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„Czy nasi politycy znają czekające nas problemy i czy wie-
dzą, skąd wziąć pieniądze na rozwiązanie problemów ener-
getycznych występujących zarówno w naszym regionie, 
jak i w kraju?”

Sierpniowa konferencja 
w Elektrociepłowni Gorzów SA







�

04 sierpnia 2008r. zorganizowana zo-
stała kolejna debata nt: „Aktualna sytua-
cja elektroenergetyczna czynnikiem ogra-
niczającym rozwój przedsiębiorczości”, w 
Elektrociepłowni Gorzów S.A., Udział w 
debacie wzięli  eksperci, przedsiębiorcy i 
przedstawiciele samorządu terytorialnego 
którzy analizowali aktualną sytuację oraz 
poszukiwali nowych, możliwych rozwią-
zań poprawy obecnego stanu. Referat 
wprowadzający wygłosił Herbert Gabryś 
– wiceminister gospodarki w latach 1994-
97, doradca kolejnych ministrów, nieza-
leżny ekspert sektora energetycznego. 
Temat jego wystąpienia to „Elektroener-
getyka w Polsce – stan rzeczywisty, wyni-
ki i zagrożenia”.

Marian Babiuch - Prezes Elektrocie-
płowni „Zielona Góra” S.A. oraz Polskie-
go Towarzystwa Elektrociepłowni Za-
wodowych i Lubuskiego Towarzystwa 
na Rzecz Rozwoju Energetyki  mówił nt: 

„Kogeneracja szansą na pokrycie zwięk-
szającego się zapotrzebowania energii 
elektrycznej Polski i regionu”, W dysku-
sji reprezentująca Departament Gospo-
darki i  Infrastruktury Urzędu Marszał-
kowskiego, Zastępca Dyrektora Danuta 
Wesołowska-Wujaszek z zadowoleniem 

przyjęła szereg wniosków zgłaszanych 
przez przedsiębiorców jako wkład do 
rozpoczętej debaty. Najbardziej cha-
rakterystycznym odzwierciedleniem 
problemów pojawiających się zarówno 
w wystąpieniach referentów jak i przed-
siębiorców było pytanie zadane przez 
prezesa jednej z firm „ Czy nasi politycy 
znają czekające nas problemy i czy wie-
dzą skąd wziąć pieniądze na rozwiązanie 
problemów energetycznych występują-
cych zarówno w naszym regionie jak i w 
kraju”. Na tak skonkretyzowane pytanie 
eksperci bez stanowiska polityków nie są 
w stanie dzisiaj udzielić odpowiedzi.

ZIPH zainaugurowała debatę społeczną nad „Studium rozwoju sy-
stemów energetycznych w województwie lubuskim do roku 2025, 
ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw rozwoju energetyki 
odnawialnej”, pełniącego rolę Strategii Energetycznej Wojewódz-
twa Lubuskiego.

Spotkanie prowadził Prezes ZIPH 
Jerzy Korolewicz. Głównym te-
matem spotkania były problemy 

związane z ogłoszonym konkursem 
zamkniętym Nr LRPO/2.1/1/2008 
w ramach LRPO II Priorytet: Stymu-
lowanie wzrostu inwestycji w przed-
siębiorstwach i wzmocnienie poten-
cjału innowacyjnego Działanie 2.1 
Mikroprzedsiębiorstwa. W związku z 
wieloma problemami pojawiającymi się 
w czasie przygotowywania wniosków 
przez mikroprzedsiębiorców, obie stro-
ny uznały za konieczne wniesie uspraw-
nień i podjęcie działań mających na celu 
ułatwienie procedur.

O szczegółach będziemy informo-
wać wkrótce…

31 lipca w siedzibie Zachodniej Izby Przemysłowo Handlowej w Gorzowie Wlkp. odbyło się kolej-
ne, robocze spotkanie przedstawicieli Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z jego Dy-
rektorem Arisą Jaz na czele i przedstawicieli przedsiębiorców, członków Izby. W spotkaniu uczestni-
czyli również członkowie Komitetu Monitorującego LRPO.

Czy nasi politycy wiedzą?

