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POWIAT STR Z E LE C K I

Tysi¹ce zamiast kilkuset z³otych

OFERTY PRACY

POWIATOWY URZ¥D PRACY

dok. ze str. 1
3 listopada o godz. 11.00 w sali
narad strzeleckiego starostwa zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych tematem.
 Data zosta³a wybrana nieprzypadkowo  mówi R. Cygan. - To okres,
kiedy mnóstwo osób zza granicy przyje¿d¿a na groby bliskich w kraju. Na
spotkanie zapraszamy zarówno ich,
jak i rodziny lub bliskich, którzy przeka¿¹ im informacje. A naprawdê jest o
co walczyæ. Tylko trzeba wiedzieæ jak.
 Ale jakim sposobem w Polsce
mo¿na dostaæ tak wysoki zasi³ek
dla bezrobotnych?
 Po wejciu Polski do UE ka¿da
osoba, która pracuje w jednym z krajów Unii mo¿e przenieæ swój zasi³ek
dla bezrobotnych z kraju, w którym
naby³a do niego prawa do Polski lub
mo¿e skorzystaæ z sumowania okresów sezonowej pracy za granic¹. Wielu Opolan w³anie w taki sposób pracuje: jad¹ na kilka tygodni np. do Holandii, praca siê koñczy, zje¿d¿aj¹ do
domu i tu czekaj¹ na nastêpn¹ okazjê
do zatrudnienia za granic¹. Holandia
to tylko przyk³ad, bo nieistotny jest
kraj zatrudnienia  byle by³ to kraj
cz³onkowski UE.
Osoba, która nabywa prawo do zasi³ku dla bezrobotnych w którymkolwiek z krajów UE mo¿e przenieæ ten
zasi³ek do Polski na okres 3 miesiêcy.
To okres na poszukiwanie pracy. Czy
warto staraæ siê o to na tak krótki
okres? Warto! Bo przecie¿ ró¿nice w
wysokoci wyp³acanych wiadczeñ
s¹ ogromne. U nas podstawowy zasi³ek wynosi brutto 441,50 z³ do 5 lat
sta¿u pracy, 551,80 z³ to zasi³ek dla
osób, które przepracowa³y od 5 do
20 lat, a po 20 latach pracy otrzymaæ
mo¿na 612,20 z³. Brutto  podkrelam. Tymczasem mo¿na otrzymywaæ 2-4 tysi¹ce z³otych miesiêcznie
netto (tyle w przeliczeniu na z³otówki wynosi zasi³ek w Niemczech)!
 Kto mo¿e skorzystaæ z transferu zasi³ku?
 Transfery nale¿¹ siê wszystkim!
Sprawdziæ tylko nale¿y, jaki okres
pracy w danym kraju upowa¿nia do
ubiegania siê o zasi³ek. Na przyk³ad
w Niemczech trzeba przepracowaæ 12
miesiêcy w ci¹gu ostatnich 3 lat, a
podstaw¹ do wyliczenia jego wymiaru s¹ dochody z 52 tygodni ostatnie-

