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W obecnej sytuacji
szczególnego
znaczenia nabiera
jak najściślejsza
współpraca służb
zatrudnienia
z przedsiębiorcami
– ROZMOWA ZE
ZDZISŁAWEM
SZCZEPKOWSKIM,
DYREKTOREM
WOJEWÓDZKIEGO
URZĘDU PRACY
W OLSZTYNIE.
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Mimo trudnej sytuacji

przedsiębiorcy Się

nie poddają!
— Od ponad roku pracodawcy —
jak my wszyscy — muszą radzić
sobie z pandemią koronawirusa
i ograniczeniami z nią związanymi.
Dużo się zmieniło przez ten czas?
— Rok temu o tej porze dopiero
wchodziły w życie ograniczenia
i restrykcje. Nikt nie wiedział, ile
to potrwa, jak się odbije na gospodarce i jak przełoży się na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Mieliśmy
pewien czas marazmu, wyczekiwania na to, co będzie.

Dziś już tego na szczęście nie ma.
Wszyscy doskonale zdajemy sobie
sprawę, że z COVID-19 przyjdzie
nam jeszcze długo funkcjonować.
Myślę, że nauczyliśmy się już szybko reagować na kolejne zmiany sytuacji. Wiele firm na dobre przerzuciło się na pracę zdalną (jeśli miały
taką możliwość) co praktycznie
uodporniło je na różnego rodzaju
restrykcje sanitarne. Duża część
przedsiębiorstw dostosowała swoją
ofertę do nowych oczekiwań konsumentów i z powodzeniem realizuje
zakładane cele. Nie chcę przez to
powiedzieć, że jest zupełnie dobrze
— bo nie jest. Ale pozytywne jest to,
że biznes nie stanął, że firmy działają mimo wszystkich przeszkód, na
jakie trafiamy.

Fot. Archiwum Urzędu Marszałkowskiego

— Mamy chyba coraz większą
świadomość tego, jak ważna
jest gospodarka — zwłaszcza ta
lokalna.
— Dokładnie. Wiadomo, że
w pierwszej kolejności musimy
troszczyć się o zdrowie i życie ludzi,
koronawirus to nie przelewki. Ale
bez sprawnie działających przedsiębiorstw, które zapewniają
pracę i byt mieszkańcom,
a także olbrzymie wpływy do budżetu w formie podatków, daleko nie zajedziemy.
To ma szczególne znaczenie
w kontekście regionalnym i lokalnym. Dziś

powinniśmy pieczołowicie dbać
o każdą firmę w swoim mieście i powiecie. Bez tej lokalnej solidarności wiele przedsiębiorstw może nie
przetrwać. A to będzie rzutowało na
sytuację całej społeczności.
— Jak zmienił się rynek pracy
przez ten rok, przede wszystkim na
Warmii i Mazurach?
— Na szczęście nie odnotowaliśmy dużego wzrostu bezrobocia,
a tego wszyscy się obawiali. Upowszechnienie pracy zdalnej otworzyło wielu osobom możliwość
zatrudnienia w przedsiębiorstwach
z całej Polski bez opuszczania naszego regionu. Poza tym nasze
firmy są coraz bardziej otwarte na
zdalną współpracę ze specjalistami
z całego kraju. To olbrzymi wzrost
możliwości. Rynek bardzo szybko
dostosował się do nowych realiów.
Są oczywiście branże, które nie
mają takiej możliwości, jak choćby
hotele. Tutaj potrzeba zdecydowanych działań ze strony rządu,
bo w perspektywie kolejnego lockdownu cała branża może drastycznie ucierpieć. A to przecież jeden
z filarów naszego regionu.
— Co znajdziemy w najnowszym
wydaniu Biznesu Warmii i Mazur —
Pracodawcy?
— Przede wszystkim prezentację
najważniejszych i często najciekawszych firm z naszego regionu.
To doskonałe źródło inspiracji dla
wszystkich, którzy szukają nowej
pracy. Skorzystać z tego mogą również przedsiębiorcy, którzy poszukują nowych kontrahentów.
Jak zawsze, „Biznes WiM” to również rankingi i analizy biznesowe.
Polecam je wszystkim tym, którzy
chcą mieć lepszą wiedzę o aktualnej
sytuacji w regionie. Życzę owocnej
lektury!
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HR
czyli ludzie
od ludzi

Specjaliści od HR, czyli zarządzania zasobami ludzkimi, bywają utożsamiani z kadrowymi.
Choć i jedni, i drudzy zajmują się sprawami pracowników, ich zainteresowania i kompetencje
są nieco inne. Ula Zając-Pałdyna, prowadząca blog „HR na obcasach”, tłumaczy, dlaczego każdej firmie
potrzebne jest wsparcie właśnie takich specjalistów.

— Czy dział HR powinien być w każdej firmie? Także małej?
— To, że firma nie jest duża, nie
zmienia tego, że jej menadżerowie
mogą nie umieć prowadzić rozmów
kwalifikacyjnych czy zadawać odpowiednich pytań pracownikom,
kiedy chcą zadbać o ich rozwój czy
awans.

