
3P O W I A T   S T R Z E L E C K I

O F E R T Y   P R A C Y
POWIATOWY URZ¥D PRACY

ul. Gogoliñska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie

tel. 462 18 10

STANOWISKO MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA

PRACODAWCY:

MECHANIK SAM. ROZMIERZ - do�wiadczenie zawodowe
CIÊ¯AROWYCH STRZELCE OP.

OTMICE
SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - aktualna ks. zdrowia;

- do�wiadczenie
PRACOWNIK STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe;
OCHRONY - II grupa inwalidzka
PRACOWNIK
OCHRONY
(OSÓB I MIENIA) K. � KO�LE - min. zawodowe,

- licencja prac. Ochrony,
- mile widziane pozw. na broñ

MAGAZYNIER STRZELCE OP. - prawo jazdy kat. B,
� ZAOPATRZ. + TEREN - obs³uga komputera,

(WG ZLECEÑ) - uregulowany stosunek do
  s³u¿by wojskowej

MURARZ, P£YTKARZ, WG ZLECEÑ - do�wiadczenie
MALARZ
�LUSARZ STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe
SPAWACZ
BLACHARZ
MECHANIK SAM.
ELEKTRYK SAM.
TAPICER SAM.
�LUSARZ STRZELCE OP.
NARZÊDZIOWY
PIELÊGNIARKA SZYMISZÓW - wykszt. �rednie medyczne,

- do�wiadczenie zawodowe
BRUKARZ STRZELCE OP. - do�wiadczenie

  prawo jazdy kat. B
ELEKTROMECH. GOGOLIN - do�wiadczenie zawodowe
STOLARZ GRODZISKO - do�wiadczenie jako stolarz
KIEROWCA STRZELCE OP. - pr. jazdy kat. B
DORÊCZYCIEL
POCZTOWY
OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE - uprawnienia
1 KV
PALACZ � KOT£Y STRZELCE OP.
WYSOKO-
CI�NIENIOWE - aktualne badania
PALACZ KOT£OWNI
WÊGLOWEJ KALINÓW - kurs palacza
MALARZ-TAPECIARZ
MURARZ
P£YTKARZ WG. ZLECEÑ
KIEROWCA AUTOBUSU WG.ZLECEÑ - wa¿ne �wiadectwo

  kwalif. lub kurs przewozu os.
BIBLIOTEKARZ STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze

   kierunkowe
ARCHITEKT KOLONOWSKIE - wykszta³cenie wy¿sze

 techniczne lub
  architektoniczne, rysowanie
  w programach ARCHI-CAD

faktury. W³a�nie zakupi³e� obuwie lub
odzie¿ sportow¹? Tego rodzaju infor-
macja potwierdzaj¹ca, ¿e jest to wy-
datek niezbêdny, by� móg³ uczestni-
czyæ w zajêciach wf-u, powinna zna-
le�æ siê na dokumencie. Je�li brakuje
którego� z w/w elementów, popro� o
ich uzupe³nienie. Kompletne i odpo-
wiednio opisane dokumenty to szan-
sa na znaczne przyspieszenie proce-
dury rozliczania siê z Urzêdem Mar-
sza³kowskim i otrzymanie �rodków
na wyp³atê stypendiów.

W tym roku katalog wydatków,
na które mo¿na przeznaczyæ stypen-
dium jest znacznie szerszy. Obejmuje
m.in.: koszty  zakwaterowania w bur-
sie, internacie, posi³ku w sto³ówce

Chcesz stypendium?
Z³ó¿ wniosek!

21 pa�dziernika w sali narad sta-
rostwa powiatowego w Strzelcach
Opolskich odby³o siê spotkanie kon-
sultacyjne dla Beneficjentów Osta-
tecznych projektu realizowanego
przez Powiatowy Urz¹d Pracy w
Strzelcach Opolskich w ramach
ZPORR Dzia³anie 2.1 �Diagnoza po-
trzeb zatrudnieniowych i rozwojo-
wych strzeleckich pracodawców�.

Wszystkich przyby³ych powita³
Wicestarosta Waldemar Gaida oraz
Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pra-
cy, nastêpnie pracownik PUP przed-
stawi³ prezentacjê, odno�nie realizo-
wanego projektu.

Kolejnym punktem spotkania
by³o wyst¹pienie przedstawicieli fir-
my �Opinia� z Warszawy, która
w wyniku procedury zamówieñ pu-
blicznych zosta³a wytypowana do
przeprowadzenia badañ strzeleckiego
rynku pracy.

W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele instytucji zwi¹zanych z
o�wiat¹ i kszta³ceniem, przedstawi-
ciele JST i instytucji rynku pracy, a
tak¿e organizacje pozarz¹dowe.

