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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:

PRACOWNIK STRZELCE OP. - wy¿sze ekonomiczne lub licencjat;
BANKOWY - bieg³a znajomo�æ komputera;
KASJERKA STRZELCE OP. - sta¿ pracy;- znajomo�æ ksiêgowo�ci
KASJERKA STRZELCE OP.
SPRZEDAWCA STRZELCE OP.

ZAWADZKIE
mgr FARMACJI STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze
PIELÊGNIARKA - wykszta³cenie �rednie
MONTER WI¥ZEK DYLAKI, - wykszta³cenie zawodowe;
(30 osób) KRAPKOWICE - manualno�æ; - rozró¿. kolorów
SPRZ¥TACZKA STRZELCE OP.
SZWACZKI (3 osoby) STRZELCE OP.
SZWACZKA STRZELCE OP.
FRYZJERKA STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe
RATOWNIK ZOZ - min. �rednie zawodowe
MEDYCZNY(4 os.) STRZELCE OP. kier. ratownictwo medyczne
RZE�NIK STRZELCE OP. - zawodowe,
ELEKTROTECHNIK KRAPKOWICE
PRACOWNIK KRAPKOWICE - min. zawodowe; - upr. na wózki
TRANSPORTU  o napêdzie gazowym
STOLARZ MEBLOWY STRZELCE OP. - zawodowe;
STOLARZ KAD£UB - wykszta³cenie min. zawodowe
MURARZ, TYNKARZ STRZELCE OP.
MURARZ � 2 osoby STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe;
TYNKARZ � 2 osoby I OKOLICE - 5 lat sta¿u; - prawo jazdy kat.B
MURARZ wg. ZLECEÑ - wykszta³. zawod.; - 2-3 lata sta¿u
MURARZ � 3 osoby LE�NICA - wykszta³cenie zawodowe;
MALARZ � 3 osoby - rok sta¿u
MALARZ G¥SIOROWICE - sta¿ pr.; - malow. farb¹ proszkow¹
MAGAZYNIER CHECH£O - stopieñ niepe³nosprawno�ci
MAGAZYNIER KOLONOWSKIE - wykszta³cenie min. �rednie
- KIEROWCA WOJ. OPOLSKIE   budowlane; - znajomo�æ obs³ugi  komp.

- prawo jazdy kat.B
MAGAZYNIER wg. ZLECEÑ - prawo jazdy kat.C
- KIEROWCA
TOKARZ STRZELCE OP. - wykszt. zawodowe; - sta¿ pracy
KIEROWCA KAT.C KRAJ, EUROPA - mile widziane mech. samoch.;

ZACHODNIA - do�w. w transporcie zagranicznym;
- podstawy j.ang., niemieckiego

KIEROWCA KAT.D ZAWADZKIE
1/2etatu STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe;
KIEROWCA KAT. C+E STRZELCE OP. - znajomo�æ j. ang. lub niem.
KIEROWCA WOJ. OPOLSKIE - prawo jazdy kat.C+D+E;
KAT.C+D+E I �L¥SKIE - �wiadectwo kwalifikacji; -upr. ADR
KIEROWCA KAT.B WOJ. OPOLSKIE - wykszta³cenie �rednie;

I �L¥SKIE - prawo jazdy kat.B
KIEROWCA KAT.C+E STRZELCE OP. - upr. na HDS
(3 osoby)
KIEROWCA KAT.B KRAPKOWICE - wykszta³cenie min. zawodowe;

- 2-3 lata sta¿u;mile widziane
  prawo jazdy kat.C+E

MECHANIK KRAJ - praktyka zawodowa;
- KIEROWCA C+E - kwalifikacje
MECHANIK WED£UG
-KIEROWCA C+E ZLECEÑ
MECHANIK WÓZKÓW SZYMISZÓW lub - wykszta³cenie �rednie lub zawodowe;
WID£OWYCH K.-KO�LE - prawo jazdy kat.C lub B;

- 2 lata sta¿u
PRACOWNIK STRZELCE OP. - upr. na wózki wid³owe
BUDOWLANY (2 os.)
OPERATOR WÊZ£A STRZELCE OP. - upr. na operatora wêz³a
BETONIARSKIEGO   betoniarskiego
(2 osoby)
LAKIERNIK SAM. STRZELCE OP. - zawodowe; - ksi¹¿eczka zdrowia
KOWAL MATRYCOWY ZAWADZKIE - wykszt. zaw.; - upr. piecowego
OPERATOR wg. ZLECEÑ - upr.spawacza;
KOPARKO-£ADOWARKI - prawo jazdy kat. C+E
DEKARZ lub wg. ZLECEÑ - 2 lata sta¿u pracy
POMOCNIK DEKARZA
DEKARZ lub WOJ.OPOLSKIE - wykszta³cenie zawodowe;
POMOCNIK DEKARZA - prawo jazdy kat.B
BLACHARZ-DEKARZ KRO�NICA - wykszt. zaw.;- 3 lata sta¿u pracy
KIER. BUDOWY STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze lub �rednie;