Lubuski Regionalny Program Operacyjny
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- Czy otwarcie rynków pracy w więk-
szości krajów UE zmieniło w znaczący 
sposób sytuację na lubuskim rynku 
pracy?
- Wyjazdy Lubuszan, po wejściu Pol-
ski do UE, w maju 2004 r. miały swój 
wpływ na rynek pracy, ale nie nazwał-
bym go znaczącym. Lubuski rynek 
pracy zmienił się z całą pewnością od 
tego czasu. Przyczyn jest kilka. Po raz 
pierwszy spadek bezrobocia odnotowa-
no w 2003 r., a następne lata przyniosły 
wzmocnienie tego pozytywnego tren-
du. Na koniec 2003 było 108 tys. bezro-
botnych, a obecnie 42,6 tys. Teraz pod 
względem stopy bezrobocia (11,7) Lu-
buskie, znajduje się na szóstym miejscu 
w kraju, po województwach: warmiń-
sko-mazurskim, zachodniopomorskim, 
kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim 
i podkarpackim. 
Tuż przed wejściem do UE, Polska 
odnotowała sześcioprocentowe tem-
po wzrostu gospodarczego. Następne 
kwartały przyniosły wzrost inwesty-
cji i było jasne, że polska gospodarka 
znalazła się  na progu wzrostu, który 
będzie miał swoje odbicie również na 
lubuskim rynku pracy. 
Pozytywnym zjawiskiem jest coroczny 
wzrost liczby ofert pracy. Do spadku 
bezrobocia przyczyniła się także zde-
cydowanie większa liczba osób bez-
robotnych zatrudnionych w ramach 
aktywnych form przeciwdziałania 
bezrobociu, czyli kierowanych na sta-
że, przygotowanie zawodowe, do prac 
interwencyjnych, robót publicznych.  
Możliwe to było dzięki większym na-
kładom z Funduszu Pracy, który jest 
finansowany ze składek pracodawców. 
Zwiększony Fundusz Pracy był efek-
tem rozwoju gospodarczego. Tak więc 
pierwszym impulsem do poprawy sy-
tuacji na rynku pracy był – powtórzę 
- rozwój gospodarczy. 

- W jakich branżach w naszym woje-

wództwie panuje obecnie deficyt pra-
cowniczy, a w których uwydatniła się 
„nadwyżka”?
- Charakterystyczną cechą gospodarki 
województwa jest obecność zakładów 
przemysłowych różnej wielkości. W 
produkcji przemysłowej dominują: 
wytwarzanie artykułów spożywczych 
i napojów oraz produkcja drewna i 
wyrobów z drewna. W przypadku wy-
twarzania materiałów podłogowych z 
drewna, obuwia oraz mebli lubuskie 
firmy mają bardzo poważny udział w 
produkcji krajowej. Wśród większych 
firm duże znaczenie mają zakłady z 
branż: chemicznej, celulozowo-pa-
pierniczej, elektronicznej, drzewnej. 
Znacząca jest też m.in. pozycja firm 
meblarskich, przemysłu spożywcze-
go, tekstylnego, a także prowadzących 
działalność wydawniczą i poligraficz-
ną. Znaczącą rolę odgrywają również 
przedsiębiorstwa produkujące mate-

riały budowlane, w tym wiodącą rolę 
odgrywa produkcja ceramicznych 
materiałów budowlanych. Obecnie w 
Kostrzyńsko–Słubickiej Strefie Ekono-
micznej w różnej fazie budowy jest 16 
zakładów i większość z nich zostanie 
uruchomionych w 2008 r. tworząc wie-
le nowych miejsc pracy. 
 W wykazie zawodów  występujących 
w województwie lubuskim mamy po-
nad 1380 profesji, z tego tysiąc to za-
wody nadwyżkowe, czyli więcej jest 
bezrobotnych niż ofert pracy dla nich. 
W ok. 600 zawodach nie było w 2007 r. 
żadnych ofert pracy.
Od kilku już lat największymi grupa-
mi zawodowymi pozostają robotnicy 
przemysłowi i rzemieślnicy oraz oso-
by bez zawodu. I w tych grupach naj-
więcej osób traci pracę. To świadczy o 
braku zapotrzebowania na te zawody 
oraz o zdezaktualizowanych umiejęt-
nościach tych osób. Zawodów deficyto-

Problemy ze znalezieniem 
specjalistów
Wywiad z Grzegorzem Błażkowem, dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.
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Czym zajmuje się Państwa firma?
- Start People (SP): Jesteśmy jedną z czoło-
wych Agencji Pracy i Doradztwa Personal-
nego, działającą na polskim rynku od 10 lat. 
Oferujemy nowoczesne rozwiązania HR w 
zakresie leasingu pracowniczego, rekru-
tacji, selekcji oraz payrollu. Jesteśmy częś-
cią międzynarodowej grupy USG People 
N.V.,  działającej w 13 krajach europejskich.  
- Audit (A): Jesteśmy firmą doradztwa 
personalnego, najdłużej działającą na tere-
nie województwa lubuskiego. Już od 1999 
roku realizujemy regionalne i ogólnokra-
jowe, a także międzynarodowe projekty 
związane z poszukiwaniem, szkoleniem i 
ocenianiem personelu. Oferujemy dla na-
szych klientów pakiet usług w zakresie: 
Rekrutacji i selekcji personelu, Szkoleń, 
Oceny potencjału personelu, Leasingu per-
sonalnego, Doradztwa kadrowego, Serwi-
su ogłoszeniowego, Kompleksowej obsłu-
gi nowopowstających firm.

