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Bezpłatny dodatek do „Dziennika Zachodniego”

Warto się uczyć nie tylko w szkole, ale przez całe życie
Powiększa się grupa osób, która dostrzega
pozytywne aspekty uczenia się przez całe
życie. Okazuje się, że dzięki interesującemu kursowi można świetnie odnaleźć się
na rynku pracy – zdobyć nowy zawód, podwyższyć swoje umiejętności i przede
wszystkim mieć pracę. Co więcej, na kurs
czy szkolenie można zapisać się w każdym
wieku.
– Warto promować kształcenie w systemie kursowym dla osób dorosłych, gdyż
w Polsce zaledwie poniżej 4 proc., czyli bardzo niewielka grupa ludzi pracujących
uczestniczy w aktywności szkoleniowej.
W Europie w niektórych państwach ten odsetek wynosi ponad 20, a nawet 30 proc.
– tłumaczy Jacek Kwiatkowski, prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. – Każdy z nas styka się ze zmianami, zawody zmieniają się pod wpływem nowoczesnych technologii. Uczestnictwo
w kursie często pozwala lepiej dostosować
się do sytuacji na rynku pracy. Nie ma też

bariery finansowej, bo w Polsce jest wiele
środków unijnych czy krajowych, które są
przeznaczane na szkolenia. Pamiętajmy też,
że człowiek po ukończeniu kursu jest bardziej uniwersalny, może uzyskać od razu
awans zawodowy, a często zaliczenie kursu jest nawet warunkiem utrzymania pracy. Uniwersalizm to pewniejsza praca i większe możliwości na rynku pracy – uważa prezes.
Jedną ze szkolących się osób był Rafał
Maj, który skończył kurs w Tychach. Przez
swojego pracodawcę został wysłany na kurs
„Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” zorganizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Tychach.
– Kurs trwał 120 godzin, na zajęcia chodziłem popołudniami, po pracy i skończyłem je pod koniec lipca. Z poziomu zajęć jestem zadowolony, a wiedza, którą tam zdobyłem, na pewno mi się przyda w pracy –
mówi Rafał Maj. – Do tej pory nie brałem

udziału w kursach organizowanych przez
ZDZ. Ważne jest także to, że po zakończeniu kursu dostajemy certyfikaty – jeden w języku polskim oraz drugi – w języku angielskim. To na jego podstawie można wykonywać zawód na terenie całej Unii Europejskiej – dodaje.
Co ciekawe, coraz więcej samorządów,
instytucji rynku pracy czy organizacji pracodawców dostrzega ideę nauki przez całe życie i roli, jaką odgrywa szkolnictwo zawodowe.
– Cieszę się, że do naszej koalicji, promocji na rzecz zawodowego wykształcenia,
którą prowadzimy od dłuższego czasu
pod hasłem „Zawodowo znaczy dobrze”,
pozyskaliśmy wielu bardzo cennych partnerów – przedsiębiorców, pracodawców,
ale także instytucje rynku pracy czy jednostki samorządu terytorialnego – wylicza prezes Jacek Kwiatkowski. – Ta koalicja powinna trwać. W ostatnim czasie na rynku pracy obserwujemy z jednej strony zmiany

owocujące tym, że mamy rekordowo niski
poziom bezrobocia (według polskich statystyk jest to 7,1 proc., a według europejskich – 5-6 proc.), a z drugiej już ponad połowa pracodawców sygnalizuje braki kadrowe oraz niemożność pozyskania na rynku
wykwalifikowanych pracowników. To często przekłada się na ograniczanie zamówień
usługowych czy produkcyjnych, a także
na podejmowanie decyzji inwestycyjnych.
Może to nawet rzutować na napływ inwestycji do Polski, skończył się bowiem okres,
gdy mówiliśmy, że mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę roboczą. Dziś tej kadry brakuje, część młodych ludzi wyjechała też
za granicę – dodaje.
– Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach jest partnerem Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Znajduje się m.in. w Bazie Usług Rozwojowych, oferując przedsiębiorcom atrakcyjne szkolenia – podkreśla
Grzegorz Sikorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Warto więc promować szkolnictwo
i kursy zawodowe wśród młodzieży i dorosłych naszego regionu.
– Uczeń, wybierając szkołę zawodową,
decyduje się na szkołę nowoczesną, która dzisiaj kształci doskonałych fachowców, biegle
posługujących się najnowocześniejszą techniką. Równocześnie szkoła zawodowa nie zamyka szans na dalszy rozwój. Szkolnictwo zawodowe można także skutecznie promować
poprzez pokazywanie ludzi sukcesu, czy też
dobrych praktyk, czego przykładem jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Jest to instytucja rynku pracy, realizująca usługi w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, obejmujące pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową, pomoc w aktywnym poszukiwaniu
pracy, organizację szkoleń oraz pomoc dla
osób zagrożonych utratą pracy – podkreśla
Maciej Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego. A
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Rozmowa
Jacek Kwiatkowski, prezes
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach mówi
o ciekawej ofercie ZDZ dla
osób dorosłych.
Często dzisiaj słyszymy, że im więcej mamy umiejętności i zawodów, tym większe są nasze szanse
na zdobycie pracy. Czy rzeczywiście trzeba uczyć się przez całe życie, żeby nadążyć za zmianami
na rynku pracy?
Wszyscy obserwujemy bardzo intensywne zmiany w różnych dziedzinach naszego życia. Charakterystyczne dla naszych czasów jest zdecydowane przyspieszenie tempa życia i to w sferze prywatnej, zawodowej, społecznej czy gospodarczej.
W związku z tym podnosi się ranga
tego, co określane jest jako kształcenie ustawiczne, kształcenie przez całe życie, ponieważ co chwilę musimy
się mierzyć z różnymi wyzwaniami,
zdobywać nowe umiejętności
i kompetencje.
ZDZ w Katowicach ma nie tylko
ofertę dla młodzieży, w postaci
różnych typów szkół z wieloma
specjalnościami, ale także dla dorosłych chcących zmienić zawód
lub w ogóle nauczyć się zawodu.
Co warto o niej wiedzieć?
Oferta ZDZ doskonale wpisuje się
w ideę kształcenia przez całe życie.
Jest adresowana do osób dorosłych,
które mają już za sobą etap edukacji
szkolnej i to na różnych poziomach –
od kształcenia podstawowego
po studia wyższe. Oferta kursowa
pozwala korygować wcześniejsze