I OKOLICE - 10 lat sta¿u pracy P U P
TECHNIK BUDOWY STRZELCE OP. - wykszt. �rednie; - 5 lat pracy;

- mile widziane prawo jazdy kat.B
BETONIARZ-ZBROJARZ STRZELCE OP. - wykszt. zawod.;- 5 lat sta¿u pracy;

I OKOLICE - prawo jazdy kat.B
KOMINIARZ ZAWADZKIE, - wymagany samochód

JEMIELNICA,
KOLONOWSKIE

PIEKARZ (2 os.) UJAZD
SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.�rednie

  budowlane, elektryczne, handlowe
SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie
OPERATOR WALCA wg. ZLECEÑ
DROGOWEGO
PALACZ DZIEWKOWICE - wykszta³cenie zawodowe;
GAZOWY-�LUSARZ - 5 lat sta¿u pracy
MONTER�SPAWACZ ZDZIESZOWICE
(4 osoby) CHORULA
PORTIER STRZELCE OP.
MECHANIK SAM. STRZELCE OP.
ELEKTRYK SAM.
ELEKTRONIK SAM.
DIAGNOSTA SAM.

Czy po wej�ciu do UE bêdzie
mo¿na kupiæ samochód na kredyt
w dowolnym kraju UE? A je�li tak,
to na jakich warunkach?

Tak, po wej�ciu Polski do Unii Eu-
ropejskiej obywatel polski bêdzie
móg³ kupiæ na kredyt samochód w
innym kraju Wspólnoty. UE nie re-
guluje szczegó³owo rynku samocho-
dowego, pozostaje to w gestii pañstw
cz³onkowskich. Istniej¹ ró¿nice cen
samochodu danej marki miêdzy po-
szczególnymi pañstwami cz³onkow-
skimi. Zale¿y to od wysoko�ci po-
datków, jakie w danym pañstwie
cz³onkowskim s¹ pobierane, st¹d wy-
nikaj¹ ró¿ne ceny samochodów usta-
lane przez producentów. Na przy-
k³ad w Luksemburgu do cen nowych
samochodów dolicza siê 15% ró¿-
nych podatków, a w Danii a¿ 200%.
Fakt ten dostrzeg³a Komisja Europej-
ska, st¹d pojawiaj¹ce siê tendencje do
ujednolicenia rynku samochodowego
w UE. We wszystkich krajach obo-
wi¹zuje jednakowy okres gwarancji
na nowe samochody kupione w salo-
nie; wynosi on obecnie 2 lata, a wpro-
wadzono go w celu ochrony intere-
sów konsumenta europejskiego.
Sprzedawcy samochodów, aby u³a-
twiæ klientom w UE kupno auta po
najbardziej korzystnej cenie, bêd¹
mogli otwieraæ salony sprzeda¿y
poza swoim krajem.

Czy po wej�ciu Polski do UE wy-
soko�æ p³ac, rent i emerytur w Pol-
sce i UE bêdzie porównywalna?

Jedn¹ z fundamentalnych zasad
funkcjonowania Unii Europejskiej

Pytania o Uniê
jest zasada niedyskryminacji ze
wzglêdu na p³eæ, wiek oraz obywa-
telstwo. Art. 39 Traktatu o utworze-
niu Wspólnoty Europejskiej odnosi
tê zasadê tak¿e do równo�ci wyna-
grodzenia (zakaz dyskryminacji ze
wzglêdu na przynale¿no�æ pañ-
stwow¹). Zasada niedyskryminacji
znajduje jednak zastosowanie tylko
w stosunkach indywidualnych miê-
dzy pracodawc¹ a pracownikiem
oraz w stosunkach wewn¹trzkrajo-
wych. Zasady niedyskryminacji nie
mo¿na odnosiæ do ró¿nic w wysoko-
�ci p³ac i �wiadczeñ zabezpieczenia
spo³ecznego. Zarówno wynagrodze-
nie za pracê, jak i emerytury, renty i
zasi³ki wyp³acane s¹ przez firmy lub
instytucje krajowe na podstawie prze-
pisów prawa krajowego. Przepisy
prawa wspólnotowego nie okre�laj¹
wysoko�ci p³ac minimalnych (ani
emerytur czy rent), Europejska Kar-
ta Spo³eczna wskazuje co najwy¿ej,
¿e p³ace powinny byæ �godziwe�.
Kwestia pu³apu kwotowego minimal-
nych �wiadczeñ pozostawiona jest do
regulacji przez pañstwa cz³onkow-
skie UE.