Jeżeli jako organizacja nie
możemy sobie pozwolić, np.
ze względów finansowych,
na to, żeby mieć cały dział
HR, to warto zatrudnić
chociaż jednego HR-owca
albo skorzystać ze wsparcia
konsultanta lub agencji.
Odciąży ona firmę w pewnych
kwestiach, przekaże wiedzę i będzie budować fajny wizerunek tej
organizacji jako pracodawcy. Małe
organizacje mogą polec właśnie na
tym obszarze, działając po oma-

nimowe ankiety czy pytania, choć
pewnie wielu prezesów uważa, że
każdy pracownik mógłby zadać im
je bezpośrednio. My wiemy, że to
nie jest takie łatwe, bo ludzie często nie czują się partnerami dla
prezesa czy zarządu.

Ula Zając-Pałdyna jest
autorką książki
„Employer branding po polsku!”

— A gdyby naszą rozmowę przeczytał ktoś, kto zapragnie zmienić
swoją karierę i zostać HR-owcem?
Jakie kompetencje mu w tym
pomogą?
— Myślę, że do tego, by pełnić
taką rolę, trzeba lubić ludzi. Potrzebna jest też empatia, ponieważ
to ona umożliwia stanie się tym
buforem, o którym rozmawiałyśmy. Na pewno ważna jest też komunikatywność oraz umiejętność
szybkiego uczenia się. Wiedzy stale
przybywa, ciągle się coś zmienia.

Fot. Archiwum prywatne

— Jakie zadania stoją przez działem
HR?
— To zależy od roli, jaką pełni
w organizacji. Jeżeli usługową, to
pewnie będzie odpowiadał po prostu na potrzeby biznesu, potrzeby
działu sprzedaży, zarządu... Jeżeli
pełni rolę doradczą, rolę partnera,
to znacznie rozszerza się zakres jego
działań i odpowiedzialności. Ma
możliwość edukowania przełożonych w zakresie np. rekrutacji, szkoleń, komunikacji z pracownikami
czy na przykład kwestii zwalniania
pracowników i oceny pracowniczej,
przekazywania informacji zwrotnej.
Obszarów HR-owych jest mnóstwo.
Od kwestii typowo rekrutacyjnych,
przez rozwój pracowników i budowanie marki pracodawcy, czyli
employer branding, aż po HR biznes partnerów*.

cku. Dzieje się wtedy np. tak, że
kandydaci są pytani na rozmowie
kwalifikacyjnej o elementy, które
są niezgodne z prawem pracy czy
ustawą o ochronie danych osobowych, albo nie dostają informacji
zwrotnej na koniec rekrutacji. HR
jako dział supportowy (wspomagający) jest postrzegany jako ten,
który nie przynosi pieniędzy. Ale
przecież, gdyby nie odpowiednia rekrutacja, gdyby nie rozwój pracowników, gdyby nie odpowiedni ludzie
we właściwie miejscach, to trudno
byłoby realizować cele biznesowe.
Warto więc odpowiedzieć sobie na
pytanie, czy na pewno sami jesteśmy w stanie przyciągnąć do swojej organizacji odpowiednich ludzi,
motywować ich i rozwijać, a także
dobrze się z nimi rozstawać. Dział

HR w tym wspiera i daje narzędzia
do zarządzania pracownikami,
a także odciąża pozostałe działy
wtedy, kiedy trzeba np. przekazać
odpowiedź kandydatom do pracy,
kiedy menadżerowie nie mają na
to czasu.
— Czy pracownicy HR stanowią
bufor pomiędzy pracownikami i ich
przełożonymi?
— Oczywiście. W tym celu buduje
się odpowiednie kanały i sposoby
komunikacji. Po drugie, pracownicy bardzo często mają większe
zaufanie do działu HR niż do prezesa. Krygują się przed pójściem
na spotkanie z szefem, nie potrafią
go zapytać o coś na korytarzu. To
HR dba więc o to, żeby np. w kuchni pojawiła się skrzynka na ano-

— Prawo pracy trzeba mieć w małym paluszku?
— W małym paluszku może
nie, ale dobrze jest się w prawie
orientować, choćby po to, żeby
umieć przygotować dokumenty
do rozstania z pracownikiem, czy
poradzić sobie w sytuacji, kiedy
menadżer chce dać karę pracownikowi. Jestem prawnikiem i muszę
przyznać, że to mi bardzo ułatwia
moją pracę, bo wiem, gdzie zajrzeć,
nawet jeśli czegoś nie pamiętam.
— Pani jest prawnikiem, a inni?
— Jako HR-owcy często pracują
osoby po psychologii czy zarządzaniu zasobami ludzkimi. Ale
wykształcenie jest kwestią dodatkową.
Wiedza z zakresu HR dostępna
jest w zasięgu ręki, więc możemy
mnóstwa rzeczy dowiedzieć z blogów, podcastów, bo ludzie od HR
dzielą się swoim doświadczeniem
w Internecie. Najważniejsze jest
jednak, żeby umieć pracować
z ludźmi i czerpać z tego przyjemność.

— Skoro o przyjemności mowa...
Chyba trudno o nią, kiedy trzeba
przeprowadzić rozmowę rozstaniową? To duże obciążenie?
— Wiele zależy od świadomości
tego, jaką rolę pełnimy. Ja muszę
przyznać, że temat rozstań z pracownikami to obszar, z którego
czerpię dużo pozytywów, ponieważ
pełnię w nich rolę tego wspomnianego bufora pomiędzy dwiema bardzo zaangażowanymi emocjonalnie
osobami: przełożonym i pracownikiem. Moje zadanie polega na tym,
by dobrze przygotować przełożonego i dać coś od siebie tej osobie,
która odchodzi z firmy i zostaje bez
pracy. Zawsze w takich sytuacjach
oferuję swoje wsparcie w przejrzeniu CV, informację zwrotną
oraz, jeśli jest to możliwe, proszę
przełożonego o to, by przygotował pracownikowi odchodzącemu
z firmy referencje. Moim zdaniem
rola HR-owca w takiej sytuacji jest
bardzo ważna, bo daje wsparcie obu
osobom.
Daria Bruszewska-Przytuła

* HR biznes partner razem z działem
biznesu tworzy politykę kadrową. Jego
zadaniem jest m.in. wspieranie rozwoju
pracowników w oparciu o analizy dotyczące kompetencji przyszłości.