go zatrudnienia, w Holandii natomiast
trzeba przepracowaæ 26 tygodni w
ci¹gu ostatnich 4 lat, a wysokoæ zasi³ku zale¿y od dochodu.
 Mo¿na te¿ otrzymaæ zasi³ek z
W³och, Irlandii czy Islandii?
 Z ka¿dego kraju UE, jak ju¿ wspomnia³am wczeniej. Wa¿ne jest jednak
zadbanie o w³asne sprawy tam, na
miejscu, gdzie siê pracowa³o. Jeli
mylimy o transferze zasi³ku trzeba
koniecznie zaopatrzyæ siê w formularz E 303, a jeli mylimy o sumowaniu okresów zatrudnienia  w formularz E 301. Powy¿sze formularze
wystawiane s¹ zawsze przez w³aciwe instytucje, wyznaczone w danych
krajach (nie przez pracodawcê). Najczêciej s¹ to miejscowe urzêdy pracy. W przypadku formularza E303
wa¿ne jest, aby domagaæ siê jego wystawienia w kraju, w którym siê ostatnio pracowa³o a nie daæ siê zbyæ wystawieniem formularza E 301. WUP
znane s¹ przypadki, ¿e osoby przyje¿d¿aj¹ do Polski z formularzem E
301, który ich nie uprawnia do pobierania tego wysokiego zasi³ku, tylko
ewentualnie do zasi³ku w wysokoci
obowi¹zuj¹cej w Polsce. Osoba, która przyje¿d¿a z formularzem E 303
musi zarejestrowaæ siê jako poszukuj¹ca pracy we w³aciwym Powiatowym Urzêdzie Pracy w ci¹gu 7 dni od
daty wskazanej w formularzu. Wydanie formularza E 303 poprzedzone
jest koniecznoci¹ pozostawania w
dyspozycji zagranicznego urzêdu pracy, który w tym czasie szuka dla danej osoby zatrudnienia. Jednak wystarczy napisaæ podanie o skrócenie
tego okresu ze wzglêdu np. na to, ¿e
w kraju zosta³a najbli¿sza rodzina. W
takim przypadku mo¿na do Polski
przyjechaæ wczeniej i byæ ju¿ z rodzin¹.
 I te formularze obowi¹zuj¹ w
ca³ej Unii?
 Oczywicie. I po powrocie nie
trzeba ich t³umaczyæ  ka¿dy kraj
wystawia je we w³asnym jêzyku, ale
dla nas nie jest to ¿adn¹ przeszkod¹:
rubryki wszêdzie s¹ takie same.
 Jeli kto nie mo¿e skorzystaæ
z transferu zasi³ku, czyli z formularza E 303, to czy mo¿e otrzymaæ
zasi³ek w Polsce po pracy za granic¹?
 Oczywicie. Tylko wa¿ne jest w
przypadku rodzin ustalenie, gdzie jest

Wszystkie
zalecenia wykonane
dok. ze str. 1
wszystkich pokontrolnych wniosków
i od razu wdro¿ylimy zalecenia
COK, w celu poprawy jakoci baddañ przesiewowych. We wrzeniu
2007 r. zosta³ uzupe³niony sprzêt do
przeprowadzania testów podstawowych, a w marcu 2008 r. aparatura
doposa¿ona zosta³a w filtr rodowy i
kamerê do identyfikacji zdjêæ, dziêki
czemu dane badanej pacjentki s¹ zpisywane automatycznie. Z kolei nowe
kasety zosta³y kupione w czerwcu
tego roku. Tak wiêc wszystkie zalecenia COK po ubieg³orocznej kwietniowej kontroli zosta³y wykonane.
Wierzê, ¿e w czasie zapowiedzianej
przez Centralny Orodek Koordynuj¹cy rekontroli, przewidzianej na listopad tego roku, wszystkie nasze
przedsiêwziêcia zostan¹ docenione.
- W roku 2009  mówi dalej dyrektor Czempiel  zostanie kupiony dla
naszego szpitala nowy mammograf.
Mamy ju¿ podspian¹ umowê z Urzêdem Marsza³kowskim na dofinansowanie zakupu nowego sprzêtu rent-

genowskiego i mammografu ze rodków unijnych.
- Dla mnie natomiast wysoce niepokoj¹cy jest fakt, ¿e drastycznie zminiejszy³a siê iloæ wykonywanych
mammograficznych badañ przesiewowych  a nasz szpital uczestniczy
przecie¿ w ogólnopolskim programie
profilaktycznym. Dzi u nas nie robi
siê nawet jednej czwartej z ubieg³orocznej iloci badañ mammograficznych. Powód? Nie ma chêtnych.
Byæ mo¿e jedn¹ z przyczyn znacznie
mniejszej iloci badañ mammograficznych jest fakt, ¿e w niektóych gminach, m.in. w Lenicy, badania mo¿ña
by³o wykonaæ w mammobusach, ale i
tak wszystkich powinna niepokoiæ
ma³a iloæ chêtnych na badania piersi.
Tymczasem rak piersi w naszym kraju stanowi oko³o 20% wszystkich zachorowañ na nowotwory z³oliwe. W
ci¹gu ostatnich kilku lat zachorowalnoæ wzros³a o oko³o 4-5%. A w Polsce najwiêkszym problemem jest zbyt
póna wykrywalnoæ raka piersi.

