
   
 

Transgraniczne Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji   
 

CIESZYN, 17.05.2013 r. 
Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 

godz. 10:00 – 14:00 
 

Lista wystawców (wg stanu na 09.05.2013 r.) 
 

L.p. Nazwa  Miejsce/ Kraj Uwagi 

PRACODAWCY 

1.  Advanced World Transport a.s 
 

Ostrawa/ Czechy 

Największy prywatny dostawca usług kolejowych przewozów towarowych 
w Europie. Dostarcza kompleksowe rozwiązania głównie dla duŜych firm 
przemysłowych w Europie Środkowej i Wschodniej, przede wszystkim 
przewozu towarów, takich jak węgiel i stal, i komponentów dla przemysłu 
motoryzacyjnego. 
Poszukiwani pracownicy na stanowiska: 
- maszynista,  
- specjalista transportu kolejowego, 
- specjalista ds. handlu, 
- menadŜer ds. handlu.  

2.  TREND PRACE s.r.o.  
 

Praga/ Czechy 

Agencja pracy tymczasowej i doradztwa personalnego, posiada aktualne 
zezwolenie czeskiego Ministerstwa Pracy. 
Poszukiwani pracownicy na stanowiska: 
- operator produkcji,  
- magazynier,  
- operator wózka widłowego,  
- spawacz,  
- szlifierz,  
- mistrz produkcji.  

3.  

Fundacja Polskich Kawalerów 
Maltańskich w Warszawie 
Pomoc Maltańska w Katowicach 
 

Katowice/ Polska 

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie jest jednym z 
partnerów, którzy realizują projekt PFRON „Wsparcie osób 
niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”. Jest to projekt systemowy 
finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz ze środków PFRON. 



 Poszukiwani pracownicy na stanowiska:  
- pracownik administracyjno- biurowy,  
- sprzedawca,  
- pracownik obsługi klienta,  
- pracownik księgowości,  
- pracownik ochrony,  
- pracownik gospodarczy.  
Wymagane orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności ruchowej (I lub II grupa).   

4.  
CYCLAD Sp. z o.o. 
 
 

Katowice/ Polska 

Firma konsultingowa działająca w branŜy IT/ITC.  
Poszukiwani pracownicy na stanowiska:  
- konsultant ds. monitoringu z j. francuskim,  
- konsultant ds. wsparcia klienta obcojęzycznego (wymagana bardzo dobra 
znajomość języka jednego z wymienionych języków: francuski, niemiecki, 
duński, szwedzki, mile widziana wiedza techniczna z zakresu IT),  
- asystent w dziale administracji (wymagana bardzo dobra znajomość 
języka angielskiego, mile widziana znajomość drugiego języka obcego, 
komunikatywność),  
- HR Researcher (wymagana bardzo dobra znajomość języka angielskiego, 
niemieckiego lub francuskiego, mile widziana znajomość drugiego języka 
obcego, komunikatywność),  
- IT Application Administrator (wymagane wykształcenie wyŜsze 
informatyczne lub pokrewne, 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym 
stanowisku, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, dyspozycyjność, 
elastyczność), 
- konsultant ds. rekrutacji IT (wymagana  bardzo dobra znajomość języka 
angielskiego, mile widziana znajomość języka niemieckiego lub 
francuskiego, min. 6 miesięcy doświadczenia w pracy na podobnym 
stanowisku), 
- ASP.NET Developer (wymagane wykształcenie wyŜsze techniczne, 
znajomość ASP.NET oraz MS Visual Studio 2010, doświadczenie 
zawodowe związane z programowaniem w języku ASP.NET, podstawowa 
znajomość C/C++, znajomość języka angielskiego), 
- asystent ds. prospekcji IT (wymagane wykształcenie wyŜsze, bardzo 
dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego, 
wiedza z zakresu IT, znajomość sektora usług informatycznych).     