HR, czyli co?

1. Human Resources to zasoby
ludzkie. Specjaliści od HR
zajmują się zarządzaniem tymi
zasobami.
2. Dział HR nazywany bywa też
czasem działem personalnym.
3. HR można podzielić na tzw.
HR twardy (odpowiedzialny
za sprawy administracyjne
i kadrowo-płacowe) i HR
miękki (dbający o pozyskiwanie
pracowników i rozwijanie ich
potencjału).
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Stopa bezrobocia w kraju i województwie warmińsko-mazurskim – 2020-2021 rok
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Źródło: dane GUS

Wykorzystanie rozwiązań zawartych w tarczy antykryzysowej – zdania realizowane przez powiatowe urzędy pracy – stan 22 marca 2021 r.
Forma pomocy

Liczba wniosków,
które wpłynęły do urzędu

Liczba wniosków
rozpatrzonych pozytywnie

Liczba ochronionych
miejsc pracy

Kwota wypłaconego
dofinansowania w PLN

Dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników
dla MŚP (art. 15zzb)

7 891

6 784

39 956

154 689 649,09

Dofinansowanie części kosztów
prowadzenia działalności
gospodarczej dla przedsiębiorców
samozatrudnionych (art. 15zzc)

13 882

12 021

12 021

61 831 710,56

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy
(art. 15zzd)

63 773

58 957

58 854

293 088 635,14

Dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników
dla NGO (art. 15zze)

191

142

890

3 994 953,19

Dotacja dla mikro i małych
przedsiębiorstw określonych branż
(art. 15zze4)

3 358

2 787

2 784

13 920 000,00

OGÓŁEM

89 095

80 691

114 505

527 524 947,98

Źródło: dane powiatowych urzędów pracy

Wykorzystanie rozwiązań zawartych w tarczy antykryzysowej – zdania realizowane przez WUP w Olsztynie – wg stanu na 22.03.2021 r.
Podstawa

Złożone

Ochronione miejsca pracy

Łączna kwota przekazanych środków
(w zł)

Wsparcie dla przedsiębiorców
na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – art. 15 g

1 848

58 226

187 054 584,03

Dofinansowanie ze środków FGŚP do wynagrodzeń
pracowników, którzy wykonują czynności
zawodowe dotyczące zabytku lub infrastruktury
z nim związanej – art. 15 ga

1

81

688 093,91

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków
FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników
nieobjętych przestojem – art. 15gg

1 726

21 481

88 863 479,00

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
z określonych branż

738

5 185

19 255 686,00

OGÓŁEM

4 457

84 973

295 861 842,94

Źródło: dane WUP w Olsztynie
26921otbr-A -G

26921otbr-a-G
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RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIM
O SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY ROZMAWIAMY ZE ZDZISŁAWEM SZCZEPKOWSKIM,
DYREKTOREM WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W OLSZTYNIE.
– Panie dyrektorze, jaki był rok
2020 na rynku pracy?
– Odpowiadając jednym słowem:
trudny. Szerzej: gdyby nie ograniczenia spowodowane pandemią
koronawirusa – mógłby to być rekordowo dobry rok. Do marca bezrobocie systematycznie się zmniejszało, jednak w kwietniu dotknęła
nas pandemia i nastąpił jego szybki
wzrost. Cofnęliśmy się do stanu
z 2019 r., a w maju do poziomu
z 2018 r. Powszechne były wtedy
obawy, że na rynku pracy wystąpi
głęboki kryzys. To, że tak się nie stało, to głównie efekt ochrony miejsc
pracy przez tzw. tarczę antykryzysową. W październiku, listopadzie
i grudniu liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy była niższa
od stanów z 2018 r., ale wyższa niż
w 2019 r. Rok zamknęliśmy bezrobociem na poziomie 51,5 tys. osób
i stopą bezrobocia rejestrowanego w wysokości 10,1%. W skali
roku był to wzrost o 5,7 tys. osób,
tj. o 12,6%. W kraju liczba bezrobotnych wzrosła w tym czasie
o 180,4 tys. osób, tj. o 20,8%.
– Czy w minionym roku
zaobserwowano jakieś
specyficzne zjawiska
na rynku pracy?
– Do takich zjawisk można m.in.
zaliczyć nierównomierny wzrost
bezrobocia w regionie. W powiatach nidzickim, braniewskim
i działdowskim odnotowano spadek liczby bezrobotnych – odpowiednio o 2,8%, 2,0% oraz 0,6%.
Najwyższy wzrost bezrobocia
wystąpił natomiast w miastach
na prawach powiatu – w Elblągu
(o 38,6%) i w Olsztynie (o 25,8%),
a także w powiecie olsztyńskim
(23,8%). Wzrost bezrobocia w regionie nie wynikał jednak ze zwiększonych rejestracji, a głównie z zahamowania wyrejestrowań. W trudnych
warunkach pandemii nie nastąpił,
jak się spodziewano, wzrost zwolnień grupowych. Zwiększyła się
niestety liczba osób rejestrujących
się w urzędach pracy w wyniku
zwolnień z przyczyn dotyczących
zakładów pracy, nie spełniających
kryteriów zwolnień grupowych.
O blisko 21% zmniejszyła się
liczba ofert pracy zgłoszonych do
powiatowych urzędów pracy,
z 53 tys. w 2019 r. do 42 tys. rok
później, jednocześnie wzrosło zapotrzebowanie na zatrudnienie
cudzoziemców. W 2020 r. powiatowe urzędy pracy zarejestrowały