Zró¿nicowanie wysoko�ci �wiad-
czeñ p³acowych i emerytalnych w
poszczególnych pañstwach cz³on-
kowskich Unii Europejskiej wynika
z ró¿nic w poziomie rozwoju ekono-
micznego i zasobno�ci krajów. Pro-
ces wyrównywania siê p³ac jest �ci-
�le zwi¹zany z tempem wzrostu go-
spodarczego oraz wzrostem zatrud-
nienia na rynku europejskim. Dlatego
te¿ w za³o¿eniach Europejskiej Stra-
tegii Zatrudnienia przewiduje siê, ¿e
priorytetem dzia³añ WE i pañstw
cz³onkowskich powinna byæ reduk-

cja progów podatkowych dla osób o
najni¿szych dochodach. Krajowe in-
stytucje odpowiedzialne za politykê
zatrudnienia powinny mieæ na uwa-
dze �zwi¹zek miêdzy wzrostem wy-
nagrodzeñ oraz warunkami istniej¹-
cymi na rynku pracy, a w konsekwen-
cji pozwoliæ na rozwój polityki wy-
nagrodzeñ zgodnie z rozwojem pro-
duktywno�ci oraz zró¿nicowania w
zakresie kwalifikacji�. W zwi¹zku z
przyst¹pieniem Polski do Unii Euro-
pejskiej nie nale¿y oczekiwaæ rady-
kalnych zmian w zakresie wysoko-
�ci p³ac � polscy pracodawcy oraz
instytucje zabezpieczenia spo³eczne-
go nie maj¹ obowi¹zku dostosowy-
wania wysoko�ci wynagrodzeñ i in-
nych �wiadczeñ do wspólnotowego
poziomu. Zak³ada siê, ¿e cz³onko-
stwo Polski w jednolitym rynku eu-
ropejskim spowoduje zwiêkszenie
potencja³u gospodarczego skutkuj¹-
cego równie¿ wzrostem p³ac. Jak
stwierdza rz¹dowy raport na temat
rezultatów negocjacji o cz³onkostwo
RP w UE, �zwiêkszone zaintereso-
wanie Polsk¹ jako miejscem poten-
cjalnych inwestycji stwarza szansê
wzrostu zatrudnienia oraz poprawy
warunków ¿ycia Polaków�. Potwier-
dzaj¹ to przyk³ady Hiszpanii, Irlan-
dii i Portugalii, pañstw cz³onkow-
skich, które potrafi³y spo¿ytkowaæ
szansê rozwojow¹, jak¹ by³a akcesja
do UE�. Przyk³adowo wzrost PKB
Hiszpanii w pierwszych latach
cz³onkostwa (1985-97) wyniós³ 2,9
proc. i by³ o 0,5 proc. wy¿szy ni¿
ówczesna �rednia unijna. Obecnie
PKB Polski stanowi ok. 55 proc.
PKB Grecji, 52 proc. PKB Portugalii
oraz 48 proc. PKB Hiszpanii. Osi¹-
gniêcie przez Polskê w 2025 r. po-
ziomu krajów Unii oznacza³oby ko-
nieczno�æ wzrostu gospodarczego
Polski na poziomie 6,2 proc.

W ostatnich dniach lutego otrzy-
mali�my informacjê o wysoko�ci �rod-
ków PFRON na nasz powiat na rok
2004. Nastêpnie Rada Powiatu po-
dzieli³a te �rodki na zadania z zakre-
su rehabilitacji spo³ecznej i zawodo-
wej. Na zadania z zakresu rehabilita-
cji spo³ecznej przeznaczono kwotê
510.943 z³. Zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³no-
sprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776
z pó�n zm.) �Centrum� realizuje na-
stêpuj¹ce zadania z zakresu rehabili-
tacji spo³ecznej osób niepe³nospraw-
nych:
- dofinansowanie uczestnictwa

osób niepe³nosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabili-
tacyjnych � w roku 2004 na ni-
niejsze zadanie przeznaczono
kwotê 71.803 z³,

- dofinansowanie sportu, kultury re-
kreacji i turystyki osób niepe³no-
sprawnych � 55.163 z³,

- dofinansowanie zaopatrzenia w
sprzêt rehabilitacyjny, przedmio-
ty ortopedyczne, �rodki pomoc-
nicze, przyznawane osobom nie-
pe³nosprawnym na podstawie od-
rêbnych przepisów � 83.000 z³,

- dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych, w komuniko-
waniu siê i technicznych, w
zwi¹zku z indywidualnymi po-
trzebami osób niepe³nosprawnych
� 89.837 z³,

- dofinansowanie kosztów tworze-
nia i dzia³ania warsztatów terapii
zajêciowej �  na funkcjonowanie
istniej¹cych WTZ w Zawadzkiem
przeznaczono 211.140 z³.
Osoby niepe³nosprawne indy-

Wa¿ne dla osób niepe³nosprawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, i¿ osoby niepe³nosprawne mog¹ ju¿ ubiegaæ
siê w roku bie¿¹cym o dofinansowanie ze �rodków PFRON zadañ z zakresu rehabilitacji spo³ecznej realizowa-
nych przez Centrum.

widualnie mog¹ sk³adaæ w �Cen-
trum� wnioski o:
1. Dofinansowanie do uczestnictwa
(osób niepe³nosprawnych i ich opie-
kunów) w turnusach rehabilitacyj-
nych � wysoko�æ dofinansowania
wynosi od 18 do 27% przeciêtnego
wynagrodzenia, og³aszanego przez
GUS:
* dzieci i m³odzie¿ niepe³nospraw-

na -27% przeciêtnego wynagro-
dzenia

* osoby ze znacznym stopniem nie-
pe³nosprawno�ci -27% przeciêt-
nego wynagrodzenia

* osoby z umiarkowanym stopniem
niepe³nosprawno�ci � 25%

* osoby z  lekkim stopniem niepe³-
nosprawno�ci � 23%

* opiekunowie oraz osoby zatrud-
nione w Zak³adach Pracy Chronio-
nej � 18%
Kryterium dochodowe wynosi

50% przeciêtnego wynagrodzenia w
przypadku osób wspólnie gospoda-
ruj¹cych, a 65% przeciêtnego wyna-
grodzenia w przypadku osób samot-
nie gospodaruj¹cych. W razie prze-
kroczenia kryterium dochodowego od
kwoty przys³uguj¹cego dofinansowa-
nia odejmuje siê kwotê przekrocze-
nia.

Wymagane za³¹czniki do wnio-
sku o dofinansowanie: orzeczenie o
niepe³nosprawno�ci lub stopniu nie-
pe³nosprawno�ci (lub równowa¿ne),
wniosek lekarza o skierowanie na tur-
nus rehabilitacyjny.

2. dofinansowanie zaopatrzenia w
przedmioty ortopedyczne i �rodki po-
mocnicze.

Wysoko�æ dofinansowania � do
150% sumy kwoty limitu NFZ oraz

wymagalnego udzia³u w³asnego. Ob-
ligatoryjny w tym przypadku jest
udzia³ w kosztach zakupu przedmiotu
b¹d� �rodka pomocniczego Narodo-
wego Funduszu Zdrowia.

Wymagane za³¹czniki do wnio-
sku o dofinansowanie: faktura okre-
�laj¹ca kwotê dofinansowania w ra-
mach ubezpieczenia zdrowotnego
(NFZ), orzeczenie o niepe³nospraw-
no�ci lub stopniu niepe³nosprawno-
�ci (lub równowa¿ne).

W ramach tego zadania dofinan-
sowane s¹ m.in.: zakupy wózków in-
walidzkich, obuwia ortopedycznego,
aparatów s³uchowych, pieluchomaj-
tek, protez, balkoników itp.

Kryterium dochodowe wynosi
50% przeciêtnego wynagrodzenia  w
przypadku osób wspólnie gospoda-
ruj¹cych, a 65% przeciêtnego wyna-
grodzenia w przypadku osób samot-
nie gospodaruj¹cych.

3. dofinansowanie zaopatrzenia w
sprzêt rehabilitacyjny

Wysoko�æ dofinansowania wyno-
si do 60% kosztów zakupu sprzêtu.
Przed dokonaniem zakupu z wnio-
skodawc¹ zawierana jest umowa.

Wymagane za³¹czniki do wnio-
sku o dofinansowanie: orzeczenie
o niepe³nosprawno�ci lub stopniu nie-
pe³nosprawno�ci (lub równowa¿ne),
za�wiadczenie lekarza specjalisty po-
twierdzaj¹ce konieczno�æ zakupu
konkretnego rodzaju sprzêtu,
kosztorys sprzêtu.

4. dofinansowanie likwidacji barier
w komunikowaniu siê

Dofinansowanie z PFRON w roku 2004

c.d. na str. 5


