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Ma³opolskie Œwiêto Publicznych S³u¿b Zatrudnienia
W numerze przeczytamy równie¿:
> Prezentacja uczestnika konkursu
„Przedsiêbiorca 2017 – Mój Sposób na Biznes”
> Nabór wniosków – Krajowy Fundusz Szkoleniowy
> Kompetencje na lokalnym Rynku Pracy – konferencja
> Bezrobocie w Nowym S¹czu (styczeñ)
> Kszta³cenie zawodowe w Nowym S¹czu
Statystyki, analizy, opracowania

POLUB NAS NA
www.facebook.com/
S¹decki Rynek Pracy

Egzemplarz bezp³atny
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SZANOWNI PAÑSTWO!
Oddajê w Pañstwa rêce kolejne wydanie S¹deckiego Rynku
Pracy, w którym znajd¹ Pañstwo bie¿¹ce informacje dotycz¹ce
funkcjonowania S¹deckiego Urzêdu Pracy. Prezentujemy równie¿ nasze aktualne dzia³ania, podejmowane inicjatywy oraz
programy wsparcia, które realizujemy.
W aktualnym numerze znajd¹ Pañstwo relacjê z obchodów
Ma³opolskiego Œwiêta Publicznych S³u¿b Zatrudnienia, które
odby³y siê w Teatrze Bagatela w Krakowie. Podczas uroczystoœci
z³otym i srebrnym medalem nagrodzono pracowników S¹deckiego Urzêdu Pracy. Wydarzenie po³¹czone by³o z rozstrzygniêciem drugiej edycji konkursu “Ma³opolska Nagroda Rynku
Pracy”.
Biuletyn zawiera tak¿e wywiad z uczestnikiem konkursu „Przedsiêbiorca 2017 - Mój Sposób na Biznes” Panem Stanis³awem
Grzybem, prezesem firmy Grzyb - w³aœcicielem marki Piekarnia
Têgoborze.
W numerze zamieszczamy te¿ informacje zwi¹zane z projektem
Kierunek Kariera, Gotuj siê na Gotowanie.
Dowiemy siê tak¿e o naborze wniosków w ramach Krajowego
Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku, i o ustalonych przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej priorytetach
w tym zakresie.
W aktualnym wydaniu prezentujemy tak¿e najnowsz¹ statystykê bezrobocia i dzia³añ aktywizacyjnych realizowanych
przez SUP, które s¹ bardzo istotne, gdy¿ przybli¿¹ nam, jak
wygl¹da sytuacja na lokalnym rynku pracy.

Zachêcam do lektury!
Leszek Langer
Dyrektor SUP
Miesiêcznik S¹decki Rynek Pracy ukazuje siê w formie biuletynu
na stronie www.sup.nowysacz.pl. S¹decki Rynek Pracy ma
tak¿e swój profil na Facebooku. Cykl wydawniczy uzale¿niony
jest od ukazywania siê wewnêtrznych i zewnêtrznych
materia³ów statystycznych. Plik z najnowsz¹ edycj¹ S¹deckiego
Rynku Pracy dostarczany jest partnerom i instytucjom
wspó³pracuj¹cym z S¹deckim Urzêdem Pracy za pomoc¹ poczty
elektronicznej. Na ¿yczenie dostarczamy tak¿e Czytelnikom
wersjê papierow¹.
Wydawca: S¹decki Urz¹d Pracy,
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Œwiêto Publicznych S³u¿b zatrudnienia

Fot.: SUP

Jak co roku, 5 lutego w Krakowie odby³a siê konferencja poœwiêcona Publicznym S³u¿bom Zatrudnienia. To
œwiêto upamiêtniaj¹ce pocz¹tek polskich s³u¿b zatrudnienia, który mia³ miejsce w 1919 roku, kiedy to Józef
Pi³sudski, wówczas Naczelnik Pañstwa, podpisa³ dekret o organizacji urzêdów poœrednictwa pracy. Dziœ
struktura s³u¿b zatrudnienia obejmuje ponad 350 urzêdów, które obs³uguj¹ 16 województw i 379 powiatów.
Od 2004 roku wchodz¹ one w sk³ad Europejskich S³u¿b Zatrudnienia, które maj¹ za zadanie wspieraæ
mobilnoœæ pracowników na europejskim rynku pracy. Wydarzenie odby³o siê w Teatrze Bagatela.

Pracownicy SUP: Krzysztof Chronowski nagrodzony z³otym medalem za d³ugoletni¹ s³u¿bê oraz Danuta Pacyna (medal srebrny)

Agnieszka Laskoœ, Jacek Liber, Jadwiga Marchwica, Monika
Natanek, Helena Nowak, Ma³gorzata Plata, Katarzyna Solak,
Agata Szlósarczyk, Aneta Œwierkosz.
Medal br¹zowy: Adam Biernat, Beata Drozd-Ca³a, Anna
G¹sienica, Barbara Ja³ocha, Magdalena Kasprzyk, Monika
Piwowarczyk, Agnieszka Sasor-Ortyl, Iwona Stadnik, Janusz
Strojny, Anna Szymañska.
Fot.: SUP

„3+5+10=18 lat – Dojrza³e rozwi¹zania partnerskie prosto
z Ma³opolski” – to temat g³ówny VII Ma³opolskiej Konferencji
Publicznych S³u¿b Zatrudnienia. Inspiracj¹ do tegorocznej
edycji wydarzenia by³o przypadaj¹ce w tym roku 10-lecie
istnienia Ma³opolskiego Partnerstwa na rzecz Kszta³cenia
Ustawicznego, 5-lecie Partnerstwa na Transgranicznym
Rynku Pracy Poprad-Dunajec oraz 3-lecie Ma³opolskiego
Partnerstwa na rzecz Osób M³odych. Z tego okazji zgromadzeni mogli obejrzeæ specjalnie przygotowany film
poœwiêcony inicjatywom.
Podczas uroczystoœci dwoje pracowników S¹deckiego Urzêdu
Pracy otrzyma³o odznaczenia pañstwowe „Medale za
D³ugoletni¹ S³u¿bê”. Z r¹k wicewojewody ma³opolskiego Józefa Gawrona - wyró¿nienia otrzymali: Krzysztof Chronowski (z³oty medal) oraz Danuta Pacyna (srebrny medal).