ich centrum spraw ¿yciowych. Jeli
za granicê przenios³a siê ca³a rodzina
 tam jest jej centrum spraw ¿yciowych. Inaczej jest jednak w przypadku, gdy np. pracuje za granic¹ jeden
cz³onek rodziny, który ³o¿y na utrzymanie rodziny w Polsce. Nawet, gdy
obydwoje rodzice pracuj¹ za granic¹,
ale przekazuj¹ rodki dla dzieci w
Polsce  mog¹ ubiegaæ siê o taki zasi³ek. Oczywicie bêdzie to wysokoæ
polskiego zasi³ku a nie tego zagranicznego.
 Na spotkaniu bêd¹ ci¹gawki
z tego, jak mo¿na ubiegaæ siê o taki
zasi³ek?
 Przygotujemy je. Bêd¹ w nich informacje na temat formalnoci, jakie
nale¿y za³atwiaæ i ró¿ne przydatne za
granic¹ adresy. Liczymy te¿ na pytania, bo ludzie chêtnie pytaj¹ o konkrety, a pozostali uczestnicy spotkania s³uchaj¹ przecie¿ odpowiedzi, które mog¹ odnieæ do w³asnej sytuacji.
Wszystkie w¹tpliwoci na pewno
zostan¹ rozwiane, a z dowiadczenia
wiemy, ¿e zje¿d¿aj¹cy po pracy za
granic¹ maj¹ ich sporo. Powiemy te¿
o tym, jaki kraj jest w³aciwy do wyp³acania zasi³ku, czy mo¿na o zasi³ek
ubiegaæ siê po pracy na kontrakcie 
gdy czas pracy by³ cile okrelony
w umowie o pracê, czy zasi³ek mo¿na
przenieæ nie tylko do Polski, ale i do
innych krajów.
 A mo¿na?
 Mo¿na. Ma³o tego, w okresie tych
3 miesiêcy przeznaczonych na poszukiwanie pracy mo¿na jej szukaæ w
ró¿nych krajach.
 Ró¿nice w wysokoci zasi³ków
s¹ bardzo du¿e, czy ci, którzy ju¿ z
takich transferów zasi³ków skorzystali, nadal s¹ klientami urzêdów
pracy?
 Otó¿ niezupe³nie. Wysokie jak na
nasze warunki przetransferowane z
zagranicy zasi³ki wzmacniaj¹ ducha 
sporo osób rzeczywicie korzysta z
pomocy urzêdów pracy, ale ju¿ w
zupe³nie inny sposób  ze rodków
na uruchomienie w³asnej dzia³alnoci
gospodarczej. I to jest zgodne z za³o¿eniami programu Opolskie  tutaj
zostajê, w który wpisuje siê nasza
akcja informacyjna. Ka¿dy ma prawo
do informacji.
Rozmawia³a
Marta Górka

Zrób
badania
Wczesne wykrycie zmian nowotworowych znacznie zwiêksza
szanse pacjentek na ca³kowite wyleczenie, dlatego te¿ ZOZ Strzelce
Opolskie przypomina o dzia³aj¹cej
przy Szpitalu Strzelce Opolskie 
PORADNI CHORÓB PIERSI, do
której zapraszamy wszystkie Panie,
równie¿ Te nie objête Programem
Profilaktyki Raka Piersi tj, poni¿ej
50 lat i powy¿ej 59 lat.
Poniedzia³ek 15:00  17:00
Pi¹tek
15:00  17:00
Rejestracja osobicie
lub telefoniczna:
077 461 32 91 (do 5) wew.102
SKIEROWANIE
NIE JEST WYMAGANE.

ul. Gogoliñska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 462 18 10
STANOWISKO
INSPEKTOR DS.
REALIZACJI PROJEKTU

STRZELCE OP.

DORADCA FINANSOWY

STRZELCE OP.