W 2020 r. w WUP
w Olsztynie złożono

3 232 wnioski
wypłacono ponad

266 323 tys. zł
dofinansowując

76 519 miejsc pracy
blisko 47,8 tys. oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom – było
to aż o 64,8% więcej niż w 2019 r.
Wzrosła także liczba wydanych
przez urzędy pracy zezwoleń na
prace sezonowe (948 zezwoleń,
o 12,3% więcej niż przed rokiem).
Odbyło się to przy zmniejszeniu
liczby zezwoleń na pracę wydanych przez wojewodę (spadek aż
o 38,4% – o 4,3 tys. zezwoleń). Ciekawe jest, że w czasach pandemii
poprawiła się aktywność zawodowa mieszkańców w województwie.
Z badań aktywności ekonomicznej
ludności opublikowanych przez
GUS wynika, że współczynnik aktywności zawodowej zwiększył się
w IV kwartale z 52,8% do 54,3%,
a wskaźnik zatrudnienia z 51,4%
do 53,0%. Jednocześnie według
BAEL stopa bezrobocia zmniejszyła się do poziomu zaledwie
2,4% wobec 3,1% w kraju. Różnica
pomiędzy stopą bezrobocia rejestrowanego a stopą bezrobocia wg
BAEL wynosi aż 7,1 pkt proc. i nie
da się jej wytłumaczyć tylko różnicami metodologicznymi (dla kraju
różnica ta wynosi 3,1 pkt proc.).
Świadczy to niestety o znacznym
zakresie pracy w szarej strefie
i rejestrowania się w urzędzie pra-

cy tylko po to, aby otrzymać prawo
do ubezpieczenia zdrowotnego.
– Wspomniał pan dyrektor o tarczy
antykryzysowej – czy urzędy pracy
odegrały w niej jakąś rolę?
– Ależ oczywiście. Oprócz ZUS, Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku
Gospodarstwa Krajowego – moim
zdaniem najefektywniejszą, bo najszybszą pomoc w ramach tarczy
antykryzysowej świadczyły urzędy
pracy – Wojewódzki Urząd Pracy
ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
i powiatowe urzędy pracy z Funduszu
Pracy. O skali tej pomocy świadczy to,
iż w 2020 r. w WUP w Olsztynie złożono 3 232 wnioski, wypłacono ponad 266 323 tys. zł, dofinansowując
76 519 miejsc pracy.
– A jak wygląda sytuacja
na rynku pracy w tym roku?
– Najogólniej mówiąc, nie uległa
ona dotychczas znacznemu pogorszeniu. Wprawdzie stany bezrobotnych są wyższe od ubiegłorocznych
o około 10 procent, ale nie przekraczają liczby osób zarejestrowanych
w urzędach w tym samym czasie
w 2019 r. W styczniu bieżącego
roku w urzędach pracy figurowało

54,2 tys., a w lutym 54,8 tys. osób.
Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w regionie do 10,7%,
a w kraju do 6,7%. W 2021 r. nie
obserwujemy zwiększonych zgłoszeń zwolnień grupowych, ale nie
rośnie też liczba ofert pracy. Relatywnie dobra sytuacja jest efektem
kontynuowania przez wojewódzki
i powiatowe urzędy pracy wsparcia
w ramach tarczy antykryzysowej.
– Jakie są prognozy i wyzwania
na dalsze miesiące tego roku?
– Obecnie sytuacja na rynku pracy cechuje się dużą niepewnością.
Tak naprawdę wszystko zależeć
będzie od czasu i skali wprowadzonych ograniczeń oraz powodzenia
programu szczepień. Wprowadzony ostatnio w regionie, a następnie
w całym kraju lockdown nie napawa optymizmem. Dzisiaj najtrudniejszą sytuację ma branża turystyczna. Region nie otrzymał rządowego wsparcia na wzór wsparcia
adresowanego do gmin górskich.
Wnioski o dofinansowanie miejsc
pracy z tytułu przestoju ekonomicznego, zmienionego wymiaru czasu
pracy, znacznego obniżenia obrotów przedsiębiorcy mogą składać
do 10 czerwca br. Termin składania

wniosków z tytułu wsparcia branży turystycznej (art. 15 gga ustawy
antycovidowej) upływa z końcem
marca. Mamy jednak nadzieję, że
zostanie on wydłużony. Po zakończeniu wsparcia zapewne część firm
nie przetrwa. Należy wówczas liczyć
się ze zwiększoną liczbą zwolnień
i wzrostem liczby osób rejestrujących się jako bezrobotni. Liczymy
jednak na sezonowe ożywienie na
rynku pracy, a także na elastyczne
dostosowanie się przedsiębiorstw
do zmieniającej się sytuacji. Należy
brać również pod uwagę, iż na rynek
pracy wejdzie nam mniej niż w latach poprzednich młodzieży. Mimo
to według szacunków powiatowych
urzędów pracy bezrobocie na koniec bieżącego roku może przekroczyć 58 tys. osób. W obecnej sytuacji
szczególnego znaczenia nabiera jak
najściślejsza współpraca służb zatrudnienia z przedsiębiorcami.

