
go rynku pracy.

Opracowała: Monika Dziedzic  
– Młodzieżowe Biuro Pracy OHP w Bielsku-Białej
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Ponad tysiąc ofert pracy oferowali wystawcy na Wakacyj-
nym Kiermaszu Pracy zorganizowanym po raz piąty przez Po-
wiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu. Kiermasz odbył się w dniu 
16 czerwca 2016 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Wo-
dzisławiu.

W wydarzeniu wzięli udział pracodawcy (Kozielski sp. z o.o., 
Plantacja Borówki Wysokiej – A. Woryna, Grupa Pascal Sp. z o.o.),  
agencje zatrudnienia (Workforce sp. z  o.o., Sis Work, Good 
Job), przedstawiciele Ochotniczych Hufców Pracy (Punkty Po-
średnictwa Pracy z Wodzisławia, Radlina, Raciborza, Czerwion-
ki – Leszczyny, Rybnika, Jastrzębia Zdroju i  Żor, Młodzieżowe 
Centrum Kariery z Pszowa oraz Szkolny Ośrodek Kariery z Wo-

 XWakacyjny Kiermasz Pracy 2016

dzisławia Śląskiego), ponadto Rybnicka filia Politechniki Śląskiej 
oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (oferty pracy w ra-
mach sieci EURES).

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. zorganizował sto-
isko informacyjne partnerstwa EURES – T „Beskydy”, na którym 
zainteresowana młodzież mogła uzyskać informacje na temat 
możliwości podjęcia pracy wakacyjnej za granicą w ramach sie-
ci EURES – w szczególności w obszarze przygranicznym. Z kolei 
pracodawcy poszukujący pracowników otrzymali informacje 
dotyczące możliwości zatrudnienia obywateli Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. Każdy uczestnik wydarzenia miał 
możliwość zapoznania się ofertami pracy za granicą – w szcze-
gólności ofertami pracy w  Republice Czeskiej. Odwiedzający 
otrzymali bezpłatne publikacje Unii Europejskiej dotyczące 
poszukiwania pracy za granicą, natomiast pracodawcy uzyskali 
informacje na temat zasad i  procedur prowadzenia rekrutacji 
kandydatów z zagranicy na wolne stanowiska pracy.

Z  roku na rok zainteresowanie kiermaszem staje się co-
raz większe zarówno ze strony osób poszukujących pracy, jak 
również ze strony wystawców. W 2016 r. w WKP wzięło udział  
20 wystawców, którzy zaoferowali 1208 miejsc pracy, odno-
towano iż 1009 osób zgłosiło swoje zainteresowanie ofertami 
pracy przedstawianymi podczas kiermaszu.

Opracowała: Angelika Kopiec  
– Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim
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Oferty pracy od pracodawców z  Czech, Polski i  Słowacji, 
praktyczne informacje na temat poszukiwania pracy, przydat-
ne porady na temat prawa pracy to tylko przykłady z bogatego 
programu pierwszych transgranicznych targów pracy w Opa-
wie.

W  dniu 2 czerwca w  Domu Kultury na Rybníčku w  godz. 
9.30 – 16.00 Urząd Pracy w Opawie zorganizował międzynaro-
dowe targi pracy w  ramach współpracy transgranicznej Part-
nerstwa EURES – T „Beskydy”. Odwiedzający wydarzenia mogli 
skorzystać z  ofert pracy oferowanych przez dwudziestu pra-
codawców, którzy poszukiwali pracowników w  różnorodnych 
zawodach m.in. kierowców, pracowników produkcji, pracowni-
ków usług socjalnych, pracowników ochrony lub sprzedawców.

Poszukujący pracy mogli zapoznać się również z  ofertami 
pracy za granicą – w całej Europie – dzięki obecności czeskie-
go doradcy EURES. W targach wziął udział także polski doradca 

 XTransgraniczne Targi Pracy w Opawie

EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, który udzielał 
informacji na temat możliwości pracy w Polsce ze szczególnym 
uwzględnieniem przygranicznych rynków pracy.