wybory, aktualizować umiejętności
i wiedzę, bądź też zdobywać nowe
umiejętności, a w konsekwencji drugi i trzeci zawód.
Ze szkoleń i kursów dla dorosłych
mogą skorzystać osoby od 18.
do powyżej 65. roku życia. Pamiętajmy, że są one również przeznaczone
dla osób po studiach. W ostatnich latach obserwujemy zresztą takie zjawisko – studenci ostatnich lat orientują się, że w wybranym kierunku
czy zawodzie nie mogą się odnaleźć
na rynku pracy. Zaczynają więc szukać recepty na zatrudnienie, często
idą w kierunku twardych kompetencji. Zdarza się, że wracają do szkół
policealnych albo przychodzą
na kursy i zdobywają zawód, który
aktualnie jest bardzo poszukiwany.
W jakich specjalnościach, zawodach można się dziś szkolić w placówkach ZDZ?
Jeśli chodzi o osoby dorosłe i formy
kursowe, to rozpoczynamy właśnie
nowy rok szkoleniowy. Nasza oferta
jest bardzo bogata. Mamy ponad
200 rodzajów szkoleń w całym
Zakładzie. Szkolenia są oferowane
w różnych branżach – od transportu,
po spawalnictwo, urządzenia elektroenergetyczne, budownictwo,
informatykę, gastronomię. Mamy
szkolenia dla nauczycieli z edukacji
wczesnoszkolnej, szkolenia z zakresu nauczania uczniów z dysfunkcjami, dla doradców zawodowych itp.
Każdy na pewno znajdzie u nas
szkolenie odpowiednie dla siebie.
Co ciekawe, zaobserwowaliśmy
w bieżącym roku wzrost zainteresowania kształceniem kursowym.
W tym roku z naszej oferty skorzysta-

Mamy ponad 200
rodzajów szkoleń
w całym Zakładzie
Doskonalenia
Zawodowego
ło prawie 13 tys. osób. Widać wzrost
zainteresowania ze strony pracodawców, poza tym szerzej wchodzimy też
w projekty unijne.
Pracodawcy są głównym naszym
partnerem, około 70-80 proc. osób
uczestniczących w kursach odbywających się w ZDZ jest kierowanych
przez swoich pracodawców. Tu warto dodać, że nowością w woj. śląskim
jest Baza Usług Rozwojowych (BUR).
To bardzo ciekawa oferta, zwłaszcza
dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą uzyskać dofinansowanie do kursów i szkoleń
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absolwentów ukończyło kursy
prowadzone przez ZDZ.
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osób bezrobotnych przeszkolił
ZDZ.

Inwestujemy w personel
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Wybieraj ciekawe kursy i szkolenia.
Zdobywaj nowe umiejętności i zawody

do wysokości nawet 50-80 proc.
kosztów. ZDZ jest zarejestrowany
w BUR – prowadzonej przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
w Warszawie – i tam można zapoznać się z propozycją wielu naszych
szkoleń, zarówno z branży transportowej, mechanicznej, budowlanej,
jak również usługowej czy informatycznej, a także z zakresu znajomości
języków obcych.
Warto też podkreślić, że w ostatnich
dniach uzyskaliśmy też akredytację
Urzędu Lotnictwa Cywilnego
na szkolenie operatorów bezzałogowych statków powietrznych, czyli
dronów. To kolejne potwierdzenie
jakości naszych szkoleń i poszerzenie oferty.
Uczestnicy kursów i szkoleń dla
dorosłych, z którymi rozmawialiśmy, podkreślali, że szczególnie
zadowoleni byli z zajęć praktycznych.
To prawda, gdyż olbrzymi nacisk kładziemy na kształcenie praktyczne.
Cały czas modernizujemy naszą bazę szkoleniową, pracownie, wymieniamy sprzęt komputerowy i oprogramowanie.
Odpowiadamy także na ofertę pracodawców. Zwykle wygląda to tak,
że albo oni wybierają coś odpowiedniego z naszej oferty, albo my przygotowujemy szkolenie szyte na miarę, zgodnie z potrzebami zakładu
pracy. Często te szkolenia wiążą się
z uzyskiwaniem uprawnień państwowych do wykonywania zawodu (spawacze, kierowcy, obsługa