- Jakie problemy napotykają Państwo w 
procesie rekrutacji?
- SP: W wyniku zmian na polskim rynku 
pracy oraz emigracji zarobkowej brakuje 
w kraju wykwalifikowanych pracowni-
ków. Tradycyjna rekrutacja już nie jest tak 
skuteczna jak przed laty, musimy więc 
stosować często niecodzienne metody re-
krutacji, tak aby dotrzeć i zainteresować 
ofertą odpowiednich kandydatów.  Cza-
sem zdarzają się również sytuacje, w któ-
rych potencjalny pracownik, ale również 
i pracodawca, mają wymagania nieade-
kwatne do polskich realiów rynkowych 
(np. dotyczące wynagrodzenia). W takich 
wypadkach naszą rolą jest wypracowanie 
kompromisu, tak aby obie strony odniosły 
jak największe korzyści. 
- A: Głównym problemem, z którym spo-
tykamy się w procesie rekrutacji jest zna-
lezienie kandydatów spełniających wy-
magania określone w Analizie stanowiska 
pracy; odpowiednio wykwalifikowanych 
(odpowiednio wykształconych, posiada-
jących doświadczenie i znających języki 
obce) osób na niższe stanowiska specjali-
styczne. Jednym z ważniejszych powodów 
takiego stanu rzeczy jest emigracja zarob-
kowa osób, które wcześniej pracowały na 
stanowiskach np. takich jak: elektromecha-
nik czy automatyk.

- Jakich pracowników poszukujecie?

- SP: W ciągu roku, najwięcej ofert pracy 
pojawia się dla pracowników produk-
cyjnych, zarówno wykwalifikowanych 
oraz tych zdobywających doświadczenie. 
Możliwości jest wiele - poszukujemy pra-
cowników linii produkcyjnej oraz logisty-
ki. W tym momencie mamy największe 
zapotrzebowanie na operatorów wózków 
widłowych. Posiadamy również wiele 
ofert przeznaczonych dla studentów, jak 
np.: ankieter, hostessa, niewykwalifikowa-
ny pracownik produkcyjny lub pracownik 
biurowy. W okresie wakacyjnym bardzo 
często właśnie studenci uzupełniają braki 
kadrowe na rynku pracy.
- A: Specjalizujemy się w poszukiwaniach 
dyrektorów, menedżerów i kierowników 
różnych szczebli, jak również na stanowi-
ska specjalistyczne oraz pracowników niż-
szego szczebla. Świadczymy także usługi 
w zakresie Leasingu Personalnego, nasza 
oferta w tym zakresie dotyczy: pracowni-
ków biurowych (sekretarki, recepcjonistki, 
telemarketerów) i pracowników fizycznych 
(serwis sprzątający, pracowników produk-
cyjnych, magazynierów). Pośredniczymy 
również w zatrudnianiu pracowników z 
zagranicy np. Ukrainy czy Filipin. 

Jak oceniacie sytuacje na polskim rynku?
- SP: Polscy pracodawcy stoją wobec zu-
pełnie innej rzeczywistości niż jeszcze 3-4 
lata temu. Polski rynek pracy zmienia się 
niezwykle dynamicznie. Z miesiąca na 
miesiąc rosną wynagrodzenia oraz syste-
matycznie spada bezrobocie. W wyniku 
dobrej koniunktury gospodarczej, zarów-
no pracownicy jak i pracodawcy mają co-
raz większe wymagania. Skutek jest jedno-
znaczny - dziś o dobrego pracownika jest 
już znacznie trudniej. Dlatego też zwiększa 
się zainteresowanie usługami agencji pra-
cy, gdyż zatrudniając pracownika tymcza-
sowo, pracodawcy pozbywają się ciężaru 
rekrutacji, a dodatkowo mają szanse po-
znać wartość pracownika. Większość firm 
korzystających z usług agencji to średnie 
i duże przedsiębiorstwa, praktycznie z 
każdego sektora przemysłu. Jednak coraz 
częściej również małe, rozwijające się fir-
my korzystają z takiej formy zatrudnienia, 
gdyż oferuje ona nowe możliwości - prze-
de wszystkim pozwala zatrudnić pracow-
nika wedle potrzeb, sezonowo lub w celu 
realizacji konkretnego projektu.
- A: Ostatnie trzy lata spowodowały zasad-

niczą zmianę rynku pracy w Polsce. Stało 
się tak z powodu emigracji polskich pra-
cowników po otwarciu rynków krajów UE, 
a także z powodu trwającego od dwóch lat 
niżu demograficznego. W tej sytuacji na-
stąpił odczuwalny niedobór siły roboczej 
w kraju. Wzmocnienie siły negocjacyjnej 
pracowników, którzy pozostali w kraju, 
spowodowało zmianę postaw pracowni-
ków i pracodawców. Ci pierwsi zwiększa-
ją swoje oczekiwania płacowe, zaś drudzy 
muszą zwiększyć nadkłady na system po-
zyskiwania i utrzymywania zasobów ludz-
kich do przedsiębiorstwa. 