5.  Manpower Group 
 

Bielsko – Biała/ Polska 

Agencja zatrudnienia działająca od 2004 r.  
Poszukiwani pracownicy na stanowiska: 
- kontroler jakości z uprawnieniami SEP – Bielsko-Biała (wymagane 
wykształcenie elektryczne, doświadczenie w pracy na podobnym 
stanowisku, doświadczenie w uruchamianiu rozdzielni na obiektach, 
umiejętność analizy schematów pod kątem całej rozdzielni, uprawnienia 



SEP),  
- elektronik utrzymania ruchu – Bielsko-Biała (wymagane wykształcenie 
elektryczne/ elektroniczne, znajomość schematów elektrycznych, mile 
widziana podstawowa znajomość sterowników PLC, doświadczenie w 
naprawie urządzeń elektronicznych),  
- operator maszyn CNC – Bielsko-Biała (wymagane minimum  średnie 
techniczne, doświadczenie, bardzo dobra znajomość rysunku technicznego, 
gotowość do pracy w systemie 4-brygadowym),  
- ślusarz – Cieszyn (wymagane wykształcenie średnie, doświadczenie, 
gotowość do pracy w systemie zmianowym),  
- monter – elektryk – Cieszyn (wymagane uprawnienia SEP do 6 kV, 
doświadczenie),  
- technolog – Bielsko-Biała (wymagane wykształcenie wyŜsze techniczne, 
3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, znajomość procesu obróbki 
skrawaniem, obróbki blach, znajomość obsługi oprogramowania CAD  
i CAM, znajomość języka angielskiego),  
- specjalista ds. BHP i ochrony środowiska – Bielsko-Biała (wymagane 
wykształcenie wyŜsze kierunkowe lub studia uzupełniające / podyplomowe 
w zakresie BHP, doświadczenie zawodowe z zakresu BHP w firmie 
produkcyjnej, dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie),  
- tester oprogramowania – Bielsko-Biała (wymagane wykształcenie wyŜsze 
lub w trakcie studiów, 2 lata doświadczenia testowego, znajomość języka 
angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację zarówno słowną, jak i 
pisemną, bardzo dobra znajomość systemów Windows - mile widziana 
znajomość Linuxa, doświadczenie w pracy z bazami danych SQL, 
znajomość narzędzi RDP, VMware, VNC, mocnym atutem będzie 
certyfikat ISTQB, znajomość Java, C lub TestPartnera. 

6.  BLUEFORM 
 

Jastrzębie-Zdrój/ Polska 

Firma zajmuje się doradztwem biznesowym i szkoleniami dla 
przedsiębiorstw (gł. szkolenia komputerowe) oraz doradztwem 
zawodowym i szkoleniami dla osób indywidualnych. 
Poszukiwani pracownicy na stanowiska: 
- trener do prowadzenia szkoleń z pakietu MS Office,  
- trener do prowadzenia szkoleń z zakresu programów graficznych,  
- trener do prowadzenia szkoleń z zakresu programowania,  
- programista. 

7.  Adecco Poland 
 

Bielsko – Biała/ Polska 
Agencja zatrudnienia działająca od 2003 r. 
Poszukiwani pracownicy na stanowiska od produkcyjnych po 
mendŜerskie.  

8.  Promedica Care Sp. z o. o. 
 

Katowice/ Polska 
Agencja zatrudnienia działająca od 2011 r. 
Poszukiwani pracownicy do pracy w Niemczech na stanowisku 
opiekun/ opiekunka osób starszych. 

9.  Firma Handlowa „Mazurek” Jastrzębie- Zdrój/ Polska Firma zajmuje się hurtową i detaliczną sprzedaŜą łoŜysk.  



Zdzisław Mazurek 
 

Poszukiwani pracownicy na stanowisko handlowiec.  

10.  F.P. Szlif – Pol Beata Ostrowska 
 

Piasek/ Polska 

Firma zajmuje się obróbką powierzchni detali z tworzyw sztucznych, 
metalu i drewna. 
Poszukiwani pracownicy na róŜne stanowiska fizyczne (wymagane 
zdolności manualne i b.dobry wzrok, gotowość do pracy na 3 zmiany). 