Pozostali nagrodzeni:
Medal z³oty: Ma³gorzata Bochenek, Gra¿yna Chamio³o, Joanna Marcisz-Niezabitowska, Danuta Nowak, Maria Smoter,
Halina Szczurek, Piotr Szyndler, Stanis³awa ¯urek.
Medal srebrny: Irena Dyrek, Teresa Fyderek, Ma³gorzata Iwanicka, Jadwiga Jamroz, Magdalena Kopeæ, Dorota Kowalik,

Miejsca w Teatrze Bagatela w Krakowie wype³nione po brzegi
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Fot.: SUP

Fot.: SUP

W wydarzeniu, jak co roku, licznie wziêli udzia³ przedstawiciele
w³adz (W³adys³aw Kosiniak-Kamysz – pose³ na sejm RP, Józef
Lassota - pose³ na Sejm RP, Bogus³aw Sonik – pose³ na Sejm
RP, dr hab. Stanis³aw Sorys – wicemarsza³ek województwa
ma³opolskiego, Wojciech Kozak - wicemarsza³ek województwa
ma³opolskiego, Marta Tylek – skarbnik województwa
ma³opolskiego, Józef Gawron – wicewojewoda ma³opolski),
urzêdów pracy z Ma³opolski, pracodawców, organizacji dzia³aj¹cych na rzecz wsparcia mieszkañców regionu, instytucji
partnerskich.

Pracownicy zaprzyjaŸnionego Powiatowego Urzêdu Pracy

Konferencja by³a równie¿ okazj¹ do nagrodzenia laureatów
drugiej edycji Ma³opolskiej Nagrody Rynku Pracy w kategoriach: Osobowoœæ Rynku Pracy, Ma³opolski Pracodawca
Roku – Wspieraj¹cy Rozwój Pracowników oraz Przyjazny Rodzinie – szczegó³y poni¿ej.

Zaproszony goœæ – Szymon Ho³ownia przeprowadzi³ wyk³ad motywuj¹cy

Ma³opolska Nagroda Rynku Pracy

D

ziêki wprowadzonym w firmie rozwi¹zaniom
polegaj¹cym na mo¿liwoœci korzystania z elastycznych
godzin pracy, czy dofinansowaniu do ¿³obka kobiety
tam zatrudnione, w wiêkszoœci wychowuj¹ce ma³e dzieci,
stanowi¹ce 80% za³ogi, mog¹ ³atwiej godziæ obowi¹zki
zawodowe z ¿yciem osobistym.

Fot.: SUP

Znamy ju¿ laureatów drugiej edycji Ma³opolskie Nagrody Rynku Pracy. Zwyciêzc¹ jednej z kategorii
„Ma³opolski Pracodawca Roku – Ma³opolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie” (zatrudniaj¹cy mniej ni¿ 25
osób) zosta³a firma szkoleniowo-doradcza „Inventum” Sp. z o.o. z siedzib¹ w Nowym S¹czu.

Fot.: SUP

W tej samej kategorii wœród œrednich przedsiêbiorstw
nagrodzono Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona
Sp. z o.o., a wœród pracodawców zatrudniaj¹cych powy¿ej 250
osób nagrodê otrzyma³ ArcelorMittal Poland. Wyró¿nienie
otrzyma³ Luxoft Poland Sp. z o.o.

Nagrodê odbiera przedstawicielka firmy Inventum z Nowego S¹cza

Natomiast tytu³ Ma³opolski Pracodawca Roku w kategorii
Ma³opolski Pracodawca Wspieraj¹cy Rozwój Pracowników
otrzyma³a firma SumiRiko Poland Sp. z o.o. Ponadto wœród
nominowanych znaleŸli siê: KAPS Sp. z o.o. oraz Urz¹d Miejski
w Rabce-Zdroju.
Osobowoœci¹ Rynku Pracy 2018 okaza³ siê Roman Ciepiela,
prezydent miasta Tarnowa. W tej kategorii nominowani zostali
równie¿: Dorota Niemiec – dyrektor Urzêdu Pracy Powiatu
Krakowskiego oraz Piotr Synowiec – prezes Zarz¹du Kreatikon
Sp. z o.o.
Wrêczenie nagród laureatom mia³o miejsce w trakcie
Ma³opolskiej Konferencji Publicznych S³u¿b Zatrudnienia.
Laureaci w kat. Pracodawcy Wspieraj¹cy Rozwój Pracowników
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Rodzinna firma z tradycjami

S¹decki Rynek Pracy: Czym dok³adnie zajmuje siê firma,
sk¹d pomys³?
Stanis³aw Grzyb: Jesteœmy przedsiêbiorstwem rodzinnym,
a pomys³ na firmê, biznesplan i rozwój przedsiêbiorstwa w pierwszych latach jego istnienia to dzie³o naszych rodziców.
Postanowili oni wejœæ na wolny rynek w okresie transformacji
na prze³omie lat 80. i 90. Pocz¹tkowo zajmowali siê uprawami
szklarniowymi, a uzyskany w ten sposób kapita³ zainwestowali
w roku 1993 w piekarniê. By³ to czas, gdy powstawa³o wiele
nowych firm, bo wielu przedsiêbiorców upatrywa³o szans
w tych przemianach, zw³aszcza ¿e ich g³ównym konkurentem
by³ s³abn¹cy sektor pañstwowy i spó³dzielczy. Oczywiœcie
wiele z powsta³ych w tamtym okresie przedsiêbiorstw nie
wytrzyma³o konkurencji. Naszym rodzicom to siê jednak uda³o.
Co wiêcej, potrafili rozwin¹æ firmê i w roku 2003 przy piekarni
powsta³a Pracownia Cukiernicza, której szefow¹ do dziœ jest
nasza mama, Lucyna Grzyb.

Fot.: SUP

Dzia³aj¹ na s¹deckim rynku od kilkudziesiêciu lat, ich produkty ciesz¹ siê dobr¹ opini¹ wœród mieszkañców ca³ej S¹decczyzny. Mowa o Piekarni Têgoborze, która w ubieg³ym roku bra³a udzia³ w konkursie
organizowanym przez S¹decki Urz¹d Pracy – „Przedsiêbiorca 2017 – Mój Sposób na Biznes”, zajmuj¹c
drugie miejsce w kategorii „S¹decki Przedsiêbiorca Roku”. O pomyœle na biznes, funkcjonowaniu firmy
i planach na przysz³oœæ rozmawiamy z prezesem firmy, Panem Stanis³awem Grzybem.

Jeden z punktów sprzeda¿y Piekarni Têgoborze

równie¿ korzystanie z formularza zamówieñ pozwalaj¹cych na
wybór w³asnego, spersonalizowanego produktu oraz miejsca
jego odbioru.