Celem spotkania by³a prezenta-
cja za³o¿eñ i celów badawczych, a tak-
¿e uzyskanie informacji na temat
ewentualnych kwestii, które powin-
ny równie¿ znale�æ swoje miejsce w

kwestionariuszach badawczych.
Wed³ug za³o¿eñ projektu wynikiem
zrealizowanych badañ bêdzie:
* prognoza zatrudnienia w powie-

cie strzeleckim w perspektywie
co najmniej 1 roku

* informacja odno�nie oczekiwañ
pracodawców co do po¿¹danych
kwalifikacji i umiejêtno�ci pra-
cowniczych

* opracowana lista zawodów po-
szukiwanych przez firmy i insty-
tucje powiatu strzeleckiego

* opracowana lista zawodów nad-
wy¿kowych i deficytowych po-
wiatu strzeleckiego

* informacja odno�nie nastrojów
ekonomicznych pracodawców
powiatu strzeleckiego

* opracowana ogólna charakterysty-
ka strategii rozwojowej przedsiê-
biorstw powiatu strzeleckiego ze
szczególnym uwzglêdnieniem dy-
namiki zatrudnienia
Diagnoza zapotrzebowania strze-

leckich pracodawców na konkretne za-
wody i okre�lenie takiego zapotrze-
bowania w przysz³o�ci, jest koniecz-
nym etapem opracowania programów
pomocowych. Diagnoza ta przebie-
gaæ bêdzie w oparciu o metodologiê
nauk spo³ecznych. Wykorzystywana
bêdzie metoda indywidualnych wy-

wiadów pog³êbionych (IDI) oraz wy-
wiad kwestionariuszowy. Pierwsza
metoda stosowana bêdzie w stosun-
ku do pracodawców zatrudniaj¹cych
powy¿ej 50 pracowników. Wynikiem
bêdzie raport o charakterze jako�cio-
wym, opracowany w stosunku do
wiêkszych pracodawców, który zilu-
struje zró¿nicowanie i cechy charak-
terystyczne wiêkszych firm. Druga
metoda przeznaczona bêdzie dla pra-
codawców zatrudniaj¹cych poni¿ej 50
pracowników. Raport dotycz¹cy
mniejszych pracodawców bêdzie za-
wiera³ tabelaryczne zestawienie zró¿-
nicowania wynikaj¹ce z podzia³u na
bran¿e.

Finalnym punktem spotkania
by³a dyskusja na temat zagadnieñ, któ-
re w szczególny sposób powinny
zostaæ uwzglêdnione w procesie ba-
dawczym. W g³ównej mierze g³osy w
dyskusji skupi³y siê na sytuacji m³o-
dzie¿y na rynku pracy.

Badania zostan¹ zakoñczone w
styczniu 2006 roku, a wyniki badañ
zostan¹ przedstawione na konferen-
cji podsumowuj¹cej projekt, która zo-
sta³a wstêpnie zaplanowana na ma-
rzec 2006 roku.

Dyrekcja Powiatowego Urzêdu
Pracy zwraca siê z pro�b¹ o przy-
chylno�æ i wyrozumia³o�æ przedsiê-
buiorców, w sytuacji gdy przedsta-
wiciel firmy �Opinia�, która pro-
wadzi badania, zwróci siê z propo-
zycj¹ wype³nienia kwestionariusza
wywiadu.

Zapewniamy, ¿e wype³nione
kwestionariusze bêd¹ w pe³ni anoni-
mowe. Firma �Opinia� przygotuje je-
dynie zbiorcze zestawienie opinii pra-
codawców. Wyniki podawane bêd¹
wy³¹cznie w formie danych staty-
stycznych. Prezentacja wyników za-
pewnia Pracodawcom pe³n¹ poufno�æ
i zostanie tak przeprowadzona, aby
wyeliminowaæ mo¿liwo�æ identyfika-
cji osób czy przedsiêbiorstw wyra-
¿aj¹cych okre�lone opinie. Raport z
badañ bêdzie dostêpny w Powiato-
wym Urzêdzie Pracy w Strzelcach
Opolskich

Dom Europejski - Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
przy Fundacji Rozwoju �l¹ska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych

w Opolu zaprasza przedstawicieli sektora
Ma³ych i �rednich Przedsiêbiorstw do udzia³u w konferencji nt.:

�Programy pomocowe UE dostêpne dla sektora MSP
- Dzia³anie 2.3 SPO WKP�.

Konferencja odbêdzie siê 4 listopada 2005 r. w Hotelu �Festival�
w Opolu o godz. 9.00.

Ilo�æ miejsc jest ograniczona.
O przyjêciu decyduje kolejno�æ zg³oszeñ.

Szczegó³y: Kalina Jurek, Sylwia Szymañska tel. 454 26 21.