11.  Sherpa International sp. z o. o. 
 

Lubliniec/ Polska 

Agencja zatrudnienia działająca od 2004 r. 
Poszukiwani pracownicy do pracy w Holandii na stanowiska: 
- brygadzista w dziale logistyki,  
- brygadzista produkcji,  
- brygadzista w rolnictwie, 
- opertor linii produkcyjnej, 
- kontroler jakości,  
- pracownik linii produkcyjnej,  
- pracownik szklarni 
- staŜysta (w ramach programu Leonardo da Vinci).  

12.  Ceva Logistics Poland Sp. z o.o. 
 

Bielsko-Biała/ Polska Firma zajmuje się logistyką i spedycją międzynarodową i obsługą celną. 
Poszukiwani staŜyści w dziale logistyki/ spedycji.  

13.  Alternativa s.c. 
 

Rybnik/ Polska Poszukiwani pracownicy do pracy w Niemczech na stanowisku 
opiekun/ opiekunka osób starszych. 

14.  ERA Sp. z o.o. 
 

Chorzów/ Polska 

Firma świadczy usługi ochroniarskie i czystościowe (sprzatanie biur, 
zakładów, terenów zewnętrznych). 
Poszukiwani pracownicy na stanowiska: 
- straŜnik ochrony,  
- sprzataczka.  
Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności. 

15.  RETOS CZAPKA Spółka Jawna 
 

Skoczów/ Polska 

Firma transportowa zajmująca się międzynarodowym transportem 
pojazdów osobowych i cięŜarowych. 
Poszukiwani pracownicy na stanowiska: 
- mechanik, 
- elektromechanik, 
- kierowca.  

16.  
Grupa Kapitałowa CELMA - 
CELMA METAL Sp. z o. o.  
 

Goleszów/ Polska 

Firma zajmuje się produkcją i serwisem elektronarzędzi. 
Poszukiwani pracownicy na stanowiska: 
- frezer, 
- elektromonter.  

17.  

Mondelez Polska Production  
Sp. z o.o.  
Fabryka „Olza” w Cieszynie 
 

Cieszyn/ Polska 

Firma produkuje róŜnego typu przekąski: ciastka, czekolady, wafle oraz 
gumy do Ŝucia. 
Poszukiwani pracownicy na stanowiska: 
- praktykant, 
- operator techniczny,  
- operator elektronik. 



18.  Randstad Polska Sp. z o.o. 
 

Bielsko-Biała/ Polska 

Agencja zatrudnienia działająca od 2003 r. 
Poszukiwani pracownicy na stanowiska: 
- pracownik/ca produkcji – Ustroń, 
- elektromonter – Cieszyn, 
- pracownik produkcji/ magazynu – Holandia,  
- technolog/konstruktor – Cieszyn, 
- krawiec/krawcowa – Bielsko – Biała,  
- operator maszyn CNC – Bielsko – Biała,  
- operator pras – Bielsko – Biała, 
- operator wózka widłowego – Bielsko – Biała, 
- elektryk UR – Bielsko-Biała,  
- mechanik UR – Bielsko-Biała,  
- automatyk UR – Bielsko-Biała,  
- konstruktor – Bielsko-Biała,  
- kontroler jakości – Bielsko-Biała,  
- inŜynier procesu – Bielsko-Biała,  
- inŜynier warsztatu  - Bielsko-Biała,  
- młodszy analityk finansowy – Bielsko-Biała,  
- księgowa z j. włoskim – Bielsko-Biała,  
- tester oprogramowania – Bielsko-Biała. 

UCZELNIE WY śSZE, INSTYTUCJE SZKOLENIOWE I EDUKACYJNE  

19.  
Ostravská univerzita v Ostravě/  
Uniwersytet Ostrawski  
w Ostrawie 

Ostrawa/ Czechy 

Uczelnia powstała w 1991 r. na bazie istniejącego wcześniej Wydziału 
Pedagogicznego. Jest szybko rozwijającą się instytucją edukacyjną, która  
zapewnia wyŜsze wykształceni w wielu tradycyjnych i nowoczesnych 
kierunkach. Uczelnia ma obecnie 7 wydziałów (Wydział Humanistyczny, 
Wydział Pedagogiczny, Wydział Nauk, Wydział Lekarski, Wydział Sztuk 
Pięknych i Wydział Nauk Społecznych). Uczelnia aktywnie uczestniczy  
w działaniach na rzecz mobilności i programach badawczych Unii 
Europejskiej, dzięki czemu studenci z Ostrawy mają moŜliwość 
studiowania za granicą. Uczelnia przyjmuje takŜe studentów z innych 
uczelni na zasadzie wzajemności. 