Jakie są perspektywy dla rynku pracy w 
najbliższym czasie?
- SP: Jesteśmy na dobrej drodze rozwoju. 
Jednak z perspektywy rosnących zarobków 
i spadającego rejestrowanego bezrobocia, 
na drugi plan zszedł problem aktywizacji 
grupy osób biernych zawodowo oraz pra-
cowników w wieku 50+. Polska ma jeden 
z najniższych wskaźników zatrudnienia 
osób powyżej 50. roku życia oraz niepeł-
nosprawnych, a najwyższy we wszystkich 
krajach UE odsetek rencistów oraz liczną 
grupę biernych zawodowo. Należy tak 
dostosować rynek pracy, aby umożliwić 
tym grupom jak najszybszy powrót do 
aktywności zawodowej. W innym wypad-
ku zachodzące pozytywne zmiany będą 
krótkotrwałe. Jedną z popularnych metod 
aktywizacji zawodowej potencjalnych pra-
cowników jest umożliwienie im skorzy-
stania z elastycznych form zatrudnienia, 
w tym pracy tymczasowej. Muszą jednak 
podążać za tym zmiany ustawodawcze.
- A: W ciągu kilku najbliższych lat w na-
szym kraju przewiduje się powstanie całko-
wicie innego modelu rynku pracy. Składa 
się na to kilka przyczyn: postępujący silny 
wzrost gospodarczy, coraz lepsze wyko-
rzystanie korzyści płynących ze wstąpienia 
do Unii Europejskiej, masowa emigracja, 
otwarcie naszego rynku na pracowników 
spoza Polski. Procesy te doprowadzą do za-
burzenia równowagi na rynku pracy: popyt 
na pracę  gwałtownie przewyższy podaż, 
i z miesiąca na miesiąc coraz trudniej bę-
dzie znaleźć wykwalifikowanych, kompe-
tentnych pracowników. Sytuacja taka daje 
przedsiębiorstwom doradztwa personal-
nego i dyrektorom personalnym unikalną 
i niepowtarzalną szansę uzyskania trwałej 
przewagi konkurencyjnej.

Praca w Lubuskiem  
Na nasze pytania odpowiadają: Katarzyna Żybura, kierownik gorzowskiego oddziału Start People
oraz Violetta Panasiuk Strzyżewska, właściciel firmy Audit.
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W ramach tego poddziałania dofinan-
sowaniem mogą być objęte następujące 
typy projektów objęte są pomocą pub-
liczną :
•	 ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz 

doradztwo związane ze szkoleniami 
dla kadr zarządzających i pracowni-
ków przedsiębiorstw w zakresie m.in.: 
zarządzania, identyfikacji potrzeb w 
zakresie kwalifikacji pracowników, 
organizacji pracy, zarządzania BHP, 
elastycznych form pracy, wdrażania 
technologii produkcyjnych przyja-
znych środowisku, wykorzystania w 
prowadzonej działalności technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, 

•	 doradztwo dla mikro-, małych i śred-
nich przedsiębiorstw (MMSP), w tym 
dla osób samozatrudnionych, w szcze-
gólności w zakresie ekonomii, finan-
sów, zarządzania zasobami ludzkimi 
lub rachunkowości (z wyłączeniem 
doradztwa związanego z procesami 
inwestycyjnymi). Minimalna wartość 
projektu to 50 000 PLN

Konkurs ma charakter otwarty, co 
oznacza, że nabór wniosków i ich ocena 
prowadzone są w sposób ciągły, do wy-
czerpania określonego limitu środków 
lub do zamknięcia konkursu.

Lubuscy przedsiębiorcy mają szanse 

pozyskać unijne pieniądze na podniesie-
nie własnych kwalifikacji jak swoich pra-
cowników. O dofinansowanie projektu 
mogą ubiegać sie wszystkie podmioty, 
z wyłączeniem osób fizycznych (nie do-
tyczy osób prowadzących działalność 
gospodarcza lub oświatowa na podsta-
wie przepisów odrębnych). Natomiast o 
dotacje nie mogą ubiegać sie podmioty 
podlegające wykluczeniu tj. podmioty, 
które w ciągu 3 ostatnich lat przed data 
złożenia wniosku dopuściły sie wyko-
rzystania środków publicznych niezgod-
nie z przeznaczeniem, wykorzystania z 
naruszeniem właściwych procedur lub 
pobrania ich nienależnie lub w nadmier-
nej wysokości.

Projekty realizowane w ramach ogło-
szonego konkursu dla Poddziałania 8.1.1 
musza być skierowane bezpośrednio do 
następujących grup odbiorców tj. przed-
siębiorców i ich pracowników (w tym za-
trudnieni na podstawie umowy cywilno 
– prawnej).

Dofinansowanie ze środków unijnych 
w ramach PO KL dotyczyć będzie dwóch 
typów projektów, gdzie w przypadku 
pierwszego tj. ogólne i specjalistyczne 
szkolenia oraz doradztwo

związane ze szkoleniami dla kadr 
zarządzających i pracowników przedsię-
biorstw… występuje

pomoc publiczna na szkolenia oraz 
pomoc de mini mis, która może być 
udzielona na pokrycie do 100% wydat-
ków kwalifikowanych  (zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Ministra Rozwoju Regional-
nego z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie 
udzielania pomocy publicznej w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) 
. W tych projektach wsparcie będzie za-
leżne jest  od charakteru szkolenia (szko-
lenie ogólne lub specjalistyczne) oraz 
wielkości przedsiębiorstwa i wynosi:
w przypadku szkoleń ogólnych:
•	 80% – w przypadku mikro, małych i 

średnich przedsiębiorców,
•	 60% – w przypadku pozostałych bene-

ficjentów pomocy w przypadku szko-
leń specjalistycznych:

•	 45% – w przypadku mikro, małych i 
średnich przedsiębiorców,

•	 35% – w przypadku pozostałych bene-
ficjentów pomocy

Jej intensywność może zwiększyć 
się o 10% w przypadku, gdy szkolenie 
będzie przeznaczone dla pracowników 
znajdujących sie w gorszym położeniu.