urządzeń elektroenergetycznych,
urządzeń transportowych, dźwigowych, wózków widłowych).
Mamy pracodawców, z którymi
współpracujemy od lat, jak Syntos
w Oświęcimiu, Arcelor Mittal, Huta
Częstochowa, PKM Sosnowiec.
Współpracujemy z samorządem
gospodarczym, Regionalną Izbą
Gospodarczą, krajowymi izbami gospodarczymi, KSSE. To sprawia, że
nasza oferta jest dostosowywana
do potrzeb rynku pracy.
Warto też podkreślić, że absolwenci
naszych kursów znakomicie zdają
egzaminy, ta zdawalność wynosi
od 90 do 100 proc. To potwierdza
wysoką jakość kształcenia. W ZDZ
Katowice działają zewnętrzne komisje, jak Komisja Spawalnicza, Komisja Urzędu Regulacji Energetyki, komisje Urzędu Dozoru Technicznego,
Polskiego Towarzystwa Informatycznego czy Instytutu Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego
– przed którymi można zdawać egzaminy po ukończeniu kursu. A jeśli
ktoś skończył kurs poza naszym
Zakładem, to może tutaj zdać egzamin, gdyż działa u nas Regionalne
Centrum Walidacji, Certyfikacji
i Egzaminowania.
Po zaliczonych egzaminach absolwenci otrzymują certyfikaty o zasięgu międzynarodowym – wydajemy
je także po angielsku oraz niemiecku.
ZDZ dysponuje siecią 25 ośrodków,
więc można zapisać się na kurs lub
szkolenie niedaleko swojego miejsca

zamieszkania. W ofercie mamy też
kształcenie przy użyciu metody
e-learningowej. Pozwala to na zdalną naukę i okresowy kontakt z wykładowcą (m.in. kształcenie dla nauczycieli, kursy BHP, szkolenia okresowe dla kierowców).
Nie wszyscy wiedzą, że ukończenie Kwalifikacyjnych Kursów
Zawodowych daje możliwość
uprawiania atrakcyjnego zawodu.
Co je wyróżnia?
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to
ciekawa forma na pograniczu systemu szkolnego i pozaszkolnego. Mamy tu też bogatą ofertę, można zdobywać poszczególne kwalifikacje,
które całościowo składają się
na określony zawód. Umiejętności
z kolei można potwierdzać
przed państwową komisją egzaminacyjną. Oferujemy KKZ głównie
w zawodach medycznych (opiekun
osób starszych, opiekun osób niepełnosprawnych), ale też w branży
fryzjerskiej i kosmetycznej. To oferta
już także dla uczniów szkół średnich.
Poszerzamy również listę szkoleń
unijnych. W ramach unijnych projektów kształcimy pielęgniarki, spawaczy, przygotowujemy nowe oferty
dla uczniów i osób dorosłych, m.in.
z zakresu odnawialnych źródeł energii, kursy z zakresu fotowoltaiki,
szkolenia i egzaminy dla pracowników obsługujących urządzenia
chłodnicze i klimatyzacyjne.
Warto więc zapoznać się z naszą
ofertą i starać się podnieść swoje
kwalifikacje. a
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TYSIĘCY
spawaczy zdobyło uprawnienia
dzięki kursom ZDZ.

TYSIĘCY
uczestników wzięło udział
w projektach unijnych.

TYSIĘCY
osób rocznie szkoli się
na kursach ZDZ.

a Andrzej Herma, prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
firmy ŚRUBENA UNIA S.A.
Na rynku jesteśmy od 1832 r.
i przez ten cały czas nieustannie
doskonalimy procesy technologiczne, tak by móc zaoferować
jeszcze lepsze, trwalsze i precyzyjniejsze rozwiązania. Zaopatrujemy branże: budowniczą,
motoryzacyjną, energetyczną,
górniczą, kolejową, a także
sprzedawców, dystrybutorów
i hurtowników w całej Unii Europejskiej i w wielu państwach
poza UE. Szeroki asortyment
produktów, nowoczesne hale
produkcyjne i doświadczenie
zdobywane przez ponad 185 lat
działalności, sprawiają, że
ŚRUBENA UNIA S.A. jest cenionym eksporterem, a jakość naszych produktów znana jest
w całej Europie. ŚRUBENA
UNIA S.A. należy do grupy kapitałowej Mangata Holding.
Staramy się sprostać wymaganiom naszych klientów i rynku,
co zmusza nas do inwestowania
w firmę oraz nasz personel. Aktywnie na rynku poszukujemy
nowych kandydatów do pracy,
a w momencie zatrudnienia,
w ramach rozwoju gwarantujemy im podnoszenie kwalifikacji
oraz udział w planowanych
szkoleniach.
Jeśli chodzi o doskonalenie pracowników, to staramy się, aby
byli oni przeszkoleni – w ramach
wymaganych na stanowisku
uprawnień – przez profesjonalne, sprawdzone i dostarczające
najnowsze metody nauczania
firmy szkoleniowe. W tym obszarze mocno wspiera nas Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział w Żywcu, z którym
współpracujemy już kilkanaście
lat. Szkolenia są prowadzone
z dużą starannością i charakteryzują się wysokim poziomem
merytorycznym oraz organizacyjnym.
W ostatnich latach, kiedy wystąpiła potrzeba przekwalifikowania pracowników w związku
z modernizacją parku maszynowego, bądź likwidacją niektórych stanowisk pracy, ZDZ przychodził nam z pomocą, oferując
naszym pracownikom kursy
certyfikowane w ramach środków unijnych.
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FIRM
powstało dzięki projektom
realizowanym przez Zakład.
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Brakuje fachowców. Może Ty nim zostaniesz?
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Wywiad z Maciejem Gramatyką, wicemarszałkiem województwa śląskiego o ofercie
zawodowej dla młodzieży naszego regionu.