Aktualnie dzia³amy na wielu polach. Starszym z dwóch filarów
firmy jest piekarnia, która w swojej ofercie ma kilkadziesi¹t
gatunków pieczywa, w tym zdrowe produkty z kategorii premium, fit i chleby dietetyczne. Nieco m³odsza od niej pracownia
cukiernicza nie tylko przygotowuje torty na indywidualne
zamówienia naszych klientów, ale te¿ dziesi¹tki rozmaitych
wyrobów s³odkich, które mo¿na nabyæ codziennie w jednym
z 20 naszych sklepów firmowych lub u jednego z blisko 200
kontrahentów na terenie Ma³opolski. Ca³y czas w ramach tych
dwóch ga³êzi przedsiêbiorstwa rozwijaj¹ siê rozmaite dzia³y,
jak dzia³ dro¿d¿ówek i przek¹sek, pracownia tortów
artystycznych, pracownia projektowania i produkcji ozdób na
torty. Ponadto od 2013 roku zajmujemy siê te¿ produkcj¹ lodów
rzemieœlniczych, które od roku 2016 znane s¹ mieszkañcom
S¹decczyzny pod nazw¹ Fratelli.

Stanis³aw Grzyb: Myœlê, ¿e na nasze wyró¿nienie wp³ynê³o
wiele czynników. Na rynku dzia³amy ju¿ od wielu lat, a marka
Têgoborze jest rozpoznawalna i cieszy siê uznaniem klientów.
Uwagê kapitu³y byæ mo¿e zwróci³ równie¿ fakt, ¿e ju¿ w ubieg³ym roku zostaliœmy uhonorowani tytu³em i statuetk¹
Najlepszy Pracodawca Roku 2016 w Powiecie Nowos¹deckim. Co wiêcej, firma ca³y czas siê rozwija zatrudniaj¹c
nowych pracowników, co wi¹¿e siê równie¿ ze sta³¹ i owocn¹
wspó³prace z S¹deckim Urzêdem Pracy, mo¿e wiêc urzêdnicy
uznali, ¿e warto wyró¿niæ tê wspó³pracê.

S¹decki Rynek Pracy: Najciekawsze inwestycje, produkty,
realizacje?

S¹decki Rynek Pracy: W jaki sposób udzia³ w konkursie
„Przedsiêbiorca Roku” wp³yn¹³ na dzia³alnoœæ firmy?

Stanis³aw Grzyb: Anga¿ujemy siê w najprzeró¿niejsze projekty, od zaopatrywania Œwiatowych Dni M³odzie¿y poprzez
akcje charytatywne a¿ po realizowanie indywidualnych
zamówieñ du¿y klientów. Myœlê jednak, ¿e najwa¿niejsz¹ sta³¹
inwestycj¹ s¹ dla nas obecnie sklepy firmowe. Od lat staramy
siê budowaæ stabiln¹ sieæ w³asnych punktów. To one umo¿liwiaj¹ nam stworzenie bliskiej wiêzi z klientem oraz pozwalaj¹
najlepiej zrozumieæ potrzeby rynku. Ciekaw¹ inwestycj¹
zwi¹zan¹ ze sklepami jest system informatyczny Receptor,
który ju¿ zaczêliœmy wdra¿aæ w niektórych sklepach m.in. za
spraw¹ wsparcia S¹deckiego Urzêdu Pracy. To du¿y krok
naprzód, który pozwoli sprzêgn¹æ sprzeda¿ i produkcjê w spójn¹ ca³oœæ oraz zoptymalizowaæ nasze us³ugi za spraw¹
nowych technologii. W ostatnim czasie odœwie¿yliœmy równie¿
nasze witryny internetowe. Umo¿liwia to naszym klientom
wgl¹d w regularnie rozbudowywany katalog produktów, ale

Stanis³aw Grzyb: Na pewno by³ to dla nas rodzaj promocji.
Chocia¿ nasza marka jest ju¿ dobrze znana i rozpoznawalna to
jednak daliœmy znak, ¿e ca³y czas „jesteœmy w grze” i nie spoczywamy na laurach, ciê¿ko pracuj¹c nad zwiêkszaniem
zatrudnienia i doskonaleniem warunków pracy.

S¹decki Rynek Pracy: Czym firma Grzyb mog³a przekonaæ
do siebie kapitu³ê konkursow¹?

S¹decki Rynek Pracy: Jakie znaczenie dla firmy ma
zwyciêstwo w konkursie?
Stanis³aw Grzyb: W konkursie zajêliœmy 2. miejsce co dowodzi, ¿e mamy bardzo solidn¹ pozycjê, ale i mobilizuje nas do
dalszej pracy. Mam nadziejê, ¿e uda nam siê zatriumfowaæ
w którejœ z przysz³ych edycji konkursu.
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S¹decki Rynek Pracy: Zachêci³ by Pan innych przedsiêbiorców do udzia³u w konkursie?
Stanis³aw Grzyb: Oczywiœcie. Sam udzia³ w konkursie nie
wi¹¿ê siê z dodatkowym wyk³adem pracy ze strony firmy, gdy¿
na wyró¿nienie i sukces po prostu pracuje siê ca³y rok, skutecznie prowadz¹c przedsiêbiorstwo. Wœród wymiernych
korzyœci warto natomiast wymieniæ promocjê w mediach, czy
sesjê fotograficzn¹, która dostarcza materia³ów do wykorzystania w dzia³aniach reklamowych. Wyró¿nienie w konkursie
u³atwia równie¿ znalezienie dobrych pracowników i podczas
rekrutacji zapewnia firmie solidny kredyt zaufania ze strony
kandydatów.

Produkty Piekarni Têgoborze to pewnoœæ najwy¿szej jakoœci

S¹decki Rynek Pracy: Recepta na sukces?
Stanis³aw Grzyb: Praca, praca, praca, a tak¿e uczciwoœæ
w relacjach z partnerami biznesowymi oraz szacunkiem do
pracowników. W koñcu to oni stanowi¹ filar przedsiêbiorstwa
i pozwalaj¹ nam siê rozwijaæ. Warto równie¿ rozbudowywaæ
przedsiêbiorstwo z g³ow¹. Rozs¹dnie planowaæ inwestycje
i korzystaæ z wszelkich dostêpnych form wsparcia i dotacji,

zw³aszcza ¿e obecnie bardzo czêsto spotykamy siê z niezwykle fachowym podejœciem urzêdników, którzy rozumiej¹
zasady dzia³ania wolnego rynku i chc¹ pomagaæ przedsiêbiorcom.
Dziêkujemy za rozmowê.

