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N
ie boją się nowych wyzwań, mają odwagę, by realizować

swoje marzenia. Tysiące mieszkańców województwa śląskie-

go przekonało się, że ich potencjał jest kluczem do sukcesu.

Pani Rozalia pracowała w hucie przez ćwierć wieku. Gdy została

zwolniona, nie załamała się, uczestniczyła w różnorodnych kursach,

by - dzięki nowym kwalifikacjom – znaleźć pracę jako opiekunka osób

starszych. Pan Dariusz zdobył się na odwagę i po latach uzupełnił wy-

kształcenie średnie, zdał maturę – jest z tego dumny. Pani Joanna za-

łożyła firmę, która zajmuje się projektowaniem i szyciem profesjonalnej

odzieży dla sportowców. Kocha to, co robi i nie wyobraża sobie już

innego życia zawodowego. 

Wszystko to, dzięki Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki na

lata 2007-2013, który finansowany jest ze środków Europejskiego Fun-

duszu Społecznego; w województwie śląskim na jego realizację prze-

znaczono ponad 760 mln euro. 

W regionie za obszary Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

związane z kreowaniem skutecznej polityki zatrudnienia, zwiększa-

niem konkurencyjności pracowników oraz firm, a także dynamicz-

nym rozwojem przedsiębiorczości odpowiada Wojewódzki Urząd

Pracy w Katowicach.

Dzięki projektom realizowanym w ramach działań PO KL

wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ze

wsparcia skorzystały osoby nieaktywne zawodowo – zarówno

długotrwale bezrobotne, jak i te wchodzące dopiero na rynek pracy

oraz mieszkańcy obszarów wiejskich. Pomoc skoncentrowana była

także na pracownikach przedsiębiorstw, w tym również tych

przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, którzy mogli

dostosować swoje kwalifikacje do wymagań rynku pracy. Mieszkańcy

regionu zyskali możliwość uzupełnienia wykształcenia formalnego

w szkołach dla dorosłych, a dla wielu unijna dotacja stała się bodźcem

do założenia własnej działalności gospodarczej.

Inwestycje  w człowieka, jego kwalifikacje i umiejętności, choć

nie tak widoczne jak w przypadku inwestycji w infrastrukturę, są

nie mniej istotne w warunkach gospodarki opartej na wiedzy i innowacji.

Zdobyte doświadczenie, odzyskanie wiary w siebie, realizacja swoich

marzeń – są bezcenne. Świadczą o tym historie przedstawione w niniejszej

publikacji. Osób, które zdobyły się na odwagę, by zmienić swoje życie jest

w naszym województwie o wiele więcej.  Prezentowane przykłady to

dowód na to, że fundusze unijne zmieniają naszą rzeczywistość.

Zapraszam do lektury, mając nadzieję, że dla czytelników staną

się one inspiracją do działania we własnym życiu.

Grzegorz Sikorski

Dyrektor Wojewódzkiego Urz¹du Pracy 

w Katowicach
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KIERUNEK: PRZYSZ£OŒÆ
Poprawa dostêpu do zatrudnienia 
oraz wspieranie aktywnoœci zawodowej
w regionie (6.1 PO KL) 

ROZDZIA£ 1

Dojrza³y 
profesjonalizm

Drogowskaz dla m³odych
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Osobom po 50. roku ¿ycia nie jest ³atwo przekwalifikowaæ siê,

znaleŸæ now¹ pracê. Jednak Pani siê uda³o.

– Bo trzeba myœleæ pozytywnie i z optymizmem patrzeæ w przy-

sz³oœæ, a nie zamykaæ siê w czterech œcianach. 

Jak dowiedzia³a siê Pani o projekcie „Dojrza³y profesjonalizm”? 

– By³am zarejestrowana w Powiatowym Urzêdzie Pra-

cy w Œwiêtoch³owicach jako osoba bezrobotna. Doradca

zawodowy zaproponowa³ mi udzia³ w projekcie. Oczywi-

œcie zgodzi³am siê bez wahania. 

A czym zajmowa³a siê Pani wczeœniej? Gdzie Pani

pracowa³a?

– Robi³am ju¿ mnóstwo rzeczy w ¿yciu, pracowa³am

w ró¿nych zawodach. Mam wykszta³cenie zasadnicze za-

wodowe, jestem ogrodnikiem, to mój pierwszy zawód.

Piêkny zawód. Ale tak siê z³o¿y³o, ¿e krótko w nim pracowa³am.

Otrzyma³am etat w biurze zak³adu z bran¿y hutniczej i tam

spêdzi³am æwieræ wieku. Potem czasy siê zmieni³y, zaczê³y

siê w hucie redukcje, straci³am pracê. 

To by³ pewnie dla Pani du¿y cios. 

– Tak, po tylu latach cz³owiek siê przyzwyczaja. Ale nie za³ama³am siê po

utracie pracy. Za³o¿y³am w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, otworzy³am sklep

z odzie¿¹ u¿ywan¹. Gdy przesta³ siê op³acaæ, zamknê³am go. Szuka³am dalej…

ZnaleŸæ now¹ pracê nie by³o ³atwo? 

– Oczywiœcie, ale akurat jestem tak¹ osob¹, która ci¹gle szuka dla

siebie jakiegoœ miejsca na rynku pracy. Dlatego nie mia³am wiêkszych

przerw w zatrudnieniu. Korzysta³am z wszelkich szkoleñ, jakie by³y do-

stêpne. Na pewien czas przenios³am siê do Miñska Mazowieckiego,

gdzie znalaz³am czasowe zatrudnienie w firmie sprzedaj¹cej bramy

i ogrodzenia. A potem jeszcze znalaz³am pracê w telewizji kablowej,

pobawi³am siê troszkê w informatyka. Nie by³am na wizji, ale by³am

pracownikiem zaplecza technicznego. Takie osoby te¿ s¹ potrzebne,

¿eby telewizja funkcjonowa³a. Odby³am tak¿e sta¿ w Ko-

mendzie Rejonowej Policji w Œwiêtoch³owicach w dziale

kryminalistyki, jako referent. Pozna³am tam fantastycz-

nych ludzi i nauczy³am siê spojrzenia na problemy ludzkie

z zupe³nie innej strony.

Jest Pani wiêc wyszkolona w ró¿nych dziedzinach.

W ramach projektu „Dojrza³y profesjonalizm” wziê-

³a Pani udzia³ w szkoleniu „Opiekunka osób star-

szych, niepe³nosprawnych i dzieci”. Dlaczego akurat

zdecydowa³a siê Pani na takie szkolenie? Lubi Pani

pomagaæ ludziom?

– Chcia³am poznaæ coœ nowego. Nie bojê siê wyzwañ.

Jest to ciê¿ka praca, ale daj¹ca du¿o satysfakcji. To w³aœnie pomaganie

ludziom daje tê specyficzn¹ wewnêtrzn¹ satysfakcjê.

Czego nauczy³a siê Pani na tym szkoleniu?

– Kurs by³ zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, bo trzeba przecie¿

zdobyæ jakieœ doœwiadczenie. Mieliœmy te¿ warsztaty psychologiczne

i szkolenie dotycz¹ce komunikacji interpersonalnej. Zdobywaliœmy pod-

stawow¹ wiedzê dotycz¹c¹ ¿ywienia cz³owieka, zasad higieny, techniki

opieki. Ale dziêki temu szkoleniu nauczy³am siê przede wszystkim kon-

taktu z ludŸmi starszymi i spojrzenia na œwiat z ich perspektywy. 
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Nie bojê siê nowych wyzwañ 

RRoozzaalliiaa NNoowwoossiieellsskkaa, uczestniczka projektu, 
pracuje w Domu Pomocy Spo³ecznej w Œwiêtoch³owicach.

To właśnie 
pomaganie
ludziom 
daje tę 
specyficzną
wewnętrzną 
satysfakcję.„



RROOZZAALLIIAA NNOOWWOOSSIIEELLSSKKAA

Ma 55 lat, mieszka i pracuje 

w Œwiêtoch³owicach. Ma dwoje dzieci

i dwoje wspania³ych wnucz¹t, które

sprawiaj¹ jej wiele radoœci. W swoim ¿yciu

pracowa³a w wielu zawodach, choæ 

najwiêksz¹ z jej pasji jest ogrodnictwo. 

Z wykszta³cenia jest ogrodnikiem.

I mimo, ¿e w tym zawodzie nie pracuje,

ma swoj¹ dzia³kê, gdzie uprawia 

warzywa, hoduje kwiaty, s³owem 

– mo¿e realizowaæ swoje hobby. 

Pani Rozalia interesuje siê równie¿ 

sportem, zw³aszcza bieganiem. Wraz

ze swoim partnerem ¿yciowym, który

zachêci³ j¹ do uprawiania tej dyscypliny,

bierze udzia³ w wielu amatorskich 

zawodach dla biegaczy. Tak w³aœnie

oboje lubi¹ spêdzaæ weekendy, bo 

– jak mówi¹ – nie lubi¹ siedzieæ 

w domu, przed telewizorem. Dziêki 

bieganiu i startom w zawodach, 

zwiedzaj¹ Œl¹sk i okolice, poznaj¹ te¿

nowych ludzi. 
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W ramach tego projektu mia³a Pani te¿ szkolenie „Pozytywne

myœlenie szans¹ na sukces zawodowy”. Pani chyba do pozy-

tywnego myœlenia nie trzeba przekonywaæ.

– Na pewno, trzeba myœleæ pozytywnie, by ca³y czas iœæ do przodu! 

Warto wiêc by³o wzi¹æ udzia³ w projekcie?

– Warto, bo mam przecie¿ pracê! Po szkoleniu zaproponowano mi

roboty publiczne w Domu Pomocy Spo³ecznej w Œwiêtoch³owicach.

Chyba siê sprawdzi³am, bo otrzyma³am potem umowê o pracê. Mam

wiêc sta³¹ posadê i umowê. Praca sprawia mi wiele satysfakcji i radoœci.

Czujê, ¿e to jest to!

Ale to ciê¿ka i odpowiedzialna praca. 

– Dom Pomocy Spo³ecznej w Œwiêtoch³owicach przeznaczony jest

dla osób niepe³nosprawnych intelektualnie. S¹ to ludzie, którzy bardzo

siê ciesz¹, kiedy cz³owiek przychodzi do pracy, witaj¹ uœmiechem, rado-

œci¹, to naprawdê piêkne prze¿ycie. Dziêki temu bardzo trudno oddzie-

liæ pracê od ¿ycia prywatnego, bo ci¹gle myœli siê o tych ludziach jak

o rodzinie. To fizycznie ciê¿ka praca, ale naprawdê mi³a.

Co Pani radzi innym osobom dojrza³ym, które nie mog¹ znaleŸæ pracy? 

– Nie mo¿na siê poddawaæ, trzeba próbowaæ ró¿nych zawodów,

kursów. Jeœli siê czegoœ nie umie, zawsze mo¿na siê nauczyæ. Potrzeba

tylko trochê odwagi, chêci. Wa¿ne jest tak¿e to, ¿e jeœli wysy³am CV

przez internet, to pracodawcy patrz¹ na wiek i wyrzucaj¹ takies CV do

kosza. Dlatego trzeba przyjœæ osobiœcie. Bezpoœrednia rozmowa daje

zdecydowanie wiêksze szanse na zatrudnienie.

Informacje o projekcie: 
� Tytu³: „Dojrza³y profesjonalizm”
� Program: PO KL, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich;

Dzia³anie 6.1: Poprawa dostêpu do zatrudnienia oraz wspieranie

aktywnoœci zawodowej w regionie; Poddzia³anie 6.1.1: Wsparcie 

osób pozostaj¹cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
� Beneficjent: Powiatowy Urz¹d Pracy w Œwiêtoch³owicach 
� Okres realizacji: 1 stycznia 2013 r. – 31 marca 2014 r.
� Wartoœæ projektu: 503 350,00 z³

10

Wartoœciowi pracownicy

AAggnniieesszzkkaa SSiiwwcczzyykk,,
koordynator projektu „Dojrza³y profesjonalizm”, 
Powiatowy Urz¹d Pracy w Œwiêtoch³owicach:

– Wœród bezrobotnych zarejestrowanych w naszym urzêdzie

pracy, oko³o 24 proc. stanowi¹ osoby po 50 roku ¿ycia. Czêœæ

z nich uda³o siê zaktywizowaæ dziêki projektowi. Szczególnie

przydatne okaza³o siê szkolenie z psychologiem, które m.in.

uœwiadomi³o osobom starszym, i¿ nigdy nie jest za póŸno na

zdobycie nowych kwalifikacji oraz pozwoli³o rozpoznaæ ich s³abe

i mocne strony. Dojrzali ludzie s¹ bardzo wartoœciowymi pracow-

nikami. Ich najwiêkszym atutem jest posiadanie zdobywanego

przez lata doœwiadczenia zawodowego, kontaktów i wiedzy.

Osoby po 50 roku ¿ycia ciesz¹ siê opini¹ dok³adnych, stabilnych,

pracowitych, a wraz z wiekiem wzrasta ich lojalnoœæ wobec praco-

dawcy. Najwiêkszym sukcesem projektu jest podjêcie zatrudnienia

przez ponad 50 proc. jego uczestników. WskaŸnik ten bêdzie

w dalszym ci¹gu monitorowany i mamy nadziejê, ¿e bêdzie jesz-

cze wy¿szy.



Rachunkowoœæ naprawdê siê Panu podoba? Dla wielu osób wy-

daje siê to doœæ nudna dziedzina.

– A mnie to interesuje. Ju¿ w szkole by³em dobry z matematyki, mam

umys³ analityczny i po prostu œwietnie radzê sobie z liczbami. Faktycznie, nie

dla ka¿dego rachunkowoœæ mo¿e byæ ciekawa, ale mnie siê akurat podoba. 

Jak¹ skoñczy³ Pan szko³ê? 

– Jeœli chodzi o wykszta³cenie to mam tytu³ techni-

ka ekonomii uzyskany w szkole œredniej, tam akurat na

zajêciach by³o sporo rachunkowoœci. Zdoby³em te¿ tytu³

in¿yniera logistyki, studiowa³em zaocznie w Wy¿szej

Szkole Bankowej w Poznaniu, w oddziale zamiejscowym

w Chorzowie. Chcia³em oderwaæ siê od liczb, dlatego

w³aœnie wybra³em logistykê. 

Ekonomia, logistyka. Tak trudno by³o znaleŸæ

pracê w tych zawodach? 

– Wszyscy mnie zachêcali do studiowania logistyki, bo ³atwo by³o potem

znaleŸæ pracê. W firmach nastêpowa³y zmiany i wiele przedsiêbiorstw potrzebo-

wa³o logistyków na etat. Ale studia trwa³y trzy i pó³ roku, w tym czasie na rynku

pracy wiele siê zmieni³o, popyt na logistyków siê zmniejszy³, poszukiwane by³y

przede wszystkim osoby z du¿ym doœwiadczeniem. Wiêcej szczêœcia mia³em, je-

œli chodzi o ekonomiê, bo – jeszcze w czasie studiów – znalaz³em pracê w biu-

rze rachunkowym. Ale potem firma zaczê³a ci¹æ koszty i pracê straci³em. 

Trudno by³o znaleŸæ now¹ pracê? 

– Szuka³em nowej pracy, ale nie znalaz³em ¿adnej konkretnej ofer-

ty, która by mnie satysfakcjonowa³a. Dlatego zarejestrowa³em siê

w Urzêdzie Pracy w Piekarach Œl¹skich jako osoba bezrobotna. Mia³em

nadziejê, ¿e t¹ drog¹ uda siê do czegoœ dojœæ.

Kiedy dowiedzia³ siê Pan o projekcie „Drogowskaz dla m³odych”?

– Ju¿ w grudniu 2012 r. pojawi³a siê w urzêdzie pracy informacja,

¿e bêd¹ pieni¹dze na szkolenia. Wczeœniej ka¿dy bezrobotny móg³ zg³o-

siæ, w jakich kursach chcia³by wzi¹æ udzia³. Mnie interesowa³a oczywiœcie

rachunkowoœæ, wiêc kiedy okaza³o siê, ¿e tego typu szkolenie bêdzie do-

stêpne, bez wahania siê na nie zapisa³em.

Dlaczego akurat wybra³ Pan ten kurs? Przecie¿

mia³ ju¿ Pan wiedzê z tej dziedziny, zarówno

teoretyczn¹, zdobyt¹ w technikum, jak i prak-

tyczn¹, bo przecie¿ pracowa³ Pan przez pewien

czas w biurze rachunkowym. 

– Tak, ale zna³em uproszczon¹ ksiêgowoœæ, pole-

gaj¹c¹ na obliczaniu podatku za pomoc¹ ksi¹¿ki przy-

chodów i rozchodów. Natomiast szkolenie, oferowane

w ramach projektu, dotyczy³o znacznie bardziej rozbu-

dowanej i skomplikowanej ksiêgowoœci pe³nej, któr¹ pos³uguj¹ siê

przede wszystkim du¿e firmy. 

Ale szkolenie nie dotyczy³o jedynie ksiêgowoœci?

– Oczywiœcie. Mieliœmy te¿ zajêcia dotycz¹ce ca³ej „otoczki” zwi¹-

zanej z ksiêgowoœci¹, czyli m.in. rozliczania z ZUS, spraw zwi¹zanych

z ubezpieczeniami spo³ecznymi i zdrowotnymi, poznaliœmy te¿ pro-

gram „P³atnik”. Kurs dotyczy³ tak¿e obs³ugi kadrowej w firmie oraz

rozliczeniom p³ac. Poznaliœmy równie¿ zagadnienia prawne. Bardzo

du¿o siê nauczy³em dziêki temu szkoleniu. 