Młodzi ludzie coraz częściej słyszą,
że trzeba uczyć się przez całe życie. Równocześnie zachęca się ich
do tego, by wybrali dobry zawód.
W jaki sposób warto dziś promować szkolnictwo zawodowe?
Zmieniająca się rzeczywistość sprawia, iż przed ludźmi otwierają się nowe możliwości zawodowe. Młodzi
ludzie powinni w jak najwcześniejszym okresie swojego życia rozpoczynać planowanie wyborów

edukacyjno-zawodowych. Im
wcześniejszy okres, w którym uczeń
rozpocznie planowanie i kształtowanie swojego rozwoju edukacyjno-zawodowego, tym więcej może osiągnąć. Nie jest to jednorazowa decyzja, ale proces dokonujący się w ciągu całego życia.
Uczniowie coraz częściej świadomie
wybierają szkoły zawodowe w celu
realizacji planów na przyszłość. To
cieszy przedsiębiorców, bo wciąż
brakuje fachowców z praktycznymi
umiejętnościami.
Jakie środki są przeznaczone
na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w woj. śląskim w perspektywie
2014-2020?
W ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na dostosowanie
oferty kształcenia zawodowego
do potrzeb lokalnego rynku pracy zaplanowano łącznie środki w wysokości 53 493 650 euro z przeznaczeniem na kształcenie zawodowe uczniów oraz 31 184 471 euro na kształcenie zawodowe osób dorosłych.
Ponadto kwota 32 113 864 euro jest
skierowana na dofinansowanie projektów z zakresu infrastruktury
kształcenia zawodowego, np.
na przebudowę czy remont laboratoriów oraz sal do praktycznej nauki

zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia (w tym przystosowanie
do potrzeb osób niepełnosprawnych).
Województwo śląskie jest organem prowadzącym dla m.in. centrów kształcenia zawodowego
i ustawicznego. Jakich zawodów
mogą się tam uczyć kandydaci?
Które z nich cieszą się największym zainteresowaniem?
Województwo śląskie prowadzi
Centra Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego zlokalizowane
w Katowicach, Gliwicach, Zabrzu,
Raciborzu i Rybniku oraz Regionalne
Centrum Kształcenia Ustawicznego
z siedzibą w Sosnowcu (z oddziałami
w Zawierciu).

Szkolenia dla pracowników
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, jako jeden z pierwszych w Polsce, wprowadza
nowoczesny system szkoleń
dla przedsiębiorców.
Aż 420 mln zł będzie przeznaczonych
na szkolenia i inne usługi dla mikro-,
małych i średnich przedsiębiorstw,
ich pracowników oraz osób fizycznych w ramach Podmiotowego Finansowania Usług Rozwojowych.
Środki przeznaczone są na poprawę kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych przedsiębiorstw sektora
MSP zgodnie z ich potrzebami (są to
liczne szkolenia z różnych dziedzin,
w tym m.in. usługi w zakresie wsparcia zarządzaniem działalnością gospodarczą, szkolenia z zakresu marketingu, szkolenia strategiczne, studia podyplomowe).

Kto może skorzystać
z takich szkoleń ?
Wsparcie jest skierowane tylko
do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (też do osób
samozatrudnionych) oraz ich pracowników (osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę oraz
na podstawie umów cywilnoprawnych). Warto wiedzieć, że wsparcie
rozwojowe nie jest udzielane dużym
przedsiębiorstwom.
Ile można dostać? Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej
usługi rozwojowej wynosi od 50 proc.

do 80 proc. kosztów. Zależy on
od wielkości przedsiębiorstwa oraz
spełnienia warunków dodatkowych
(np. objęcie wsparciem pracowników
o niskich kwalifikacjach, w wieku 50+
lub z niepełnosprawnościami, czy
z branż kluczowych dla rozwoju regionu).
Maksymalna kwota dofinansowania, o jaką może się ubiegać jedno
przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych, wynosi 100 tys. zł. Maksymalna proponowana kwota dofinansowania przypadająca na jednego
przedsiębiorcę w projekcie PSF ustalana jest w zależności od liczby pracowników obejmowanych wsparciem.

mi w różnych formach: szkolenia,
doradztwo, studia podyplomowe,
mentoring i coaching.
W bazie znajdują się usługi zarówno współfinansowane ze środków EFS, jak i komercyjne, ale tylko wysokiej jakości, oferowane
przez zweryfikowane (wiarygodne,
doświadczone i kompetentne) podmioty.
Baza administrowana jest przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Umożliwia wybór
dowolnej usługi spośród oferty i możliwość zamówienia usługi „szytej
na miarę” w ramach tzw. giełdy usług
(przedsiębiorcy, którzy nie znajdą
w Bazie odpowiedniej usługi, mogą
ją zamówić za pośrednictwem modułu „Tablica ogłoszeń”).