W trakcie wydarzenia odbyły się cztery seminaria, m.in.: jak 
rozpocząć działalność gospodarczą prowadzone przez pracow-
nika urzędu ds. działalności gospodarczej, jak odnieść sukces 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej prowadzony przez pracow-
nika urzędu pracy oraz jak szukać pracy za granicą prowadzony 
przez czeskiego doradcę EURES.

Zdaniem organizatorów pierwsze Transgraniczne Targi 
Pracy w Opawie były dobrym przykładem udanej współpracy 
zarówno z pracodawcami jak i z partnerami z Polski i Słowacji. 
Ponieważ wydarzenie spotkało się z pozytywnym przyjęciem 
wśród wystawców i  osób odwiedzających targi, z  pewnością 
będzie kontynuowane w przyszłości.

Opracowała: Petra Ballová – Úřad práce České republiky  
– Kontaktní pracoviště Opava
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Kolejna edycja cieszących się dużym zainteresowaniem tar-
gów zawodów i zatrudnienia ARTIFEX odbyła się w Společen-
ském domě (Budynku gminnym) w Bruntalu przy ulicy Ruskiej 
w czwartek 12 listopada 2015 r. Główni organizatorzy, Urząd Pra-
cy Republiki Czeskiej oddział Wojewódzki w Ostrawie, Placówka 
kontaktowa v Bruntálu oraz Urząd Miasta Krnova organizują te 
targi we współpracy ze szkołami średnimi oraz pracodawcami.

Impreza przeznaczona jest dla uczniów kończących szkoły 
podstawowe, ich rodziców, pedagogów, osób bezrobotnych 
i wszystkich zainteresowanych.

Targi ARTIFEX są specyficzne ze względu na to, że nie pre-
zentują szkół ale rzemiosła i  zawody techniczne, które są po-
szukiwane na rynku pracy. Organizatorzy targów wierzą, że 
oferta możliwości kształcenia w  atrakcyjnych zawodach oraz 
branżach technicznych może znacząco pomóc uczniom przy 
podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu.

 X  Czy państwa dziecko ma wyobrażenie 
o przyszłym zawodzie?  
Targi Artifex w Bruntalu

W trakcie wydarzania zaprezentowano oferty 36 perspekty-
wicznych zawodów jak na przykład narzędziowiec, specjalista 
obróbki metali, ślusarz, elektryk ale również chemik operator 
i asystent medyczny. Wybrane branże i zawody zostały zapre-
zentowane przez uczniów 18 szkół średnich z Bruntála, Opavy, 
Havířova, Ołomuńca a Šumperka. Uczniowie i pozostali zainte-
resowani nauką mogli uzyskać aktualne informacje dotyczące 
warunków nauki, zasad przyjęcia do szkoły, profilu absolwen-
tów a  przede wszystkim możliwości znalezienia pracy po za-
kończeniu nauki. W  trakcie wydarzenia można było zapoznać 
się z  praktycznymi prezentacjami prac wykonywanych w  po-
szczególnych zawodach a nawet samemu ich spróbować.

Przedstawiciele osiemnastu szkół razem z  przedstawicie-
lami pracodawców i  urzędu pracy udzielali pomocy uczniom 
przy podejmowani decyzji o przyszłym zawodzie.

„Celem targów jest zaoferowanie młodym ludziom odpowied-
nich i  wysokiej jakości informacji o  przyszłym rynku pracy, o  za-
wodach, które biorą pod uwagę oraz możliwościach kształcenia 
i kierunkach. Wierzymy, że impreza ta po raz kolejny jest niezwykle 
pomocna” -  powiedział Pan Milan Horna dyrektor Urzędu Pracy 
w Bruntálu. 

Opracowała: Jana Ondrášková  
– Úřad práce České republiky Kontaktní pracoviště Bruntál
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2 czerwca 2016 roku w  Bielskim Centrum Kultury w  Biel-
sku-Białej odbyły się Beskidzkie Targi Pracy, Przedsiębiorczości 
i Edukacji. Wydarzenie zostało organizowane przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Katowicach w ramach Partnerstwa EURES-T „Be-
skydy” przy wparciu finansowym programu Unii Europejskiej na 
rzecz zatrudnienia i innowacji społecznej (EaSI).