„Gotuj siê do pracy”
Sp
Spotkanie dla osób zainteresowanych prac¹ w gastronomii
W œrodê (28 lutego) S¹decki Urz¹d Pracy w Nowym S¹czu wraz z firm¹
P.P.H.U. Centrum sp. z o.o. organizuj¹ spotkanie dla osób bezrobotnych
zainteresowanych uczestnictwem w programie regionalnym pn. „Gotuj siê do pracy”,
w którym za³o¿ono wsparcie lokalnych firm z bran¿y gastronomicznej w zatrudnieniu
pracowników i zindywidualizowan¹ pomoc osobom bezrobotnym zainteresowanym
podjêciem zatrudnienia w bran¿y gastronomicznej.
Program skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w SUP
w Nowym S¹czu, z ustalonym II profilem pomocy, w szczególnoœci d³ugotrwale
bezrobotnych kobiet i osób powy¿ej 30 roku ¿ycia.
Osoby zakwalifikowane do udzia³u w programie skorzystaj¹ ze wsparcia
w postaci szkolenia indywidualnego z bran¿y gastronomicznej
(np. w zawodzie pomoc kuchenna, kelner)
po ukoñczeniu którego otrzymaj¹ skierowanie do zatrudnienia subsydiowanego.
Szczegó³owych informacji na temat spotkania udzielaj¹ poszczególni
doradcy klienta SUP - kontakt dostêpny na stronie:
http://supnowysacz.praca.gov.pl/

Wszystkie osoby zainteresowane udzia³em
w programie zapraszamy do kontaktu !!!

SZKOLENIA, DOTACJE
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Nabór wniosków o przyznanie œrodków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Na podstawie § 2 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 14 maja 2014 r.
w sprawie przyznawania œrodków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 639
z póŸn. zm.) Dyrektor S¹deckiego Urzêdu Pracy og³asza nabór wniosków pracodawców o przyznanie
œrodków KFS na sfinansowanie kosztów kszta³cenia ustawicznego, obejmuj¹cy nastêpuj¹ce dzia³ania:
• Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgod¹,
• Egzaminy umo¿liwiaj¹ce uzyskanie dokumentów potwierdzaj¹cych nabycie umiejêtnoœci, kwalifikacji lub uprawnieñ
zawodowych,
• Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjêcia
kszta³cenia lub pracy zawodowej po ukoñczonym kszta³ceniu,
• Ubezpieczenie od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków
w zwi¹zku z podjêtym kszta³ceniem.
Œrodki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznawane s¹
na dany rok bud¿etowy. Oznacza to, ¿e dzia³ania, o których
sfinansowanie wystêpuj¹ pracodawcy musz¹ zostaæ
rozpoczête i zakoñczone w roku, na który zosta³y przyznane tj.
w 2018 r. Nabór wniosków prowadzony bêdzie w terminie od
19.02.2018 r. do 28.02.2018 r.

Pracy”, a w za³¹czniku nr 3 do ww. regulaminu zosta³ podany
wykaz zidentyfikowanych zawodów deficytowych w mieœcie
Nowym S¹czu oraz w województwie ma³opolskim. Regulamin
przyznawania œrodków na kszta³cenie ustawiczne
pracowników i pracodawców ze œrodków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego w S¹deckim Urzêdzie Pracy oraz wnioski wraz
z za³¹cznikami dostêpne s¹ na stronie internetowej
S¹deckiego Urzêdu Pracy pod adresem www.sup.nowysacz.pl lub w siedzibie urzêdu. Wnioski o œrodki z KFS nale¿y
sk³adaæ na formularzach stanowi¹cych za³¹cznik nr 1 (przedsiêbiorcy) lub za³¹cznik nr 1a (pracodawcy niebêd¹cy
przedsiêbiorcami) do regulaminu.
Przy rozpatrywaniu wniosków i ich ocenie bêd¹ brane pod
uwagê:
I. Elementy wskazane w § 6 ust. 5 ww. rozporz¹dzenia tj.
1. Zgodnoœæ dofinansowywanych dzia³añ z ustalonymi priorytetami wydatkowania œrodków KFS na dany rok,

Nabór bêdzie powtarzany do wyczerpania ustalonego limitu
œrodków, jakimi dysponuje S¹decki Urz¹d Pracy tj. do
wysokoœci 259 000,00 z³. W 2018 roku ustalono limit na osobê
objêt¹ kszta³ceniem ustawicznym do wysokoœci 5 000,00 z³.

2. Zgodnoœæ kompetencji nabywanych przez uczestników
kszta³cenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,

O przyznanie œrodków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
w roku 2018 mo¿e ubiegaæ siê pracodawca, którego wniosek
spe³nia warunki okreœlone w podstawowych priorytetach
Ministra, sk³adane wnioski musz¹ mieœciæ siê w obszarze
przynajmniej jednego z priorytetów wydatkowania œrodków
KFS.

4. Posiadanie przez realizatora us³ugi kszta³cenia
ustawicznego finansowanej ze œrodków KFS certyfikatów
jakoœci oferowanych us³ug kszta³cenia ustawicznego,

Priorytety wydatkowania œrodków KFS w roku 2018 okreœlone
przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej:
priorytet 1 – wsparcie kszta³cenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach
deficytowych,
priorytet 2 – wsparcie kszta³cenia ustawicznego w zwi¹zku
z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzêdzi
pracy,
priorytet 3 – wsparcie kszta³cenia ustawicznego osób, które
mog¹ udokumentowaæ wykonywanie przez co najmniej 15 lat
prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze, a którym nie przys³uguje prawo do emerytury
pomostowej.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce opisu obowi¹zuj¹cych
w 2018 roku priorytetów zosta³y zawarte w za³¹czniku nr 2 do
„Regulaminu przyznawania œrodków na kszta³cenie
ustawiczne pracowników i pracodawców ze œrodków
Krajowego Funduszu Szkoleniowego w S¹deckim Urzêdzie

3. Koszty us³ugi kszta³cenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze œrodków KFS w porównaniu z kosztami podobnych us³ug dostêpnych na rynku,