Podmiotowy System
Finansowania (PSF)

W jaki sposób starać się
o dofinansowanie?

Warto wiedzieć, że PSF to model finansowania usług rozwojowych ze
środków unijnych.
Usługi rozwojowe to m.in.: szkolenia, studia podyplomowe, mentoring i coaching, doradztwo dla firm,
e-learning. Podmiotowy System Finansowania oparty jest na podejściu
popytowym.

Zainteresowani przedsiębiorcy będą się zgłaszać do jednego z wybranych przez WUP w Katowicach
operatorów, czyli podmiotów realizujących projekty PSF. Oni odpowiadają za: nabór i rekrutację przedsiębiorstw, zawieranie umów
z przedsiębiorcami, rozliczanie usługi, wypłacanie środków finansowych wykonawcy oraz monitoring
realizacji wsparcia.
Więcej informacji na stronie
(rpo.wup-katowice.pl) lub w Punkcie
Kontaktowym EFS (WUP Katowice,
ul. Kościuszki 30, pokój nr 2, tel. (32)
757 33 11).

Baza Usług Rozwojowych
To funkcjonująca pod adresem
http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
ogólnopolska, bezpłatna baza
internetowa z usługami rozwojowymi dla przedsiębiorców świadczony-

Placówki dysponują bogatą ofertą
kierunków kształcenia na poziomie
policealnym w zawodach
medyczno-społecznych, takich jak:
technik elektroradiolog, technik masażysta, technik farmaceutyczny,
technik sterylizacji medycznej, higienistka stomatologiczna, asystentka
stomatologiczna, technik dentystyczny, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, terapeuta zajęciowy, opiekun w domu
pomocy społecznej, opiekunka dziecięca, opiekunka środowiskowa.
W zawodzie administracyjno-usługowym: technik usług kosmetycznych.
Prowadzą także kwalifikacyjne kursy
zawodowe w zawodach: opiekun

medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa i technik usług kosmetycznych.
Czas trwania nauki w zależności
od zawodu wynosi: rok (opiekun
medyczny, technik sterylizacji medycznej, asystentka stomatologiczna, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa),
2 lata (technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik
masażysta, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy, opiekun w domu
pomocy społecznej, technik usług
kosmetycznych), 2,5 roku (technik
elektroradiolog, technik dentystyczny). Zawodami cieszącymi się największym zainteresowaniem są:
technik elektroradiolog, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik
dentystyczny. Najważniejszym jest
fakt, że absolwenci Centrów są bardzo dobrze przygotowani do pracy,
przez co bez problemów znajdują
zatrudnienie.
Od lat wśród zawodów deficytowych znajduje się zawód pielęgniarki. Sytuacja może być jeszcze
trudniejsza – wskutek obniżenia
wieku emerytalnego z pracy może odejść kolejna potężna grupa
pielęgniarek. Jaką ofertę ma nasz

region, jeśli chodzi o kształcenie
w zawodach medycznych?
Przy podejmowaniu decyzji kształcenia pielęgniarek na Wydziałach Pielęgniarskich Akademii Medycznych argumentem było doprowadzenie
do sytuacji, w której magistrowie pielęgniarstwa będą partnerami dla lekarzy. Życie pokazało całkowicie inny
obraz. Z raportu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z marca 2017 r.
wynika, że do roku 2030: systematycznie zwiększać będzie się liczba zarejestrowanych pielęgniarek i położnych posiadających uprawnienia emerytalne, zwiększeniu ulegnie średni
wiek pielęgniarek i położnych pracujących w systemie ochrony zdrowia, nastąpi brak prostej zastępowalności pokoleniowej pielęgniarek i położnych,
zmniejszeniu ulegnie wskaźnik zatrudnionych pielęgniarek na 1000 mieszkańców.
Biorąc pod uwagę klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, województwo śląskie – jako organ prowadzący zapewnia szeroki wachlarz
kształcenia w zawodach medycznych.
Z przykrością należy jednak nadmienić, iż rok szkolny 2017/18, zgodnie
z decyzją ministra edukacji narodowej,
jest ostatnim, w którym przeprowadza się rekrutację w zawodzie technik
farmaceutyczny. a

Pielęgniarki i położne też
cały czas się kształcą
Barbara Kowolik, położna
w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach:
Jestem położną, w zawodzie pracuję
od 27 lat. Obecnie na oddziale
ginekologiczno-położniczym z pododdziałem ginekologii onkologicznej
Okręgowego Szpitala Kolejowego
w Katowicach, jestem oddziałową
tego pododdziału.
Na naszym oddziale można podawać chemioterapię i w związku z tym
pracownicy musieli mieć ukończone
kursy specjalistyczne. Zaczęłam szukać możliwości ich ukończenia oraz instytucji, które je organizują. Zwłaszcza, że większość kursów dotyczy tylko pielęgniarek, a nie położnych. Dla
położnych jest o wiele mniejsza oferta na rynku.
Okazało się, że w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach jest organizowany kurs „Opieka
pielęgniarska nad chorymi dorosłymi

w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych”.
Wzięły w nim udział położne z naszego szpitala.
Kurs obejmował zajęcia praktyczne oraz teoretyczne i był finansowany ze środków unijnych. Skończyłyśmy go kilka miesięcy temu, w sumie
trwał on prawie trzy miesiące, zajęcia
praktyczne odbywały się w kilku szpitalach. Na zakończenie tego specjalistycznego kursu otrzymałyśmy certyfikaty.
Jesteśmy bardzo zadowolone
z poziomu kursu i wykładowców. Zarówno od strony merytorycznej, jak
też praktycznej kurs był bardzo dobrze przygotowany. Każdy starał się
jak najwięcej nam przekazać. Wiedza,
którą zdobyłyśmy, przydaje się w naszej pracy.
Polecam więc takie kursy dla pielęgniarek i położnych. Jeśli w przyszłości ZDZ w Katowicach też będzie organizował podobne kursy, to chętnie
wzięłybyśmy w nich udział.