Zanim Pan jednak zacz¹³ szkolenie z ksiêgowoœci, wszyscy

uczestnicy projektu mieli warsztaty z zakresu aktywnego poszu-

kiwania pracy.
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Z liczbami dobrze sobie radzê

PPrrzzeemmyyss³³aaww JJaanniiaakk w ramach projektu ukoñczy³ kurs „Kadry/p³ace/ksiêgowoœæ”.
Pracuje w Zak³adzie Ekonomiczno-Finansowej Obs³ugi Placówek Oœwiatowych w Piekarach Œl¹skich.

Poszerzyłem 
swoją wiedzę, 
ale też nabywam
doświadczenia.„



– Tak, uczyliœmy siê pisaæ CV, list motywacyjny, dowiedzieliœmy siê

te¿ jak przedstawiæ siê pracodawcy, jak ubraæ siê na rozmowê kwalifika-

cyjn¹. Bo co z tego, ¿e skoñczê kurs ksiêgowoœci, jeœli nie bêdê potrafi³

siê zaprezentowaæ ewentualnemu pracodawcy? Na pewno wielu uczestnikom

projektu ta wiedza siê tak¿e przyda³a. 

Potem by³ kurs z ksiêgowoœci…

– Uczy³ nas g³ówny ksiêgowy huty w D¹browie Górniczej, wiêc po-

dawa³ przyk³ady z ¿ycia wziête. To by³o bardzo konkretne szkolenie, od

A do Z. Szczerze mówi¹c, by³em tym kursem zachwycony. 

Ale wa¿ny by³ te¿ sta¿, gdy¿ dziêki niemu teoriê móg³ Pan za-

stosowaæ w praktyce. 

– Po szkoleniu od razu trafi³em na sta¿ do Zak³adu Ekonomiczno-Fi-

nansowego Obs³ugi Placówek Oœwiatowych w Piekarach Œl¹skich, na

stanowisko urzêdnicze. Sta¿ mia³ trwaæ szeœæ miesiêcy, ale zosta³ prze-

d³u¿ony jeszcze o miesi¹c. Po sta¿u zosta³em zatrudniony na umowê

o pracê. Pracujê tu od marca 2014 r. 

Czym siê Pan konkretnie zajmuje?

– Zajmujê siê ksiêgowaniem zwi¹zanym z wy¿ywieniem w przedszko-

lach, szko³ach, placówkach kultury, czyli jednostkach podlegaj¹cych miastu. 

Udzia³ w projekcie zmieni³ wiêc Pana ¿ycie?  

– Zdecydowanie. Nie tylko poszerzy³em swoj¹ wiedzê, ale te¿ naby-

wam doœwiadczenia. Jestem zadowolony.   

A co chcia³by Pan robiæ w przysz³oœci? 

– Mo¿e kiedyœ spróbowa³bym odnaleŸæ siê w logistyce, która na pocz¹tku

mojej drogi zawodowej okaza³a siê niewypa³em. Ale na razie bêdê siê trzyma³

rachunkowoœci, bo chcê nabieraæ doœwiadczenia. Myœlê o tym, by zacz¹æ zaocz-

ne studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W przysz³oœci

chcia³bym otworzyæ w³asn¹ firmê, ¿eby pracowaæ na w³asny rachunek. 

Co Pan radzi innym m³odym ludziom, którzy nie mog¹ znaleŸæ

pracy. Warto zdobyæ siê na odwagê i szukaæ szansy w projek-

tach unijnych?

– Moim zdaniem tak. Dla osób, które dopiero wchodz¹ na rynek

pracy i nie maj¹ doœwiadczenia ani pieniêdzy na w³asny biznes, to jest

bardzo dobry sposób, by im pomóc w zatrudnieniu. 
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JJoollaannttaa NNaass,, 
koordynator projektu, Powiatowy Urz¹d Pracy
w Piekarach Œl¹skich:

– Bezrobocie m³odzie¿y jest aktualnie jednym z wa¿niejszych pro-

blemów spo³ecznych na terenie naszego powiatu i regionu. Jest

to grupa szczególnie defaworyzowana na rynku pracy. W maju

2012 r. w statystykach naszego urzêdu pozostawa³y 542 osoby

bezrobotne do 25 roku ¿ycia. To sk³oni³o nas do z³o¿enia wnio-

sku o dofinansowanie dzia³añ maj¹cych na celu u³atwienie aktyw-

nego startu m³odzie¿y. I uda³o siê. Najbardziej cieszy nas fakt, ¿e

z powodzeniem zrealizowaliœmy wszystkie zaplanowane dzia³ania,

oraz ¿e wsparcie udzielone m³odzie¿y w ramach projektu przynios³o

wymierny efekt w postaci pracy. Tylko do koñca marca 2014 r.

39 uczestników projektu (53 proc.) podjê³o pracê, ale wynik ten

mo¿e byæ jeszcze wy¿szy. To najlepszy dowód na to, ¿e dzia³ania

w ramach projektu by³y skuteczne i umo¿liwi³y sporej grupie

uczestników wejœcie lub powrót na rynek pracy.

Informacje o projekcie:
�  Tytu³: „Drogowskaz dla m³odych”
�  Program: POKL, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich;

Dzia³anie 6.1: Poprawa dostêpu do zatrudnienia oraz wspieranie ak-

tywnoœci zawodowej w regionie; Poddzia³anie 6.1.1: Wsparcie osób

pozostaj¹cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 
�  Beneficjent: Powiatowy Urz¹d Pracy  w Piekarach Œl¹skich
�  Okres realizacji: 1 stycznia 2013 r. – 31 marca 2014 r.
�  Wartoœæ projektu: 467 497,78 z³ 



13

PPRRZZEEMMYYSS³³AAWW JJAANNIIAAKK 

Ma 25 lat, mieszka w Piekarach Œl¹skich.

Lubi biegaæ; choæ w zawodach jeszcze

nie staruje, to amatorsko kilka razy 

w tygodniu rusza w trasê. Mieszka 

na osiedlu, gdzie bardzo du¿o ludzi

codziennie biega, wiêc – jak mówi 

– to bardzo motywuje. Nie lubi 

siedzieæ w domu ca³ymi dniami

przy komputerze, zw³aszcza, ¿e spêdza

przed monitorem d³ugie godziny 

w pracy. Pan Przemys³aw mówi o sobie,

¿e jest osob¹ wysportowan¹. Poza 

bieganiem, lubi pograæ z kolegami 

w pi³kê lub w siatkówkê na hali.
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Dzia³anie 6.1 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki 
Poprawa dostêpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoœci zawodowej w regionie

Niedostosowanie kwalifikacji zawodowych

do wymagañ rynku pracy, brak doœwiadcze-

nia zawodowego i wiedzy jak skutecznie

poszukiwaæ pracy - to g³ówne bariery utrud-

niaj¹ce znalezienie zatrudnienia. Wsparcie

w ramach Dzia³ania 6.1 PO KL w postaci

szkoleñ zawodowych, sta¿y, dotacji na za-

³o¿enie w³asnej firmy oraz us³ug psycholo-

giczno-doradczych pozwala je efektywnie

pokonaæ. Pomoc koncentruje siê na gru-

pach doœwiadczaj¹cych najwiêkszych trud-

noœci w wejœciu i utrzymaniu siê na rynku

pracy, czyli m.in. osobach m³odych do 25.

roku ¿ycia, osobach po 50. roku ¿ycia oraz

d³ugotrwale bezrobotnych.
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WE W£ASNEJ FIRMIE
Wsparcie oraz promocja przedsiêbiorczoœci
i samozatrudnienia (6.2 PO KL)  

ROZDZIA£ 2

Pro 45 – program wspierania
przedsiêbiorczoœci wœród osób
bezrobotnych po 45. roku ¿ycia

PIERWSZY BIZNES – aktywizacja
lokalnej spo³ecznoœci 
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Sporo tu samochodów. I chyba du¿o klientów? 

– Trochê klientów jest, nie mogê narzekaæ, choæ s¹ wymagaj¹cy

i najczêœciej szukaj¹ najtañszego wykonawcy. A niektórych usterek nie

da siê zreperowaæ poni¿ej kosztów.

Firmê za³o¿y³ Pan dziêki projektowi „Pro 45 – program wspie-

rania przedsiêbiorczoœci dla osób powy¿ej 45. roku ¿ycia”. Jak

siê Pan o tym projekcie dowiedzia³?

– Dowiedzia³em siê o nim w tyskim Urzêdzie Pracy, gdzie by³em za-

rejestrowany jako osoba bezrobotna. Do udzia³u w projekcie zachêci³a

mnie g³ównie dotacja na za³o¿enie dzia³alnoœci gospodarczej, 35 tysiê-

cy z³otych. Bo inaczej nigdy bym nie zdoby³ takich pieniêdzy. Warsztat

za³o¿y³em dwa lata temu. 

A czym zajmowa³ siê Pan wczeœniej? 

– Wczeœniej pracowa³em w kopalni, ale mia³em wypadek, powa¿ny uraz

krêgos³upa. By³em na rencie przez dwa lata, ale gdy renta przesta³a mi przy-

s³ugiwaæ, musia³em zacz¹æ szukaæ pracy. Nie by³em w pe³ni sprawny, dlatego

do kopalni nie mog³em ju¿ wróciæ. Pyta³em o pracê w warsztatach samocho-

dowych, ale bezskutecznie, bo szukali kogoœ, kto zna³ siê na elektronice

– wspó³czesne samochody s¹ ni¹ naszpikowane. A ja jednak uczy³em siê me-

chaniki ju¿ lata temu. Poza tym stawki, jakie oferowano dla pracownika w tych

warsztatach, by³y œmiesznie niskie. Przez pewien czas zajmowa³em siê do-

mem, wychowaniem dzieci, bo ¿ona pracowa³a. A potem pomyœla³em,

¿e trzeba otworzyæ w³asn¹ dzia³alnoœæ, ¿eby w ¿yciu by³o lepiej.

Z wykszta³cenia jest Pan w³aœnie mechanikiem samochodowym?

– Tak, jestem mechanikiem, dokumenty najpierw czeladnicze, po-

tem mistrzowskie uzyska³em w latach 80. ubieg³ego wieku, w cechu

rzemios³ w Katowicach. PóŸniej pracowa³em w kopalni, nie jako me-

chanik, ale jako cieœla górniczy, budowa³em podbudowy, tory i tym

podobne rzeczy.

Sk¹d wziê³a siê ta pasja do mechaniki? Interesowa³ siê Pan

samochodami od dziecka?

– Tak. A potem ju¿ na powa¿nie siê za to wzi¹³em, sprowadza³em

samochody, remontowa³em. Trzeba robiæ to, na czym siê cz³owiek zna. 

Szkolenia, w jakich wzi¹³ Pan udzia³ dziêki projektowi, pomagaj¹

w prowadzeniu firmy? 

– Zdecydowanie tak, przyda³a mi siê zw³aszcza wiedza zwi¹zana

z obs³ug¹ komputera i ksiêgowoœci¹, formularzami ZUS. Choæ w razie

problemów i tak pomaga mi ¿ona, która jest ksiêgow¹. 

Warsztat za³o¿y³ Pan dziêki dotacji unijnej. Na co konkretnie

przeznaczy³ Pan te pieni¹dze?

– Kupi³em m.in. dwa podnoœniki, które pozwalaj¹ podnieœæ samo-

chód na bok, poza tym wywa¿arki i monta¿ownicê opon, szafkê narzê-

dziow¹, narzêdzia. To niedu¿y warsztat, pracujê w nim sam, nikogo nie

zatrudniam. Pieni¹dze z Unii to by³ solidny zastrzyk na pocz¹tek. Wspar-

cie pomostowe, z którego korzysta³em przez rok te¿ mi bardzo pomog³o,

bo musia³em przecie¿ jakoœ „rozkrêciæ” interes. By³ to dodatkowy

przyp³yw gotówki, które mog³em przeznaczyæ na bie¿¹ce wydatki zwi¹zane

z prowadzeniem firmy, takie jak chocia¿by koszty ZUS.

I nie ¿a³uje Pan tej decyzji? 

– £atwo nie jest. Gdybym pracowa³ u kogoœ, niczym nie musia³bym

siê martwiæ. A we w³asnej firmie trzeba byæ wszystkim, kierownikiem,
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By³em górnikiem, jestem mechanikiem

Dziêki projektowi JJaannuusszz JJaarroommiinn za³o¿y³ warsztat samochodowy w Tychach.
I nie ¿a³uje, ¿e poszed³ „na swoje”. 



JJAANNUUSSZZ JJAARROOMMIINN

Ma 54 lata. Mieszka w Tychach, tam te¿ prowadzi warsztat, który œwiadczy

us³ugi w zakresie blacharstwa, mechaniki pojazdowej, wymiany opon, 

powypadkowej naprawy samochodów. Wczeœniej pracowa³ w kopalni 

jako cieœla górniczy. Janusz Jaromin jest ¿onaty, ma dwoje dzieci. Oprócz 

mechaniki, pasj¹ pana Janusza jest p³ywanie i nurkowanie, ma ukoñczony

kurs p³etwonurka. ¯a³uje tylko, ¿e w Polsce brakuje dobrych akwenów do

nurkowania.  
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zaopatrzeniowcem, ksiêgowym, sprz¹taczk¹, pracownikiem, malarzem,

spawaczem. Ale przywyk³em ju¿ do tego i nie ¿a³ujê, ¿e poszed³em „na

swoje”. Nikt mnie nie goni do roboty od rana do wieczora. Kiedy czujê

siê zmêczony, bo krêgos³up wci¹¿ dokucza, to mogê odpocz¹æ. Sam

planujê sobie dzieñ.  

Jak Pan zdobywa klientów? Ma Pan jakieœ banery, szyldy? 

– Mam, ale i tak uwa¿am, ¿e najlepsza reklama to marketing

szeptany. Jak pierwszy raz zrobisz komuœ dobrze samochód, to 90 pro-

cent nastêpnych klientów jest ju¿ z polecenia. 

A jakie ma Pan plany na przysz³oœæ? 

– Miliard w œrodê, miliard w sobotê (œmiech). A tak naprawdê zbu-

dowaæ stacjê diagnostyczn¹, konkretny, du¿y warsztat, z komor¹ lakier-

nicz¹, lini¹ samochodow¹, zatrudniæ pracowników. Ale na razie jest to

jeszcze w sferze moich marzeñ.

Informacja o projekcie:
�  Tytu³: Pro 45 – program wspierania przedsiêbiorczoœci wœród osób

bezrobotnych po 45 roku ¿ycia
�  Program: POKL, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich;

Dzia³anie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiêbiorczoœci i samoza-

trudnienia
�  Beneficjent: Centrum Przedsiêbiorczoœci S.A. w Woli
�  Partner: Powiatowy Urz¹d Pracy w Tychach
�  Okres realizacji: 1 marca 2010 r. – 29 lutego 2012 r. 
�  Wartoœæ projektu: 2 137 355,74 z³
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Przez pewien czas zajmowałem się 
domem, wychowaniem dzieci, 
bo żona pracowała. A potem pomyślałem,
że trzeba otworzyć własną działalność,
żeby w życiu było lepiej.„

Uwolniliœmy energiê ludzi

KKrrzzyysszzttooff KKoonnddrraattoowwiicczz,, 
koordynator projektu, 
Centrum Przedsiêbiorczoœci S.A. w Woli 

– Wspólnie z Powiatowym Urzêdem Pracy w Tychach, z którym

prowadziliœmy projekt, stwierdziliœmy, ¿e osoby powy¿ej 45. ro-

ku ¿ycia s¹ defaworyzowane na rynku pracy. Jest to grupa, któ-

ra w walce o dotacje zwykle przegrywa z osobami m³odszymi.

Chcieliœmy tym projektem daæ szansê osobom, które s¹ doœwiad-

czone, a jednak ca³y czas maj¹ problem ze znalezieniem pracy.

Projekt wpisa³ siê w strategiê, któr¹ przyj¹³ nasz region, czy-

li promowania przedsiêbiorczoœci. W skali regionu mia³ – rzecz

jasna – mikro znaczenie, ale chodzi³o tu przede wszystkim

o uwolnienie energii ludzi. I uda³o siê. Program stworzy³ blisko

30 nowych miejsc pracy i pozwoli³ sprawdziæ siê w biznesie oso-

bom w œrednim okresie ¿ycia. 



Krawiectwo, kolarstwo i motocross? Wydawa³oby

siê, ¿e tego nie da siê po³¹czyæ. A Pani siê uda³o… 

– Mo¿e dlatego, ¿e wszystkie te pasje s¹ czêœci¹ mojego

¿ycia. Wszystko zaczê³o siê jeszcze w szkole podstawowej,

kiedy zainteresowa³am siê rowerem górskim, szybko te¿ we-

sz³am w œwiat zawodów w kolarstwie górskim. Wiele z nich

uda³o mi siê wygraæ, dlatego mam doœæ pokaŸn¹ kolekcjê

pucharów w domu. PóŸniej przez dwa lata trenowa³am ko-

larstwo szosowe. By³ to okres bardzo mêcz¹cych treningów,

przeje¿d¿a³am oko³o tysi¹ca kilometrów miesiêcznie. W koñ-

cu przyszed³ moment zastanowienia, czy wybraæ kolarstwo,

czy zdobyæ jakiœ „normalny” zawód (œmiech). Zdecydowa³am

siê na studia – pedagogikê resocjalizacyjn¹. Mia³am zainteresowania huma-

nistyczne, interesowa³am siê psychologi¹. 

