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WYMAGANIA
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PRACODAWCY:

SPECJALISTA
DS.REKLAMACJ I STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie,

- umiejêtno�æ negocjacji,
- do�wiadczenie na
  podobnym stanowisku,
- znajomo�æ j. niem.
 w stopniu komunikatywnym,
- obs³uga komputera

ELEKTRYK STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe,
- upr. SEP do 1 KV,
- 2 letnie do�wiadczenie na
podobnym stanowisku,

MALARZ BUDOWLANY WG ZLECEÑ - do�wiadczenie
PRAC. BUDOWLANY WG. ZLECEÑ - do�wiadczenie
KONSULTANT STRZELCE OP. - wykszta³cenie min. �rednie
DS.OBS£UGI KLIENTA - dobra dykcja,

- znajomo�æ komputera,
- dyspozycyjno�æ,
- komunikatywno�æ

SPECJALISTA STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie,
DS.MARKETINGU - znajomo�æ bran¿y

  brukarskiej,
REFERENT DS. NIEZDROWICE - wykszta³cenie techn.
PRZYGOTOWYWANIA   budowlane,
BUDÓW - kurs kosztorysowania

  b¹d� umiejêtno�æ
  kosztorysowania

INFORMATYK KOLONOWSKIE - wykszta³cenie wy¿sze
� ADMINISTRATOR IT   kierunkowe,

- znajomo�æ systemów
  operacyjnych: Windows
  98, Windows XP,
  Windows Vista, Linux,
  znajomo�æ zagadnieñ sieci
 TCP/IP i bezpieczeñstwaIT,
- umiejêtno�æ technicznej
  obs³ugi urz¹dzeñ
  komputerowych
- znajomo�æ jêzyka ang.

PRACOWNIK BIUROWY KOLONOWSKIE - wykszta³cenie �rednie,
DS. MARKETINGU - bieg³a znajomo�æ w mowie i

pi�mie jêzyka niemieckiego i
angielskiego,
- obs³uga komputera,
- prawo jazdy kat. B,

SAMODZIELNA KSIÊGOWA KOLONOWSKIE - preferowane wy¿sze wykszt.,
- min. 3 letnie do�wiadczenie
w prowadzeniu pe³nej
  ksiêgowo�ci

SPRZEDAWCA PIOTRÓWKA - wykszta³cenie min. zaw.
  mile widziane handlowe,
- do�wiadczenie,
- obs³uga kasy fiskalnej

SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - wykszta³cenie min. zaw.,
- do�wiadczenie

KELNER STRZELCE OP. - mile widziana znajomo�æ w
  mowie jêzyka angielskiego
  lub niemieckiego

KELNERKA STRZELCE OP. - dyspozycyjno�æ
CUKIERNIK - CIASTKARZ STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe

  kierunkowe
KUCHARZ STRZELCE OP. - do�wiadczenie
OPERATOR KOPARKO
- £ADOWARKI WG. ZLECEÑ - uprawnienia operatora
TRAKTORZYSTA STRZELCE OP.

+ OKOLICE - prawo jazdy kat. T
KIEROWCA KAT. C+E TRASY

MIÊDZYN. - do�wiadczenie
KIEROWCA KAT. C+E STRZELCE OP. -
ROBOTNIK BUDOWLANY WG.ZLECEÑ - do�wiadczenie
MURARZ lub MALARZ
lub DOCIEPLENIOWIEC WG.ZLECEÑ - do�wiadczenie
BRUKARZ WG.ZLECEÑ -
ROBOTNIK BUDOWLANY WG.ZLECEÑ - do�wiadczenie
MAGAZYNIER OPOLE - wykszta³cenie zawodowe
OCHRONIARZ STRZELCE OP. - niekaralno�æ
PRACOWNICY GOSP.
TECHNICZNI, INNE STRZELCE OP. -
PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OP. -
MISTRZ ZMIANOWY ZAWADZKIE - �rednie techniczne,

- min.2 lata praktyki w bran¿y
  metalowej,
- odpowiedzialno�æ,
  umiejêtno�æ pracy w zespole

PALACZ STRZELCE OP. - upr. palacza powy¿ej 50 kW
RZE�NIK PIOTRÓWKA - do�wiadczenie
OPERATOR WIBROPRASY WG.ZLECEÑ -
OPERATOR UK£ADARKI
MAS BITUMICZNYCH JARYSZÓW - do�wiadczenie
ELEKTROMECHANIK KOLONOWSKIE -
KRAWCOWA SZCZEPANEK - do�wiadczenie w szyciu

  tapicerki meblowej
NAUCZYCIEL JÊZYKA LE�NICA - wykszta³cenie wy¿sze
ANGIELSKIEGO   magisterskie kierunkowe z

  przygotowaniem pedagogicz-
  nym oraz studia podyplomo-
  we lub kurs kwalifikacyjny z
  oligofrenopedagogiki