 Przypadku drugiego typu projektu tj. 
doradztwo dla mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw (MMSP), w tym dla osób 
samo zatrudnionych… występuje pomoc 
publiczna na usługi doradcze (zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 6 maja 2008 roku w 
sprawie udzielania pomocy publicznej w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki) i  liczona jest jako ekwiwalent 
dotacji brutto do wydatków kwalifiko-
wanych dla województwa lubuskiego 
wynosi 50%.

Kwota przewidziana na dofi-
nansowanie w ramach ogłoszo-
nych konkursów to suma rzędu 
 4 449 419,92 PLN, dlatego nie warto 
zwlekać i już teraz starać się o dotacje 
unijne z myślą o rezultatach jakie przy-
niosą projekty realizowane w naszym 
województwie. Warto pamiętać, że czło-
wiek -  najlepsza inwestycja.

Machina ruszyła. Długo oczekiwane konkursy o dofinansowanie projektów z zastosowaniem 
pomocy publicznej zostały ogłoszone. I tak 31 lipca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego rozpoczął nabór wniosków do Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawo-
dowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Kapitał Ludzki.

Do podziału 4 449 419,92 zł.
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Jak to zrobić? Są różne sposoby: po-
szukiwanie na własną rękę, albo zle-
cenie tego zadania firmą doradztwa 

personalnego, ogłoszenia – media, urzę-
dy pracy, instytucje pośrednictwa pracy, 
biura karier i Internet

Mówi się, że najlepsi pracownicy tra-
fiają, do tych pracodawców, którzy zada-
li sobie najwięcej trudu, aby ich znaleźć. 
Ale bywa różnie. Czasem o wyborze tej, 
a nie innej osoby decyduje łut szczęścia 
i przypadek. Znaleźć dobrego, solidnego 
pracownika wcale nie jest łatwo. Jeżeli 
pracodawca na własną rękę chce zna-
leźć pracownika, powinien zacząć od 
ogłoszenia, które w jasny sposób wyli-
cza wymagania i zakres przyszłych obo-
wiązków. Równocześnie warto szukać 
odpowiedniego kandydata poprzez refe-
rencje, czyli rozpowiadając jak najwięk-
szej liczbie osób związanych z naszą fir-
mą, że poszukujemy kandydata na dane 
stanowisko. Jest to jeden z najtańszych i 
bardzo skutecznych sposobów pozyski-
wania personelu samodzielnie. 

Ogłoszenia prasowe
Najczęstszym środkiem naboru kan-

dydatów pozostają cały czas ogłoszenia 
prasowe. Jeżeli decydujemy się na taką 
formę poszukiwania kompetentnej osoby 
musimy przygotować profesjonalne ogło-
szenia. Co powinno zawierać ogłoszenie? 
Po pierwsze informacje na temat firmy 
poszukującej pracownika ( nazwa, adres, 
wielkość, branża, rok założenia, i inne 
ważne informacje). Po drugie opis kwa-
lifikacji zawodowych i cech osobowych 
poszukiwanego kandydata – wymagania. 
Następnie nazwę i opis stanowiska pracy 
– obowiązki pracownika, zakres czyn-

ności i zakres odpowiedzialności. Ofertę 
firmy i miejsce wykonywania pracy to ko-
lejne bardzo ważne informacje. I ostatnie: 
sposób, miejsce i termin składania apli-
kacji przez kandydatów z zaznaczeniem, 
jakie dokumenty są wymagane. Tak przy-
gotowane ogłoszenie możemy umieścić w 
wybranej przez nas prasie.

 
Rozmowa kwalifikacyjna
Po dokonaniu wstępnej selekcji przy-

chodzi czas na przeprowadzenie rozmów 
kwalifikacyjnych. Najważniejsze, aby 
rozmowa kwalifikacyjna była przepro-
wadzana przez osoby posiadające w tym 
zakresie odpowiednią wiedzę i doświad-
czenie. Pozwoli to uniknąć ewentualnych 
błędów i pomyłek, a jednocześnie będzie 
lepiej świadczyło o firmie. W dużych fir-
mach wstępnej selekcji dokonuje najczęś-
ciej dyrektor personalny (specjalista ds. 
rekrutacji), który często posiłkuje się spe-
cjalistą - psychologiem. Rozmowa kwa-
lifikacyjna jest dobrym sposobem oceny 
ogólnej inteligencji kandydata, a także 
jego społecznych umiejętności, komu-
nikowania się i współpracy w zespole. 
Znacznie bardziej sceptycznie ocenia się 
możliwość trafnej identyfikacji trwałych, 
pozytywnych motywacji pracowniczych. 
Przeprowadzenie profesjonalnej rekruta-
cji nie kończy się na jednej rozmowie. Na 
początku jest rozmowa dotycząca anali-
zy CV kandydata razem z nim samym. 
Dobrze jest zadawać mu pytania, które 
będą prowokować do dalszej dyskusji, 
czyli pytania otwarte, na które nie da 
się odpowiedzieć jednym słowem. Na 
przykład: jaka jest cecha, która odróżnia 
pana/panią od innych kandydatów? Jaki 
jest pana/pani największe osiągnięcie 