20.  

Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava/ WyŜsza 
Szkoła Górnicza- Uniwersytet 
Techniczny w Ostrawie 

Ostrawa/ Czechy 

Uczelnia została załoŜona w 1849 roku i od tego czasu stała się 
nowoczesną instytucją szkolnictwa wyŜszego, oferując najwyŜszy poziom 
edukacji w technicznych i ekonomicznych dziedzinach nauki, w oparciu  
o połączenia nauki, badań, edukacji i działalność twórczą, która je wiąŜe  
i wzmacnia. VŠB-TUO jest czwartym co do wielkości uniwersytetem  
w Czechach z ponad 22.000 studentów studiujących na studiach 
licencjackich, magisterskich i doktoranckich na siedmiu wydziałach  
i dwóch ogólnouniwersyteckich programach studiów. W listopadzie 2011 
VŠB-TUO otrzymał prestiŜową certyfikat ECTS Label, znak jakości 
wdroŜenia systemu kredytowego studiów licencjackich i magisterskich 



studiów, zgodnie z normami europejskimi. Uczelnia współpracuje  
z instytucjami edukacyjnymi i badawczymi na całym świecie.   

21.  WyŜsza Szkoła Administracji Bielsko – Biała/ Polska 

WyŜsza Szkoła Administracji w Bielsku – Białej to największa uczelnia 
niepubliczna na Podbeskidziu. Prowadzi studia licencjackie, magisterskie 
oraz podyplomowe. Kształcenie odbywa się na 4 kierunkach: administracja, 
fizjoterapia, pedagogika, stosunki międzynarodowe.  
WSA to wybitna kadra naukowa, atrakcyjne programy studiów, stypendia  
i nagrody dla studentów, wymiany międzynarodowe.  

22.  
Państwowa WyŜsza Szkoła 
Zawodowa  

Nysa/ Polska  

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie powstała w 2001 roku  
i jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem kulturalno-naukowym. 
Uczelnia posiada 9 budynków dydaktycznych, akademik i dwie hale 
sportowe o łącznej powierzchni ponad 20 tysięcy m2. 
Strukturę PWSZ w Nysie tworzy 11 Instytutów, Studium Nauk 
Podstawowych, Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania 
Fizycznego. PWSZ w Nysie to multimedialna Uczelnia połączona siecią 
światłowodową z WiFi- bezpłatnym dostępem do Internetu dla kaŜdego. 
WyróŜnia ją: nowoczesna Biblioteka, e-Dziekanat, laboratoria 
kosmetyczne, dietetyczne i chemiczne wyposaŜone w najnowszej generacji 
sprzęt. Pracownia metronomii, 20 naukowych kół studenckich, szkolenia 
oraz czynnie działający Akademicki Związek Sportowy to tylko niektóre 
moŜliwości rozwoju jakie daje swoim studentom i absolwentom PWSZ  
w Nysie. Uczelnia oferuje równieŜ kursy językowe oraz płatne praktyki  
i studia, dzięki którym kaŜdy ma moŜliwość wyjechać do 60 uczelni 
partnerskich w UE, EOG oraz Turcji i Chorwacji w ramach 
międzynarodowych programów.  

23.  WyŜsza Szkoła Finansów i Prawa Bielsko – Biała/ Polska 

Dawna WyŜsza Szkoła Bankowości i Finansów. Prowadzi w systemie 
stacjonarnym i niestacjonarnym studia I stopnia z zakresu bezpieczeństwa 
wewnętrznego, informatyki, politologii, I i II stopnia z finansów, 
rachunkowości oraz jednolite studia magisterskie na kierunku prawo. W 
ramach uczelni działa Europejskie Centrum Języków Obcych TELC, 
ośrodek szkoleniowy ECDL, Microsoft IT Academy oraz Centrum 
Kształcenia Kompetencji Finansowych.  