Ważne są kwalifikacje
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Rozmowa
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Szkoły dające zawód są bardzo popularne. Do tego w naszym regionie oferta jest ciekawa i bardzo szeroka

aMarek Pikuła, prezes zarządu
Przedsiębiorstwa Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu
Nasza spółka w związku z dynamicznym rozwojem i wdrażaniem
nowych technologii w dziedzinie
transportu publicznego potrzebuje
– i w perspektywie będzie potrzebować – coraz więcej wykwalifikowanych pracowników potrafiących poradzić sobie z obsługą, konserwacją oraz utrzymaniem w ciągłej sprawności floty autobusowej.
Znaczący udział nowoczesnej elektroniki i automatyki w nowych pojazdach, ze szczególnym uwzględnieniem autobusów hybrydowych
oraz o napędzie elektrycznym, powoduje konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji naszych pracowników i wpisuje się w program
kształcenia ustawicznego, przez
całe życie. Długoletnia współpraca
z ZDZ w Katowicach pozwala nam
na dostosowywanie, poprzez
udział w kursach i szkoleniach,
umiejętności naszych fachowców
do współczesnych wymagań.
Regularnie w siedzibie naszej spółki odbywają się szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracodawców oraz innych osób kierujących
pracownikami, szkolenia specjalistyczne związane z weryfikacją
uprawnień spawaczy, szkolenia
dla operatorów wózków jezdniowych i inne. Ponadto pracownicy
kierowani są na indywidualne
szkolenia zewnętrzne podnoszące ich kwalifikacje.
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Zawodowo znaczy dobrze

Katowice mocno stawiają na zawodowców
Mamy bogatą ofertę dla młodzieży, która chce zdobyć zawód – mówi Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic
gorodzicomodpowiedziećsobienapytanie, jak powinna rozwijać się kariera
edukacyjna, by w przyszłości jak najlepiej zaistnieć na rynku pracy. Uzupełnieniemdziałańprogramowych,podejmowanych
przez
poradnie
psychologiczno-pedagogiczne i szkoły, był udział miasta w organizacji, we
współpracy z Uniwersytetem Śląskim
wKatowicach,ŚląskiegoFestiwaluNauki Katowice 2016 oraz organizacja I Katowickiego Festiwalu Szkół Ponadgimnazjalnych, a także wydanie dorocznego „Informatora dla kandydatów
do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach”. Ponadto miasto zleciło przygotowanie i udostępniło na portalach
społecznościowych spoty reklamowe
promująceszkolnictwozawodowe.Należy podkreślić, że wpracy nad spotami
uczestniczyły nie tylko szkoły, ale również ich absolwenci oraz pracodawcy,
współpracujący ze szkołami. Zarówno
informator, jak i spoty dostępne są również na stronie Katowice.eu.
Nie sposób w tym miejscu zaprezentować pełnej oferty samorządowych branżowych i technicznych szkół
ponadgimnazjalnych, która obejmuje
zawody branży usługowo-hotelarskiej
i gastronomicznej; ekonomicznej; handlowej; mechanicznej: elektromechanik, ślusarz, mechanik pojazdów samo-

FOT. MAT. PRASOWE UM KATOWICE

W Katowicach od wielu lat podejmowane są działania zmierzające do przywrócenia właściwego miejsca kształceniu zawodowemu w edukacji młodzieży i dorosłych. Z jednej strony etos pracy, z drugiej prężnie rozwijający się rynek pracy, również w zakresie nowoczesnych branż i technologii sprawiają,
że samorządowe szkoły zawodowe,
branżowe i techniczne każdego roku
przygotowują dla absolwentów gimnazjów, ale również dla dorosłych w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, nową ofertę kształcenia zawodowego.
By przygotować młodego człowieka, ale również jego rodziców do świadomego iodpowiedzialnego podejmowania decyzji w związku z wyborem
ścieżki edukacyjnej po ukończeniu gimnazjum / szkoły podstawowej w jednym z obszarów, wdrożonej w listopadzie 2015 r. Polityki Edukacji Miasta Katowice „Katowiczanin 2022” opisano
proces integracji oferty samorządowej
oświaty z potrzebami rynku pracy,
z zainteresowaniami młodych ludzi,
oczekiwaniami potencjalnych pracodawców, ale też z ofertą i oczekiwaniamipublicznychiniepublicznychśląskich
wyższych uczelni. Priorytetem dla miasta jest wyposażenie młodego człowieka w narzędzia, które pozwolą jemu ije-

chodowych i motocyklowy, lakiernik,
mechatronik; elektrycznej i elektronicznej: elektryk, elektronik, energetyk, teleinformatyk, informatyk, technik telekomunikacji oraz innych branż, by wymienić zawody: technik automatyk i
sterowania ruchem kolejowym, technik dróg i mostów kolejowych, technik
budownictwa,technikgeodeta,technik
przemysłu mody, technik architektury
krajobrazu, technik budowy dróg, gazownictwa, technik realizacji nagrań i
nagłośnień, technik ekonomista, hotelarstwa, technik żywienia i technologii