5. W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora us³ugi
kszta³cenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego
prowadzi on pozaszkolne formy kszta³cenia ustawicznego,
6. Plany dotycz¹ce dalszego zatrudnienia osób, które bêd¹
objête kszta³ceniem ustawicznym finansowanym ze œrodków
KFS,
7. Mo¿liwoœæ sfinansowania ze œrodków KFS dzia³añ
okreœlonych we wniosku, z uwzglêdnieniem limitów dostêpnych œrodków w danym roku,
II. przed³o¿one uzasadnienie celowoœci i potrzeby odbycia
kszta³cenia ustawicznego, przy uwzglêdnieniu obecnych lub
przysz³ych potrzeb pracodawcy oraz obowi¹zuj¹cych
priorytetów wydatkowania œrodków KFS,
III. dodatkowe ustalone lokalnie zasady i kryteria wymienione
w § 5 ust. 14 ww. regulaminu.
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SUP INFORMUJE

Kierunek Kariera – nabór chêtnych trwa
„Kierunek Kariera” to jedyny projekt w Ma³opolsce oferuj¹cy osobom pracuj¹cym bezp³atne porady zawodowe poprzez specjalistyczn¹ us³ugê Bilansu Kariery oraz szansê nawet na 87% dofinansowania do szkoleñ
jêzykowych, komputerowych oraz prawa jazdy kat. A, B, C, C+E, zarz¹dzania projektami.
Chêtni do udzia³u w projekcie powinni mieæ wiêcej ni¿ 25 lat
i posiadaæ maksymalnie wykszta³cenie œrednie, tj. zdan¹ maturê. W przypadku osób, które ukoñczy³y 50 lat, wykszta³cenie
mo¿e byæ dowolne. Oczywiœcie musz¹ pracowaæ, ewentualnie
prowadziæ jednoosobow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, czyli nie
zatrudniaæ pracowników, b¹dŸ te¿ op³acaæ sk³adki na KRUS
(rolnicy op³acaj¹cy sk³adki KRUS i zajmuj¹cy siê dzia³alnoœci¹
roln¹) oraz cudzoziemcy.
Projekt "Kierunek Kariera" obejmuje nie tylko poradnictwo
zawodowe, ale daje równie¿ mo¿liwoœæ otrzymania
dofinansowania do szkoleñ. Ka¿dy uczestnik projektu, dla
którego zostanie opracowany tzw. "Bilans Kariery", ma szansê
na bony szkoleniowe, które pozwol¹ pokryæ do 87% kosztów
szkolenia komputerowego, jêzykowego oraz prawa jazdy,
prawa jazdy kat. A, B, C, C+E, zarz¹dzania projektami.
Us³ugê Bilansu Kariery oferuj¹:
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w Krakowie e-mail: centrum.krakow@wup-krakow.pl, tel.: 12
424 07 38, Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej w Nowym S¹czu e-mail:centrum.nowysacz@wupkrakow.pl, tel.: 18 442 94 90 Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej w Tarnowie e-mail: centrum.tarnow@wupkrakow.pl, tel.: 14 626 99 40
Projekt "Kierunek Kariera" jest finansowany
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Ma³opolskiego. Wed³ug szacunków, do 2023 roku uda
siê w nim przeszkoliæ nawet 25 tys. osób.

Micha³ K¹dzio³ka realizuje projekt Kierunek Kariera w WUP

KOMUNIKAT DLA PRACODAWCÓW I OSÓB BEZROBOTNYCH
Aktualnie S¹decki Urz¹d Pracy w Nowym S¹czu posiada œrodki finansowe na realizacjê us³ug
i instrumentów rynku pracy g³ównie w ramach nastêpuj¹cych projektów
wspó³finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego:

Projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i wiêcej pozostaj¹cych
bez pracy w Mieœcie Nowym S¹czu (IV)"
w ramach RPO WM 2014-2020 - skierowany do osób w wieku powy¿ej 30 roku ¿ycia,
w tym w szczególnoœci do osób: powy¿ej 50 roku ¿ycia, osób z niepe³nosprawnoœciami,
osób d³ugotrwale bezrobotnych. Formy wsparcia dostêpne w ramach ww. projektu:
sta¿e, szkolenia indywiduale, œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, prace interwencyjne,
refundacja kosztów wyposa¿enia lub doposa¿enia stanowiska pracy.

Projekt pn. „Aktywizacja osób m³odych pozostaj¹cych bez pracy w Mieœcie Nowym S¹czu (III)"
w ramach PO WER – skierowany do osób m³odych do 29 roku ¿ycia,
w tym w szczególnoœci do osób: d³ugotrwale bezrobotnych oraz nieucz¹cych siê,
niezatrudnionych oraz nieuczestnicz¹cych w szkoleniu - m³odzie¿ z kategorii NEET.
Formy wsparcia dostêpne w ramach ww. projektu:
sta¿e, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie, œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z poszczególnymi doradcami klienta SUP
kontakt dostêpny na stronie www.sup.nowysacz.pl
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Bezrobocie lekko w górê
S¥DECKI URZ¥D PRACY

Jak czytamy w raporcie przes³anym do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 7 lutego 2018 r. wykonanego przez pracowników S¹deckiego Urzêdu
Pracy, bezrobocie w Nowym S¹czu w miesi¹cu styczniu delikatnie siê zwiêkszy³o.
Okres koñca roku sprzyja³ tendencji spadkowej stopy bezrobocia. Liczba osób
bezrobotnych zarejestrowanych w Nowym S¹czu na koniec stycznia wyniosi³a
dok³adnie 2065 osób. To o 146 osób wiêcej ni¿ miesi¹c wczeœniej. W zestawieniu rok
do roku, iloœæ bezrobotnych zmniejszy³a o 946 osób.
ZAREJESTROWANI

wiêc w pierwszej kolejnoœci kierowane do tej grupy bezro-

Zdecydowana wiêkszoœæ zarejestrowanych w SUP to bez-

botnych.

robotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zaliczamy do nich
miêdzy innymi osoby do 30. i powy¿ej 50. roku ¿ycia, niepe³nosprawne i d³ugotrwale bezrobotne. Udzia³ bezrobotnych
w szczególnej sytuacji na rynku pracy minimalnie spad³ i wynosi
84,6 procent wszystkich zarejestrowanych. Najwiêkszy odsetek
w strukturze bezrobotnych stanowi¹ d³ugotrwale bezrobotni,
czyli pozostaj¹cy w rejestrze Urzêdu Pracy ³¹cznie przez okres
ponad 12 miesiêcy w okresie ostatnich 2 lat. Udzia³ tej grupy
wynosi obecnie 54,10 proc. i jest to g³ówny powód, dla którego
osoby te aktywizowane s¹ w pierwszej kolejnoœci.
Wzros³a iloœæ osób powy¿ej 50. roku ¿ycia i niepe³nosprawnych.
W styczniu by³y to 544 osoby. Bezrobotni w tej kategorii
aktywizowani s¹ m.in. w ramach realizowanego przez SUP

PODJÊCIA PRACY

projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i wiêcej pozo-

W styczniu pracê podjê³o 165 osób bezrobotnych (w grudniu –

staj¹cych bez pracy w Mieœcie Nowym S¹czu (IV)”.

