Mobilność zawodowa na
transgranicznym rynku pracy –
bariery i możliwości rozwoju współpracy pomiędzy służbami
zatrudnienia i innymi instytucjami rynku pacy
z Polski i Słowacji

Grupa robocza ds. pracy i polityki społecznej
XIX posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej
ds. Współpracy Transgranicznej
6-7 listopada 2013 r. Nowy Targ

Czynniki sprzyjające mobilności zawodowej:
•
•
•
•

Bliska odległość
Podobne uwarunkowania kulturowo-społeczne obydwu regionów
Podobny język
Wielość działań i inicjatyw o charakterze transgranicznym

Czynniki ograniczające rozwój mobilności zawodowej:
• Niewystarczający stan infrastruktury drogowej i komunikacyjnej
• Zróżnicowanie pod względem uprzemysłowienia

•

Wysoki poziom bezrobocia
Region przygraniczny po stronie
polskiej

Stopa
bezrobocia
(%)

Region przygraniczny po stronie
słowackiej

Stopa
bezrobocia
(%)

Polska

13,1

Słowacja

13,99

Województwo śląskie
11,1
Powiat żywiecki 15,9

Kraj Żylińsky
Čadca
Dolny Kubin
Liptovski Mikulaš
Żilina

12,60
13,74
13,99
14,30
9,70

Województwo małopolskie
Powiat gorlicki
Powiat nowosądecki
Powiat limanowski
Powiat nowotarski
Powiat tatrzański
Miasto Nowy Sącz

11,4
13,5
17,2
18,3
13,9
13,3
11,2

Kraj Preszowski
Bardejov
Keżmarok
Poprad
Stara Lubovnia
Stropkov

19,62
19,49
27,73
14,43
14,86
18,34

Województwo podkarpackie
Powiat bieszczadzki
Powiat leski
Powiat sanocki
Powiat krośnieński
Powiat jasielski
Miasto Krosno

15,5
20,9
20,3
12,9
17,5
17,7
7,9

Kraj Preszowski
Śvidnik
Humenne
Medzilaborce
Snina

19,62
22,33
17,96
21,96
20,83

Zróżnicowanie pod względem wynagrodzenia

• Podobne zawody deficytowe i nadwyżkowe
Wyszczególnienie
Region przygraniczny Polski
Zawody deficytowe (niedobór 1. Spawacz metodą MAG,
2. Kierowca
samochodu
pracowników)
ciężarowego z uprawnieniami,
3. Monter obrabiarek
4. Specjalista
ds.
importu,
eksportu ze znajomością
języka obcego;
5. Kierownik ds. produkcji i
usług.
Zawody nadwyżkowe
1.
Ekonomista,
2.
Barman,
(nadmiar pracowników)
3.
Technik
mechanizacji
rolnictwa,
4.
Kucharz małej gastronomii,
5.
Technik prac biurowych.

Region przygraniczny Słowacji
1. Spawacz,
2. Pracownik ds. obróbki
metalu,
3. Robotnicy budowalni –
dekarze,
4. Asystent
i
technik
dentystyczny,
5. Kucharz.
1.
2.

3.
4.
5.

Pracownik
administracyjny/biurowy,
Pracownicy budowlani –
pomocnicy,
Pomocnicy – pracownicy
niewykwalifikowani,
Cieśla/stolarz,
Kierowca.

BAROMETR ZAWODÓW POWIATU

STARÁ ĽUBOVŇA

Ogólne tendencje w mobilności Polaków
•

Mobilność przestrzenna Polaków w 2010r. zmniejszyła się do 46% z 70% w 2005r.
(Badanie Eurobarometr, 2010r.).

•

Wg Diagnozy Społecznej z 2013r. zamiar wyjazdu zarobkowego poza granice kraju
zadeklarowało prawie 25% osób bezrobotnych, tj. o 5 % więcej niż w 2009r.

•

Zdecydowany wpływ na decyzje o emigracji zarobkowej mają:
– Odpowiednio wysokie wynagrodzenie
– Różnice w stopach bezrobocia pomiędzy krajami i wynikająca stąd łatwość
znalezienia pracy

W regionie przygranicznym Polski 38 pracodawców jest zainteresowanych
zatrudnieniem obcokrajowców, w tym obywateli Republiki Słowackiej.

Mobilność na transgranicznym rynku pracy Polski i Słowacji
Po stronie słowackiej,
-31.12.2010 r. pracowało 1969 obywateli polskich - prace budowlane ,
wykończeniowe, handel, międzynarodowy transport,
mechanika, gastronomia
-31.07 2013r.- w regionie przygranicznym pracowało 224 obywateli polskich -

głównie w leśnictwie, budownictwie oraz służbie zdrowia.

Po stronie polskiej - brak danych.
-31.12.2010r. - 778 obywateli słowackich ubezpieczonych w Polsce w tym:
610 to pracownicy, a 58 to osoby prowadzące działalność gospodarczą.