Czyli krawcow¹ nie jest Pani z wykszta³cenia? 

– Szy³am od dziecka, ale jestem samoukiem w tej materii. Na pocz¹tku

szy³am ubrania dla siebie, potem dla rodziny i znajomych, z czasem zaczê-

³am projektowaæ coraz trudniejsze rzeczy. Dlatego teraz, prowadz¹c firmê,

wszystko robiê sama, od pocz¹tku, od projektu, po szycie i sprzeda¿. 

Na stronie internetowej firmy pisze Pani, ¿e projektowanie

ubrañ dla sportowców to wielka frajda. 

– Bo to stawia ci¹g³e wyzwania, które bardzo lubiê – im trudniejsze,

tym wiêksza satysfakcja z nowego produktu. Du¿¹ nagrod¹ s¹ równie¿ po-

chwa³y od u¿ytkowników tych ubrañ. Projektuj¹c ubrania, korzystam

z w³asnych doœwiadczeñ, ale i s³ucham opinii zawodników. Ci¹gle coœ ulepszam,

mam wizjê, ¿eby rozwijaæ produkty, znajdowaæ lepsze materia³y, projektowaæ

bardziej zaawansowane kroje, zw³aszcza jeœli chodzi o odzie¿ motocrossow¹.

To specyficzny rodzaj odzie¿y, czym ró¿ni siê od nor-

malnych ubrañ?

– Wszystkim: u¿ytymi materia³ami, krojem. Sylwetka ro-

werzysty czy motocyklisty jest przecie¿ inna ni¿ osoby, która

pracuje przy biurku. Krój musi wiêc uwzglêdniaæ charakterystycz-

ne u³o¿enie cia³a sportowca, ale odzie¿ ma byæ te¿ wygodna. Dla

motocyklistów dodatkowo musi byæ bardziej wytrzyma³a. Taka

odzie¿ ma te¿ fajnie wygl¹daæ, ¿eby sportowcy chêtnie zak³a-

dali takie stroje. 

Kiedy pojawi³a siê myœl o tym, by za³o¿yæ firmê?

– Koñcz¹c studia, zaczê³am pracê w œwietlicy szkolnej, ale

zderzy³am siê z rzeczywistoœci¹, pojawi³a siê frustracja, ¿e moje zarobki nie

pozwalaj¹ mi na spe³nianie sportowych pasji. Dlatego chcia³am coœ ze swo-

im ¿yciem zrobiæ. Zaczê³am studia podyplomowe z grafiki komputerowej

na Akademii Górniczo-Hutniczej. Pozna³am te¿ organizatora amatorskie-

go klubu kolarstwa zjazdowego, który potrzebowa³ profesjonalnych

ubrañ dla swoich zawodników. Zadeklarowa³am, ¿e zaprojektujê dla ko-

larzy koszulki, spodenki i uszyjê je. Trochê w to nie wierzyli. Dla mnie to

te¿ by³o wyzwanie, ale przecie¿ radzi³am sobie z wieloma trudnymi

technicznie projektami, potrafiê uszyæ plecak turystyczny, czy odzie¿ te-

letechniczn¹ tak, ¿eby wygl¹da³a jak „ze sklepu”. Pierwszy egzemplarz

dla kolarzy by³ na tyle fajny, ¿e wyklarowa³a siê wizja przysz³ej firmy.

Potem szy³am dla znajomych rowerzystów, ale ju¿ mia³am wizjê, ¿eby siê

rozwijaæ, ¿eby stworzyæ z tej pasji biznes.  

Dlatego wziê³a Pani udzia³ w projekcie „Pierwszy Biznes”? 

– Tak, bo chcia³am za³o¿yæ firmê, pozyskaæ dotacjê i kupiæ niezbêdne

maszyny, by rozwin¹æ produkcjê. 
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£¹czê szycie i kolarstwo 

JJooaannnnaa GGrruuccaa dziêki udzia³owi w projekcie za³o¿y³a firmê, która zajmuje siê 
projektowaniem i szyciem profesjonalnej odzie¿y dla sportowców.

Największą
motywację
daje mi to, 
że to, co 
robię, podoba
się innym. „



I co uda³o siê kupiæ za te 40 tysiêcy z³otych dotacji?

– Kupi³am ploter drukuj¹cy i prasê do sublimacji, urz¹dzenia, na zakup

których bez unijnej dotacji nie mog³abym sobie pozwoliæ. Wsparcie pomo-

stowe te¿ by³o niezmiernie wa¿ne, gdy¿ nie musia³am martwiæ siê przez

pierwsze miesi¹ce dzia³alnoœci. 

Teraz, po dwóch latach dzia³alnoœci firmy, mo¿e ju¿ Pani powiedzieæ,

¿e odnios³a sukces?

– Tak. Niejedn¹ noc poœwiêci³am na pracê, ¿eby sprostaæ zamówieniom.

Wrêcz czekam, a¿ siê trochê poluŸni, ¿ebym mog³a pojeŸdziæ na motocyklu

(œmiech). Jest to ciê¿ka praca, ci¹gle te¿ myœlê, w jaki sposób rozwin¹æ produk-

cjê. Mam coraz wiêcej zamówieñ, a klienci s¹ zadowoleni z jakoœci.

W jaki sposób klienci dowiaduj¹ siê o firmie?

– G³ównie z polecenia oraz dziêki zawodnikom, których wspieram. Wy-

konuj¹c partiê ubrañ dla klubu motocrossowego, korzystam z tego, ¿e ma

on kontakty z innymi podobnymi klubami, sportowcy polecaj¹ mnie swoim

kolegom. Mam te¿ kliku zawodników, których ubieram, dajê im stroje

po to, by promowali firmê. Chcê te¿ wspieraæ polski sport, w zesz³ym roku

moja firma przygotowa³a koszulki dla polskiej reprezentacji w Rajdach

Enduro „SIX DAYS”. Takie dzia³ania procentuj¹.  

Moja firma jest jedyn¹ w Polsce firm¹ produkuj¹c¹ profesjonalne

komplety odzie¿y dla motocrossowców.

Jakie ma Pani plany na przysz³oœæ?

– Chcia³abym wprowadziæ nowe pomys³y, rozwijaæ produkty, wy-

bieram siê na targi tekstylne do Monachium po to, ¿eby mieæ dobr¹ ba-

zê techniczn¹ materia³ów, których wci¹¿ poszukujê. Muszê poszukaæ

kontrahentów i podwykonawców do szycia, bo sama ju¿ siê nie wyra-

biam z szyciem! Pomaga mi mój ch³opak, ale i tak pracujemy non stop.

Dziêki projektowi „Pierwszy biznes” uda³o siê Pani zrealizowaæ

marzenia… 

– To jest moja wymarzona praca. W dodatku wspomaga mnie rodzina,

mój partner podrzuca mi fajne pomys³y, wspomaga przy projektach graficz-

nych, dlatego zawsze mogê poprosiæ go o pomoc. Synek te¿ widzi moje

zaanga¿owanie, rozpoznaje logo firmy, rozumie nad czym pracujê i jeŸ-

dzi ze mn¹ na zawody rowerowe lub motocrossowe. 

Najwiêksz¹ motywacjê daje mi fakt, ¿e to, co robiê, podoba siê innym.

To jest zastrzyk fajnej energii, kiedy ludzie doceniaj¹ twój produkt. 
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– Z grona 475 osób, które z³o¿y³y wniosek aplikacyjny do projektu,

wybraliœmy najlepiej rokuj¹cych i tych, którzy w najciekawszy sposób

przedstawili swój pomys³ na biznes. Ka¿dy z nich jest dzisiaj swoim

w³asnym szefem. Bez wsparcia oferowanego w ramach projektu dla

wielu z nich za³o¿enie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej nadal pozo-

sta³oby w sferze planów. Dziêki projektowi nie tylko uzyskali oni ka-

pita³ na sfinansowanie kluczowej inwestycji, lecz przede wszystkim

zapewniliœmy im bie¿¹c¹ mo¿liwoœæ konsultacji, wsparcie organiza-

cyjne zespo³u projektowego oraz specjalistyczne wsparcie doradcze,

tak nieodzowne w trakcie pierwszych miesiêcy prowadzenia firmy. 

Uczestnicy projektu rejestrowali swoje firmy, pe³ni niepew-

noœci i obaw. Dzisiaj, po 25 miesi¹cach od tego momentu na-

dal mo¿emy prezentowaæ efekt ich dzia³alnoœci. Jesteœmy dum-

ni z ich osi¹gniêæ, zaanga¿owania i pasji. Mnie osobiœcie projekt

ten da³ przede wszystkim szansê wspó³pracy ze wspania³ymi

ludŸmi, z którymi nadal pozostajê w kontakcie i mam nadziejê

na kontynuowanie biznesowych relacji. 

Informacja o projekcie:

�  Tytu³: Pierwszy biznes - aktywizacja lokalnej spo³ecznoœci
�  Program: POKL, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Dzia³anie

6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiêbiorczoœci i samozatrudnienia
�  Beneficjent: Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzib¹ w Bielsku

– Bia³ej, ul. Warszawska 153
�  Okres realizacji: 1 wrzeœnia 2011 r. – 28 lutego 2013 r.
�  Wartoœæ projektu: 1 718 915,32 z³

Dali radê 
na swoim

BBooggddaann PPuukkoowwiieecc,, 
prezes Zarz¹du 
Beskidzkiego Biura
Consultingowego S.A.: 



JJOOAANNNNAA GGRRUUCCAA

W³aœcicielka firmy STIGMA, która zajmuje siê projektowaniem i szyciem pro-

fesjonalnej odzie¿y przeznaczonej do ekstremalnych odmian kolarstwa oraz

sportów motocrossowych. Ma 31 lat, mieszka w Bielsku-Bia³ej wraz z part-

nerem oraz dziesiêcioletnim synem. Szycie i sporty ekstremalne to jej wielo-

letnie pasje, podporz¹dkowa³a im ca³e swoje ¿ycie. Ci¹gle chce te¿ rozwijaæ

firmê, bo – jak mówi – jej celem jest produkt doskona³y, który by sprosta³

nawet najbardziej wymagaj¹cym u¿ytkownikom.
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Dzia³anie 6.2 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
Wsparcie oraz promocja przedsiêbiorczoœci i samozatrudnienia

Spoœród wszystkich zarejestrowanych w wo-

jewództwie œl¹skim firm ponad 94 proc. sta-

nowi¹ mikroprzedsiêbiorstwa. Generuj¹ one

zdecydowan¹ wiêkszoœæ miejsc pracy. Dlate-

go wsparcie przedsiêbiorczoœci i samoza-

trudnienia jest tak wa¿ne. Mieszkañcy woje-

wództwa  œl¹skiego w ramach Dzia³ania 6.2

PO KL skorzystali nie tylko z bezzwrotnych do-

tacji na za³o¿enie w³asnej firmy do wysokoœci

40 tys. z³, po¿yczek na preferencyjnych warun-

kach do 50 tys. z³, ale równie¿ z komplekso-

wego wsparcia doradczo - szkoleniowego

oraz pomocy finansowej w pierwszym okresie

prowadzenia dzia³alnoœci, z przeznaczeniem

na pokrycie bie¿¹cych wydatków.



LOKALNY POTENCJA£ 
Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu
aktywnoœci zawodowej na obszarach wiejskich
(6.3 PO KL) 

ROZDZIA£ 3

Tradycja kluczem do aktywizacji
zawodowej II 

Wykorzystaj swoj¹ szansê 
– kurs prawa jazdy kat. C+E
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Lubi Pani gotowaæ?

– Lubiê gotowaæ. Gdybym tego nie lubi³a, nigdy bym siê nie da³a na-

mówiæ na kurs. Gotowanie sprawia mi przyjemnoœæ a to, co robiê, chyba

wszystkim smakuje… W restauracji serwujemy kuchniê domow¹, nie robimy

ekstrawaganckich dañ, stawiamy na tradycjê. 

Co wiêc znajdziemy w menu Pañstwa restauracji? 

– Kwaœnicê, ¿urek, flaczki, bigos staropolski, kluski œl¹skie, pierogi,

gulasz, d³ugo by wymieniaæ…

Czy przygotowuje Pani w restauracji jakieœ potrawy, których

nauczy³a siê Pani na kursie kulinarnym?

– Tak, oczywiœcie: karczek w sosie w³asnym oraz ¿ur ¿eniaca  ciesz¹

siê ogromn¹ popularnoœci¹.

Jak siê Pani dowiedzia³a o projekcie „Tradycja kluczem do ak-

tywizacji zawodowej”?

– O tym kursie dowiedzia³am siê poczt¹ pantoflow¹ na wsi. Zorien-

towa³am siê, ¿e szkolenia prowadzone bêd¹ niedaleko mojego miejsca

zamieszkania, wiêc siê zapisa³am.

A czym wczeœniej siê Pani zajmowa³a? 

– Jestem nauczycielk¹. Nieco ponad dwa lata temu mia³am rok

przerwy w zatrudnieniu, wiêc by³am otwarta na propozycje i pomys³y

na ¿ycie.  Po roku przerwy wróci³am do pracy jako nauczycielka, ale

w dalszym ci¹gu  wspieram mê¿a w restauracji, oczywiœcie jeœli cho-

dzi o gastronomiê.

Czego nauczy³a siê Pani dziêki kursowi kulinarnemu?

– Na ka¿dych zajêciach mieliœmy do przygotowania ró¿ne potrawy.

Co spotkanie to kilka nowych dañ. Najpierw by³ wyk³ad na temat dane-

go regionu Polski, z uwzglêdnieniem potraw kulinarnych typowych dla

tej czêœci kraju. Po wyk³adzie mieliœmy zajêcia praktyczne. Uczyliœmy siê

wykonywania zarówno nowych potraw, jak i nowych technik, bo co

kraj, to obyczaj i co dom, to inna kuchnia. Przewa¿a³y przepisy na dania

tradycyjne z naszego œrodkowoeuropejskiego obszaru i z ró¿nych czêœci Polski.

Podstaw¹ kursu by³o nauczenia nas gotowania sytych i domowych dañ.

Dziêki projektowi i szkoleniu

znalaz³a Pani pracê, to siê ju¿

nieco zmieni³o... 

– Kiedy rozpoczyna³am kurs,

by³am na rozdro¿u. Uwa¿a³am,

¿e jeœli nie wrócê do pracy

w oœwiacie, to umiejêtnoœci zdo-

byte podczas szkolenia przydadz¹

mi siê na tyle, ¿e bêdê mog³a

pójœæ w kierunku gastronomii. Jednak ¿ycie tak siê pouk³ada³o, ¿e wci¹¿

jestem nauczycielk¹. To, czego siê nauczy³am, wykorzystujê w ¿yciu.

Jednak wspieram mê¿a i szwagierkê w prowadzeniu restauracji. Potra-

wy, które pozna³am na kursie, wesz³y na sta³e do menu restauracji. 

Czyli mo¿na powiedzieæ, ¿e ma Pani teraz dwa zawody?

– Tak. Cieszê siê, ¿e uda³o mi siê wróciæ do pracy w oœwiacie – to

dla mnie podstawa. W ¿yciu niczego nie mo¿na byæ pewnym: raz

cz³owiek ma pracê, a za chwilê mo¿e jej nie mieæ. I na odwrót. Prowa-

dzenie z mê¿em restauracji to cenna alternatywa, w której mogê ³¹czyæ

pracê z pasj¹. 
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Stawiam na kuchniê domow¹

BBeeaattaa ZZoonntteekk ukoñczy³a w ramach projektu kurs kulinarny. 
Swoj¹ wiedzê wykorzystuje w restauracji, któr¹ prowadzi jej m¹¿.

Potrawy, które
poznałam 
na kursie, weszły
do menu restauracji. „
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BBEEAATTAA ZZOONNTTEEKK

Ma 47 lat. Mieszka z mê¿em 

i dwojgiem dzieci: córk¹ i synem

(15, 18 lat) w Jaworzu. Jest 

nauczycielk¹ wychowania 

przedszkolnego. Jak mówi, 

jej hobby to praca. Lubi te¿

gotowaæ. Wraz z mê¿em 

i szwagierk¹  ju¿ trzeci rok 

prowadz¹ restauracjê „ Zdrojow¹”

w Jaworzu, w której serwuj¹

g³ównie dania domowe, 

w tym regionalne. 



Wiêc kurs kulinarny to by³ jednak strza³ w dziesi¹tkê? 