żywności,technikurządzeńisystemów
energetyki odnawialnej, technik urządzeń dźwigowych, technik wentylacji
i klimatyzacji, technik fotografii i
multimediów, technik organizacji reklamy, technik logistyk i technik spedytor,
technik obsługi turystycznej, technik
górnictwa podziemnego, technik przeróbki kopalin stałych, technik procesów
drukowania i procesów introligatorskich, technik cyfrowych procesów
graficznych, technik analityk, technik
ochrony środowiska, technik weterynarii.
W swojej ofercie katowickie szkoły
proponują również młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – kształcenie w zawodach:kucharz,sprzedawca,ślusarz,pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
fryzjer, ogrodnik czy technik informatyk. Atutem katowickich szkół zawodowych jest współpraca z potencjalnymipracodawcami(staże,praktykiigwarancje zatrudnienia dla najlepszych), z
uczelniami wyższymi (opieka naukowa, gwarancja przyjęcia na wyższą
uczelnię), realizacja projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (w tym staże i praktyki zagraniczne), realizacja własnych projektów
i programów autorskich, a także oferta
dodatkowych kursów i szkoleń np.

następujących kwalifikacji: organizacja
żywienia i usług gastronomicznych;
sporządzanie potraw i napojów; prowadzenie działalności handlowej; prowadzenie sprzedaży; eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; montaż i konserwacja maszyn
iurządzeńelektrycznych; montażikonserwacja instalacji elektrycznych; rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych; rejestracja iobróbka obrazu; przygotowanie materiałów graficznych
do procesów drukowania.
Nie mogę nie wspomnieć o największej i najstarszej instytucji edukacji
zawodowej na Śląsku – ZDZ w Katowicach. To ważny partner w obszarze
kształcenia zawodowego, który w ramach swojej bogatej oferty kształci
w szkołach zarówno młodzież, jak też
osoby dorosłe, a w ramach kursów zawodowych tysiącom osób rocznie daje możliwość poszerzenia i pozyskania
kolejnych kwalifikacji oraz zdobycia nowego zawodu w wielu poszukiwanych
na rynku pracy branżach i specjalnościach.
Warto też pamiętać, że po ucznia
szkoły ponadgimnazjalnej w Katowicach „sięgają” nie tylko wielkie firmy,
ale również liczne start-up’y, które
na swoją siedzibę wybrały właśnie
Katowice. A

KSAPL, CISCO czy SEP i możliwość
uzyskania tych i innych certyfikatów
akredytujących.
Szkoła zawodowa, zarówno techniczna, jak i branżowa, daje nieograniczone możliwości planowania kariery
i rozwoju zawodowego oraz osobistego. Optymalnie przygotowana i stale
unowocześniana baza dydaktyczna katowickich szkół zawodowych, a także
wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna są gwarancją bardzo dobrego przygotowania młodzieży iwysokiej
zdawalnościegzaminówzawodowych.
Realizacja projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej to nie
tylko ciekawa oferta zajęć, możliwość
odbywania zagranicznych praktyk
i staży, ale również nowy sprzęt laboratoryjny i warsztatowy, odpowiadający
współczesnym potrzebom europejskiego rynku pracy.
Zapraszam dozapoznania się i skorzystania z oferty zespołów szkół zawodowych, technicznych i branżowych miasta Katowice. Jeśli nie zdecydowałeś się, młody Czytelniku, na kontynuowanie nauki w którejś z naszych
szkół ponadgimnazjalnych, to może
w przyszłości skorzystasz z oferty katowickich szkół policealnych lub z oferty
kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
Katowickie szkoły prowadzą kursy dla

Zawód spawacz. Bardzo Każdy powinien uczyć się o przedsiębiorczości.
poszukiwany na rynku
Ta wiedza na pewno przyda się w przyszłej pracy

Zawodowo
znaczy dobrze

Wiedza z zakresu przedsiębiorczości będzie procentować zawsze – bez względu
na to, jaki będziemy uprawiać
zawód.
Założenie własnej firmy, a potem
utrzymanie jej na rynku wymaga obszernej wiedzy i wielu umiejętności.
Bardzo dobrze trzeba poznać zagadnienia związane z przedsiębiorczością. Gdzie się tego nauczyć? Taką możliwość stwarzają uruchomione
przy ZDZ Katowice Akademie Zawodowe. Działalność Akademii obejmuje organizację kursów i szkoleń oraz
szereg niezbędnych działań, takich
jak poradnictwo zawodowe i egzaminy kwalifikacyjne.
Dlaczego opłaca się wybrać jedną z Akademii Zawodowych zamiast
zwykłego kursu? Odpowiedź jest prosta.
– W jednym miejscu mamy dla
kandydata wyczerpującą ofertę –
od kursów po inne umiejętności, które są dziś niezwykle przydatne – mówi Marcin Jakubowski, kierownik Zespołu Edukacji i Nadzoru Pedagogicznego ZDZ Katowice. – Dotyczy to nie
tylko wykwalifikowanych pracowników, ale także prowadzących działalność gospodarczą. Prowadzący włas-