zawodowe? Jakie są pana/pani słabości, 
a jakie mocne strony?, itd. Na drugą roz-
mowę zaprasza się tych kandydatów, któ-
rzy wzbudzili w nas największe zaufanie. 
Czasem pracodawca zaprasza na nią rów-
nież innych pracowników, aby pomogli w 
późniejszej ocenie kandydata. Celem trze-
ciej, ostatniej rozmowy jest już negocjacja 
warunków zatrudnienia. Doświadczenie 
uczy, aby sprawdzać referencje kandyda-
tów, choćby wyrywkowo. 

Wyróżnia się kilka rodzajów rozmo-
wy kwalifikacyjnej. Rozmowa wstępna, 
która zazwyczaj prowadzona jest przez 
jedną osobę w celu zrobienia selekcji 
kandydatów na podstawie najłatwiej 
stwierdzalnych cech dyskwalifikują-
cych. Drugi rodzaj rozmowy to rozmo-
wa ustrukturalizowana. Do tego typu 
rozmowy przygotowuje się wcześniej 
pytania, które mają na celu uzyskanie 
kluczowych informacji potrzebnych 
pracodawcy. Ta forma oszczędza czas 
i wydatek prowadzących wywiady. 
Rozmowa panelowa – to rodzaj rozmo-
wy prowadzony kolejno przez różnych 
specjalistów i kierowników przy użyciu 
zróżnicowanych metod uzyskiwania po-
trzebnych informacji. I ostatnia  rozmo-
wa stresowa prowadzona w aranżowa-
nej, silnie stresogennej sytuacji. Ma ona 
na celu poznanie odporności i reakcji 
kandydata w trudnych sytuacjach np. w 
sytuacjach kryzysowych.

Przygotowanie rozmowy kwalifika-
cyjnej obejmuje rzetelne przygotowanie 
właściwych pytań  oraz przygotowa-
nie miejsca rozmowy czyli zadbanie o 
komfort otoczenia (reguła ta nie dotyczy 
wywiadów stresowych). Gdy przepro-
wadzimy wywiad z potencjalnym kan-
dydatem starajmy się nie popełniać błę-
dów przy jego ocenie. Pierwsze wrażenie 
jest bardzo ważne jednak starajmy się nie 
oceniać i nastawiać się do kandydata w 
ciągu kilku minut rozmowy. Decyzję nie 
należy  podejmować zbyt pochopnie i z 
oceną kandydata należy wstrzymać się 
do czasu, kiedy zbierzemy już wszystkie 
informacje o danej osobie. Efekt kontra-
stu powoduje, że niektórzy kandydaci 
wypadają lepiej nie ze względu na więk-
szą wiedzę i lepsze umiejętności, tylko 
dlatego, że są oceniani na tle gorszych od 
siebie kandydatów. Efekt pierwszeństwa 
– to lepsze zapamiętywanie informacji 
przedstawionych podczas pierwszego 
ze spotkań w danym dniu. W trakcie 

Jak znaleźć dobrego
pracownika?
Efektywność działania firmy zależy od wielu czynników. Bardzo 
ważną kwestią jest produktywność jej pracowników. To od ich 
zdolności, wykształcenia, umiejętności praktycznych, doświadcze-
nia, celów i wartości , postaw i zachowań , cech osobowości oraz 
motywacji uzależniony jest sukces przedsiębiorstwa. Dlatego tak 
ważny jest proces rekrutacji nowych pracowników. Zanim zatrud-
nimy nowego pracownika, musimy nieraz pokonać długą drogę, 
aby znaleźć odpowiednią osobę.
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rozmowy z pierwszym kandydatem 
większą uwagę zwracamy zazwyczaj na 
szczegóły. W trakcie kolejnych spotkań 
- coraz mniejszą wagę przywiązuje się 
do szczegółowych informacji. Dotyczy 
to też informacji przekazywanych na po-
czątku rozmowy. Efekt świeżości – po-
lega na tym, że najlepiej zapamiętujemy 
informacje wypowiedziane na końcu, 
przez ostatnich w danym dniu kandyda-
tów, jak też pod koniec danej rozmowy. 
A zatem - jego istotą jest przecenienie 
ostatnich danych. Efekt świeżości sta-
nowi przeciwieństwo efektu pierwszeń-
stwa. Efekt aureoli - jego głównym za-
łożeniem jest przenoszenie pozytywnych 
ocen z jednych cech czy kompetencji 
kandydata na inne. Jeśli jakaś cecha oce-
niona została przez nas bardzo pozytyw-
nie, przejawiamy wtedy często tendencję 
do pozytywnego oceniania pozostałych. 
Często osobom atrakcyjnym fizycznie 
przypisuje się posiadanie pozytywnych 
cech czy kompetencji.