– Na pewno. Jaworze to miejscowoœæ turystyczna, która wci¹¿ siê

rozwija. Choæ gastronomia to bardzo ciê¿ka praca i czasami niewdziêcz-

na, to warto w ni¹ inwestowaæ. Z tego punktu widzenia, szkolenie

unijne bardzo mi siê przyda³o. Jest to kapitalna sprawa i polecam ta-

kie projekty wszystkim, którzy chcieliby siê dokszta³caæ i zdobywaæ

nowe umiejêtnoœci. 
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Powrót do korzeni

ZZddzziiss³³aaww BByyllookk,,
wójt gminy Jaworze: 

– Dziêki projektowi uda³o siê „zaszczepiæ” w mieszkañcach chêæ do aktywnego

spêdzania wolnego czasu, zwiêkszyæ w nich wiarê we w³asne mo¿liwoœci, jak

równie¿ prze³amaæ niechêæ i poczucie bezradnoœci na rynku pracy. Uczestnicy,

zdobywszy doœwiadczenie kulinarne czy te¿ rêkodzielnicze, dzia³aj¹ dziœ aktywnie

na naszym rynku, chocia¿by poprzez prowadzenie restauracji, pracê w kuchni

w miejscowym przedszkolu, czy sprzeda¿ swoich rêkodzie³ na obszarze gminy

lub poza ni¹. Projekt by³ te¿ bardzo wa¿ny dla naszego regionu, bo dziêki niemu

mo¿na by³o powróciæ do korzeni i pokazaæ to, co dla naszej kultury (zarówno

regionalnej, jak i polskiej) jest najwa¿niejsze. Ponadto pokaza³, ¿e dziêki zdoby-

ciu umiejêtnoœci rêkodzielniczych czy kulinarnych, mo¿na odnaleŸæ siê na

obecnym rynku pracy. Uczestnicy projektu wci¹¿ staraj¹ siê szlifowaæ zdoby-

te umiejêtnoœci spotykaj¹c siê na ró¿nych warsztatach, wymieniaj¹c siê no-

wymi doœwiadczeniami, czy tworz¹c stowarzyszenia skupiaj¹ce siê na tra-

dycjach regionalnych. Realizacja projektu pozwoli³a na wskrzeszenie

w mieszkañcach chêci pielêgnowania tego co nasze i regionalne, dziêki

czemu nasza kultura nie obumiera, lecz têtni swoim ¿yciem, staj¹c siê

jednoczeœnie promocj¹ dla ca³ego regionu.

Informacja o projekcie
� Tytu³: Tradycja kluczem do aktywizacji zawodowej II 
� Program: POKL, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Dzia-

³anie 6.3: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywno-

œci zawodowej na obszarach wiejskich
� Beneficjent: Gmina Jaworze
� Okres realizacji: 10 wrzeœnia 2010 r. - 20 kwietnia 2011 r. 
� Wartoœæ projektu: 49 717,00 z³



Zawsze chcia³ Pan byæ kierowc¹? Ju¿ jako dziecko marzy³ Pan

o ciê¿arówkach?

– No w³aœnie nie! Gdy by³em dzieckiem, to marzy³em o tym, ¿eby

byæ wysoko postawionym urzêdnikiem, albo szefem jakiejœ firmy, czy in-

stytucji (œmiech). Ale ¿eby do tego dojœæ, potrzeba wiedzy, czasu i do-

œwiadczenia. A mnie do szko³y nie by³o jakoœ po drodze …

Ale jak¹œ szko³ê Pan skoñczy³?

– Oczywiœcie, studiowa³em nawet logistykê na Politechnice w Czê-

stochowie. Trzy lata siê uczy³em, ale na dwuletnie studia magisterskie

ju¿ siê nie wybra³em. 

Dlaczego?

– Bo zacz¹³em pracowaæ jako kierowca w rodzinnej firmie. Tato pro-

wadzi dzia³alnoœæ transportow¹, brat te¿ za³o¿y³ ostatnio firmê o tym

samym profilu, wiêc siê u nich zatrudni³em. To rodzinny biznes, wiêc

chyba by³em skazany na zawód kierowcy.

Dlaczego wzi¹³ Pan udzia³ w projekcie „Wykorzystaj swoj¹ szansê”?

– Bo chcia³em wzi¹æ udzia³ w szkoleniu dla kierowców w kategorii

C+E, zdobyæ wy¿sze kwalifikacje, co pozwoli³o mi jeŸdziæ wiêkszymi sa-

mochodami. Do wiêkszych i ciê¿szych maszyn potrzebne s¹ odpowied-

nie kursy i certyfikaty.

Jak wygl¹da³o szkolenie, czego siê Pan nauczy³, oprócz prowa-

dzenia ciê¿arówek?

– Najpierw mieliœmy spotkania z osobami, które przygotowywa³y

nas do rozmów kwalifikacyjnych, do poruszania siê na rynku pracy. Do-

radcy sugerowali nam, w jakim kierunku mo¿emy pod¹¿yæ, kto ma jakie

predyspozycje, rozwi¹zywaliœmy nawet specjalne testy. Dziêki tym zajêciom

nabra³em wiêkszej pewnoœci siebie, uwierzy³em we w³asne mo¿liwoœci. 

Po tych zajêciach mieliœmy szkolenia dotycz¹ce samego prawa jaz-

dy. Najpierw teoretyczne, a potem praktyczne, jeŸdziliœmy ciê¿arówkami

po Czêstochowie. Kurs prowadzili instruktorzy ze szko³y jazdy. 

Pan ju¿ wczeœniej mia³ prawo jazdy?

– Tak. Najpierw zdoby³em prawo jazdy kategorii A, czyli na moto-

cykl, a potem kategorii B, na samochody osobowe i C na ciê¿arówki. Ale

brakowa³o mi kategorii C+E, ¿eby jeŸdziæ ciê¿arówkami z przyczep¹.

W kursie bra³y udzia³ te¿ kobiety…

– Tak, to nas mile zaskoczy³o. Co wiêcej, niektóre z nich radzi³y so-

bie „za kó³kiem” lepiej ni¿ mê¿czyŸni. Zw³aszcza jedna z pañ by³a bar-

dzo chwalona przez instruktorów. Kierowanie ciê¿arówk¹ mia³a po pro-

stu we krwi. Kobiet – kierowców zawodowych jest bardzo ma³o, ale je-

œli ju¿ s¹, to s¹ pozytywnie odbierane przez kierowców – mê¿czyzn.

A Pan lubi swój zawód? 

– Jasne! Jazda naprawdê sprawia mi przyjemnoœæ. Podoba mi siê te¿

to, ¿e mo¿na du¿o zwiedziæ. Teraz jeŸdzimy czêsto za granicê, mogê

wiêc zobaczyæ du¿o ciekawych miejsc, poznaæ inn¹ kulturê. 

Gdzie Pan jeŸdzi?

– G³ównie do Francji, ale te¿ do innych krajów zachodniej Europy,

do Niemiec, Hiszpanii. 

Z jednej strony ta praca ma zalety, ale jest to te¿ zawód wyma-

gaj¹cy i trudny.
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Kierowca. To u nas rodzinne!

AArrttuurr BBêêddkkoowwsskkii dziêki projektowi zdoby³ prawo jazdy kategorii C+E. 
Pracuje jako kierowca zawodowy w rodzinnej firmie transportowej.



– Czasami ta praca mêczy, bo trzeba wiecznie uwa¿aæ na drodze, myœleæ tak-

¿e za drugiego kierowcê. Ludzie s¹ nieprzewidywalni, nie ka¿dy jeŸdzi na co dzieñ

samochodem, nie ka¿dy ma odpowiednie umiejêtnoœci. 

A rodzice ucieszyli siê, kiedy Pan te¿ zdecydowa³ siê pójœæ w œlady oj-

ca i brata?

– Na pocz¹tku podchodzili do tego trochê sceptycznie, ale ju¿ siê przyzwy-

czaili. Najgorszy by³ pierwszy wyjazd w dalek¹ trasê, bo martwili siê, czy dam

sobie radê. Ale wszystko by³o w porz¹dku. Myœlê, ¿e spe³niam siê w tym za-

wodzie, wszystko idzie – jedzie, w dobrym kierunku. 

Zostanie Pan ju¿ przy zawodzie kierowcy?

– Podoba mi siê ten zawód. Ale nie chcia³bym jeŸdziæ do samej emerytu-

ry, bo wydaje mi siê, ¿e – gdy siê o¿eniê - powinienem wiêcej czasu poœwiêciæ

rodzinie. Dlatego marzy mi siê, ¿eby mieæ w³asn¹ firmê transportow¹, by mniej

jeŸdziæ. Wtedy by³bym szefem, którym chcia³em byæ jako dzieciak (œmiech).

Dziêki projektowi wykorzysta³ Pan swoj¹ szansê?

– Oczywiœcie. Jestem zwolennikiem takich projektów. Myœlê, ¿e to bardzo po-

maga ludziom w ¿yciu. Nie ka¿dy te¿ ma pieni¹dze na start w ¿yciu zawodowym,

wszystko przecie¿ kosztuje. A udzia³ w tego typu projekcie otwiera drzwi.

Informacja o projekcie
� Tytu³ projektu: Wykorzystaj swoj¹ szansê – kurs prawa jazdy kat. C+E 
� Program: POKL, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Dzia³anie

6.3: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywnoœci zawodo-

wej na obszarach wiejskich
� Beneficjent: Gmina i Miasto Kozieg³owy 
� Okres realizacji: 1 lutego 2012 r. – 31 maja 2012 r.
� Wartoœæ projektu: 42 290,00 z³
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Kierowca zawsze potrzebny 

JJaacceekk ŒŒllêêcczzkkaa,,
burmistrz gminy i miasta Kozieg³owy:

– Zawsze staramy siê wyjœæ naprzeciw oczekiwaniom

mieszkañców i st¹d wzi¹³ siê pomys³ na taki projekt.

W przedsiêwziêciu wziê³o udzia³ 16 osób. Wiele z nich,

dziêki uzyskanym kwalifikacjom, podjê³o pracê poza

rolnictwem. Zawód kierowcy jest uniwersalny. Nawet

jeœli ktoœ nie znajdzie w nim od razu pracy i w dodat-

ku na naszym terenie, mo¿e szukaæ tak¿e w oœciennych

powiatach. A zapotrzebowanie na kierowców z zawo-

dowym prawem jazdy zawsze bêdzie. Mo¿e ono byæ

tak¿e atutem przy poszukiwaniu innego rodzaju pracy.

Myœlê, ¿e zrealizowaliœmy projekt bardzo praktyczny

i daj¹cy du¿e mo¿liwoœci w poszukiwaniu pracy. 

Nie każdy też ma pieniądze na start w życiu
zawodowym, wszystko przecież kosztuje. 
A udział w tego typu projekcie otwiera drzwi.„



AARRTTUURR BBÊÊDDKKOOWWSSKKII

Ma 23 lata, mieszka w malutkiej

wiosce nieopodal Myszkowa.

Jest kawalerem. Pracuje jako 

kierowca zawodowy w rodzinnej

firmie transportowej. Oprócz 

prowadzenia wielkich samochodów

ciê¿arowych jego pasj¹ jest sport,

g³ównie pi³ka no¿na. Pó³ roku 

temu, ze wzglêdu na pracê 

w ci¹g³ych rozjazdach, przerwa³

swoj¹ karierê pi³karsk¹ – gra³ 

w lokalnych klubach pi³karskich.

Dziœ nadal lubi w wolnych chwilach

pograæ w pi³kê z kolegami, chêtnie 

spotyka siê te¿ z przyjació³mi.
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Dzia³anie 6.3 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki 
Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywnoœci zawodowej na obszarach wiejskich

Stymulowanie zmian poprzez wspieranie

oddolnych inicjatyw lokalnych na rzecz akty-

wizacji zawodowej to g³ówny cel Dzia³ania

6.3 PO KL. Jego istot¹ by³y przedsiêwziêcia

zmierzaj¹ce do rozwi¹zania problemów

spo³ecznoœci lokalnych. Bezpoœrednie zaan-

ga¿owanie mieszkañców w proces diagnozy

problemu, przygotowania i realizacji projek-

tów – to gwarant ich sukcesu. Uzyskane

wsparcie pozwoli³o mieszkañcom obszarów

wiejskich na zwiêkszenie mobilnoœci prze-

strzennej i zawodowej oraz na podjêcie

pracy w zawodach pozarolniczych.
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SI£A KOMPETENCJI 
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych 
i doradztwo dla przedsiêbiorstw (8.1.1 PO KL)

ROZDZIA£ 4

Szkolenia szans¹ na rozwój

Na ka¿de wezwanie 
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Jak Pani dowiedzia³a siê o projekcie „Szkolenia szans¹ na rozwój”?

– Szuka³am szkoleñ w internecie, g³ównie na stronie Wojewódzkiego

Urzêdu Pracy w Katowicach. Interesowa³y mnie te, które pasowa³yby do

tego, co robiê na co dzieñ. 

A czym siê Pani zajmuje? 

– Wdra¿am oprogramowanie i zajmujê siê serwisem oprogramowa-

nia. Dlatego muszê siê w tym temacie orientowaæ i stale dokszta³caæ.

Gdy znalaz³am informacjê o projekcie Agencji Rozwoju Regionalnego

w Czêstochowie, od razu siê nim zainteresowa³am. Program  szkolenia

by³ bardzo bogaty, zaplanowano du¿¹ iloœæ godzin. Obejmowa³ admi-

nistrowanie i programowanie baz danych, jêzyk SQL. Ja co prawda pro-

gramowaniem jako takim siê nie zajmujê, ale powinnam wiedzieæ, co

dzieje siê z „ty³u ekranu”, w aplikacji. Du¿o te¿ korzystam z informacji

zawartych w bazach, tworzê zapytania, tablice tymczasowe, widoki, ra-

porty. Dlatego taki kurs by³ dla mnie cenny. 

Bior¹c udzia³ w projekcie, ju¿ gdzieœ Pani pracowa³a?

– Tak. Mój udzia³ w szkoleniu nie wynika³ z braku zatrudnienia,

a z potrzeby podniesienia kwalifikacji. Pracujê w du¿ej firmie informa-

tycznej, ale mam wykszta³cenie œrednie ogólne, dlatego odczuwa³am

ewidentne braki w wiedzy z zakresu informatyki. Takie szkolenie to te¿

inwestycja na przysz³oœæ. 

Myœlê, ¿e dla wielu z nas te bazy danych to jednak abstrakcja. 

– Wyt³umaczê to. Systemy komputerowe musz¹ gdzieœ przechowy-

waæ dane, wiêc przechowuj¹ je w³aœnie w bazach. Baza jest jak szafa

z aktami, tyle, ¿e nie mo¿na jej dotkn¹æ. Wszystko w niej musi byæ upo-

rz¹dkowane, opisane, daæ siê ³atwo znaleŸæ. W tabelach – jak w segre-

gatorach i teczkach – przechowywane s¹ niezbêdne dla danego syste-

mu dane. Dane te musz¹ byæ odpowiednio przygotowane: sformatowa-

ne, podzielone tak, ¿eby da³y siê uk³adaæ równie ³atwo, jak klocki LEGO

(na przyk³ad w raporty). Musz¹ byæ zabezpieczone przed przypadko-

wym skasowaniem, gotowe do przedstawienia w aplikacji, któr¹ klient

uruchamia na swoim komputerze, choæby w przegl¹darce. Ka¿dy element

ma swój „adres”, po którym ³atwo do niego trafiæ, by wykonaæ potrzeb-

ne obliczenia, zebraæ jakieœ informacje i przedstawiæ wynik na ekranie.

Jak mówi³am, nie programujê, ale korzystam z zasobów zebranych

w bazach, przydaje mi siê wiêc znajomoœæ rz¹dz¹cych nimi mechani-

zmów i umiejêtnoœæ wykonywania zapytañ.

Wspomnia³a Pani o swoim wykszta³ceniu ogólnym. Sk¹d wiêc

wziê³a siê ta informatyka, któr¹ siê Pani teraz zajmuje? 

– Mama chcia³a zrobiæ ze mnie lekarza. Ja mia³am w g³owie silniki.

Zbuntowa³am siê, zaraz po maturze. Trochê  przypadkowo trafi³am do

pracy w oœrodku obliczeniowym Urzêdu Statystycznego w Katowicach

i tam z³apa³am informatycznego bakcyla. Dwadzieœcia parê lat temu

sprzêt komputerowy wygl¹da³ zupe³nie inaczej, nie by³o takich syste-

mów i takiego oprogramowania jak teraz. By³y chwile, kiedy robi³am zu-

pe³nie inne rzeczy, ale zawsze wraca³am „do komputerów” i ostatecznie

zosta³am przy informatyce. Mam szczêœcie: lubiê to, co robiê. 

I ci¹gle siê coœ w informatyce zmienia, dlatego trzeba siê dokszta³caæ?

– Informatyka jest dziedzin¹ specyficzn¹: jeœli choæ na moment cz³o-

wiek siê zatrzyma, to automatycznie zostaje w tyle. Chcê byæ „na fali”,

dlatego staram siê dokszta³caæ i inwestujê swój czas w szkolenia. Poza

tym – nie ukrywam, ¿e dziœ, kiedy œrednie wykszta³cenie mo¿na uzyskaæ

w rok, nie jestem na rynku pracy „towarem z najwy¿szej pó³ki”… 
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Trzeba siê ci¹gle szkoliæ

IIwwoonnaa BB³³aacchh wziê³a udzia³ w szkoleniu z zakresu tworzenia i programowania
baz danych. Zdobyt¹ wiedzê wykorzystuje w pracy w bran¿y informatycznej. 

Chcę być 
„na fali”, 

dlatego staram
się dokształcać

i  inwestuję 
swój czas

w szkolenia.„
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IIWWOONNAA BB££AACCHH

Ma 50 lat, pracuje w Katowicach, ale mieszka

z synem w Sosnowcu. Wa¿nym cz³onkiem 

rodziny jest te¿ kotka – dachowiec o imieniu 

Lady. O swoim wieku – jak mówi – przypomina

sobie wtedy, kiedy musi gdzieœ podaæ PESEL.