175). Zdecydowana wiêkszoœæ to podjêcia pracy niesubsydio-

W grupie osób do 30. roku ¿ycia zaobserwowano niewielki

wanej, czyli bez wsparcia ze œrodków bêd¹cych w dyspozycji

wzrost udzia³u osób bezrobotnych. Urz¹d przygotowa³ dla nich

Urzêdu. Ponadto 47 osób straci³o status bezrobotnego w zwi¹-

miêdzy innymi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

zku z niepotwierdzeniem gotowoœci do podjêcia pracy (najczêœ-

Edukacja Rozwój projekt „Aktywizacja osób m³odych

ciej oznacza to niezg³oszenie siê do doradcy klienta w wyzna-

pozostaj¹cych bez pracy w Mieœcie Nowym S¹czu (IV)”

czonym terminie), a kolejnych 27 osób dobrowolnie zrezygnowa³o ze statusu bezrobotnego.

KOBIETY

Spad³ odsetek osób uprawnionych do pobierania zasi³ku dla

Kobiety stanowi¹ 55,98 proc. zarejestrowanych ogó³em. Udzia³

bezrobotnych. W koñcu stycznia prawo do tego œwiadczenia

kobiet w strukturze bezrobotnych minimalnie spad³. Kobiety

mia³o 15,26 proc. ogó³u zarejestrowanych; w poprzednim

stanowi¹ wiêkszy odsetek zarejestrowanych oraz wiêcej z nich

miesi¹cu 15,59. Przypomnijmy: ¿eby uzyskaæ prawo do zasi³-

pobiera zasi³ek dla bezrobotnych. Kobiet jest równie¿ wiêcej

ku trzeba (w najwiêkszym uproszczeniu) przepracowaæ

wœród osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy (57,3 proc.).

minimum 12 miesiêcy w ci¹gu ostatnich osiemnastu miesiêcy

Szczególnie niepokoj¹ca jest statystyka d³ugotrwale

poprzedzaj¹cych datê rejestracji i osi¹gaæ w tym czasie co naj-

bezrobotnych. Tu kobiety stanowi¹ 60,64 proc. zarejestrowa-

mniej minimalne wynagrodzenie za pracê. Charakterystyka

nych. Wsparcie w programach aktywizacji zawodowej bêdzie

wspó³czesnego rynku pracy nie pozwala w wielu wypadkach na
osi¹gniêcie tego kryterium.
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w œlad za delikatnym spadkiem liczby bezrobotnych w grudniu,

PRACODAWCY

stopa bezrobocia powinna utrzymaæ siê na tym samym pozio-

W styczniu pracodawcy z³o¿yli w SUP 225 ofert pracy i akty-

mie.

wizacji zawodowej. To o 96 wiêcej ni¿ w grudniu (129 ofert).
W dniu przygotowywania materia³u, tj. 21 lutego, pracodawcy

W pozosta³ych powiatach subregionu s¹deckiego, obejmuj¹-

oferowali na stronie internetowej S¹deckiego Urzêdu Pracy

cego trzy powiaty ziemskie: nowos¹decki, gorlicki i limanowski,

314 wolnych miejsc pracy. Wiêkszoœæ ofert zwi¹zana by³a

bezrobocie równie¿ pozostaje na podobnych poziomach.

z transportem i logistyk¹, produkcj¹ i us³ugami oraz handlem.

Najwy¿sz¹ stopê bezrobocia rejestrowanego zanotowano

Pracodawcy oferowali przewa¿nie pojedyncze miejsca pracy,

w powiecie nowos¹deckim (8,7 proc.), limanowskim – 8,4 proc.,

rzadko by³o ich kilka. Stale poszukiwani s¹ kierowcy ci¹gników

natomiast w powiecie gorlickim 6,4 proc.

siod³owych. O¿ywienie widaæ w handlu, pracodawcy poszukuj¹
sprzedawców, przedstawicieli handlowych i kierowników skle-

Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu jest ni¿sza w porównaniu do

pów. Czêœæ z tych ofert dotyczy zorganizowania sta¿u.

Ma³opolski (5,4 proc.) i kraju (6,6 proc.). Porównywalny z Nowym S¹czem pod wzglêdem potencja³u demograficznego

Poszukiwani byli tak¿e m.in. krawcy, stolarze i pracownicy

i gospodarczego Tarnów notuje stopê bezrobocia na poziomie

gastronomii. Zdecydowana wiêkszoœæ ofert zaczyna³a siê od

5,9 proc. Najni¿sze bezrobocie rejestrowane w Ma³opolsce tra-

najni¿szej krajowej (2100 z³otych brutto) plus dodatki. Umowy

dycyjnie zanotowano w Krakowie (2,8 proc.), a najwy¿sze (12,1

w zdecydowanej wiêkszoœci dotyczy³y zatrudnienia na czas

proc.) w powiecie d¹browskim.

okreœlony lub okres próbny.
G³ówny Urz¹d Statystyczny oblicza stopê bezrobocia jako

ZANIM BEZROBOTNY WRÓCI NA RYNEK

procentowy udzia³ liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej

W styczniu przygotowano indywidualne plany dzia³ania (IPD)

ludnoœci aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek

dla 326 bezrobotnych. Niemal wszyscy bezrobotni zareje-

bud¿etowych, prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie obrony

strowani w SUP realizuj¹ Indywidualny Plan Dzia³ania.

narodowej i bezpieczeñstwa publicznego.

Przypomnijmy, ¿e IPD to nic innego jak nakreœlenie œcie¿ki
powrotu osoby bezrobotnej na rynek pracy i zawiera listê czyn-

Bezrobocie w Polsce

noœci, które maj¹ wykonaæ obydwie strony, zarówno bez-

Stopa bezrobocia w grudniu 2017 roku wynios³a 6,6 proc. – po-

robotny, jak i Urz¹d. IPD przygotowuj¹ doradcy klienta.

informowa³o w komunikacie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej. To najlepszy wynik naszego rynku pracy od
stycznia 1991 roku. WskaŸnik ten by³ o 1,6 pkt proc. ni¿szy ni¿

STOPA BEZROBOCIA W NOWYM S¥CZU

rok wczeœniej, ale o 0,1 pkt proc. wy¿szy ni¿ w listopadzie.