26921otbr-B-G

6

PARTNER
WYDANIA
WUP OLSZTYN

Wa r m i i i M a z u r

PRACODAWCY

PARTNER
WYDANIA

Wa r m i i i M a z u r

7

WUP OLSZTYN

PRACODAWCY

Pokonaj stres i zdobądź
pracę marzeń!
Kiedy już jesteś na dobrej drodze do otrzymania wymarzonego
stanowiska, nagle pojawia się groźny przeciwnik, który wszystko
psuje. Sprawia, że pocą się twoje dłonie i zapominasz najprostsze
rzeczy. To stres. Na szczęście można go pokonać.

Pewność siebie to podstawa
Twojego sukcesu!

1. Odpowiednie przygotowanie

Tak jak przygotowywałaś się do
egzaminu w szkole, tak przygotuj
się do rozmowy kwalifikacyjnej.
Solidnie i z wyprzedzeniem. Przygotowanie się do rozmowy o pracę
wpisz do kalendarza, jako jedno
z zadań do wykonania. Poświęć na
to czas. Przygotuj CV i inne dokumenty, potwierdzające Twoje
osiągnięcia zawodowe.

Jeśli dobrze przygotujesz
się na spotkanie, będziesz
bardziej spokojny,
opanowany i pewniejszy
siebie. Wiedza, którą
przyswoisz przed rozmową
da ci pewność, że nie musisz
stresować niezręczną ciszą
lub zakłopotaniem podczas
zadanego ci pytania przez
rekrutera.

Dlatego wcześniej zapoznaj się
z pytaniami, które może ci on zadać
i przygotuj swoją odpowiedź.
Zaplanuj także wcześniej logistykę, typu dojazd do pracy. Pamiętaj,
że zawsze lepiej jest być przed czasem, niż się spóźnić. To ostatnie jest
w ogóle nie dopuszczalne!
Dzień wcześniej przygotuj sobie
odpowiednie ubranie. Banał? Być
może. Ale wyobraź sobie, że na
chwilę przed wyjściem w popłochu
szukasz odpowiedniego krawata do
koszuli. Albo nie możesz znaleźć
pantofli. To tylko zwiększy Twój
stres.
Upewnij się także, że dobrze zapisałaś nazwisko i numer kontaktowy
rekrutera, a także dokładną godzinę spotkania.

riuszu – dzięki temu zachowasz
spokój w czasie poprzedzającym
planowane spotkanie.

3. Przećwicz swoje odpowiedzi

Na profesjonalnych stronach
sprawdź, jakie pytania najczęściej padają podczas rozmowy rekrutacyjnej.
Przygotuj się także na niespodziewane pytania. Miej w głowie kilka niebanalnych odpowiedzi, pomysłowych
i oryginalnych. Możesz poprosić kolegę lub koleżankę, żeby przygotował
Ci serię pytań. Jeśli nie masz takiej
osoby, poćwicz przed lustrem. To
zmniejszy szanse na to, że zablokujesz
się lub powiesz coś nie tak.
Wypada także, abyś wiedział coś
o firmie, w której zamierzasz pracować. Pracodawca poświęcił ci czas
– dokładnie zapoznał się z wysła-

2. Uruchom wyobraźnię

Co czujesz, jeśli zamykasz oczy
i widzisz jak Twój przyszły szef gratuluje Ci nowego stanowiska? Jakie
emocje wtedy Ci towarzyszą?
Technika wizualizacji znana
jest od wieków. Ludzie, którzy
odnoszą największe sukcesy, często stosują techniki wizualizacji,
aby pokonać nerwy. Przed rozmową kwalifikacyjną odegraj jej
przebieg w swojej głowie. Oczyma wyobraźni zobacz, jak wchodzisz do pokoju. Poczuj spokój
i pewność, że wszystko masz
pod kontrolą. Wyobraź sobie, że
przekonująco i błyskotliwie odpowiadasz na pytania, budujesz
przyjazną relację z rekruterem
i opuszczasz pokój zadowolony
z tego, jak wypadłaś. Skup się
na najlepszym możliwym scena-

nymi przez ciebie dokumentami
aplikacyjnymi. Grzeczność wymaga,
abyś przed rozmową kwalifikacyjną dowiedział się więcej o firmie,
w której zamierzasz pracować.
Dzięki temu unikniesz również zdenerwowania wówczas, gdy pojawi
się pytanie o historię firmy, w której
się znalazłeś.

4. Myśl pozytywnie

Samo zaproszenie na rozmowę
rekrutacyjną świadczy o tym, że
zrobiłeś dobre pierwsze wrażenie
i wydajesz się spełniającym wymagania kandydatem. Rekruter jest
twoim partnerem do rozmowy,
który chciałby cię bliżej poznać.
Dlatego nabierz większej pewności
siebie, uwierz w swoje siły i spróbuj
przekonać go do swojej racji.