ną firmę musi dzisiaj umieć utrzymać
się na rynku, sprzedać, zareklamować. Jeśli więc chodzi o kursy, to naszą ofertę mamy podzieloną na tzw.
Akademie, czyli pakiety kursów.
Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na Akademię Biznesu obejmującą kursy dla tych, którzy prowadzą
lub chcą prowadzić działalność gospodarczą. Częścią tej Akademii jest
„ABC własnego biznesu” – przeznaczone dla osób, które chcą założyć firmę, ale nie do końca wiedzą, jak to
zrobić. Z drugiej strony, gdy ktoś ma
już firmę i poszukuje innych doświadczeń, to może wybrać kursy menedżerskie, finansowo-księgowe, my

uczymy także, jak zwiększyć swoje
umiejętności sprzedażowe i prowadzimy wiele innych warsztatów. Ta
oferta jest naprawdę kompletna –
podkreśla.
Kolejną ofertą dla tych osób, które chcą założyć własną działalność,
jest szereg projektów.
– Do tej pory zrealizowaliśmy ich
bardzo wiele. Z podsumowania wynika, że dzięki naszym projektom, dotacjom, szkoleniom, pomocy w ramach funduszy unijnych powstało
około 300 firm. To dużo. Projekty dawały nie tylko możliwość założenia
firmy, ale i utrzymania jej, przejścia
przez najtrudniejszy okres działalnoś-
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Ukończyłem kurs spawania metodą
MAG TIG w ramach projektu dofinansowanego z funduszy unijnych pn. „Zawód spawacza szansą na sukces”. Był
prowadzony w Pyskowicach przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Zajęcia praktyczne mieliśmy
w Gliwicach, a teoretyczne w Zabrzu.
Z prowadzonego kursu jestem bardzo zadowolony. Dzięki temu projektowi podwyższyłem swoje kwalifikacje i cały czas mam pracę. Na pewno
wpłynie to także na podniesienie mojej atrakcyjności na rynku pracy.
Moim zdaniem najważniejsza była praktyka. Z zawodu jestem elektromechanikiem urządzeń elektrycznych,
zajmuję się m.in. serwisowaniem urządzeń górniczych, a umiejętność spawania na pewno mi się przyda. Dziś
w pracy specjalizacja nie jest wskazana, raczej trzeba stawiać na uniwersalizm.
O tym projekcie dowiedziałem się
od znajomych. W mojej grupie byli
głównie elektromechanicy i mechanicy, którzy dzięki kursowi mają drugi za-

wód. Niektórzy byli bez pracy, a teraz
już ją mają, bo mają też uprawnienia
do wykonywania nowego zawodu.
Trzeba też dodać, że na rynku jest mnóstwo ofert pracy dla spawaczy.
Takie kursy czy projekty to są bardzo dobrze zainwestowane pieniądze.
Wiadomo, że profesjonalne kursy są
drogie i wiele osób, zwłaszcza tych zagrożonych utratą pracy, nie mogłoby
sobie na nie pozwolić.
Kurs był solidnie przygotowany,
zakończył się egzaminem, otrzymaliśmy też certyfikat, który jest honorowany w państwach Unii Europejskiej.
Teraz cały czas śledzę ofertę ZDZ,
chcę być na bieżąco informowany, czy
pojawią się także nowe, odpowiadające mi kursy, bo chętnie wziąłbym
w nich udział.

FOT. MAT. PRASOWE ZDZ KATOWICE

Mariusz Twardoch z Zabrza
ukończył jeden ze specjalistycznych kursów oferowanych przez ZDZ. Zobacz, co
na ten temat mówi.

ci. Kandydaci mogli liczyć na większe
środki na utrzymanie działalności niż
te oferowane przez powiatowe urzędy pracy. Zdarzało się, że niektórzy
w przeszłości otrzymywali nawet 40
tys. zł dotacji, dziś jest to 25 tys. zł –
wylicza Marcin Jakubowski. – Dotacja bezzwrotna była przeznaczona
dla osób bezrobotnych na szkolenia,
doradztwo biznesowe, powstanie biznesplanu, założenie działalności. Co
ciekawe, po założeniu firmy, dana
osoba mogła dalej korzystać z doradztwa, wsparcia finansowego (np.
w opłacaniu ZUS-u), pomostowego.
Podstawowym warunkiem, aby
przedsiębiorca nie musiał zwracać dotacji, było utrzymanie firmy przez 12
miesięcy – dodaje.
Projekty realizowane były w latach 2007-2013. – Teraz następują kolejne rozstrzygnięcia konkursów unijnych. Na przykład w trakcie realizacji
jest projekt z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach, która
jest jego liderem. Chcemy wesprzeć
przedsiębiorców 18 dotacjami – mówi Marcin Jakubowski.
Warto wiedzieć, że katowicki ZDZ
w ramach kształcenia zawodowego
w swoich szkołach oferuje zajęcia
z przedmiotu „Działalność gospodarcza...”. Uczniowie uczą się, jak założyć
działalność gospodarczą.
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