AUTOMATYK STRZELCE OP. - wykszta³cenie zasadnicze
  zawodowe,
- upr. SEP do 1 kV,
- znajomo�æ zagadnieñ
  pneumatycznych,
  hydraulicznych,
- mile widziana obs³uga
  sterowników S7 i BECKOFF

MECHANIK UTRZYMANIA
RUCHU STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe,

- spawanie, obs³uga wózka
  wid³owego, obs³uga suwnicy
  mile widziane,
- min. 2 letnie do�wiadczenie na
  podobnym stanowisku

KIEROWCA SAMOCHODU RO¯NI¥TÓW � - wykszta³cenie min. zawodowe,
CIÊ¯AROWEGO CA£Y KRAJ - prawo jazdy kat. C+E,
POWY¯EJ 3,5 T - dyspozycyjno�æ,

Czy mo¿na skorzystaæ z pomo-
cy PUP przy zak³adaniu dzia³alno-
�ci gospodarczej? Je�li tak - jakie
warunki nale¿y spe³niæ? Czy mo¿-
na to zrobiæ zaraz po zarejestrowa-
niu siê w PUP? Czy mo¿na o tak¹
pomoc wyst¹piæ po d³u¿szym okre-
sie (np. kilku lat) pozostawania bez
pracy, gdy nie ma siê prawa do za-
si³ku? Czy powracaj¹cy z zasi³kiem
dla bezrobotnych zza granicy te¿
mo¿e siê ubiegaæ o pomoc finan-
sow¹?

Urz¹d pracy, mo¿e przyznaæ bez-
robotnemu jednorazowo �rodki na
podjêcie dzia³alno�ci gospodarczej w
wysoko�ci nie wy¿szej ni¿ 600 %
przeciêtnego miesiêcznego wynagro-
dzenia. W strzeleckim urzêdzie wnio-
ski o dotacje rozpatrywane s¹ w opar-
ciu o �Regulamin�, który zosta³ po-
zytywnie zaopiniowany przez Po-
wiatowa Radê Zatrudnienia.

Wniosek o przyznanie dotacji
mo¿e z³o¿yæ ka¿da osoba bezrobot-
na. Nie stosujemy ¿adnego kryterium
okre�laj¹cego d³ugotrwa³o�æ przeby-
wania w rejestrach PUP. Wiêkszo�æ
staraj¹cych siê o dotacjê to osoby ak-
tywne i przedsiêbiorcze. One nie za-
dowalaj¹ siê kilkusetz³otowym zasi³-
kiem. O ile otrzymaj¹ dodatkowe
wsparcie z Funduszu Pracy, szybko
podejmuj¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹.
Rzadkie natomiast s¹ przypadki, aby
osoby d³ugotrwale bezrobotne wystê-
powa³y z wnioskiem o dotacjê � choæ
przepisy ich nie dyskwalifikuj¹.
Nie mog¹ ubiegaæ siê o przyznanie
dotacji osoby, którym PUP wyp³aca
zasi³ki transferowe, tzn. uzyskane za-
granic¹. Te osoby s¹ zarejestrowane
w zagranicznych urzêdach pracy, a u
nas maj¹ jedynie status osoby poszu-
kuj¹cej pracy. Natomiast nie ma prze-
szkód w ubieganiu siê o dotacje oso-
ba, która powróci³a z zagranicy i na-
by³a prawo do zasi³ku na zasadach
obowi¹zuj¹cych w Polsce.
Nie otrzyma �rodków Funduszu
Pracy osoba, która w okresie ostat-
nich 12 miesiêcy odmówi³a przyjêcia
propozycji zatrudnienia, szkolenia lub
prowadzi³a dzia³alno�æ gospodarcz¹.
Dyskwalifikuj¹ce jest równie¿ zad³u-
¿enie wobec ZUS z tytu³u nieop³aco-
nych sk³adek nale¿nych w zwi¹zku z
prowadzona poprzednio dzia³alno�ci¹
gospodarcz¹ lub z tytu³u zaleg³o�ci
wobec Urzêdu Skarbowego (np. nie
zap³acony mandat za wykroczenie
drogowe).