-Wg Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. zamieszkiwało 3240
obywateli słowackich
-w województwie małopolskim od 2010 r. zostało założonych 14 działalności
gospodarczych

Partnerstwa EURES – T Beskydy
(obszar przygraniczny województwa
śląskiego oraz Kraju Zylińskiego)

Partnerstwo „POPRAD – DUNAJEC”
Inicjatywa Transgraniczna EURES Karpaty
(obszar przygraniczny województwa
(obszar przygraniczny województwa
małopolskiego
podkarpackiego
i Kraju Preszowskiego)
i Kraju Preszowskiego)
- Organizacja targów pracy, praktyk i
- Organizacja targów pracy, edukacji i
- Organizacja Słowackich Dni
wolontariatu, giełd informacji; spotkań i przedsiębiorczości, spotkań i warsztatów Informacyjnych, Targów Informacyjnych
warsztatów, konferencji dla osób
dla osób bezrobotnych i poszukujących
bezrobotnych i poszukujących pracy
pracy; spotkań z serii „EURES młodym”
- Prowadzenie kampanii informacyjnych
na temat mobilności transgranicznej
- Dla pracodawców: organizacja spotkań - Organizacja spotkań dla pracodawców
informacyjnych, tzw. „śniadań z
- Organizacja badania pracodawców pod
pracodawcami”; szkoleń dla
- Prowadzenie kampanii informacyjnych kątem chęci zatrudnienia pracowników
przedstawicieli związków zawodowych
dla mieszkańców regionów
innej narodowości
przygranicznych o mobilności
- Prowadzenie kampanii informacyjnych transgranicznej
o mobilności transgranicznej
- Organizacja badania pracodawców pod
- Organizacja badań pracodawców pod
kątem chęci zatrudnienia pracowników
kątem chęci zatrudnienia pracowników
innej narodowości
innej narodowości
- Zawiązanie formalnego partnerstwa na
- Prowadzenie Punktów informacyjnych transgranicznym rynku pracy,
u Partnerów Partnerstwa o mobilności
skupiającego 65 podmiotów z PL i SK
na transgranicznym rynku pracy
- Uruchomienie polsko – słowackiego
portalu internetowego www.pracaWspółpraca z 17 partnerami po stronie plsk.eu
polskiej i 6 po stronie słowackiej
-Działanie 2 Punktów Informacyjnych o
przygranicznym rynku pracy – Nowy Sącz
i Stara Lubovna.
Współpraca z 34 partnerami po stronie
polskiej i 31 po stronie słowackiej

Bariery wpływające na mobilność zawodową na
transgranicznym rynku pracy
• Wysokie bezrobocie w powiatach przygranicznych, niskie kwalifikacje
osób bezrobotnych oraz mała liczba ofert pracy
• Zła jakość dróg i brak połączeń komunikacyjnych – konieczny transport
indywidualny

• Niższe w porównaniu w innymi krajami UE wynagrodzenie oferowane na
Słowacji

• Trudności we wspieraniu zatrudnienia i tworzenia miejsc pracy dla osób
bezrobotnych u polskich i słowackich pracodawców ze środków funduszy
celowych obydwu krajów
→ Konieczność przyjęcia przez Państwa UE wspólnego systemu
zatrudnienia na transgranicznym rynku pracy.
→ Dostosowanie wielu przepisów po obydwu stronach granicy wymaga
akceptacji Państw UE.
→ Przyjęcie wspólnej zasady dokonywania rozliczeń pomiędzy krajami w
celu zwrotu wydatków funduszy celowych na rzecz pracodawców kraju
sąsiedniego.
→ Konieczność spełnienia przez pracodawcę zagranicznego wymogów
przepisów dotyczących pomocy publicznej i składanie stosownych
oświadczeń na gruncie prawa danego kraju.

Możliwości rozwoju współpracy – rekomendacje
•

Organizacja targów pracy, które pozwalają na bezpośredni kontakt osób
bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcą lub pośrednikiem pracy.

•

Nasilenie kampanii informacyjnych, które w sposób kompleksowy pokażą
możliwości zatrudnienia po drugiej stronie granicy, rynek pracy oraz warunki życia.

•

Zmiana charakteru współpracy doradców EURES po stronie polskiej i słowackiej
w zakresie szybkiej wymiany informacji i ewentualnego poszukiwania zatrudnienia
w przypadku występowania zwolnień grupowych w regionie przygranicznym.

•

Opracowanie wspólnych „ścieżek wsparcia” dla grup marginalizowanych
zagrożonych wykluczaniem społecznym w regionie przygranicznym.

•

Większe wykorzystanie Funduszy Strukturalnych
zawodowej mieszkańców obydwu regionów.

lub

na wspieranie mobilności

Zalecenia grupy roboczej ds. pracy i polityki społecznej
•

Przyjęcie jednolitej metodologii badań w celu uzyskiwania pełnych i
porównywalnych danych dotyczących mobilności zawodowej na transgranicznym
rynku pracy Polski i Słowacji
- Rekomenduje się w całym regionie przygranicznym Polski i Słowacji stosowanie
jednolitego narzędzia badawczego przy analizie zawodów deficytowych
i nadwyżkowych „Barometr zawodów”

•

Przeprowadzenie badania na temat zatrudnienia i prowadzenia działalności
gospodarczej, przedsiębiorstw przez obywateli słowackich w Polsce.

Dziękuję za uwagę!
Marta Olszewska
Kierownik Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