Celem wydarzenia była promocja sieci EURES oraz mobil-
ności transgranicznej, ułatwienie nawiązania kontaktu osób 
poszukujących pracy z pracodawcami z Polski, Czech i Słowacji, 
a także zaprezentowanie oferty instytucji wspierających przed-
siębiorczość oraz instytucji szkoleniowych z  regionu objętego 
Partnerstwem.

W targach udział wzięło 37 wystawców, w tym 20 praco-
dawców z  Polski, Czech i  Słowacji, 8 powiatowych urzędów 
pracy, doradcy EURES z Czech oraz Słowacji, a także instytucje 
wspierające przedsiębiorczość, edukacyjne, szkoleniowe. Pra-
codawcy z  Polski, Czech i  Słowacji zaprezentowali łącznie 57 
ofert zatrudnienia na 446 miejsc pracy. Pracodawcy najczęściej 
poszukiwali pracowników z branży motoryzacyjnej, usług po-
rządkowych, usług opiekuńczych, przemysłu metalowego (ma-
szyny budowlane i drogowe), hotelarstwa, ubezpieczeń, branży 
budowlanej, handlu detalicznego, przetwórstwa przemysłowe-
go (produkcja artykułów spożywczych).

Uczestnicy targów mogli także wziąć udział w  ciekawych 
warsztatach na temat warunków życia i pracy w Czechach oraz 
Słowacji, podczas których doradcy EURES opowiadali o aktual-
nej sytuacji na rynkach pracy tych państw, sposobach poszuki-
wania pracy, prawie pracy, zarobkach oraz kosztach życia.

 XBeskidzkie Targi Pracy,  
Przedsiębiorczości i Edukacji

Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się seminarium pn. 
„Przedsiębiorczość na transgranicznym rynku EURES-T „Besky-
dy”” skierowane do przedstawicieli partnerstwa transgranicz-
nego. Prelegenci z  Polski, Czech i  Słowacji poruszyli kwestie 
dotyczące zasad prowadzenia działalności gospodarczej na 
terenie krajów partnerskich. Omówiono formy prawne przed-
siębiorstw, zasady opodatkowania oraz koszty ubezpieczeń 
społecznych. Poza kwestiami prawnymi i finansowymi związa-
nymi z zasadami podejmowania i funkcjonowania działalności 
gospodarczej, reprezentant Enterprise Europe Network (EEN) 
w Katowicach, omówił możliwości współpracy w ramach mię-
dzynarodowej sieci instytucji świadczących usługi na rzecz ma-
łych i średnich przedsiębiorstw oraz ofertę sieci EEN.

Opracowała: Aleksandra Kopczyk  
– Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
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Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, w okresie od 1 lu-
tego do 31 grudnia 2016 roku realizuje projekt pozakonkurso-
wy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: Poprawa zdolności 
do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez 
zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES (Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–
2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działania 7.1 
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.4 
Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy 
i  pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe 
EURES).

Głównym celem projektu jest pobudzenie aktywności za-
wodowej w aspekcie podjęcia pracy za granicą 64 osób (w tym 
min. 35 kobiet) z terenu województwa śląskiego pozostających 
bez zatrudnienia poprzez udzielenie wsparcia:

\f diagnostycznego (poradnictwo zawodowe),
\f doradczego [warsztaty (grupowe) oraz indywidualne 

usługi doradcze z zakresu autoprezentacji i przygotowa-
nia dokumentów aplikacyjnych, a także warsztaty (gru-
powe) oraz indywidualne usługi doradcze w  zakresie 
warunków życia i  podejmowania pracy w  krajach UE/
EOG i/lub Szwajcarii], szkoleniowego (szkolenia zawo-
dowe/kwalifikacyjne wraz z  egzaminami końcowymi 
prowadzonymi przez uprawnione instytucje zewnętrz-
ne, kursy języka angielskiego oraz niemieckiego wraz 
z certyfikowanymi egzaminami),
\f finansowego [ryczałt na przejazd (od 800,00 do 1 000,00 

zł) oraz ryczałt na zasiedlenie (5 000,00 zł) w  związku 
z podjęciem pracy za granicą],
\f w  postaci międzynarodowego pośrednictwa pracy 

w  ramach sieci EURES (m.in. spotkania informacyjne 
oraz rekrutacyjne z  przedstawicielami zagranicznych 
pracodawców),
\f w  postaci kompleksowego wsparcia towarzyszącego 

(stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojaz-
du w związku z udziałem w szkoleniach zawodowych, 
kursach językowych oraz spotkaniach z pracodawcami, 
usługi tłumaczenia dokumentów aplikacyjnych, udo-
stępnienie uczestnikom projektu specjalnie przygoto-
wanego podręcznika: Poradnik edukacyjny dotyczący 
przygotowania do wyjazdu do pracy za granicą).