24.  
Akademia Techniczno – 
Humanistyczna 

Bielsko – Biała/ Polska 

Akademia Techniczno-Humanistyczna, dawna filia Politechniki Łódzkiej w 
Bielsku-Białej jest największą uczelnią techniczną i humanistyczną 
działającą na terenie Śląska Cieszyńskiego, śywiecczyzny i Zachodniej 
Małopolski. Od 30 lat kształcą się w niej kadry inŜynierskie dla przemysłu: 
budowy maszyn, włókienniczego, samochodowego, ochrony środowiska 
oraz z zakresu organizacji i zarządzania. W roku 2002 mury uczelni 
opuścili równieŜ pierwsi absolwenci kierunku informatyka. dąŜy do 
kształcenia studentów na najwyŜszym poziomie, zapewniając im warunki 
pełnego rozwoju intelektualnego oraz uczestnictwo w róŜnych formach 
Ŝycia naukowego i kulturalnego Akademii oraz innych uczelni krajowych i 



zagranicznych, przygotowując studentów do kompetentnego, świadomego 
funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie opartym 
na wiedzy. 

25.  

Slovenská akademická 
informačná agentúra (SAIA)/ 
Słowacka akademicka agencja 
informacyjna 

Žilina/ Słowacja Słowacka organizacja pozarządowa która prezentuje informacje  
o moŜliwościach studiowania na Słowacji.  

26.  DTO CZ s.r.o Ostrawa/ Czechy Instytucja edukacyjna która organizuje kursy, szkolenia zawodowe, 
świadczy usługi z zakresu poradnictwa zawodowego. 

27.  
Zakład Doskonalenia 
Zawodowego 

Katowice, śywiec/ Polska 

Informacje dotyczące oferty edukacyjnej, obejmującej kursy i szkolenia 
zawodowe skierowane do róŜnych grup odbiorców: osób indywidualnych, 
firm, instytucji, Urzędów Pracy. Oferty kursów przyuczających do 
wykonywania zawodu, doskonalących, kwalifikacyjnych, 
przygotowujących do uzyskania uprawnień zawodowych oraz inne. Oferty 
kursów realizowanych w ramach projektów współfinansowanych przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE PRZEDSIĘBIORCZO ŚĆ 

28.  

Krajská hospodářská komora 
Moravskoslezského kraje/ 
Okręgowa Izba Gospodarcza 
Regionu Morawsko – Śląskiego 

Ostrawa/ Czechy 

Celem izby jest wsparcie działalności gospodarczej poprzez promowanie  
i ochronę interesów swoich członków. Izba świadczy usługi doradcze  
w sprawach dotyczących działalności gospodarczej, organizuje działania 
edukacyjne, szkolenia i formy przekwalifikowania zawodowego, promuje 
tworzenie i rozwijanie kontaktów z izbami gospodarczymi  
i profesjonalnymi instytucjami zagranicznymi.   

29.  Agencja Rozwoju Regionalnego 
S.A. 

Bielsko – Biała/ Polska 

Do zadań Agencji naleŜy m. in. 
- promocja regionu i jego potencjału gospodarczego 
- kompleksowa pomoc dla małych i średnich firm z ramach Krajowego 
Systemu Usług MSP, Krajowego Systemu Innowacji w tym profesjonalne 
doradztwo techniczne, organizacyjne, ekonomiczno-finansowe, prawne, 
marketing,  
- działalność związana z pozyskiwaniem środków finansowych z UE,  
- działalność konsultingowa, 
- działalność szkoleniowa, 
- rizacja projektów międzynarodowych w ramach Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej, FP7 i CIP. 

30.  Górnośląska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 

Katowice/ Polska 

Agencja świadczy usługi informacyjne, doradcze związane  
z podejmowaniem działalności gospodarczej skierowane do 
przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą, udziela 
poŜyczek na cele inwestycyjno – obrotowe, związane z rozwijaniem/ 
podejmowaniem działalności gospodarczej.  