Wniosek o dofinansowanie
mo¿na z³o¿yæ w ka¿dym czasie, czy
te¿ ich przyjmowanie odbywa siê w
ustalonych terminach (je�li tak -
czym podyktowanych)?

Zasady przyznawania dotacji
okre�la do�æ precyzyjnie �Regulamin
przyznawania przez Starostê Strze-
leckiego osobom bezrobotnym �rod-
ków na podjêcie dzia³alno�ci gospo-
darczej�. Bezrobotny wype³nia wnio-
sek (druk mo¿na pobraæ w pokoju nr
11 w urzêdzie pracy lub ze strony
www.pup-strzelce.pl) i sk³ada go w
PUP. W przypadku trudno�ci b¹d�
w¹tpliwo�ci z jego wype³nieniem
urz¹d prowadzi warsztaty, na których
omawiana jest procedura przyznawa-

nia dotacji oraz wype³nienia wniosku.
Opiniuje je specjalna Komisja, w sk³ad
której wchodz¹ przedstawiciele Po-
wiatowej Rady Zatrudnienia, Urzêdu
Skarbowego i Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych. Komisja zbiera siê w
miarê potrzeb w terminach, w których
PUP dysponuje odpowiednimi �rod-
kami Funduszu Pracy przeznaczony-
mi na dotacje � zazwyczaj jest 5-6
terminów w okresie roku. Komisja
ocenia wnioski w oparciu o okre�lone
kryteria, bior¹c pod uwagê status oso-
by bezrobotnej, predyspozycje do
prowadzenia dzia³alno�ci, kwalifika-
cje, rozpoznanie rynku, zapotrzebo-
wanie rynku, efekty ekonomiczne
przewidywanej dzia³alno�ci, formê
zabezpieczenia dotacji.

Wnioski, które otrzymuj¹ co naj-
mniej 12 punktów (na 23 mo¿liwe)
uzyskuj¹ pozytywn¹ ocenê i s¹ kie-
rowane do realizacji. Przed podpisa-
niem umowy finansujemy przysz³ym
przedsiêbiorcom szkolenie z zakresu
�ABC przedsiêbiorczo�ci�. Szkolenie
to pozwala przybli¿yæ wiedzê z za-
kresu rejestracji firmy, wyboru formy
opodatkowania, rozliczeñ z Urzêdu
Skarbowym, Zak³adem Ubezpieczeñ
Spo³ecznych itp. (szkolenie nie jest
obligatoryjne, zwolnieni s¹ z niego
absolwenci np. ekonomii czy osoby,
które prowadzi³y ju¿ kiedy� dzia³al-
no�æ gospodarcz¹).

Kiedy odbêdzie siê najbli¿szy
nabór wniosków?
Z uwagi  na fakt, i¿ ocena Wniosków
przeprowadza dzia³aj¹ca spo³ecznie
Komisja, jej spotkania odbywaj¹ siê
co 7-8 tygodni. O terminie rozpatry-
wania wniosków informujemy zain-
teresowanych dwa-trzy tygodnie
wcze�niej. Wnioski pozytywnie roz-
patrzone, na które zabraknie �rodków
w aktualnej kwocie �rodków Fundu-
szu Pracy, s¹ realizowane po uzyska-
niu pieniêdzy przez PUP. Urz¹d w
trakcie roku pozyskuje �rodki od ró¿-
nych dysponentów (�rodki algoryt-
mowe, z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego, z rezerwy Marsza³ka
Województwa, czy rezerwy Ministra
Pracy) i w ró¿nych terminach. Na
dzieñ dzisiejszy rozdysponowali�my
prawie wszystkie �rodki, które po-
zyskali�my. Na pocz¹tku czerwca
zosta³ wys³any kolejny wniosek do
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej
o dodatkowe �rodki na rozwój przed-
siêbiorczo�ci w powiecie strzeleckim.
Mam nadziejê, i¿ w lipcu br bêdzie-
my mogli dokonaæ naboru wniosków
bezrobotnych, którzy chc¹ podj¹æ
dzia³alno�æ gospodarcz¹.

Czy mo¿na ubiegaæ siê o dofi-
nansowanie ju¿ po za³o¿eniu w³a-
snej firmy, np w tydzieñ po zareje-
strowaniu dzia³alno�ci w urzêdzie
gminy? Je�li kto� ma dobry pomys³,
a termin  rozpatrywania wniosków
jest odleg³y - te¿ musi czekaæ, czy
mo¿e sobie zapewniæ np. promesê
przyznania �rodków z PUP?