Firmy doradztwa personalnego
Profesjonalnych firm doradztwa per-

sonalnego, które pomagają w znalezie-
niu odpowiedniego pracownika, jest na 
polskim rynku coraz więcej. Coraz wię-
cej również przedsiębiorstw decyduje się 
na korzystanie z ich usług. Ceny za pozy-
skanie pracownika przestały być również 
tabu. W firmach doradztwa personalne-
go koszt pozyskania pracownika meto-
dą poszukiwań bezpośrednich waha się 
między dwu- a trzykrotnością miesięcz-
nego wynagrodzenia kandydata.

Współpraca z firmą doradztwa per-
sonalnego rozpoczyna się zwyczajowo 
od dokładnego zdefiniowania potrzeb 
klienta - przyszłego pracodawcy. Kon-
sultant opracowuje opis stanowiska pra-
cy, czyli zakres obowiązków, usytuowa-
nie w strukturze firmy, zadania, a także 
profil kandydata, biorąc pod uwagę wy-
kształcenie, umiejętności, doświadcze-
nie zawodowe, pożądane cechy osobo-
wości i dyspozycje do pracy na danym 
stanowisku. Następnym krokiem jest 
zawarcie umowy o doradztwo w za-
kresie doboru personelu, która określa 
warunki współpracy. W umowie po-
winny się znaleźć takie informacje, jak 
kalendarium wykonania usługi, metody 
rekrutacji i selekcji kandydatów, gwa-
rancje, warunki płatności. Bardzo waż-
ne są klauzule poufności, które dotyczą 
informacji przekazanych przez klienta o 
firmie oraz o kandydatach przedstawio-
nych klientowi. Każdy projekt powinien 
być prowadzony i nadzorowany przez 
jednego konsultanta, który sukcesywnie 
informuje klienta o postępach. Po otrzy-
maniu formalnego zlecenia od klienta 
- potwierdzonego podpisaniem umowy 
- konsultant przystępuje do rekrutacji. 
Potem zaś przeprowadzana jest specja-
listyczna selekcja kandydatów, wyniku 
której przedstawia się klientowi zwykle 
dwóch do pięciu kandydatów na dane 
stanowisko. Na koniec klient akceptuje 
jednego z nich poprzez zawarcie umo-
wy bądź podpisanie listu intencyjnego. 
A czy wybór okazał się trafny, pokaże 
już życie.

Internet
Internet na przestrzeni ostatnich kil-

kunastu lat zyskał miano najefektywniej-
szego narzędzia usprawniającego pra-
cę firm. Sieć stwarza nowe możliwości 
kształtowania wizerunku i prezentacji 
pracodawców, ale — co równie istotne 
— staje się najważniejszym instrumen-
tem w zakresie rekrutacji. Choć wyko-
rzystanie Internetu do tego celu rośnie z 
roku na rok, to wciąż jednak traktowanie 
go jako głównego narzędzia rekrutacji 
wzbudza wiele kontrowersji.

Obecnie w Internecie jest sporo no-
woczesnych narzędzi, portali służących 
do e-rekrutacji. Są to usługi pozwalające 
na tanie, samodzielne i szybkie publiko-
wanie oferty pracy. Obserwując aktualne 
tendencje na polskim i światowym rynku 
pracy śmiało można stwierdzić, iż rekru-
tacja internetowa ma coraz większą szan-
sę stać się podstawowym narzędziem 
pozyskiwania pracowników.

Znaleźć dobrego pracownika, który 
spełni nasze oczekiwania to nie łatwe 
zadanie. Jeżeli szukamy osoby z wy-
sokimi kwalifikacjami lub specjalistów 
dobrze jest zwrócić się o pomoc do firm 
doradztwa personalnego lub wynająć 
osobę, która pomoże w sposób profesjo-
nalny przeprowadzić proces rekrutacji i 
znajdzie odpowiedniego kandydata. Ta 
druga forma jest na pewno tańsza, ale 
równie profesjonalna i skuteczna.

Profi Biznes Group
Sylwia Majewska 

– trener biznesu

Poza śledzeniem zmagań sportow-
ców, każdy z nas sięgnąć teraz 
może po mistrzostwo w lokowaniu 

środków. Wystarczy odwiedzić nasze pla-
cówki i założyć lokatę na medal – zachęca 
do lokowania nadwyżek finansowych w 
GBS-ie Dariusz Włodkowski, dyrektor 
oddziału banku w Gorzowie Wlkp. 
Preferującym „krótkie dystanse” bank 
oferuje:
- lokatę 1-miesieczną - oprocentowanie 

6%,                

- lokatę 2 i 3-m-czną - oprocentowanie 
5,75%.

„Średniodystansowcy” założyć mogą 
lokatę OKAZJA Cztery pory roku: 
- lokata 7-miesięczna (PLN)  - oprocen-

towanie 6,5%,    
- lokata 7-m-czna (EUR, USD, GBP) - 

2,8%,
- lokata 13-miesięczna (PLN)  - oprocen-

towanie 6,5%,  
- lokata 13-m-czna (EUR, USD, GBP) - 

3,2%.