STOISKA INFORMACYJNE 

31.  Ambasada Kanady – 
International Experience Canada 

Warszawa/ Polska 

Informacje o programie International Experience Canada umoŜliwiającym 
młodym obywatelom Polski, Czech i Słowacji podjęcie zatrudnienia  
w Kanadzie na dłuŜszy okres. 
Program przeznaczony dla osób w wieku 18 – 36 lat, obywateli m. in. 
Polski, Czech i Słowacji. Uczestnicy zakwalifikowani do programu, 
korzystając z uproszczonej procedury uzyskania zezwolenia na pracę 
tymczasową, mogą uzyskać bądź poszerzyć doświadczenie zawodowe lub 
podróŜować pogłębiając znajomość oficjalnych języków i kultury Kanady.  
International Experience Canada umoŜliwia młodym osobom pracę  
w dowolnym miejscu w Kanadzie przez czas nie dłuŜszy niŜ jeden rok. 
Więcej informacji na temat Programu: www.canada.pl.   

32.  Zarząd Regionu Podbeskidzie 
NSZZ „Solidarność” 

Bielsko – Biała/ Polska 
Informacje nt statutowej działalności związku zawodowego. Podstawowe 
informacje z zakresu prawa pracy, informacje nt moŜliwości przystąpienia 
do związku zawodowego. 

33.  
Fundacja Rozwoju 
Przedsiębiorczości Społecznej 
BYĆ RAZEM 

Cieszyn/ Polska 

FRPS Być Razem realizuje projekty ukierunkowane na aktywizację osób 
bezrobotnych, zagroŜonych wykluczeniem społecznym, zajmuje się 
wspieraniem podmiotów ekonomii społecznej, spółdzielni socjalnych oraz 
firm nastawionych na działalność o charakterze społecznym.  

34.  Regionalny Ośrodek Debaty 
Międzynarodowej 

Katowice/ Polska 

Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej to sieć informacyjna 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powstała po rozwiązaniu sieci 
Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej. Ich celem jest przybliŜanie 
obywatelom polskiej polityki zagranicznej (ze szczególnym 
uwzględnieniem europejskiego wymiaru tejŜe polityki) oraz wzmacnianie 
kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami 
pozarządowymi w regionie.  

35.  Punkt Informacji Europejskiej 
Europe Direct 

Katowice/ Polska Praktyki i staŜe w instytucjach unijnych, prawa obywateli w UE/ EOG, 
informacje nt instytucji unijnych. 

36.  Wojskowa Komenda Uzupełnień  Bielsko – Biała/ Polska 
Informacje na temat nowych form czynnej słuŜby wojskowej (słuŜba 
przygotowawcza i NSR) oraz zawodowej słuŜby wojskowej  
i szkolnictwie wojskowym.  

37.  „Dudek” Wiesław Dudek Bielsko – Biała/ Polska 

Firma realizuje projekt pod nazwą „Transfer innowacji dla mikro  
i małych przedsiębiorstw na Śląsku”, w ramach którego oferowane są 
bezpłatne szkolenia i doradztwo dla osób związanych  
z e-marketingiem, e-reklamą promocją przedsiębiorstwa  
i pozyskiwaniem klientów.  

PUBLICZNE SŁUśBY ZATRUDNIENIA  

38.  EURES Słowacja                                                        Urząd Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny w Namestovie 



39.  EURES Czechy                                                          
Urząd Pracy Republiki Czeskiej, Punkt Kontaktowy we Frydku - 
Mistku 

40.  Centrum Edukacji i Pracy MłodzieŜy OHP                  Bielsko – Biała/ Skoczów/ Cieszyn 

41.  
Wojewódzki Urząd Pracy – Biuro Promocji Zatrudnienia, Centrum 
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej          

Katowice  

42.  
Wojewódzki Urząd Pracy – Punkt Informacyjny Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Katowice 

43.  Wojewódzki Urząd Pracy Opole 

44.  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wałbrzych 

45.  Powiatowy Urząd Pracy                                            Bielsko – Biała 

46.  Powiatowy Urząd Pracy                                            Cieszyn 

47.  Powiatowy Urząd Pracy                                           Jastrzębie Zdrój 

48.  Powiatowy Urząd Pracy                                            Racibórz 

49.  Powiatowy Urząd Pracy                                       śywiec 

50.  Powiatowy Urząd Pracy                                           Nysa 

 