Na początku października 2016 r. z  sukcesem zakończono 
rekrutację do projektu, osiągając założone cele, tj. 64 osoby 
w  tym 35 kobiet. Aktualnie realizowane są ostatnie szkolenia 
zawodowe oraz końcowa edycja kursu języka niemieckiego. 
Wszystkie usługi o charakterze doradczo-szkoleniowym zosta-
ną sfinalizowane zgodnie z harmonogramem do końca listopa-
da 2016 r.

Opracował: Tomasz Adlof – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Uczestnikami/uczestniczkami projektu są osoby bezro-
botne powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), należące 
co najmniej do jednej z poniższych grup, znajdujących się 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

\f osoby powyżej 50 roku życia,
\f kobiety,
\f osoby z niepełnosprawnościami,
\f osoby długotrwale bezrobotne,
\f osoby o niskich kwalifikacjach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Śląskiego na lata 2014–2020

Wszelkich informacji udziela:
Agnieszka Szczyrba – Specjalista ds. realizacji projektu

(32) 757 33 91
Tomasz Adlof – Koordynator projektu

(32) 757 33 54
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

ul. Kościuszki 30 (II piętro, pokój 226)
40–048 Katowice

 XPoprawa zdolności do zatrudnienia 
osób poszukujących pracy  
i pozostających bez zatrudnienia  
– projekty pozakonkursowe EURES
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 XPartnerzy Eures-T „Beskydy” – Polska

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

doradca EURES: Aleksandra Kopczyk
tel. 0048 32 757 33 91

www.wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
45-315 Opole, ul. Głogowska 25C

doradca EURES: Sebastian Krajewski
tel. 0048 77 441 67 12
www.wup.opole.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Plac Wolności 6

tel. 0048 33 851 49 91
www.pup.cieszyn.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach
48-100 Głubczyce, ul. Pocztowa 6

tel. 0048 77 485 20 37
www.pup-glubczyce.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Pszczyńska 134

tel. 0048 32 475 28 35
www.pupjastrzebie.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Rzeczpospolitej Polskiej
www.mpips.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
48-300 Nysa, ul. Słowiańska 19

tel. 0048 77 448 99 11
www.pup.nysa.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
47-400 Racibórz, ul. Klasztorna 6

tel. 0048 32 415 45 50
www.pup-raciborz.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Jagiellońska 21

tel. 0048 77 436 99 90
www.pup-prudnik.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Michalskiego 12

tel. 0048 32 459 29 81
www.pup-wodzislaw.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec, ul. Łączna 28

tel. 0048 33 475 75 27
www.pup.zywiec.pl

Ochotnicze Hufce Pracy Bielsko – Biała
43-300 Bielsko – Biała, ul. Kosynierów 20

Tel. 0048 33 822 15 25
http://infofirma.pl/ohpbielsko
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 XPartnerzy Społeczni Eures-T „Beskydy”

Izba Rzemieślnicza  
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Plac Wolności 12
40-001 Katowice

tel.  0048 32 259 62 61
www.ir.katowice.pl

Zarząd Regionu Podbeskidzie Niezależnego  
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

43-300 Bielsko – Biała, ul. Asnyka 19
tel. 0048 33 812 67 90

www.solidarnosc.org.pl

Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków  
Zawodowych Województwa Śląskiego

40-950 Katowice, Pl. Grunwaldzki 8-10
tel. 0048 32 255 38 39

www.opzz.org.pl

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení  
Slovenskej republiky

Nevädzová 5
821 01 Bratislava

tel. 00421 02/4425 8528
www.azzz.sk

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
40-952 Katowice, ul. Krasińskiego 2

tel. 0048 32 603 77 11
www.zdz.katowice.pl

Regionální rada odborových svazů ČMKOS Mo-
ravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje,