4,1 proc. – tyle wynios³a stopa bezrobocia rejestrowanego
w Nowym S¹czu w koñcu grudnia 2017 r. (ostatnie dane G³ów-

Bez pracy pozostawa³o na koniec grudnia 1,08 mln osób –

nego Urzêdu Statystycznego). Statystyki GUS-u dotycz¹ce

o 15,4 tys. osób wiêcej ni¿ miesi¹c wczeœniej. W analogicznym

stopy bezrobocia ukazuj¹ siê póŸniej ni¿ dane liczbowe z po-

okresie 2016 roku (grudzieñ – listopad) odnotowano wzrost

wiatowych urzêdów pracy, dlatego te¿ dane te publikujemy

liczby bezrobotnych o 21,5 tys. osób (o 1,6 proc.).

w styczniu.
Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej
zg³oszonych przez pracodawców do urzêdów pracy w grudniu
2017 roku wynios³a 94,9 tys. i w porównaniu do listopada 2017
roku spad³a o 35,4 tys. (tj. o 27,1 proc.). Równie¿ w latach wczeœniejszych grudzieñ by³ miesi¹cem spadku liczby ofert pracy
w stosunku do listopada.
W ca³ym 2017 roku liczba bezrobotnych spad³a o 252,1 tys.
osób, tj. o 18,9 proc., podczas gdy w 2016 roku liczba
bezrobotnych spad³a o 228,2 tys. osób, tj. o 14,6 proc. Zatem
W stosunku do listopada stopa bezrobocia w Nowym S¹czu po-

tempo spadku liczby bezrobotnych w 2017 roku by³o silniejsze.

zosta³a bez zmian. W ujêciu rocznym natomiast obserwujemy
wyraŸny spadek, o 2,2 pkt. proc. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e

W projekcie bud¿etu na 2018 r. rz¹d przyj¹³, ¿e stopa
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W ca³ej Unii Europejskiej (UE) wskaŸnik ten wyniós³ 7,3 proc.
w grudniu – wobec 7,3 proc. w poprzednim miesi¹cu i wobec
bezrobocia wyniesie 6,4 proc. na koniec 2018 r.

8,2 proc. rok wczeœniej.

Bezrobocie w Unii Europejskiej

- dane za paŸdziernik) i w Hiszpanii (16,4 proc.), najni¿sz¹

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce spad³a do

w Czechach (2,3 proc.) w Niemczech i na Malcie (po 3,6 proc.).

Najwy¿sz¹ stopê bezrobocia zanotowano w Grecji (20,7 proc.

4,4 proc. w grudniu 2017 r. wobec 4,5 proc. w poprzednim
miesi¹cu, poda³ unijny urz¹d statystyczny Eurostat. Jeszcze

Stopa bezrobocia w procentach na koniec grudnia w po-

listopadzie 2016 r. wynosi³a 5,6 proc.

szczególnych krajach Unii Europejskiej: Czechy (2,3); Malta
(3,6); Niemcy (3,6); Wêgry (3,9); Holandia (4,2); Wielka

Eurostat mierzy zharmonizowan¹ stopê bezrobocia jako

Brytania (4,3); Polska (4,4); Rumunia (4,6); Austria (5,3); Esto-

procent osób w wieku 15-74 lata pozostaj¹cych bez pracy,

nia (5,4); Luksemburg (5,6); Dania (5,6); Bu³garia (6,1);

zdolnych podj¹æ zatrudnienie w ci¹gu najbli¿szych dwóch

Irlandia (6,2); S³owenia (6,2); Szwecja (6,5); Belgia (6,6);

tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ci¹gu ostatnich

S³owacja (7,4); Portugalia (7,8); £otwa (8,1); Finlandia (8,5);

tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych

Francja (9,2); Chorwacja (10); Cypr (11,1); W³ochy (10,8);

zawodowo w danym kraju.

Hiszpania (16,4); Grecja (20,9).

Stopa bezrobocia w strefie euro wynios³a 8,7 proc. w grudniu

W Stanach Zjednoczonych w grudniu bezrobocie nie zmieni³o

2017 r. wobec 8,7 proc. miesi¹c wczeœniej, poda³ unijny urz¹d

siê w stosunku do listopada i wynios³o 4,1 proc. W Turcji bezro-

statystyczny Eurostat. Rok temu wskaŸnik ten wynosi³ 9,7

bocie w grudniu wynosi³o 10,5 proc., a w Japonii delikatnie

proc.

wzros³o – 2,8 proc (o 0.1p. proc.).

Kompetencje cenione na lokalnym rynku pacy
Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie – Zespó³ Zamiejscowy w Nowym S¹czu, we wspó³pracy z firm¹
FAKRO, 8 lutego zorganizowa³ spotkanie koordynacyjne dla doradców zawodowych i szkolnych.
Wydarzenie pn. „Myœl jak pracodawca – poznaj kompetencje cenione na rynku pracy” odby³o siê
z udzia³em m.in. pracowników S¹deckiego Urzêdu Pracy.

Tematyka podjêta podczas spotkania by³a g³ównie skierowana
do doradców szkolnych i zawodowych. Rozpoczê³a Pani
Ma³gorzata Kwiatkowska – doradca zawodowy tematem „Cyfrowe tsunami na rynku pracy – jak przygotowaæ m³odzie¿ do
bezpiecznego surfowania w œwiecie pracy i zawodów
przysz³oœci”. Scharakteryzowa³a ona równie¿ „Barometr
zawodów 2018” – badanie trendów na rynku pracy, polegaj¹ce na sklasyfikowaniu zawodów pod k¹tem ich dostêpnoœci na nadwy¿kowe, zrównowa¿one oraz deficytowe.
Swoj¹ wizjê dotycz¹c¹ wymagañ w zakresie kwalifikacji,
kompetencji, specyfiki pracy, jak równie¿ potrzeb kadrowych
zaprezentowa³y przedstawicielki fundacji „Pomyœl o przysz³oœci”: Beata Martuœ-Ko³bon oraz Anna Korczyk. Omówi³y
one równie¿ temat kszta³towania postaw przedsiêbiorczych

wœród m³odzie¿y.
W ramach wizyty studyjnej uczestnicy zwiedzili park maszynowy i linie produkcyjne oraz zapoznali siê ze specyfik¹ zawodów i kompetencji w firmie.
Fot.: SUP