Wszystkie wydane przed 2001
rokiem dowody osobiste trac¹ wa¿-
no�æ z koñcem 2007 roku. I do tego
czasu powinni�my zd¹¿yæ z wy-
mian¹ starego dokumentu, tak¿e no-
wego, gdy zawarte w nim dane zmie-
ni³y siê (choæby adres zamieszkania).
Zgodnie z wyznaczonym w ca³ej Pol-
sce harmonogramem ca³ej akcji wy-
miany dowodów osobistych, wpro-
wadzon¹ zgodnie z ustaw¹ z 2002 r.,
do koñca tego roku w zasadzie dowo-
dy osobiste powinni wymieniæ wszy-
scy ci, którzy pos³uguj¹ siê dokumen-
tami wydanymi w latach 1981-1991.
- Ale jak kto� przyjdzie na przyk³ad
w styczniu � nie zostanie przecie¿
ukarany, bo nie mamy ¿adnych sank-
cji. Nieprzekraczalny termin ostatecz-
nej wymiany to 31 grudnia 2007 r. Ra-
czej wiêc nie spodziewamy siê bar-
dzo d³ugich kolejek jeszcze w tym
roku, choæ dzi� trudno powiedzieæ, jak
to rzeczywi�cie bêdzie, bo to wszyst-
ko przecie¿ zale¿y od ludzi. Na razie
sytuacja jest wzglêdnie spokojna i
chyba nie nale¿y my�leæ o powtórce
tego, co siê dzia³o pierwszym roku
wymiany dowodów, a wiêc tasiemco-
wych ogonków i tego, ¿e na nowy
dowód bêdzie siê czekaæ nawet 6 ty-
godni � mówi Zofia Wrzeszcz z Refe-
ratu Ewidencji Ludno�ci w strzelec-
kim ratuszu. � Teraz wymiana nie trwa
d³u¿ej ni¿ miesi¹c.

T³umów na korytarzu nie ma,
pani Zofia przyznaje jednak, ¿e aku-
rat w ich wydziale w ostatnim okresie
ruch jest spory. Wszystko � za spraw¹
wyborów.
- Co drug¹ niedzielê pracujemy, bo
to najpierw wybory do parlamentu,
potem dwie tury prezydenckich, bo
do nas nale¿¹ równie¿ wszystkie spra-
wy zwi¹zane ze spisami wyborców �
dopowiada.

szko³y, dojazdu do i ze szko³y �rod-
kami komunikacji zbiorowej, zakupu
podrêczników, s³owników, stroju na
zajêcia wychowania fizycznego, ple-
caka, encyklopedii, atlasów, tablic
matematycznych, biologicznych, hi-
storycznych, lektur, materia³ów dy-
daktycznych zapisanych w postaci
elektronicznej, przyborów szkolnych,
repetytoriów, zbiorów zadañ, zap³a-
ty czesnego za naukê w szkole niepu-
blicznej o uprawnieniach publicznej,
op³at za korepetycje, kursu prawa jaz-
dy - je�li jest obligatoryjnie wymaga-
ny przez szko³ê, biletów na wyciecz-
ki tematyczne do kina, teatru, muzeum
oraz innych wynikaj¹cych ze specy-
fiki ka¿dej szko³y i okre�lonych za-
rz¹dzeniem jej dyrektora.

Anna Gawlik

Pamiêtaj o wymianie
dowodu osobistego!

Z inicjatywy Zwi¹zku Powiatów
Polskich tworzy siê w kraju Forum
Szpitali. Pierwsze spotkanie po�wiê-
cone temu zagadnieniu odby³o siê 7
pa�dziernika; opracowane zosta³y
równie¿ dokumenty przydatne do
ukonstytuowania siê Konwentów
Wojewódzkich Forum Szpitali.
- Po co wam taka organizacja? � za-
pyta³am Mariana Kreisa, dyrektora
szpitala powiatowego w Strzelcach
Opolskich.
- Zrzeszamy siê po to, by mieæ
wiêksz¹ si³ê przebicia wobec Naro-
dowego Funduszu Zdrowia � odpo-
wiedzia³. � G³ównym naszym celem
jest scedowanie na nasz¹ reprezenta-
cjê prowadzenia w imieniu wszyst-
kich placówek szpitalnych negocja-
cji z NFZ w sprawie kontraktów.
- Ale szpitale ró¿ni¹ siê przecie¿

charakterem: inaczej wyceniane s¹
procedury w szpitalach klinicznych,
a inaczej w powiatowych...
- Tote¿ szczegó³y negocjacji nadal
bêd¹ w gestii dyrektorów poszcze-
gólnych placówek, natomiast ogólne
zasady bêd¹ wspólne. Nie bêdzie
wówczas dochodziæ do takich sytu-
acji, ¿e w naszym województwie wy-
ciêcie wyrostka kosztowaæ bêdzie
mniej ni¿ w s¹siednim, dolno�l¹skim
na przyk³ad, jak jest w tym roku. Do-
brym przyk³adem wskazuj¹cym na
celowo�æ wspó³pracy na takim po-
ziomie, jest funkcjonuj¹ce od kilku lat
Porozumienie Zielonogórskie, zrze-
szaj¹ce lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej. Silna organizacja mo¿e
mieæ realny wp³yw na sytuacjê w
ochronie zdrowia. Od zawsze prze-
cie¿ wiadomo, ¿e du¿y mo¿e wiêcej.

Opolskie szpitale zwieraj¹ szeregi
dok. ze str 1

dok. ze str. 1

Kogo potrzebuj¹ pracodawcy?

KA¯DA strona musi byæ parafowana, a dokumentów s¹ stosy, co widaæ...