Lokaty na medal
W przede dniu wielkiego sportowego święta - Olimpiady – GBS 
w Barlinku przygotował ofertę lokat na  medal oprocentowanych 
nawet do 8,5%. 

Zwolenników „długich dystansów” 
zaciekawić powinna lokata systematycz-
nego oszczędzania. Pozwala ona samemu 
wybrać długość dystansu oszczędzania. 

Daje swobodę wyboru częstotliwości 
i wysokości wpłat (minimalna pierwsza 
wpłata wynosi 100 pln, minimalna kwo-
ta następnych 50 pln). Oprocentowanie 
lokaty wynosi nawet 8,5% (!).     

Lokując środki w GBS-ie i ze świado-
mością wygranej w spokoju sumienia ki-
bicować można naszym sportowcom w 
Pekinie. Do czego zachęcamy.

Lokaty założone w GBS w Barlinku 
objęte są gwarancjami Bankowego Fun-

duszu Gwarancyjnego (!)
Eliza Chojnacka
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Lp.
Zakres ubezpieczenia Dodatkowe 

informacje 
Wyp ata
wiadczenia 

1 Zrycza towane koszty pogrzebu Ubezpieczonego 27.000 z
2 mier  Ubezpieczonego w wyniku Nieszcz liwego wypadku 

(obejmuje wiadczenie z tytu u zrycza towanych kosztów 
pogrzebu Ubezpieczonego) 

97.000 z

3 mier  Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu l dowym, 
wodnym lub powietrznym ( obejmuje wiadczenie z tytu u
zrycza towanych kosztów pogrzebu Ubezpieczonego oraz mierci 
Ubezpieczonego w wyniku Nieszcz liwego wypadku) 

114.500 z

4 mier  Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu l dowym, 
wodnym lub powietrznym PRZY PRACY  (obejmuje wiadczenie
z tytu u zrycza towanych kosztów pogrzebu Ubezpieczonego oraz 
mierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszcz liwego Wypadku) 

114.500 z

5 mier  Ubezpieczonego w wyniku zawa u mi nia sercowego  
lub udaru mózgu ( obejmuje wiadczenie z tytu u mierci 
Ubezpieczonego)

97.000 z

6 mier  Ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 97.000 z
7 Trwa y uszczerbek na zdrowiu w wyniku Nieszcz liwego 

Wypadku za ka dy 1% trwa ego uszczerbku) 
Dodatkowo wyp acane
jest:
7.000 z  za protezy 
7.000 z  za przeszkolenie 
zawodowe

280 z  * 

8 Trwa y uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawa u
mi nia sercowego lub udaru mózgu ( za ka dy 1%  trwa ego
uszczerbku)

Dodatkowo wyp acane
jest:
7.000 z  za protezy 
7.000 z  za przeszkolenia 
zawodowe

280 z  * 

9 Zrycza towane koszty pogrzebu ma onka Ubezpieczonego 9.000 z
10 mier  ma onka w wyniku nast pstwa Nieszcz liwego 

Wypadku  
(obejmuje wiadczenie z tytu u zrycza towanych kosztów 
pogrzebu Ma onka Ubezpieczonego) 

18.000 z

11 mier  ma onka w nast pstwie wypadku komunikacyjnego 22.500 z
12 Zrycza towane koszty pogrzebu dziecka Ubezpieczonego 2.700 z
13 Zrycza towane koszty pogrzebu rodziców i te ciów 1.800 z
14 Jednorazowe wiadczenie dla ka dego dziecka z tytu u mierci 

Ubezpieczonego
4.000 z

15 Urodzenie dziecka 1.000 z
16 Urodzenie martwego dziecka 2.000 z
17 Powa ne zachorowanie Ubezpieczonego 4.000 z
18 Operacje chirurgiczna Ubezpieczonego ( max.  kwota) 5.000z
19 Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w wyniku choroby do 14 

dnia pobytu w szpitalu 
50 z

20 Leczenie szpitalne Ubezpieczonego po 14 dniu pobytu w szpitalu 
w wyniku choroby p atne od 3 dnia 

50 z

21 Leczenie szpitalne w wyniku Nieszcz liwego Wypadku Kom. 
przez okres pierwszych 14 dni ( za ka dy dzie )

75 z

22 Leczenie szpitalne Ubezpieczonego po 14 dniu pobytu w szpitalu 
w wyniku Nieszcz liwego Wypadku Kom. 

50 z

23 Leczenie szpitalne na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu 
uzdrowiskowym 

Zgodnie z OWU 25 z

24 Pobyt na OIOM przez 14 dni w wyniku wypadku 
komunikacyjnego 

75 z

                                                               RAZEM 39,00 Z

   Oferta Ubezpieczenia Benefit
dla Członków ZIPH

Z wielką przyjemnością informuję wszystkich członków Izby, że od 1 lipca 2008r. dotychczasowa  wysokość składki ubezpiecze-
niowej pozostaje na dotychczasowym poziomie, tj. 39 zł. Wzrastają natomiast wypłaty świadczeń za zdarzenia ubezpieczone.  
Kolejny wzrost wysokości świadczeń nastąpi po osiągnięciu wynegocjowanych warunków.

          Stanisław Owczarek, Dyrektor Izby
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