Oprócz informatyki, pasj¹ Pani Iwony jest 

technika. Lubi wiedzieæ, jak coœ jest zrobione 

i jak dzia³a, dlatego chêtnie ogl¹da programy 

popularnonaukowe i czytuje prasê 

specjalistyczn¹. Jak mówi – chce byæ na bie¿¹co

tak¿e w tej dziedzinie. Interesuje siê astronomi¹,

lotami kosmicznymi, samolotami i szybowcami.

Sama lata³a kiedyœ szybowcami. Teraz  wraca do

nich, kiedy ma chwilê wolnego czasu w wakacje. 



Czy projekt, w którym wziê³a Pani udzia³, w czymœ pomóg³?

– Przede wszystkim w rozwoju. Czujê siê pewniej, nie muszê ju¿

o wszystko dopytywaæ kolegów. £atwiej mi siê rozmawia. To szkolenie

w Czêstochowie by³o naprawdê na œwietnym poziomie, wygraliœmy los

na loterii jeœli chodzi o wyk³adowcê. No i dostaliœmy œwietne, profesjo-

nalne materia³y, dobrze dobrane ksi¹¿ki. Bardzo czêsto do nich siêgam.

Bêdzie Pani bra³a jeszcze udzia³ w tego typu projektach?

– Jeœli tylko trafiê na takie, które odpowiadaj¹ moim zawodowym za-

interesowaniom, to na pewno tak. Chcia³abym pozostaæ w bran¿y, najle-

piej do emerytury (œmiech). W bran¿y informatycznej ³atwo nie jest, firmy

najchêtniej zatrudnia³yby studentów po magisterce, najlepiej z wieloletnim

doœwiadczeniem, piêknych i m³odych, z bieg³ym angielskim. No i najlepiej

mê¿czyzn. Nie potrafiê powiedzieæ, sk¹d siê bierze niechêæ do kobiet w tej

bran¿y, ale taka jest tendencja. Kobiety na ogó³ mniej zarabiaj¹ i maj¹ nie-

³atwy start i trudno im zmieniæ pracê. 

Warto wiêc dokszta³caæ siê ca³y czas. 

– Zwykle tego typu szkolenia wi¹¿¹ siê z du¿ymi kosztami, dlatego war-

to szukaæ projektów dofinansowywanych przez Uniê. Wa¿ne, ¿eby nie trak-

towaæ ich jak „sztukê dla sztuki”, dla zdobycia kolejnego certyfikatu.  

Takie unijne projekty to prawdziwy skarb, tym bardziej, ¿e niektóre

firmy niechêtnie inwestuj¹ w swoich pracowników.  

Dobrze by³oby – wed³ug mnie – gdyby troszeczkê zmieni³y siê kry-

teria. Szukaj¹c szkoleñ czy uczestnicz¹c w nich zauwa¿y³am, ¿e coraz

ciê¿ej jest znaleŸæ projekty dopuszczaj¹ce udzia³ pracowników du¿ych

firm, nie wymagaj¹ce delegowania przez zak³ad pracy. 

Informacja o projekcie
� Tytu³: Szkolenia szans¹ na rozwój
� Program: PO KL, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki; 

Dzia³anie: 8.1. – Rozwój pracowników i przedsiêbiorstw w regionie;

Poddzia³anie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

i doradztwo dla przedsiêbiorstw
� Beneficjent: Agencja Rozwoju Regionalnego w Czêstochowie
� Okres realizacji: 1 paŸdziernika 2012 r. – 31 lipca 2014 r.
� Wartoœæ projektu: 773 015,26 z³
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Pomogliœmy pracodawcom

MMaarrcciinn KKoozzaakk,,
prezes Zarz¹du Agencji 
Rozwoju Regionalnego 
w Czêstochowie S.A.:

– Pracodawcy zyskali grono

pracowników o zwiêkszonych

umiejêtnoœciach pos³ugiwania

siê jêzykiem angielskim. Wielu

uczestników – zmotywowanych

do tego ju¿ po projekcie – kontynuuje naukê jêzyka. Dwie pozosta-

³e dziedziny, które zosta³y objête projektem tj. IT (bazy danych)

oraz obs³uga i programowanie maszyn CNC, to obszary rozwija-

j¹ce siê bardzo dynamicznie. Czêsto pracodawcy maj¹ trudnoœci

w znalezieniu pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. Nasz

projekt by³ wiêc odpowiedzi¹ na te zapotrzebowania.

Pocz¹tek nowej drogi

OOllggaa DDaarrggiieell,,  
koordynatorka projektu 
„Szkolenia szans¹ na rozwój”, 
Agencja Rozwoju 
Regionalnego 
w Czêstochowie: 

– Postawiliœmy nie tylko na wie-

dzê teoretyczn¹, ale przede

wszystkim na umiejêtnoœci prak-

tyczne. Staraliœmy siê tak¿e prze-

³amywaæ stereotypy dotycz¹ce p³ci – daliœmy mo¿liwoœæ wziêcia

udzia³u w szkoleniach kobietom w dziedzinach postrzeganych jako

„mêskie” (mowa o bran¿ach zwi¹zanych z IT i CNC).  Okaza³o siê,

¿e panie radz¹ sobie œwietnie i – ku zdumieniu wyk³adowców – czêsto

lepiej ni¿ panowie. Mamy wiele sygna³ów od uczestników projektu,

¿e dziêki szkoleniom poprawili swoj¹ sytuacjê na rynku pracy – otrzy-

mali podwy¿kê, awans lub zmienili pracê na korzystniejsz¹. Mamy

równie¿ spory odzew od firm z bran¿y CNC i IT. Pracodawcy, widz¹c

jakie zagadnienia obejmowa³y szkolenia, sami zg³aszaj¹ siê do nas, za-

praszaj¹c uczestników projektu na rozmowy kwalifikacyjne.



Codziennie Pan ratuje ludzi?

– Oczywiœcie, ¿e nie. Na co dzieñ jestem poœred-

nikiem w bran¿y obrotu nieruchomoœciami, zajmujê

siê te¿ prac¹ na wysokoœciach, myciem okien, malo-

waniem, remontami, czyli tym, do czego niezbêdne s¹

techniki alpinistyczne. Z GOPR wspó³pracujê od d³u¿-

szego czasu.

Pochodzi Pan st¹d, z gór?

– Tak, pochodzê z okolic Ustronia i Wis³y, pew-

nie dlatego zosta³em ratownikiem górskim. W 2005 r.

podj¹³em próbê dostania siê do GOPR, uda³o mi siê

zdaæ egzamin wstêpny, ale to by³ dopiero pocz¹tek

licznych szkoleñ, sta¿u, s³u¿by kandydackiej. To

wszystko koñczy³o siê egzaminem na stopieñ ratownika górskiego. Potem

podj¹³em kurs drugiego stopnia na starszego ratownika górskiego,

a w tzw. miêdzyczasie bra³em udzia³ w ró¿norakich szkoleniach m.in.

w projekcie „Na ka¿de wezwanie”.

Jak Pan dowiedzia³ siê o projekcie?

– Szkolenie by³o skierowane dla czêœci ratowników z grupy beskidz-

kiej GOPR, w ramach s³u¿by. By³a szansa na podniesienie kwalifikacji,

wiêc gros moich kolegów – wraz ze mn¹ – skorzysta³o z tego. 

Ratownictwo górskie wymaga wszechstronnoœci ze wzglêdu na wa-

runki, w jakich prowadzone s¹ interwencje – na terenach górskich,

w jaskiniach, na stokach narciarskich i szlakach turystycznych. 

– Ratownictwo wymaga tego ode mnie. To zreszt¹ coœ wiêcej, ni¿

tylko s³u¿ba – to tak¿e pasja. 

Jak wygl¹da³y szkolenia w ramach projektu? 

– By³o ich naprawdê du¿o, poczynaj¹c od pierwszej po-

mocy, ewakuacji medycznej, czyli przenoszenia poszkodo-

wanych za pomoc¹ ró¿nych œrodków transportu, poprzez zajêcia

topograficzne, dotycz¹ce znajomoœci terenu, po szkolenia

ratownicze, zarówno z powietrza, jak i jaskiniowe, akcje ratow-

nicze na wodzie, æwiczenia zwi¹zane z ewakuacj¹ turystów

z kolejek czy paralotniarzy z drzew. Mieliœmy te¿ szkolenia nar-

ciarskie i lawinowe. Wiele tych technik zosta³o powielonych, jeœli

chodzi o u¿ycie konkretnego sprzêtu, ale ja bardziej do tego

podchodzi³em z punktu widzenia maksymy „repetitio est mater

studiorum” („powtarzanie jest matk¹ wiedzy”). Dla nas, ratow-

ników górskich, to szczególnie wa¿ne. 

A dla Pana szczególnie cenne…

– … by³y szkolenia œmig³owcowe, czyli ratownictwo z powierza. W Pol-

sce, w ramach ratownictwa górskiego, nie ma wystarczaj¹cej liczby szkoleñ.

Dlatego jeœli jest taka mo¿liwoœæ, to siê z tego typu okazji korzysta.

Czy ratownictwo w Beskidach ró¿ni siê jakoœ od ratownictwa

w wysokich górach, na przyk³ad w Tatrach? Jaka jest specyfika

tego regionu? 

– Metody, techniki i schematy dzia³ania s³u¿by zwi¹zanej z ratow-

nictwem górskim de facto s¹ takie same w ca³ej Polsce, ale charaktery-

styka Beskidów jest inna, ni¿ Tatr. W Tatrach czêœciej u¿ywa siê technik

linowych do ewakuacji poszkodowanych, czy to bêdzie taternik czy turysta

na grani. W Beskidach podobny pod tym wzglêdem jest tylko rejon Babiej

Góry, gdzie dosyæ czêsto u¿ywa siê technik linowych. W pozosta³ej czêœci

Beskidów raczej u¿ywa siê technik zwi¹zanych z narciarstwem.
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Dla ratownika szkolenie to podstawa

MMaarrcciinn NNooggaall mieszka w Ustroniu, jest od kilkunastu lat ratownikiem 
– ochotnikiem beskidzkiej grupy GOPR, ale ca³y czas siê szkoli. 

Ćwiczenie 
i powtarzanie
daje pewność
w działaniu,
zwłaszcza
w sytuacjach
stresowych.„



Ma Pan jeszcze jakieœ plany zwi¹zane z ratownictwem górskim?

Czy myœli Pan o kolejnych szkoleniach?

– Æwiczenie i powtarzanie daje pewnoœæ w dzia³aniu, zw³aszcza

w sytuacjach stresowych, kiedy udzielamy pomocy. ¯yczy³bym sobie, ¿e-

bym móg³ korzystaæ z dalszej mo¿liwoœci utrwalania tej wiedzy, np.

w szkoleniach dla grup docelowych, gdzie mo¿na by by³o wszystkie na-

byte umiejêtnoœci zunifikowaæ potem w dzia³aniu. Dobrze jest te¿ kiedy

szkolenia dostosowane s¹ do rozwoju techniki.

A z wykszta³cenia kim Pan jest?

– Pierwszym kierunkiem studiów, który ukoñczy³em, by³a filozofia na

Uniwersytecie Œl¹skim w Katowicach. Ale w toku mojej kariery zawodowej

musia³em poszerzyæ swoje horyzonty, wiêc skoñczy³em te¿ PR i marketing

polityczny. A obecnie jestem w trakcie studiów zwi¹zanych z rzeczo-

znawstwem maj¹tkowym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 

Ci¹gle wiêc Pan siê szkoli, nie tylko w ratownictwie.

– Nie bêdê odkrywczy – cz³owiek uczy siê ca³e ¿ycie! Pocz¹tkowo

moje plany by³y nieco inne, chcia³em pozostaæ jako pracownik naukowy

na Uniwersytecie w Katowicach, ale ci¹gnê³o mnie z powrotem do na-

tury, do Beskidów. Wróci³em wiêc do Ustronia. Jednak powrót w góry

zwi¹zany jest z tym, ¿e trzeba ci¹gle siê doszkalaæ, zdobywaæ nowe

umiejêtnoœci, aby byæ czynnym zawodowo.

Informacja o projekcie:
�  Tytu³: Na ka¿de wezwanie
�  Program: POKL, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki; 

Dzia³anie: 8.1. – Rozwój pracowników i przedsiêbiorstw w regionie;

Poddzia³anie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

i doradztwo dla przedsiêbiorstw.
�  Beneficjent: Górnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

w partnerstwie z Grup¹ Beskidzk¹ Górskiego Ochotniczego

Pogotowia Ratunkowego
�  Okres realizacji: 1 lutego 2010 r. – 31 grudnia 2011 r.
�  Wartoœæ projektu: 2 128 475,43 z³
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Ratunek dla ratowników 

GGaabbrriieellaa KKaapprroott,, 
koordynator projektu „Na ka¿de wezwanie”, 
Górnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.:

– Ka¿dy ratownik, nie tylko górski, aby móc wykonywaæ swoj¹

pracê, musi przechodziæ cyklicznie szereg szkoleñ i treningów

sprawnoœciowych. Tymczasem na szkolenia dla ratowników gór-

skich brakuje pieniêdzy. Polska jest jedynym krajem, posiadaj¹-

cym system ratownictwa górskiego, w którym udzielanie pomocy

w górach jest nieodp³atne, co przek³ada siê na brak œrodków fi-

nansowych na szkolenia i zatrudnianie pracowników. Niewielu

jest ratowników zawodowych; ratownictwo to bardziej s³u¿ba,

ni¿ zawód. Dziêki projektowi, œrodki unijne dotar³y równie¿ do

grupy do tej pory marginalizowanej jeœli chodzi o wykorzystanie

dofinansowania z UE.

Zrealizowany projekt by³ pierwszym i jedynym do chwili reali-

zacji jego kontynuacji („Na ka¿de wezwanie II”) projektem skiero-

wanym do tej grupy docelowej w Polsce. Umo¿liwi³ on podniesie-

nie kwalifikacji du¿ej grupy ratowników. Dla wielu z nich by³y to

pierwsze tego typu i tak kompleksowe szkolenia. Od s³u¿b ratow-

niczych zale¿y nasze zdrowie i ¿ycie, pok³adamy w nich zaufanie

i wymagamy profesjonalizmu w dzia³aniach, zatem podniesienie

ich kwalifikacji jest nie do przecenienia. Dziêki projektowi zwiêk-

szy³a siê sprawnoœæ funkcjonowania s³u¿b ratowniczych w naszym

województwie, zwiêkszy³ siê poziom bezpieczeñstwa w górach.

Kwalifikacje ratowników to kapita³ ludzki w prawdziwym tego s³owa

znaczeniu.



MMAARRCCIINN NNOOGGAALL

Ma 34 lata, mieszka z ¿on¹, 

dzieckiem i rodzicami w Ustroniu. 

Z wykszta³cenia jest filozofem, 

ale na ¿ycie zarabia jako poœrednik

nieruchomoœci, podejmuje siê te¿

prac na wysokoœciach. Jednak jego

najwiêksz¹ pasj¹ jest ratownictwo

górskie i wszystko, co z tym jest

zwi¹zane. Dlatego Pan Marcin 

zajmuje siê jeszcze speleologi¹, 

eksploruje jaskinie, m.in. w Tatrach.

Uprawia te¿ wspinaczkê górsk¹, 

choæ w nieco mniejszym stopniu. 

JeŸdzi równie¿ rowerem po górach. 
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Koniecznoœæ dostosowania siê do

zmiennych warunków otoczenia gospo-

darczego to najwiêksze wyzwanie dla

przedsiêbiorstw. Wœród wielu czynni-

ków, od których zale¿y sukces firmy,

niezmiennie najwa¿niejszy pozostaje je-

den – cz³owiek. Dla pracowników ozna-

cza to ci¹g³¹ aktualizacjê posiadanych

kwalifikacji. Dlatego œl¹skie firmy

(w szczególnoœci sektora MŒP) tak chêt-

nie skorzysta³y ze wsparcia doradczego

i szkoleniowego dla swoich pracowni-

ków oferowanego w ramach Poddzia³a-

nia 8.1.1 PO KL.

Poddzia³anie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiêbiorstw 
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CZAS NA ZMIANY
Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych 
w regionie (8.1.2 PO KL)

ROZDZIA£ 5

Nowy start 

W³asny Biznes
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Pracowa³a Pani wczeœniej w ¿³obku jako salowa.

– Szesnaœcie lat. Ale chcia³am coœ zmieniæ w swoim ¿yciu.

Dlatego zdecydowa³a siê Pani na kurs opieki osób starszych i dzieci?

– W czasie luŸnej rozmowy z dyrektork¹ ¿³obka, rozmawia³yœmy

o szko³ach i kursach. Moje dzieci akurat koñczy³y liceum, pomyœla³am

wiêc sobie, ¿e ja te¿ mogê siê czegoœ nauczyæ, ¿e te¿ mogê skoñczyæ

szko³ê œredni¹. I uda³o siê. Gdy mia³am ju¿ dyplom ukoñczenia szko³y

œredniej, postanowi³am iœæ za ciosem i wyszkoliæ siê na opiekunkê. My-

œla³am nawet o jakiejœ specjalistycznej szkole.

Czyli mia³a Pani pomys³ na siebie?

– Tak. Mówi³am sobie, ¿e skoro ukoñczy³am

szko³ê œredni¹, to mogê jeszcze coœ zrobiæ. Chcia-

³am iœæ do szko³y policealnej, ale musia³abym doje¿-

d¿aæ do Gliwic, a kurs odbywa³ siê w Pyskowicach,

czyli tam, gdzie mieszkam. W którymœ momencie

zobaczy³am og³oszenie o projekcie organizowa-

nym przez Zak³ad Doskonalenia Zawodowego

w Katowicach. Okaza³o siê, ¿e mogê siê na niego zapisaæ, spe³niam wy-

magane warunki. Wiêc siê zapisa³am.