– Jest to nowa formu³a spotkañ koordynacyjnych, przybli¿aj¹ca doradcom zawodowym potrzeby kwalifikacyjne lokalnych
rynków pracy – mówi³a na rozpoczêcie konferencji Halina
Podgórny, dyrektor ds. personalnych w firmie Fakro. Kolejno
g³os zabierali Jakub Zapa³a z fundacji „Pomyœl o Przysz³oœci”
oraz Marta Olszewska – kierowniczka Zespo³u Zamiejscowego Wojewódzkiego Urzêdu Pracy.
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Kszta³cenie zawodowe na najwy¿szym poziomie
Symboliczne promesy na tworzenie Centrów Kompetencji Zawodowych otrzymali dyrektorzy trzech
s¹deckich szkó³. Przekazali je dyrektor Wydzia³u Edukacji Urzêdu Miasta Nowego S¹cza Józef Klimek
oraz dyrektor Inkubatora Przedsiêbiorczoœci Grzegorz Sus. To w sumie ponad osiem milionów z³otych
na kszta³cenie zawodowe.
Fot.: UMNS

Zespó³ Szkó³ Budowlanych, Zespó³ Szkó³ ElektrycznoMechanicznych i Zespó³ Szkó³ nr 1, czyli popularny gastronom
– to trzy szko³y, które dziêki dotacji z Unii Europejskiej poprawi¹
standardy œwiadczonych us³ug
– W ramach tych projektów realizowane bêd¹ kursy dla
m³odzie¿y, które dadz¹ dostêp do dodatkowych kompetencji
i kwalifikacji, które to z ca³¹ pewnoœci¹ przydadz¹ siê na rynku
pracy absolwentom, którzy opuszcz¹ mury szko³y – mówi³
Grzegorz Sus, dyrektor Inkubatora Przedsiêbiorczoœci, który
realizuje projekty pod nazw¹ „Utworzenie Centrum
Kompetencji Zawodowych” dla trzech s¹deckich szkó³.
– W projektach bior¹ udzia³ tak¿e nauczyciele. Tak¿e oni
podnosz¹ swoje kwalifikacje, uczestnicz¹c w kursach
doszkalaj¹cych i studiach podyplomowych. Poza tym pracownie szkolne zosta³y wyposa¿one w nowoczesny sprzêt.
Kwota ogólna doposa¿enia to dwa miliony z³otych. Kolejny
element tych projektów to udzia³ uczniów w sta¿ach zawodowych. Jest to taki fajny element, który pozwala uczniom na
zdobycie doœwiadczeñ w takich realnych warunkach pracy
w przedsiêbiorstwach. I jeszcze jeden punkt projektów, to stypendia dla uczniów, którzy osi¹gaj¹ najlepsze wyniki w nauczaniu przedmiotów zawodowych – doda³ Sus.

firmach gastronomicznych. Mamy te¿ nowoczesn¹ salê hotelarsk¹ z pokojem hotelarskim, który bêdzie s³u¿y³ do nauki
w zawodzie technika hotelarza – wymienia³a korzyœci z otrzymania promesy dyrektor szko³y, Barbara Œwiêtoñ. – Te
pieni¹dze to przede wszystkim poszerzenie oferty edukacyjnej
dla naszej m³odzie¿y, bo zawód gastronomiczny to nie tylko
gotowanie, ale te¿ ró¿nego rodzaju kwalifikacje. Prowadzimy
bardzo du¿o kursów i ciesz¹ siê one powodzeniem wœród
uczniów. To s¹ kursy obs³ugi kasy fiskalnej, zdobnictwa
cukierniczego, domowego wyrobu wêdlin, kursy potraw
regionalnych i wypieku chleba czy aran¿acji sto³ów. £¹cznie
zrealizujemy kursy w piêtnastu kwalifikacjach.

Zespó³ Szkó³ Elektryczno-Mechanicznych otrzyma³ promesê na 4 332 470 z³.

Zespó³ Szkó³ Budowlanych otrzyma³ promesê na 1 389,2 z³

– Zwiêkszyliœmy komfort pracy w pracowniach informatycznych i elektrycznych – mówi³ dyrektor szko³y Walenty Szarek. – Nie o pomyœlenia by³oby, gdybyœmy musieli z w³asnych
œrodków wyposa¿yæ te pracownie w klimatyzacjê, nowe meble
i bardzo nowoczesny sprzêt. Z tych œrodków uruchomiliœmy
piêæ pracowni kompletnie odnowionych. Sprzêt, który dostaliœmy, mimo szalonego tempa technologicznego, przez jakieœ
osiem do dziesiêciu lat bêdzie sprzêtem na czasie i który bêdzie dobrze s³u¿y³ m³odzie¿y. Szczególnie cieszê siê ze
sprzêtu, który otrzymaliœmy na doposa¿enie pracowni
teleinformatycznych. Jest to nowa bran¿a, nowy kierunek, a jego g³ówn¹ cech¹ jest to, ¿e sprzêt teleinformatyczny jest
piekielnie drogi.

– Centrum Kompetencji Zawodowych w bran¿y budowlanej,
jakie zosta³o utworzone w naszej szkole – mówi³ dyrektor
Andrzej Sojka – to na pewno dla nas wielka szansa na to, aby
kszta³ciæ w sposób nowoczesny. M³odzie¿ przychodz¹ca do
szko³y pragnie zdobywaæ wiedzê i praktyczne umiejêtnoœci na
sprzêcie, który w³aœciwie przystêpuje do realiów. Wa¿nym
aspektem jest te¿ mobilizowanie m³odzie¿y do bardziej
wytê¿onej pracy. Tutaj zwracam uwagê na stypendia, które s¹
fundowane w ramach projektu. Bardzo wa¿ne jest te¿
kszta³cenie kadry profesorskiej. Nauczyciele bêd¹ korzystaæ
z kursów i studiów podyplomowych na kierunkach, które
wychodz¹ naprzeciw potrzebom rynku budowlanego, na
przyk³ad budownictwa energooszczêdnego.

Zespó³ Szkó³ nr 1 otrzyma³ promesê na 2 456 024 z³.
– Doposa¿yliœmy pracownie technologii gastronomicznej, ale
te¿ pracowniê obs³ugi klienta z nowoczesnymi panelami
kelnerskimi, co teraz jest ju¿ standardem we wszystkich

Pieni¹dze na tworzenie Centrów Kompetencji Zawodowych zosta³y pozyskane z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego i zosta³y ju¿ przekazane szko³om, które
realizuj¹ swoje projekty od wrzeœnia 2017 roku.