Dotacje z urzêdu pracy mo¿e
otrzymaæ tylko bezrobotny. Osoba,
która ju¿ zg³osi³a dzia³alno�æ gospo-
darcz¹ w urzêdzie gminy przestaje byæ
osob¹ bezrobotn¹ i z naszego wspar-
cia ju¿ nie skorzysta.

Ile wynosi dotacja na za³o¿enie
w³asnej firmy?

Wysoko�æ dotacji nie mo¿e prze-
kroczyæ 600% przeciêtnego miesiêcz-
nego wynagrodzenia (tj obecnie 19 300
z³). �rodki te nale¿y przeznaczyæ na
zakup sprzêtu, urz¹dzeñ, czy ma-
szyn, które bêd¹ s³u¿yæ wykonywa-
nej dzia³alno�ci. Do 50 % �rodków
mo¿e byæ przeznaczonych na adapta-
cje pomieszczeñ, w których bêdzie
prowadzona dzia³alno�æ gospodarcza.
Prawid³owo�æ i wysoko�æ wydatko-
wanych �rodków musi byæ udoku-
mentowana fakturami, rachunkami lub
umowami cywilno-prawnymi. Bezro-
botny jest zobowi¹zany prowadziæ
dzia³alno�æ przez 12 miesiêcy i w tym
czasie nie mo¿e podj¹æ zatrudnienia.
Z tego, co obserwujê w strzeleckim
urzêdzie pracy, nieliczne osoby po
okresie 12 miesiêcy wracaj¹ do reje-
strów urzêdu. Ponad 90% firm funk-
cjonuje w pó�niejszym okresie, z cze-
go du¿a czê�æ dynamicznie rozwija i
zwiêksza zatrudnienie.

Mówi³o siê sporo o mo¿liwo�ci
pozyskania �rodków z UE na uru-
chomienie w³asnej dzia³alno�ci go-
spodarczej - gdzie nale¿y sk³adaæ
wnioski? Ile wynosi pomoc finan-
sowa? Czy ubieganie siê o dotacjê
z PUP wyklucza staranie siê o �rod-
ki z UE, czy te¿ mo¿na staraæ siê o
te dwa �ród³a równocze�nie?

Z praktyki wiem, i¿ naj³atwiej po-
zyskaæ �rodki na rozpoczêcie dzia³al-
no�ci z urzêdu pracy. Zasady rozdzia-
³u s¹ proste, procedury te¿ niezbyt
skomplikowane, w tym równie¿ wo-
bec �rodków z Europejskiego Fundu-
szu Spo³ecznego, bêd¹cego w dyspo-
zycji urzêdu pracy. Ró¿nica jest w do-
stêpie do �rodków, gdy¿ EFS jest ukie-
runkowany na �ci�le okre�lon¹ grup¹
beneficjentów.

Wad¹ dotacji udzielanych przez
PUP jest jej wysoko�æ. Z innych pro-
gramów mo¿na pozyskaæ wy¿sze
kwoty, ale dostêp, konkurencja oraz
procedury pozyskiwania �rodków s¹
bardziej skomplikowane i d³ugotrwa-
³e.
W celu pozyskania aktualnej wiedzy
o mo¿liwo�ciach pozyskania �rodków
nale¿y �ledziæ zw³aszcza strony in-
ternetowe Urzêdu Marsza³kowskie-
go w Opolu i podleg³ych mu jedno-
stek. Obecnie wnioski o �rodki na
tworzenie mikroprzedsiêbiorstw
mo¿na sk³adaæ w Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa w
Opolu.

Ile osób mo¿e liczyæ na dotacje
z PUP na uruchomienie w³asnej
dzia³alno�ci gospodarczej?

W Planie wydatków PUP w
Strzelcach Opolskich dotacje zamy-
kaj¹ siê kwot¹ 864 tys. z³otych. Po-
zwoli to na wsparcie 55 bezrobot-
nych, którzy chc¹ podj¹æ dzia³alno�æ
gospodarcz¹ (dot¹d pozytywnie roz-
patrzono 50 wniosków). W 2008 roku
69 bezrobotnych rozpoczê³o dzia³al-
no�æ, a ³¹czna kwota wydatków na tê
formê aktywizacji wynios³a 903 tys.
z³otych. Mam nadziejê, ¿e  ubieg³o-
roczne wielko�ci bêd¹ w tym roku
przekroczone.

Miniprzewodnik:
od pomys³u do w³asnej firmy

Z Norberetm Jaskó³¹, dyrektorem PUP w Strzelcach Opolskich rozmawia³a Marta Górka