Celem rekrutera jest
tylko i aż wyłonienie
najlepszego kandydata
na dane stanowisko pracy.
Celem kandydata jest
zdobycie pracy, którą jest
zainteresowany. Obie strony
powinny zatem usiąść do
rozmów w roli partnerów.
Potraktuj rozmowę rekrutacyjną
jak wyzwanie. Przypomnij sobie
swoje sukcesy i skoncentruj się na
tych cechach, które sprawiają, że
jesteś właściwym kandydatem na
to stanowisko. Nie wymagaj od
siebie zbyt wiele – Twoje odpowiedzi nie muszą być idealne.
Nie myśl też o rzeczach, na które
nie masz wpływu – na przykład
o tym, jak wypadli inni kandydaci. Zamiast tego skup całą swą
energię na tym, by dać z siebie
wszystko.

I na koniec:

Źródło: pixabay

R

ozmowa kwalifikacyjna
jest bardzo stresogenną
sytuacją. Czasem zdarza
się, że najbardziej przygotowany do niej kandydat,
zaczyna tracić grunt pod nogami.
Silne emocje i lęk przed porażką
mogą niestety przełożyć się na nasz
wynik.
Stres przed rozmową kwalifikacyjną jest często spowodowany strachem przed nieznanym. Są jednak
sposoby na to, żeby stres okiełznać.
Jakie?

Rozmowa rekrutacyjna to nic
strasznego. Jak dobrze wiesz, wiele osób przed Tobą ma za sobą już
takie doświadczenie. Potraktuj to
jako nowe życiowe wyzwanie.
Zarówno tobie, jak i pracodawcy
zależy na wspólnym porozumieniu i miło przebytej rozmowie. Pamiętaj, że rekruter nie jest Twoim
wrogiem, tylko sprzymierzeńcem.
W końcu to Ciebie zaprosił na tę
rozmowę.
oprac. Aleksandra Tchórzewska
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Powiat działdowski inwestycyjnym perpetuum mobile

Paweł Cieśliński – starosta
powiatu działdowskiego

Powiat
działdowski,
w czasie trwania kadencji starosty Pawła Cieślińskiego, realizuje rekordową liczbę niemal
60 inwestycji! — Realizujemy wiele projektów
z dofinansowaniem, czego
dowodem są środki, które
otrzymaliśmy z tarczy
rządowej. Stanowi ona rekompensatę procentową
zaplanowanych inwestycji. Z pierwszej puli otrzymaliśmy 4 624 000 zł,
z drugiej 10 000 000 zł,
łącznie ponad 14 mln zł.
Będziemy inwestować

w
drogi
powiatowe,
oświatę, a także szpital.
Ten rok będzie dla powiatu bardzo pracowity.
Inwestycje są jednak
odpowiedzią na potrzeby
naszych
mieszkańców
— mówi Paweł Cieśliński – starosta działdowski.
Już teraz powiat działdowski może pochwalić

się pięknymi, wyremontowanymi drogami. Jest
estetycznie, wygodnie,
ale przede wszystkim
bezpiecznie. W latach
2019 – 2020 powiat
działdowski zrealizował
łącznie 11 inwestycji
drogowych uzyskując do
każdej z nich dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych.
Pięć

Fot. powiat działdowski

fot. Zuzanna Leszczyńska

Powiat działdowski z inwestycji słynie, fakt ten widać wyraźnie na przestrzeni ostatnich lat. W realizacji zamierzonych celów
nie przeszkadza nawet trwająca pandemia. W tym roku przed nami kolejna imponująca liczba inwestycji drogowych.

Przebudowa drogi powiatowej odc. Gralewo – Turza Wielka

zostało
wykonanych
w 2019 roku i 6 w 2020 r.
W 2021 roku powiat
planuje przeprowadzić
3 inwestycje drogowe,
na które również oczekuje uzyskania dofinansowania z Rządowe Funduszu Rozwoju Dróg.
Ponadto przygotowano
do realizacji wiele remontów dróg i mostów
na drogach powiatowych
ze środków własnych.
W roku 2021, pomimo
trwającej pandemii, powiat działdowski nie
zwalnia tempa. — W trakcie marcowej sesji Rady
Powiatu Działdowskiego
przedstawiliśmy wnioski
dotyczące tegorocznych
inwestycji. A ich liczba
jest naprawdę imponująca! Są one odpowiedzią
na potrzeby i sygnały
mieszkańców. Inwestycje przeprowadzamy bowiem przede wszystkim
z myślą o nich. I cieszymy się słysząc, że mieszkańcy są zadowoleni, to

Przebudowa ulicy Nowej w Płośnicy

nas motywuje do dodatkowej, bardzo intensywnej pracy — podkreśla
starosta działdowski.
W budżecie na 2021
rok zaplanowano aż
15 991 772,00 zł na inwestycje drogowe, z czego
8 517 386,00 zł pochodzi z budżetu powiatu,
7 370 000,00 z Funduszu
Dróg Samorządowych,
a 679 386,00 zł z budże-

tów gmin. — Cieszymy
się z kolejnych, dużych
pieniędzy, które trafiły
do powiatu działdowskiego. Środki pozwolą
na realizację oczekiwanych przez mieszkańców
inwestycji.
Dziękujemy za pomoc, wsparcie
i działamy dalej — mówił Paweł Cieśliński
– starosta działdowski.