ZASTÊPCA KIEROWNIKA
SKLEPU

KOLONOWSKIE

KIEROWNIK SKLEPU

KOLONOWSKIE

PRZEDSTAWICIEL
HANDLOWY

WOJ. OPOLSKIE,
L¥SKIE,
DOLNOL¥SKIE
STRZELCE OP.
STRZELCE OP.
GÓRA W. ANNY

SPRZEDAWCA
SPRZEDAWCA 1/2
KUCHARZ
KUCHARZ
KIEROWCA AUTOBUSU

KIEROWCA KAT. C
KIEROWCA C+E
MECHANIK SAM.

PRACOWNIK
NA BUDOWIE
PRACOWNIK BUD.
WYKOÑCZENIA
WNÊTRZ

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

MIEJSCE
PRACY

STRZELCE OP.
STRZELCE OP.

- wykszta³cenie wy¿sze
(prawo, administracja,
ekonomia)
- znajomoæ j. obcych
(j. angielski)
- niekaralnoæ, znajomoæ
tematyki zamówieñ publ.
- wykszt. min. rednie
- min. 1 rok pracy
niekoniecznie na danym
stanowisku
- kreatywnoæ,
- samodzielnoæ
- wykszt. min. rednie
- mile widziane
dowiadczenie w handlu
- dobra obs³uga komputera
- min. rednie
- mile widziane
dowiadczenie w handlu
- dobra obs³uga komputera
- dowiadczenie, praktyka

-

mile widziane dowiad.
wykszt. kierunkowe
dowiad. mile widziane
dowiadczenie, praktyka
prawo jazdy kat. D
uprawnienia na przewóz
osób
- prawo jazdy kat. C
- prawo jazdy kat. C+E
- dowiadczenie

STRZELCE OP.
NA TERENIE
KRAJU,
WARSZTAT
SAMOCHODOWY
KOLONOWSKIE - wymagane dowiadczenie

WG ZLECEÑ,
G£ÓWNIE
GM. KOLONOWSKIE,
ZAWADZKIE
CIELA
STRZELCE OP.
SAMODZIELNY BRUKARZ STRZELCE OP.
POMOCNIK MURARZA
WG ZLECEÑ.
OPERATOR POMPY DO
OLSZOWA
BETONU KIEROWCA
OPERATOR KOPARKI
UJAZD
TOKARZ
WG ZLECEÑ
TOKARZ
DZIEWKOWICE SPAWACZ GAZOWY
FRYZJER
DIAGNOSTA LABORAT.
MGR FARMACJI
PIELÊGNIARKA
ROBOTNIK
LENY-PILARZ
MAGAZYNIER
POMOCNIK
WULKANIZATORA
POMOC DEKARZA
ELEKTROMECHANIK
PRACOWNIK PRZY
OBRÓBCE DREWNA
ELEKTROMONTER
DEKARZ, BLACHARZ
ELEKTRYK

DZIEWKOWICE
ZAWADZKIE
STRZELCE OP.
STRZELCE OP.
LENICA
DANIEC,
KRONICA
SZYMISZÓW
STRZELCE OP.
WG ZLECEÑ
KOLONOWSKIE
KOLONOWSKIE
STRZELCE OP.
WG ZLECEÑ
KOLONOWSKIE

KRAWIEC
WIZA¯YSTKA

STRZELCE OP.
STRZELCE OP.

STYLISTKA PAZNOKCI

STRZELCE OP.

wykszt. kierunkowe

uprawnienia operatora
pompy do betonu
prawo jazdy kat. C
do przyuczenia

wykszta³cenie zawodowe
uprawnienia na wózek
wid³owy
- wykszta³cenie zawodowe,
- upraw. na wózek wid³owy
- wykszt. kierunkowe
- wykszta³cenie wy¿sze
kierunkowe
- wykszta³cenie rednie
zawodowe
- uprawnienia pilarza

- wymagane dowiadczenie
- wykszta³cenie min.
zawodowe
- do przyuczenia
- wykszt. kierunkowe

-

dowiad. mile widziane
wykszta³cenie zawodowe
mile widziane dowiad.
wykszta³cenie rednie
uprawnienia SEP E
do 1 kV
- dowiadczenie

- wykszt. kierunkowe
- mile widziane dowiad.
- dowiadczenie