Jakie to by³y warunki?

– Projekt by³ skierowany do pracowników pracodawców przecho-

dz¹cych procesy adaptacyjne i modernizacyjne, w tym równie¿ osób

znajduj¹cych  siê w okresie wypowiedzenia. Pracujê w ¿³obku w którym

podjêto wówczas decyzjê o otwarciu nowego oddzia³u. Utworzenie ko-

lejnej grupy dzieci poci¹gnê³o za sob¹ koniecznoœæ zatrudnienia wykwa-

lifikowanego personelu. To by³ idealny moment na zmianê.

Co by³o na kursie najciekawszego, czego nowego siê Pani nauczy³a?

– Na kursie bardzo ciekawe by³y zajêcia z psychologiem. Uczyliœmy

siê porozumiewaæ z drugim cz³owiekiem. Do starszych ludzi, bo kurs

dotyczy³ nie tylko opieki nad dzieæmi, ale i nad starszymi osobami,

trzeba mieæ odpowiednie podejœcie, gdy¿ oni nie s¹ tak cierpliwi, jak

m³odzi. Trzeba uwa¿aæ, ¿eby ich nie rozdra¿niæ. Mieliœmy te¿ kurs

pierwszej pomocy. Pracuj¹c w ¿³obku nie mia³am takiego praktyczne-

go kursu, by³y tylko szkolenia z BHP. 

Czyli oprócz teorii by³a te¿ praktyka… 

– Tak. Æwiczyliœmy na fantomie. Na kursie

mieliœmy te¿ pomoc medyczn¹ nie tylko dla

doros³ych, ale tak¿e dla dzieci, bo pierwsza

pomoc w tym zakresie siê od siebie ró¿ni. Te

zajêcia by³y bardzo, bardzo ciekawe i na pew-

no mog¹ mi siê przydaæ. 

A pozosta³e zajêcia?

– Wyk³adowcy uczyli nas jak przebraæ

i wyk¹paæ starsz¹ osobê, jak zbadaæ poziom cukru, ciœnienie. Na koniec

mieliœmy zajêcia teoretyczne z pani¹, która jest dyrektork¹ przedszkola.

Uczyliœmy siê, jak bawiæ siê z dzieæmi, wymyœlaæ zabawy, jak zaj¹æ dziec-

ko, ¿eby siê nie nudzi³o. 

Co zmieni³o siê w Pani ¿yciu po kursie? 

– Okaza³o siê, ¿e chyba jakaœ opatrznoœæ nade mn¹ czuwa³a. M³oda

dziewczyna, zatrudniona w ¿³obku, posz³a na urlop macierzyñski w tym sa-

mym czasie, kiedy ja ukoñczy³am kurs. Awansowa³am i zosta³am zatrudniona

na stanowisko opiekunki. Dla mnie by³a to zmiana zawodu.
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Na g³êbok¹ wodê

BBeeaattaa KKaacczzmmaarreekk ukoñczy³a kurs opieki nad osobami starszymi i dzieæmi, 
dziêki czemu mog³a awansowaæ w ¿³obku, w którym pracuje. 

Jeśli tylko można, warto
korzystać ze wszystkiego,
co jest związane z nauką,
podnoszeniem kwalifikacji.„
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BBEEAATTAA KKAACCZZMMAARREEKK

Ma 46 lat, mieszka w Pyskowicach i tam te¿

pracuje w ¿³obku. Ma mê¿a i dwoje doros³ych

dzieci. Poza prac¹ ma te¿ liczne zainteresowania,

lubi czytaæ ksi¹¿ki. Interesuj¹ j¹ zw³aszcza 

te o ¿yciu, oparte na faktach. Lubi te¿ pracê

na swojej dzia³ce, maj¹ z mê¿em ogród 

za miastem. Tam wspólnie wypoczywaj¹ 

i – by by³o jakieœ zajêcie, jak mówi Pani Beata

– uprawiaj¹ warzywa i hoduj¹ kwiaty. 



Jak wygl¹da³y pierwsze tygodnie Pani pracy, ju¿ jako opiekun-

ki do dzieci? Czy mia³a Pani jakiœ okres próbny, czy od razu za-

czê³a siê Pani zajmowaæ maluchami?

– Tu nie by³o ¿adnego okresu próbnego, od razu zosta³am wrzuco-

na na g³êbok¹ wodê. Oczywiœcie mia³am trochê obaw, bo wiadomo,

jest to odpowiedzialnoœæ za drugiego cz³owieka.

Ile dzieci ma Pani pod swoj¹ opiek¹? 

– 19 dzieci, w wieku 2-3 lat. Grup¹ zajmuj¹ siê trzy panie opiekunki

i jedna salowa.

A czym konkretnie siê Pani zajmuje?

– Nasza praca, polega na karmieniu dzieci, przebraniu w razie po-

trzeby, pilnowaniu kiedy siê bawi¹, ¿eby sobie nie zrobi³y krzywdy, no

i zabawie z nimi oczywiœcie. Z pozosta³ymi paniami opiekunkami zna³y-

œmy siê wczeœniej, bardzo siê ucieszy³y, ¿e postanowi³am siê rozwin¹æ,

¿e zrobi³am ten krok.

Myœli Pani jeszcze o jakichœ zmianach w swoim ¿yciu?

– Zawsze o czymœ cz³owiek marzy. Chcia³am mieæ dokumenty

uprawniaj¹ce do opieki nad dzieæmi i mi siê uda³o. Na razie jestem za-

dowolona z tego, co mam.

Co Pani radzi innym osobom, warto podnosiæ swoje kwalifika-

cje, zmieniæ zawód? 

– Oczywiœcie, ¿e warto. Wszystkim polecam. Jeœli tylko mo¿na, warto ko-

rzystaæ ze wszystkiego, co jest zwi¹zane z nauk¹, podnoszeniem kwalifikacji.

Informacja o projekcie:
�  Tytu³: Nowy start
�  Program: POKL, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki;

Dzia³anie: 8.1. – Rozwój pracowników i przedsiêbiorstw w regionie;

Poddzia³anie 8.1.2: Wsparcie procesów adaptacyjnych 

i modernizacyjnych w regionie
�  Beneficjent: Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 
�  Okres realizacji: 1 lutego 2013 r. – 31 lipca 2014 r. 
�  Wartoœæ projektu: 842 559,84 z³
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W poszukiwaniu nowej pracy

AAnnnnaa GGrrzzeeggoosszzcczzyykk,,
koordynatorka projektu ,,Nowy start”,
Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Katowicach:

– Region œl¹ski dotknê³y du¿e zwolnienia grupowe, przede wszystkim

w bran¿y motoryzacyjnej i hutniczej. Pomimo du¿ej iloœci zwolnieñ,

pracodawcy wci¹¿ borykaj¹ siê z problemem znalezienia pracowni-

ków posiadaj¹cych wymagane przez nich kwalifikacje. Chcieliœmy

pomóc w przekwalifikowaniu siê pracownikom, którzy mieli straciæ

pracê. To  by³ g³ówny powód realizacji tego projektu. 

Projekt zak³ada³ kompleksowe wsparcie, w postaci opracowa-

nia Indywidualnych Planów Dzia³ania, dwunastu szkoleñ do wy-

boru (monter ruroci¹gów z tworzyw sztucznych, operator kopar-

ko-³adowarek w zakresie III kl. uprawnieñ, spawanie MAG/TIG,

obs³uga obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, pracownik

biura rachunkowego i ksiêgowoœæ MSP, specjalista mened¿ersko-

administracyjny, opiekun/ka osób starszych i dzieci, kelner-barman,

kosmetyczka, kucharz, SEP – uprawnienia do 1 kV, kierowca – operator

wózków jezdniowych), warsztatów „Aktywny na rynku pracy”,

poœrednictwa pracy. 

O projekcie informowaliœmy ró¿nymi kana³ami, mo¿na by³o siê

o nim dowiedzieæ nie tylko w urzêdach pracy, ale te¿ w przedsiêbior-

stwach i zwi¹zkach zawodowych. Szkolenia umo¿liwia³y uczestnikom

projektu zmianê zawodu i znalezienie nowej pracy. Dla wielu osób

przekwalifikowanie siê by³o warunkiem zachowania pracy u dotych-

czasowego pracodawcy  lub szans¹ na awans. Kursy dostosowywaliœmy

do zapotrzebowania na rynku pracy, mieliœmy rozeznanie, jakie

profesje s¹ poszukiwane. Projekt by³ wa¿ny dla regionu, bo umo¿liwi³

zdobycie nowych kwalifikacji setkom osób, a tym samym – znalezienie

nowej pracy. Dla nas tak du¿y projekt nie by³ nowoœci¹. Mamy w tym

spore doœwiadczenie.



Czym zajmuje siê Pani firma?

– Moja dzia³alnoœæ opiera siê na prowadzeniu studia

projektowego, oferuj¹cego us³ugi zarówno grawerowa-

nia, jak i komputerowego projektowania bi¿uterii. Dziêki

po³¹czeniu nowoczesnej technologii z tradycyjnym ju-

bilerstwem istnieje mo¿liwoœæ tworzenia wirtualnych,

trójwymiarowych modeli, takich jak pierœcienie, brosz-

ki, kolczyki. Takie rozwi¹zanie pozwala precyzyjnie

okreœliæ kszta³t bi¿uterii, uwzglêdniaj¹c wszelkie ¿y-

czenia zleceniodawcy, ale i obliczyæ wagê wyrobu

przed wykonaniem odlewu. 

A póŸniej sama odlewa Pani bi¿uteriê? 

– Nie, ja tworzê model w programie komputerowym i wysy³am do

firmy, która póŸniej robi z niego model polimerowy – ten dopiero trafia

do odlewni. PóŸniej ka¿dy jubiler albo z³otnik odbiera sobie ten produkt

we w³asnym zakresie i wykañcza dla swojego klienta ostatecznego.

Sk¹d wziê³a siê u Pani pasja do projektowania bi¿uterii? 

– Próbowa³am w ¿yciu wielu rzeczy. Mój znajomy za¿artowa³ kiedyœ,

¿e jestem cz³owiekiem renesansu.  Skoñczy³am szko³ê muzyczn¹ pierw-

szego stopnia, jednak stwierdzi³am, ¿e nie têdy droga. 

PóŸniej by³y studia… 

– Dosta³am siê na filozofiê i na ekonomiê. Pojawi³ siê dylemat – co wy-

braæ, czy przyjemne, czy po¿yteczne? Znajomi radzili, ¿e ekonomiê, wiêc zo-

sta³am magistrem ekonomii. W trakcie studiów by³am na sta¿u w agencji

reklamowej, ale moim g³ównym zadaniem by³o pozyskiwanie klientów.

Okaza³o siê, ¿e to jednak nie TO. Pod koniec studiów trzeba by³o odbyæ prak-

tyki, ja mia³am je w banku. Praktyki przerodzi³y siê w sta¿.

Jednak praca w instytucji finansowej nie spodoba³a mi

siê. Spróbowa³am studiów podyplomowych na kierunku

architektura wnêtrz. Tam zauroczy³o mnie projektowanie

komputerowe 3D. Po obronie dyplomu osi¹gnê³am

pierwszy powa¿ny sukces. Zrobi³am projekt w³asnego

poddasza dla Muratora na konkurs „Poddasze marzeñ”

i znalaz³am siê w fina³owej trójce. 

Czyli zajê³a siê Pani projektowaniem. Sk¹d jednak

wzi¹³ siê pomys³ z bi¿uteri¹?

– Jeszcze w czasie studiów podyplomowych

stwierdzi³am, ¿e moje zdolnoœci manualne siê marnu-

j¹. Trafi³am wiêc do pracowni bi¿uterii, najpierw na roczny sta¿, ale

w sumie pracowa³am tam przez trzy lata. W tym czasie uczy³am siê, ob-

serwowa³am rynek  i zobaczy³am dla siebie szansê w tej dziedzinie.

Kiedy zrodzi³ siê pomys³ na firmê?

– Plan mia³am taki, by na 30. urodziny za³o¿yæ firmê. Obserwuj¹c

jednak rynek jubilerski, widzia³am dla siebie szansê w projektowaniu

przestrzennym. Ale wiedzia³am te¿, ¿e musia³aby to byæ dzia³alnoœæ go-

spodarcza w oparciu o nowe technologie, które s¹ drogie. Poza tym nie

wystarczy byæ w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie, trzeba

byæ jeszcze odpowiedni¹ osob¹. Tak siê sta³o, ¿e by³am odpowiedni¹

osob¹, bo spe³nia³am warunki uczestnictwa w projekcie „W³asny biznes”.

Co Pani da³ udzia³ w projekcie? 

– Mieliœmy zajêcia z zakresu prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.

Co prawda uczy³am siê tego na ekonomii, ale na szkoleniu by³o wszystko
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Lubiê tworzyæ w 3D

IIzzaabbeellaa SSttaanniieekk za³o¿y³a w³asn¹ firmê oferuj¹c¹ us³ugi specjalistycznego 
projektowania komputerowego bi¿uterii. 

Udział w projekcie
„Własny biznes” 
pozwolił mi 
pokonać bariery
wejścia w postaci
drogiego sprzętu 
i oprogramowania.„



przedstawione od strony praktycznej. Skorzysta³am te¿ z bran¿owego

kursu oprogramowania komputerowego, na który ochoczo pojecha³am

a¿ do Szczecina. Potem by³a dotacja g³ówna. Ja otrzyma³am 34 939 z³o-

tych i 70 groszy, które wykorzysta³am na zakup komputera, oprogramo-

wania i grawerki, maszyny CNC.

Od jak dawna dzia³a firma? 

– Firma dzia³a rok i trzy miesi¹ce. Jest to po³¹czenie pasji z prac¹,

z której mam satysfakcjê. Ja jestem w takiej dobrej sytuacji, ¿e mieszkam

blisko Chorzowa, gdzie jest i odlewnia i urz¹d probierczy. To jest g³ów-

na zaleta. Mogê tam dojechaæ w ka¿dej chwili i to jest te¿ moje g³ówne

Ÿród³o klientów. A s¹ nimi firmy z³otnicze, jubilerskie. Pozyskujê klien-

tów tak¿e poprzez ulotki, baner i stronê internetow¹. 

Chce Pani rozwijaæ firmê?

– Oczywiœcie, choæ na razie pracujê nad tym, by osi¹gn¹æ pe³n¹ sta-

bilnoœæ, wolnoœæ finansow¹. Mam du¿e mo¿liwoœci rozwoju – jeœli by³by

zastój w bran¿y zwi¹zanej z projektowaniem bi¿uterii, to te programy, któ-

re mam, daj¹ mo¿liwoœæ projektowania innych rzeczy, np. w zakresie wzor-

nictwa, powrotu do architektury wnêtrz albo prac pochodnych. 

Czy uda³oby siê firmê uruchomiæ bez udzia³u w projekcie

„W³asny Biznes”?

– Mnie osobiœcie – nie. W przypadku tego rodzaju dzia³alnoœci, któ-

r¹ chcia³am podj¹æ, udzia³ w projekcie „W³asny biznes” pozwoli³ mi po-

konaæ bariery wejœcia w postaci drogiego sprzêtu i oprogramowania nie-

zbêdnego do wykonywania mojej pracy.

Informacja o projekcie
�  Tytu³: W³asny biznes
�  Program: POKL, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki; 

Dzia³anie: 8.1. – Rozwój pracowników i przedsiêbiorstw 

w regionie; Poddzia³anie 8.1.2: Wsparcie procesów adaptacyjnych 

i modernizacyjnych w regionie
�  Beneficjent: Okrêgowa Izba Przemys³owo - Handlowa w Tychach;

Partner: Powiatowy Urz¹d Pracy w Tychach
�  Okres realizacji: 1 marca 2012 r. – 31 marca 2014 r. 
�  Wartoœæ projektu: 1 764 698,00 z³

44

Jestem dumna z nowych firm 

AAlliiccjjaa NNoowwiicckkaa,, 
koordynatorka projektu „W³asny biznes”, 
Okrêgowa Izba Przemys³owo-Handlowa w Tychach:

– Chcieliœmy zapewniæ osobom bezrobotnym mo¿liwoœæ podnie-

sienia lub zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych oraz stwo-

rzyæ im warunki do samozatrudnienia. Z nasz¹ pomoc¹ powsta-

³o 29 firm, dzia³aj¹cych w ró¿nych dziedzinach. Jeden z uczest-

ników projektu zaj¹³ siê produkcj¹ mebli na wymiar, wczeœniej

zajmowa³ siê tym samym w zak³adzie, z którego zosta³ zwolniony

– teraz wiêc poszed³ „na swoje”. S¹ firmy zajmuj¹ce siê us³ugami

budowlanymi, sprz¹taniem, informatyk¹, mamy nawet studio

dŸwiêkowe. Nowe firmy tworz¹ nowe miejsca pracy i rozwijaj¹

przedsiêbiorczoœæ na terenie miasta Tychy oraz powiatu bieruñ-

sko-lêdziñskiego. Mia³am okazjê poznaæ bardzo ciekawych ludzi,

którzy pomimo tego, ¿e na pocz¹tku byli trochê zagubieni, co

zrozumia³e ze wzglêdu na sytuacjê w jakiej siê znaleŸli, przeszli

przez wyboist¹ drogê szkoleñ, biznesplanów a¿ po za³o¿enie

upragnionej firmy.
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IIZZAABBEELLAA SSTTAANNIIEEKK

Ma 29 lat, mieszka w Imielinie ko³o Tychów, tam te¿ prowadzi swoj¹ firmê,

która oferuje us³ugi specjalistycznego projektowania komputerowego bi¿uterii

(www.st-art.com.pl). W ofercie ma te¿ grawerowanie i wycinanie detali 

maszyn¹ CNC. Jedna z zasad pani Izabeli, którymi siê kieruje, to: od myœli do

uczuæ, od uczuæ do dzia³añ i od dzia³añ do efektów. Jest magistrem ekonomii,

ale pracowa³a ju¿ w agencji reklamowej, w banku i pracowni bi¿uterii. 