O ,,Południowych Mazurach”
jest już głośno w całym województwie. Strategia tworzona
jest dla czterech powiatów:
działdowskiego, nidzickiego,
szczycieńskiego i piskiego.
Łączy je bowiem wspólny interes: pozyskanie środków
finansowych z województwa
w celu zmniejszeni różnic
w regionie warmińsko-mazurskim.
Wspomniane
powiaty
są
zmarginalizowane w stosunku do innych obszarów, a stanowią niemal 25% obszaru
województwa warmińsko-mazurskiego. Łączy je wiele cech
wspólnych, ale i podobne problemy.
— Opracowujemy wspólny
plan rozwoju, który dotyczy
spójności
komunikacyjnej,
wyeliminowania
deficytów
na drogach ekspresowych
w województwie, integracji
transportu
pasażerskiego,
rozbudowy sieci połączeń komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Mamy zamiar
opracować wspólnie plan roz-

woju szpitali z perspektywą
na 5–10 lat do przodu. Ponadto pracujemy nad skoordynowaniem tworzenia nowych
profili w szkołach ponadpodstawowych, by nie dublowały
absolwentów danej branży
w naszym subregionie. Nasze działania opierają się na
współpracy, a nie rywalizacji
— podkreśla Paweł Cieśliński
– starosta działdowski.
Aktualnie partnerstwo jest
na etapie pogłębiania diagnozy
społeczno–gospodarczej
i środowiskowo–przestrzennej
obszaru
partnerstwa
– analizowane są (przy współpracy z doradcami Związku
Miast Polskich) dane statystyczne, dane pozyskane od
26 jednostek samorządu terytorialnego
wchodzących
w skład partnerstwa, badane
są powiązania funkcjonalne
i dostępność usług publicznych na obszarze. Zostały
przeprowadzone
badania
młodzieży
ostatnich
klas
szkół średnich dotyczące
planów życiowych i zawodowych, prowadzone były
również badania ankietowe

mieszkańców obszaru partnerstwa. Diagnoza pogłębiona
obszaru pozwoli na zidentyfikowanie problemów, wyzwań
i potencjałów partnerstwa,
jego silnych i słabych stron,
szans
oraz
zagrożeń
i będzie stanowiła podstawę
do wyboru strategicznych
celów rozwojowych partnerstwa. Jednocześnie wyniki
diagnozy pozwolą na zweryfikowanie wstępnych kierunków strategicznych partnerstwa, przyczyniając się do ich
potwierdzenia,
modyfikacji
lub zmiany.
— Współpraca między powiatami jest wzorowa. Wszystkie gminy przyłączyły się
do podpisania porozumienia
i wspólnych działań w kwestii opracowania strategii i jej
głównych celów — zaznacza
Paweł Cieśliński.
Oprócz świadczenia usług na
wyższym poziomie wspólnym
celem łączącym cztery powiaty jest również rozwój turystyki. — Wszystkie nasze powiaty
są atrakcyjne turystycznie.
Nie mamy może tak wielkich
jezior jak powiaty wysunięte

fot. powiat szczycieński

Podstawą jest współpraca, nie rywalizacja

Pod koniec czerwca 2020 roku starostowie: działdowski – Paweł Cieśliński, piski
– Andrzej Nowicki, nidzicki – Marcin Paliński i szczycieński – Jarosław Matłach
podpisali w Szczytnie porozumienie w sprawie utworzenia Obszaru
Funkcjonalnego „Południowe Mazury” subregionu Warmii i Mazur,
składającego się z 26 jednostek samorządu terytorialnego (powiatu działdowskiego, powiatu nidzickiego, powiatu piskiego, powiatu szczycieńskiego oraz 22 gmin).

na północ, ale mamy mnóstwo terenów zielonych, lasów i mniejszych jezior, które
stanowią ogromne zaplecze
turystyczne i są chętnie odwiedzane — mówił Paweł Cieśliński– starosta działdowski.
Wspomniany obszar został
sklasyfikowany w powstającej strategii jako podlegający
marginalizacji, z miastami

tracącymi na znaczeniu. Konieczne było więc wypracowanie założeń wspólnej strategii
dla Obszaru Funkcjonalnego
„Południowe Mazury”, wskazującej
kierunki
rozwoju
gospodarczego,
możliwości
wspólnych działań inwestycyjnych. Zawarte porozumienie prowadzi do ujednolicenia
całego obszaru partnerstwa.
2721nizd–a–M
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Rozbudowa sali gimnastycznej
przy ZSZ nr 1 w Działdowie

Fot. EPDZ

ZSZ nr 1 w Działdowie

SPZOZ w Działdowie

Rozbudowa sali gimnastycznej
przy Zespole Szkół Zawodowych
nr 1 im. gen. S. Kaliskiego w Działdowie przyczyni się do poprawy
warunków funkcjonalno-użytkowych
obiektu oraz wpłynie na podniesienie
jakości prowadzonych zajęć sportowych. Po rozbudowie całkowita powierzchnia sali gimnastycznej będzie
wynosiła 468,3 m2 (obecnie 273,6 m2).
Nawierzchnia posadzki sportowej będzie wykonana z parkietu mozaikowego dębowego, nazywanego podłogą sprężystą, spełniającą warunki
zapobiegania urazom w trakcie wykonywania ćwiczeń sportowych. Rozbudowana sala gimnastyczna będzie
przystosowana do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Będzie
wyposażona w zaplecze sanitarne
i magazynowe niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Wejście
do rozbudowanej sali gimnastycznej
będzie wyposażone w podjazd dla
niepełnosprawnych i drzwi dwuskrzy-

dłowe umożliwiające osobom niepełnosprawnym ruchowo skorzystanie
z obiektu. Rozbudowana sala gimnastyczna będzie stanowić wyrazisty
element w ramach istniejącego zagospodarowania terenu szkoły. Będą
w niej prowadzone zajęcia wychowania fizycznego oraz organizowane imprezy sportowe dla uczniów
i mieszkańców powiatu działdowskiego. Dzięki inwestycji zwiększy się zasięg oddziaływania sportu oraz liczba
realizowanych wydarzeń sportowych
w zmodernizowanym obiekcie. Rozbudowana sala gimnastyczna w miarę potrzeb i dostępności obiektu będzie udostępniana stowarzyszeniom
i klubom sportowym oraz grupom
nieformalnym i osobom prywatnym.
W ramach inwestycji powstanie także dodatkowa sala lekcyjna, co może
przyczynić się do wcześniejszego
kończenia zajęć lekcyjnych przez
uczniów.