779 00 Olomouc, Palackého č. 75/21
tel. 00420 607 521 732

www.osdlv.cz

Krajská hospodářská komora  
Moravskoslezského kraje

709 00 Ostrava – Mariánské Hory, Výstavní 2224/8
tel. 00420 597 479 325

www.khkmsk.cz
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 XPartnerzy Eures-T „Beskydy”  
– Republika Czeska

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY
www.portal.mpsv.cz/upcr

Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě
702 00 Ostrava 2, 30. dubna č.p. 3130/2c

Doradca EURES: Mirka Matochová
tel. 00420 950 143 643
www.portal.mpsv.cz

Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě 
kontaktní pracoviště Frýdek-Místek

738 01 Frýdek-Místek 1, Na Poříčí č.p. 3510
Doradca EURES: Lucie Holubová

tel. 00420 950 113 453
fax: 00420 950 113 300
www.portal.mpsv.cz

Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě
kontaktní pracoviště Bruntál

792 01 Bruntál 1, Květná č.p. 1457/64
tel. 00420 950 106 300
www.portal.mpsv.cz

Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě 
kontaktní pracoviště Karviná

735 06 Karviná 6, Tř. Osvobození č.p. 1388/60a, Nové Město
tel. 00420 950 126 100
www.portal.mpsv.cz

Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě
kontaktní pracoviště Nový Jičín

741 01 Nový Jičín 1, Msgr. Šrámka č.p. 1030/8
tel. 00420 950 139 428
www.portal.mpsv.cz

Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě 
kontaktní pracoviště Opava

746 01 Opava 1, Předměstí, Bochenkova č.p. 2712/4
tel. 00420 950 142 300
www.portal.mpsv.cz
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 XPartnerzy Eures-T „Beskydy” 
– Republika Słowacka

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
www.upsvar.sk

 XAdresy polskich placówek  
dyplomatycznych

Ambasada RP w Pradze
ul. Valdstejnská 8

118 00 Praha 1
tel. (00420) 257 099 500
fax (00420) 257 530 399

e-mail: praga.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.praga.msz.gov.pl/pl

Konsulat Generalny RP w Ostrawie
ul. Blahoslavova 4
701 00 Ostrawa

tel. (00420) 596 118 074, fax (00420) 596 118 073
e-mail: ostrawa.kg.sekretariat@msz.gov.pl

http://ostrawa.msz.gov.pl/pl/

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Čadca

022 01 Čadca, Matičné Námestie 1617
Doradca EURES: Radoslava Hažíková

tel. 00421 41 244 88 18
www.upsvar.sk/ca

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Námestovo

029 01 Námestovo, A. Bernoláka 381/4
Doradca EURES: Ferdinand Bolibruch

tel. 00421 43 244 53 03
www.upsvar.sk/no

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Dolný Kubín

026 01 Dolný Kubín,  
Námestie slobody 1268/1

Doradca EURES: Lýdia Valachová
tel. 00421 43 244 43 03

www.upsvar.sk/dk

Ambasada RP w Bratysławie
ul. Paulínyho 7

814 91 Bratysława
tel. (00421) 2 59490211

e-mail: bratyslawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl  
www.bratyslawa.msz.gov.pl

Konsulat Honorowy RP w Liptowskim Mikulaszu
Námestie osloboditel’ov 1
03101 Liptowski Mikulasz
tel. (00 421 44) 552 88 10  

tel. dyżurny: (00 421) 908 662 294
konzul@verex.sk



Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
ul. Głogowska 25c, 45–315 Opole

tel. +48 77 44 16 701; fax: +48 77 44 16 702
www.wup.opole.pl; wup@wup.opole.pl

Wydział Pośrednictwa Pracy i Koordynacji Systemów 
Zabezpieczenia Społecznego

Zespół Pośrednictwa Pracy i Usług EURES
ul. Oleska 127 Ip. pok. 15

tel. +48 77 44 16 712; fax: +48 77 44 17 177
eures@wup.opole.pl

www.eures.europa.eu www.oferty.praca.gov.pl www.eures.praca.gov.pl www.eures-tbeskydy.eu www.wup.opole.pl
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