Skoñczy³a równie¿ studia podyplomowe na kierunku architektura wnêtrz, 

gdzie zarazi³a siê pasj¹ do projektowania komputerowego. Jest mê¿atk¹. 

W wolnym czasie uwielbia spacery. Kocha te¿ czytaæ ksi¹¿ki, siedz¹c w wielkim

fotelu z kotem na kolanach oraz graæ w gry planszowe z przyjació³mi i tañczyæ. 



Zmiana struktury organizacyjnej, profilu

dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, outsour-

cing czêœci us³ug – to zjawiska nios¹ce

ze sob¹ ryzyko redukcji zatrudnienia.

Pracownicy przedsiêbiorstw przechodz¹-

cych procesy adaptacyjne i modernizacyj-

ne, w tym osoby zwolnione i zagro¿one

zwolnieniem z przyczyn dotycz¹cych za-

k³adu pracy, skorzysta³y z szerokiego wa-

chlarza mo¿liwoœci oferowanych w ra-

mach Poddzia³ania 8.1.2 PO KL. Dziêki

wsparciu w postaci doradztwa, szkoleñ

przekwalifikowuj¹cych, poœrednictwa

pracy, sta¿y, subsydiowanego zatrud-

nienia oraz dotacji na za³o¿enie w³asnej

firmy, mieszkañcy województwa œl¹skie-

go przekonali siê, ¿e zmiana to nie tylko

zagro¿enie, ale czêsto szansa na awans,

zdobycie nowych kwalifikacji, realizacjê

swoich marzeñ zawodowych.

Poddzia³anie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki 
Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
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EGZAMIN Z ¯YCIA
Upowszechnienie formalnego kszta³cenia ustawicznego
(PO KL 9.3)

Upowszechnienie uczenia siê doros³ych
(PO KL 9.6)

ROZDZIA£ 6

Zdob¹dŸ zawód o jakim marzysz   

Egzamin kluczem do przysz³oœci

e-Sprawni    
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Dlaczego zainteresowa³a siê Pani akurat zawodem kosmetyczki? 

– Zawsze marzy³am o tym, ¿eby pracowaæ z ludŸmi, mo¿e jako fry-

zjerka, mo¿e jako kosmetyczka. Jad¹c samochodem, us³ysza³am w radiu

og³oszenie o naborze do szko³y policealnej. Nie myœl¹c du¿o, podjecha³am

do biura stowarzyszenia, dowiedzia³am siê wszystkiego i z³o¿y³am dokumenty.

Tak siê dosta³am do projektu.

A co Pani robi³a, zanim zaczê³a naukê w tej

szkole? 

– Mieszka³am przez dwa lata z rodzin¹ w Ho-

landii, pracowa³am w logistyce – to bardziej ekono-

miczna bran¿a, nie zwi¹zana z tym, co robiê teraz.

Dobrze tam by³o, ale wróci³am ze wzglêdu na

sytuacjê rodzinn¹. 

Jest Pani logistykiem z wykszta³cenia?

– Niezupe³nie. Skoñczy³am policealne studium

ekonomiczne. Wysz³am za m¹¿, urodzi³am syna, by³am na urlopie wycho-

wawczym, potem pracowa³am w przedstawicielstwie bankowym, zajmo-

wa³am siê kredytami konsumpcyjnymi, hipotecznymi. Ale to nie do koñca

by³o to, co chcia³am w ¿yciu robiæ. Teraz uda³o mi siê zrealizowaæ swoje

marzenia, po³¹czyæ pracê z przyjemnoœci¹.

Jak d³ugo trwa³a nauka w szkole policealnej?

– Nauka trwa³a dwa lata. By³o sporo teorii, a co drugi weekend praktyki. 

Dawa³a sobie Pani radê? Dom, dziecko…

– Dzieci, bo mam 15-letniego syna, a po powrocie z Holandii do

Polski urodzi³am córkê, która ma teraz piêæ lat, a kiedy zaczyna³am na-

ukê w szkole policealnej, by³a jeszcze malutka. Nie by³o ³atwo pogodziæ

opieki nad dzieæmi z nauk¹. Poœwiêca³am wieczory i noce na zdobywa-

nie wiedzy, bo chcia³am pozaliczaæ wszystkie egzaminy semestralne. To

by³o doœæ wyczerpuj¹ce. 

Du¿o musia³a siê Pani uczyæ?

– Tak, bo teoria w moim zawodzie to podstawa. Na

przyk³ad anatomia cz³owieka, na której opiera siê ko-

smetologia. Trzeba najpierw dobrze poznaæ strukturê

skóry, miêœni, bo potem przydaje siê to podczas zabie-

gów kosmetycznych. 

Czyli teoria da³a Pani w koœæ…

– Tak, ale wyk³ady mi³o wspominam, zw³aszcza

te prowadzone przez nasz¹ wychowawczyniê, Ma³-

gorzatê Grudziñsk¹-Oæwiejê. Uczula³a nas na to, by

zawsze zdobywaæ wiedzê, dokszta³caæ siê, bo ko-

smetologia to taka dziedzina, w której ci¹gle trzeba siê czegoœ uczyæ.

Nowoœci, nowinki kosmetyczne pojawiaj¹ siê z sezonu na sezon, musimy

ca³y czas byæ na topie.

A praktyki? 

– By³y oczywiœcie najbardziej poci¹gaj¹ce, bo odbywa³y siê w nor-

malnym gabinecie kosmetycznym. Chodzi³o o to, ¿eby nas jak najlepiej

przygotowaæ do zawodu. Oczywiœcie na samym pocz¹tku by³o tak, ¿e to

my - uczennice, by³yœmy dla siebie klientkami. W ramach praktyk orga-

nizowane by³y te¿ wyjazdy na pokazy firm kosmetycznych i – co wa¿ne

– na dodatkowe szkolenia. Mog³yœmy wiêc zdobyæ wiele certyfikatów,

co otworzy³o nam drzwi do zawodu.
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Chcia³am byæ kosmetyczk¹. Uda³o siê!

KKaattaarrzzyynnaa TToommaasszzeewwsskkaa dziêki projektowi uzyska³a tytu³ technika us³ug kosmetycznych. 
Pracuje w gabinecie kosmetycznym w Gliwicach.

Zupełnie zmieniłam
swoje życie,
z ekonomistki 
na kosmetyczkę.„
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KKAATTAARRZZYYNNAA 
TTOOMMAASSZZEEWWSSKKAA

Ma 38 lat, mieszka w Gliwicach.

Ukoñczy³a policealne studium

ekonomiczne. Dziêki udzia³owi 

w projekcie zdoby³a tytu³ technika

us³ug kosmetycznych i w tym 

zawodzie pracuje ju¿ od dwóch

lat. Ma mê¿a, 15-letniego syna 

i 5-letni¹ córkê. Lubi z nimi 

spêdzaæ czas na œwie¿ym 

powietrzu, najchêtniej 

na wycieczkach rowerowych.

Chêtnie te¿ wyje¿d¿aj¹ w góry, 

a wakacje zwykle spêdzaj¹ 

nad morzem. Pani Katarzyna 

podkreœla, ¿e du¿o pracuje, 

dlatego ka¿d¹ woln¹ chwilê 

stara siê spêdzaæ z rodzin¹.



A po ukoñczeniu szko³y, jak szybko znalaz³a Pani zatrudnienie? 

– W ostatnich dniach sierpnia odebra³am dyplom, a pod koniec

wrzeœnia by³am ju¿ na rozmowie kwalifikacyjnej. W tym samym dniu,

w którym sk³ada³am aplikacjê, zosta³am przyjêta do pracy, do salonu

Bonjour w Gliwicach. Pracujê ju¿ dwa lata. 

Proszê opowiedzieæ o swojej pracy.

– Przez te dwa lata zbudowa³am grono swoich klientek, które nie

pozwalaj¹ na to, ¿ebym siê nudzi³a! (œmiech). W gabinecie oferujemy

szeroki zakres zabiegów: IPL, czyli zabiegów laserowych, fotoodm³adzania,

fal radiowych, mezoterapii mikroig³owej, mezoterapii bezig³owej, liposukcji

ultradŸwiêkowej. Wykonujemy zabiegi na cia³o i na twarz. Panie przyk³adaj¹

du¿¹ wagê do wygl¹du skóry oraz do tego jakich  kosmetyków u¿ywaæ,

¿eby utrzymaæ j¹ w dobrej kondycji.

Marzy Pani o w³asnym gabinecie kosmetycznym?

– Tak. Jak chyba ka¿dy w tym zawodzie. Na pewno by³abym wówczas

dla siebie sterem, ¿eglarzem, okrêtem, to by by³o dla mnie wyzwanie. Ale

póki co jestem bardzo zadowolona z pracy i nie muszê otwieraæ

w³asnego gabinetu.

Pani ju¿ wie, ¿e warto braæ udzia³ w projektach unijnych.

– Warto. Potrafi to zmieniæ ca³e ¿ycie, odwróciæ je o 180 stopni. Ja

zmieni³am swoje ¿ycie, z ekonomistki na kosmetyczkê, a raczej – ¿eby

byæ precyzyjnym – na technika us³ug kosmetycznych. Bardzo siê cieszê,

¿e podjê³am decyzjê o zmianie zawodu. 

Informacja o projekcie:
�  Tytu³: Zdob¹dŸ zawód o jakim marzysz 
�  Program: PO KL, Priorytet IX – Rozwój wykszta³cenia i kompetencji 

w regionach; Dzia³anie: 9.3. – Upowszechnienie formalnego

kszta³cenia ustawicznego 
�  Beneficjent: Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego 

Rozwoju M³odzie¿y w Gliwicach
�  Okres realizacji: 1 lipca 2010 r. – 30 czerwca 2012 r.
�  Wartoœæ projektu: 1 016 749,50 z³
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Przyby³o specjalistów

KKaattaarrzzyynnaa GGuuzzeekk,,
asystentka lidera projektu „Zdob¹dŸ zawód o jakim marzysz”,
Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju 
M³odzie¿y w Gliwicach:

– Przeanalizowaliœmy zmiany gospodarcze, problem bezrobo-

cia, problemy ze znalezieniem odpowiednio wykszta³conych

specjalistów w województwie œl¹skim. Odpowiedzi¹ na powy¿-

sze problemy i potrzeby by³ w³aœnie projekt „Zdob¹dŸ zawód

o jakim marzysz”. 100 osób zyska³o mo¿liwoœæ bezp³atnego

ukoñczenia szko³y policealnej i zdobycia tytu³u technika BHP,

technika us³ug kosmetycznych, technika organizacji reklamy

oraz fototechnika. Dziêki niemu uczestnicy mogli znaleŸæ cieka-

w¹ i pasjonuj¹c¹ ich pracê. Osoby pracuj¹ce mog³y liczyæ na

awans lub zmianê pracy na lepsz¹, a tak¿e za³o¿yæ w³asn¹ dzia³alnoœæ

gospodarcz¹. Region wzbogaci³ siê o grupê nowych specjalistów

poszukiwanych na rynku pracy. Uczestnicy rozpoczêli nowy etap

w swoim zawodowym ¿yciu. 



Kim Pan jest z wykszta³cenia? 

– Skoñczy³em szko³ê górnicz¹ w latach 80., by³a to szko³a przyza-

k³adowa. 

Ojciec te¿ by³ górnikiem?

– Nie tylko ojciec, ale i dziadek. Pochodzê z tra-

dycyjnej, górniczej rodziny.

Ale w kopalni Pan nie pracuje?

– Przepracowa³em szeœæ lat pod ziemi¹ jako me-

chanik maszyn i urz¹dzeñ górnictwa podziemnego.

Potem przysz³y takie czasy, ¿e zaczêto likwidowaæ

zak³ady i miejsca pracy. Znalaz³em zatrudnienie

w Przedsiêbiorstwie Energetyki Cieplnej w D¹browie

Górniczej, obecnie jest to – po po³¹czeniu PEC D¹browa

i PEC Katowice – spó³ka Tauron Ciep³o. 

Te¿ zajmuje siê Pan tam maszynami? 

– Na pocz¹tku pracowa³em jako monter, a teraz jestem kierowc¹.

W naszej firmie jest rekrutacja wewnêtrzna, taki system, który umo¿liwia

przekwalifikowanie siê, zdobycie nowych umiejêtnoœci, awans zawodo-

wy. To te¿ przyczyni³o siê do tego, ¿e podj¹³em decyzjê, aby podwy¿szyæ

swoje kwalifikacje zawodowe.

Zda³ Pan dziêki temu maturê?

– Tak, uda³o siê. 

Czy trudno by³o siê Panu zdecydowaæ na powrót do szkolnej ³awy?

Jednak sporo lat minê³o od ukoñczenia szko³y przyzak³adowej… 

– Wbrew pozorom to nie by³a trudna decyzja. Kilka lat wczeœniej za-

cz¹³em naukê w technikum wieczorowym, ale nie uda³o mi siê go skoñ-

czyæ ze wzglêdu na sytuacjê rodzinn¹. Tu, do udzia³u w projekcie, za-

chêci³ mnie pocz¹tek nauki w tej szkole w trybie eksternistycznym, czyli

g³ównie uczyliœmy siê sami, w domu, dostawaliœmy od nauczycieli okre-

œlony materia³ do opanowania, a potem musieliœmy

zdawaæ egzaminy. 

A jak siê Pan dowiedzia³ o projekcie?

– Przeczyta³em w internecie, ¿e rusza takie

przedsiêwziêcie. Postanowi³em wzi¹æ udzia³ w pro-

jekcie.  Zacz¹³em gromadziæ niezbêdne dokumenty,

¿eby donieœæ je do szko³y i we wrzeœniu 2010 roku

wszystko siê rozpoczê³o. Najpierw, tak jak mówi-

³em, by³y dwa lata w trybie eksternistycznym, za-

koñczone egzaminami. Z jedenastu egzaminów

uda³o mi siê zdaæ osiem, bo by³o to doœæ trudne,

tak jak dla ca³ej mojej grupy.

Ale w koñcu uda³o siê zdaæ wszystkie?

– Tak, koniec koñców zaliczy³em te¿ te trzy pozosta³e egzaminy. Po

tej szkole w trybie eksternistycznym, postanowi³em kontynuowaæ naukê

w dwuletnim liceum uzupe³niaj¹cym, które koñczy³o siê matur¹, choæ

nie by³o to ju¿ w ramach projektu. 

Jak wygl¹da³a nauka w tej szkole?

– Jak w normalnej szkole, pilnie siê uczyliœmy! (œmiech). Mieliœmy jê-

zyk polski, geografiê, chemiê, biologiê, matematykê, historiê, wiedzê

o spo³eczeñstwie, informatykê. I jêzyk rosyjski, taki wybraliœmy, bo jednak
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Wróci³em do szko³y i siê z tego cieszê

DDaarriiuusszz GGaarrnneekk uzupe³ni³ w ramach projektu wykszta³cenie œrednie. 
Pracuje w du¿ym przedsiêbiorstwie ciep³owniczym.

Mam w pracy
dwóch kolegów, 
którzy przystąpili 
do podobnego 
projektu – zrobili to
za moją namową.„



byliœmy nieco starsz¹ kadr¹, pamiêtaj¹c¹ jeszcze coœ z dawnych lat.

Wszystko wygl¹da³o tak, jak w normalnej szkole.

Sprawdziany, wywo³ywanie do odpowiedzi?

– Jasne, musieliœmy pisaæ prace pisemne, potem jeszcze kontrol-

ne z ka¿dego przedmiotu, a na koniec zdaæ egzaminy koñcowe. Nie

by³o co prawda takiego klasycznego wywo³ywania do odpowiedzi,

ale zawsze mo¿na by³o o coœ zapytaæ, czasem na bie¿¹co wykonaæ

jakieœ zadanie.

Nauka odbywa³a siê w weekendy. Mam pracê w tzw. ruchu ci¹g³ym,

pracujê na pogotowiu ciep³owniczym, dlatego nieraz bywa³o, ¿e i po

przepracowanej nocy trzeba by³o iœæ do szko³y.

A jaka atmosfera by³a w szkole?

– W szkole eksternistycznej grupy by³y niewielkie, po kilkanaœcie

osób, nauczyciele œwietni, dobrze przekazywali wiedzê, tak „na luzie”.

W liceum grupa by³a wiêksza, oko³o 40 osób, ale to dlatego, ¿e nasza

katowicka grupa, by³a po³¹czona z grup¹ z D¹browy Górniczej i Bielska-

-Bia³ej. Raz my przyje¿d¿aliœmy do nich, potem znowu oni do nas. Po-

zna³em wielu fajnych ludzi.

Co Pan radzi innym osobom, które boj¹ siê powróciæ do szko-

³y, by podnieœæ swoje wykszta³cenie? Warto spróbowaæ? 

– Mam w pracy dwóch kolegów, którzy przyst¹pili do podobnego

projektu, który rozpocz¹³ siê w tym roku. Zrobili to za moj¹ namow¹.

I uczêszczaj¹ na zajêcia. Ja polecam udzia³ w tego typu szkoleniach, dla

mnie by³o to pozytywne prze¿ycie.  

Informacja o projekcie:
�  Tytu³: Egzamin kluczem do przysz³oœci 
�  Program: POKL, Priorytet IX – Rozwój wykszta³cenia i kompetencji 

w regionach; Dzia³anie: 9.3. – Upowszechnienie formalnego 

kszta³cenia ustawicznego 
�  Beneficjent: Spó³dzielnia Pracy „Oœwiata” w Katowicach, obecnie

„Oœwiata” Sp. z. o.o. 
�  Okres realizacji: 1 kwietnia 2010 r. – 31 marca 2012 r.
�  Wartoœæ projektu: 2 854 623,05 z³ 
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Egzaminy z ¿ycia

PPiioottrr SSkkrrzzyyppeecckkii,, 
prezes zarz¹du „Oœwiata”, Sp. z. o.o.

– Kszta³cimy doros³ych i m³odzie¿, przygotowuj¹c ich do wspó³czesne-

go rynku pracy. Zauwa¿yliœmy, ¿e du¿o osób zg³aszaj¹cych siê do nas,

w ankietach zaznacza³o brak œredniego wykszta³cenia. Wœród nich by³y

osoby zarówno starsze, jak i m³ode, które ukoñczy³y tylko gimnazjum.

Drug¹ grup¹ by³y osoby bez dyplomu, np. blacharz, czy piekarz – czêœæ

z tych osób pracowa³a w zawodzie, posiadali umiejêtnoœci, ale nie mie-

li ¿adnego potwierdzenia swoich kwalifikacji w postaci œwiadectwa uzy-

skania tytu³u zawodowego (czeladnika dla zawodów rzemieœlniczych)

lub œwiadectwa uzyskania tytu³u mistrza. To ich stawia³o w niekorzyst-

nej sytuacji na rynku pracy. Wszyscy ci ludzie podawali ró¿ne przyczyny

nieuzupe³niania wykszta³cenia. Przede wszystkim bali siê egzaminów,

nie znali procedur. Wa¿na by³a te¿ kwestia finansowa, nie ka¿de-

go by³o staæ na op³aty zwi¹zane z egzaminem. Projekt zak³ada³ wiêc

wsparcie doradczo-techniczne z elementami merytorycznymi

w zakresie samodzielnego przygotowania siê uczestników

do egzaminów. Nie mieliœmy wiêc uczyæ od podstaw, tylko pomóc

uczestnikom sformalizowaæ kwalifikacje. Podobnie by³o z uczestnikami

bez wykszta³cenia œredniego, nota bene dla nich ten projekt by³ sporym

wyzwaniem, bo musieli zdaæ egzaminy z 11 ró¿nych przedmiotów. 

Projekt cieszy³ siê du¿ym powodzeniem, dumny jestem,

¿e kszta³cenie ustawiczne zosta³o tak mocno rozpropagowane.

Zak³adaliœmy udzia³ w projekcie 500 osób, a ostatecznie wziê³y

w nim udzia³ 632 osoby, z czego 94 osoby by³y bezrobotne, 111

nieaktywnych zawodowo, a 435 pracuj¹cych. 
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DDAARRIIUUSSZZ GGAARRNNEEKK

Ma 44 lata, od urodzenia mieszka w D¹browie Górniczej. 

Pochodzi z rodziny górniczej, w kopalni pracowa³ jego 

dziadek i ojciec, a on sam pod ziemi¹ przepracowa³ szeœæ lat. 

Teraz jest zatrudniony w firmie Tauron Ciep³o. Pan Dariusz 

jest ¿onaty, ma dwoje doros³ych ju¿ dzieci: 25-letniego syna 

i 18-letni¹ córkê. W wolnych chwilach wypoczywa z ¿on¹ 

na dzia³ce. Lubi spêdzaæ czas na œwie¿ym powietrzu, jego 

pasj¹ jest wêdkarstwo, stara siê jak najczêœciej jeŸdziæ na ryby.

Kocha rzeki i spinning. Wêdkuje te¿ na akwenach. Jego 

najwiêkszym sukcesem wêdkarskim by³o z³owienie szczupaka,

który mia³ 88 cm d³ugoœci. 



Przed szkoleniem mia³a Pani jakieœ pojêcie o komputerach?

– Umia³am komputer co najwy¿ej w³¹czyæ (œmiech). Po kursie ju¿

podchodzê do niego odwa¿niej, wiem, ¿e mnie nie ugryzie. 

Jak dowiedzia³a siê Pani o projekcie „e-Sprawni”?

– Ju¿ ³adnych parê lat pracujê w Miejskim Oœrodku Pomocy Rodzinie

w Zabrzu, w dziale osób niepe³nosprawnych, gdzie zajmujemy siê wykorzy-

staniem œrodków PFRON, odpowiadamy za

udzielenie dofinansowañ do zakupu sprzêtu

ortopedycznego, rehabilitacyjnego i pomocni-

czego, do nauki w szko³ach, przedszkolach. 

Wiêc ze zrozumia³ych wzglêdów infor-

macja o szkoleniu komputerowym

tak¿e tu by³a dostêpna?

– Tak, przysz³y panie, które zajmowa³y siê

tym projektem i poprosi³y, by o nim informo-

waæ osoby niepe³nosprawne. My mamy zawsze mo¿liwoœæ porozmawiania

z tymi ludŸmi, zaproponowania im czegoœ. A ¿e i ja mam grupê inwalidzk¹,

to stwierdzi³am, ¿e tak¿e zapiszê siê do tego projektu, bo taki kurs kompute-

rowy bardzo by mi siê w pracy przyda³. M³odzi s¹ obeznani z komputerami,

starsze osoby nie bardzo. Trochê siê ba³am tego szkolenia, czy dam sobie ra-

dê, ale zdoby³am siê na odwagê i teraz mam z tego satysfakcjê.

Jak d³ugo trwa³ kurs?

– Trzy miesi¹ce. Zajêcia mieliœmy popo³udniami i wieczorami, czyli

z pracy sz³am na kurs i siedzia³am przy komputerze. Trochê to by³o mê-

cz¹ce, ale da³am radê. 

Zanim zaczê³a Pani pracê w MOPR, czym siê Pani zajmowa³a?

– Pracowa³am w handlu, w ksiêgowoœci, rozlicza³am sklepy. Ale

handel zacz¹³ siê przekszta³caæ z pañstwowego na prywatny, zlikwido-

wali mój zak³ad pracy. Potem znalaz³am pracê w powstaj¹cym oœrodku

opieki spo³ecznej w Zabrzu i od tamtego czasu pracujê  w tym miejscu.

Nie nale¿ê do osób, które czêsto zmieniaj¹ pracê. M³odzi ludzie maj¹

wiêcej odwagi, wiêc chodz¹ i szukaj¹ nowej. Ja jestem z takiego poko-

lenia, które nie skacze z miejsca na

miejsce. Zreszt¹ lubiê swoj¹ pracê,

wiêc dlaczego mia³abym szukaæ no-

wej. Mam nadziejê, ¿e pozostanê tu

do emerytury. 

A ile Pani ma lat, jeœli mo¿na za-

pytaæ?

– W listopadzie tego roku skoñczê

60 lat, wiêc teoretycznie mog³abym

ju¿ iœæ na emeryturê, ale przed³u¿ono wiek aktywnoœci zawodowej, wiêc

jeszcze trochê muszê popracowaæ. Ale w moim wypadku nie jest to a¿

takie nieszczêœcie. Prowadzê gospodarstwo domowe sama, zdajê sobie

sprawê, ¿e emerytura bêdzie ni¿sza, ni¿ to, co w tej chwili zarabiam,

wiêc to, ¿e bêdê pracowaæ d³u¿ej, akurat mi nie przeszkadza.

Czego nauczy³a siê Pani na kursie komputerowym? 

– To by³a obs³uga Worda, Excela i internetu, proste rzeczy, jak za³o-

¿yæ konto, poszukaæ sobie czegoœ w sieci. Uczy³am siê rzeczy, które mi

siê przydaj¹ w ¿yciu. Teraz z perspektywy czasu, wydaj¹ siê one proste,

ale wczeœniej o nich nie wiedzia³am, nie mia³am takich umiejêtnoœci. 
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Ju¿ nie bojê siê komputera 

DDaannuuttaa SStteeiinn, osoba niepe³nosprawna, pracuje w Miejskim Oœrodku Pomocy Rodzinie
w Zabrzu, gdzie wykorzystuje swoje umiejêtnoœci zdobyte na szkoleniu komputerowym. 

Uczyłam się rzeczy, które mi 
się przydają w życiu. Teraz 
z perspektywy czasu, wydają
się one proste, ale wcześniej 
o nich nie wiedziałam.„
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DDAANNUUTTAA SSTTEEIINN

Ma 60 lat, pracuje w Miejskim Oœrodku

Pomocy Rodzinie w Zabrzu, w dziale

obs³uguj¹cym osoby niepe³nosprawne.

Wczeœniej pracowa³a w ksiêgowoœci, 

w pañstwowym przedsiêbiorstwie 

zajmuj¹cym siê handlem. Ma dwóch 

synów, Adama, który jest informatykiem

i Mariana, który pracuje w kopalni. 

W wolnych chwilach, których 

– jak mówi – ma jednak bardzo ma³o,

lubi czytaæ. Szczególnie pasjonuj¹ j¹ 

powieœci szpiegowskie, potrafi je 

„po³kn¹æ” w kilka dni. 



Informacje o projekcie
�  Tytu³: e-Sprawni 
�  Program: POKL, Priorytet IX – Rozwój wykszta³cenia i kompetencji

w regionach; Dzia³anie: 9.6. – Upowszechnienie uczenia siê 

doros³ych; Poddzia³anie 9.6.2. – Podwy¿szanie kompetencji osób 

doros³ych w zakresie ICT i znajomoœci jêzyków obcych
�  Beneficjent: UX SYSTEMS Leszek Zdonek, Grzegorz Kocur, 

z siedzib¹ w Gliwicach 
�  Okres realizacji: 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.
�  Wartoœæ projektu: 568 841,43 z³ 

Zyska³a je wiêc Pani.

– Tak, nauczy³am siê korzystaæ z tabel, z Excela, umiem wprowa-

dziæ dane, obliczyæ konkretne rzeczy, kiedyœ liczy³am to wszystko na ja-

kiejœ maszynce, teraz korzystam z komputera. Poza Excelem by³ modu³

drugi, czyli obs³uga Worda, pisanie pism, wysy³anie korespondencji, ale

nie jakiejœ tam pojedynczej, ale ³¹czonej, do wielu osób. Tego wczeœniej

nie umia³am. 

Grupy na kursie by³y du¿e?

– W ka¿dej grupie by³o kilkanaœcie osób. Uczestnicy byli dzieleni nie

tylko wed³ug umiejêtnoœci, czy rodzaju niepe³nosprawnoœci, ale i wieku

– bo jednak osoby m³odsze ucz¹ siê takich rzeczy szybciej ni¿ starsze. 

W domu te¿ korzysta teraz Pani z komputera?

– Tak, teraz ju¿ tak. Najœmieszniejsze jest to, ¿e gdy zaczyna³am

kurs, nie mia³am nawet w domu komputera. Trochê mnie to denerwo-

wa³o, bo nie mia³am gdzie poæwiczyæ tego, czego na szkoleniu siê uczy-

liœmy. Poprosi³am wiêc syna o pomoc, Adam jest informatykiem, wiêc

zmontowa³ mi komputer i wszystko dzia³a, jest OK. 

Syn jakoœ pomaga³ Pani w nauce?

– No, nie za bardzo. Mówi³, ¿e sama muszê wszystko zrobiæ, bo

wtedy to zapamiêtam i siê nauczê. A jak on mi bêdzie pokazywa³, a ja

bêdê tylko patrzeæ, to szybko zapomnê. 

A zdziwi³ siê, ¿e zdecydowa³a siê Pani na udzia³ w projekcie?

– Obaj synowie byli zdziwieni. Adam, informatyk, to mój starszy syn,

ma 36 lat. Mam jeszcze m³odszego syna, Mariana. Byli zaskoczeni,

¿e wybra³am siê na taki kurs i ¿e nawet zda³am egzamin. A teraz mogê

sobie choæby wiadomoœci z Zabrza przeczytaæ w Internecie. Tam jest

czasem wiêcej informacji, ni¿ w gazecie. 

W pracy znajomoœæ obs³ugi komputera tak¿e siê przydaje?

– Oczywiœcie, bo – jak wspomnia³am – mogê ró¿ne rzeczy obliczaæ

ju¿ na komputerze, a nie na maszynce do liczenia. Ostatnio przynieœli mi

wnioski z domu pomocy spo³ecznej, adres ten sam, zmienia³y siê tylko

nazwiska. Kiedyœ to wszystko wklepywa³am do komputera, 20 razy imiê,

nazwisko, adres. A to by³o takie proste, mo¿na by³o skopiowaæ adres,

a zmieniaæ tylko imiona i nazwiska. 

Podnios³a wiêc Pani swoje kwalifikacje?

– Tak – mam certyfikat ukoñczenia takiego kursu. Certyfikat jest

wa¿ny, ale dla mnie wa¿niejsze s¹ umiejêtnoœci, które zdoby³am. Osoby

w moim wieku przewa¿nie boj¹ siê komputera, nie ma siê co czarowaæ.

Ja te¿ podchodzi³am do tego tematu bardzo ostro¿nie, nie mia³am od-

wagi spróbowaæ, zobaczyæ, w czym taki komputer móg³by mi pomóc.

Po pierwsze ba³am siê, a po drugie, ci¹gle brakowa³o na to czasu. Do

MOPR przychodzi mnóstwo ludzi, pracy jest w bród. Ale spróbowa³am

i nie ¿a³ujê. 
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Osoby w moim wieku 
przeważnie boją się komputera.
Ja też podchodziłam do tego 
tematu bardzo ostrożnie, 
nie miałam odwagi spróbować,
zobaczyć, w czym taki 
komputer mógłby mi pomóc. 
Ale spróbowałam i nie żałuję. „
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Wiêcej samodzielnoœci

JJooaannnnaa PPaauullyy,,
autorka i kierownik projektu „e-Sprawni”, Ux Systems:

– Wspó³pracujemy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz pe³nomoc-

niczk¹ ds. osób niepe³nosprawnych w Zabrzu, Helen¹ Breczko. Dlatego

poproszono nas, abyœmy spróbowali pomóc osobom niepe³nospraw-

nym. Projekt by³ dla nich wa¿ny – dziœ brak umiejêtnoœci komputero-

wych to jak dawniej brak umiejêtnoœci czytania i pisania. W ramach

projektu oferowaliœmy kursy komputerowe pozwalaj¹ce uzyskaæ certy-

fikat ECDL (Europejski Certyfikat Umiejêtnoœci Komputerowych).

Uczestnikom zapewniliœmy odpowiednie warunki szkolenia. Wydzielo-

no odrêbne grupy szkoleniowe dla osób niedowidz¹cych lub niewidz¹-

cych z odpowiednim oprogramowaniem udŸwiêkowiaj¹cym kompute-

ry, a tak¿e dla osób niedos³ysz¹cych i nies³ysz¹cych z udzia³em t³uma-

cza jêzyka migowego. Trenerem dla osób z dysfunkcj¹ wzroku by³a

osoba niewidoma, a dla osób  z dysfunkcj¹ s³uchu – osoba pos³uguj¹-

ca siê na co dzieñ jêzykiem migowym.

Bardzo siê cieszê, ¿e dziêki udzia³owi w projekcie, niepe³nospraw-

ni siê usamodzielniaj¹: pisz¹ e-maile do swoich dzieci, które przeby-

waj¹ za granic¹, rozmawiaj¹ z wnukami na Skypie, sprawdzaj¹ godzi-

ny odjazdu autobusów czy poci¹gów w Internecie, albo rejestruj¹ siê

na portalach z og³oszeniami o pracê. Niepe³nosprawni, którzy pracu-

j¹, opowiadaj¹ nam, ¿e po szkoleniu jest im ³atwiej. 



Edukacja przez ca³e ¿ycie jest dziœ ko-

niecznoœci¹, dlatego tak istotny jest sta³y

i nieograniczony dostêp do wiedzy.

Mieszkañcy województwa œl¹skiego skorzy-

stali z mo¿liwoœci bezp³atnego uzupe³nie-

nia wykszta³cenia w formach szkolnych

i pozaszkolnych. Ukoñczenie szko³y podsta-

wowej, gimnazjalnej, œredniej, policealnej

czy potwierdzenie kwalifikacji zdobytych

w sposób nieformalny w postaci przyst¹-

pienia do egzaminu kwalifikacyjnego na

tytu³ zawodowy lub tytu³ mistrza, to pod-

stawowe instrumenty wsparcia oferowa-

ne osobom doros³ym w ramach Dzia³añ

9.3 oraz 9.6 PO KL.

Dzia³anie 9.3 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
Upowszechnienie formalnego kszta³cenia ustawicznego 

Dzia³anie 9.6 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
Upowszechnienie uczenia siê doros³ych 
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