Termomodernizacja głównego budynku
Zespołu Szkół w Malinowie
Zabytkowy budynek główny szkoły charakteryzuje się wysokim stopniem
zużycia technicznego oraz wysokim zapotrzebowaniem na ciepło, gdyż
zewnętrzne przegrody mają niską izolacyjność termiczną. Inwestycja zakłada wymianę pokrycia dachowego, docieplenie ścian, izolację termiczną
stopu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę elewacji budynku.
W ramach inwestycji zostanie wykonana wymiana wewnętrznych instalacji
i dostosowanie do aktualnych wymagań oraz standardów. Efektem planowanych działań będzie kompleksowa termomodernizacja głównego budynku szkoły, poprawa warunków nauki uczniów oraz estetyki zabytkowego
budynku szkoły.

Oczyszczalnia ścieków

Fot. Zuzanna Leszczyńska

Szpital w Działdowie

Inwestycje zrealizowane lub zaplanowane do realizacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Działdowie poprawiają warunki pobytu pacjentów w szpitalu, podnoszą
jakość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz poszerzają ofertę świadczeń zdrowotnych,
np. o pracownię rezonansu magnetycznego, której oddanie do użytku jest zaplanowane na jesień
2021 roku.
Planowane inwestycje do realizacji w 2021 roku na łączną kwotę 12 936 557,79 zł:
* Rozbudowa Oddziału Psychiatrycznego SPZOZ w Działdowie o dodatkowe skrzydło wraz ze
zmianą zagospodarowania terenu przy budynku
* Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wraz z elementami TIK oraz adaptacją pomieszczeń
służących diagnostyce obrazowej, radiologicznej i endoskopowej na potrzeby szpitala
* Wymiana wind osobowych – 3 szt.
* Rozbudowa budynku Szpitala o pracownię rezonansu
* Zakup ambulansu oraz środków ochrony indywidualnej

Planowana inwestycja ma na celu rozwiązanie problemów gospodarki
ściekowej w Zespole Szkół w Malinowie poprzez budowę nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Projektowane rozwiązanie techniczne zakłada oczyszczenie ścieków w układzie niskoobciążonego osadu
czynnego stabilizowanego w warunkach tlenowych i beztlenowych z równoczesną redukcją związków biogennych, działającą z wykorzystaniem
SBR (biologicznego reaktora sekwencyjnego).
Projektowana oczyszczalnia będzie instalacją składającą się z czterech
szczelnych monolitycznych zbiorników z polietylenu. Każdy zbiornik będzie składał się z dwóch części: osadnika wstępnego i reaktora biologicznego.
Oczyszczalnia będzie przeznaczona do odbioru i oczyszczania ścieków
sanitarnych w ilości do 7,5 m3 na dobę z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do gruntu poprzez istniejący rów melioracyjny. Zaprojektowana
oczyszczalnia ścieków zapewni osiągnięcie efektów oczyszczania ścieków
zgodnych z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków,
a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub
do urządzeń wodnych.
2721nizd-B-G
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Szkolenia dla pracowników
i pracodawców
W czasach pandemii rynek pracy jest niezwykle dynamiczny. Często ludzie zmuszeni są do zmiany
pracy, a co za tym idzie, odbycia szkolenia, kursu, tzw. przebranżowienia się czy podniesienia
kwalifikacji. To także wyzwania dla pracodawców, którzy często muszą zmieniać profil swojej
firmy. Jedna i druga strona potrzebuje wsparcia. Sprawdziliśmy jakie wsparcie w zakresie
szkoleń proponują Urzędy Pracy na Warmii i Mazurach.
deficytowych.
•W
 sparcie kształcenia ustawicznego
osób po 45. roku życia.
•W
 sparcie kształcenia ustawicznego
osób powracających na rynek pracy
po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
•W
 sparcie kształcenia ustawicznego
w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi
pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych.
• Wsparcie kształcenia ustawicznego
osób, które nie posiadają świadectwa
ukończenia szkoły lub świadectwa
dojrzałości.
• Wsparcie realizacji szkoleń dla
instruktorów praktycznej nauki
zawodu bądź osób mających zamiar
podjęcia się tego zajęcia, opiekunów
praktyk zawodowych i opiekunów
stażu uczniowskiego oraz szkoleń
branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Powiatowy Urząd Pracy
w Nowym Mieście Lubawskim

w celu podniesienia kwalifikacji
pracowników i pracodawców realizuje dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
W roku 2021, nabór na te formę
wsparcia realizowany jest w okresie od 01.03.2021 do 12.03.2021 r.
O finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ubiegać się mogą
pracodawcy, którzy spełniają co najmniej jeden z priorytetów ustalonych
przez ministra właściwego ds. pracy
na rok 2021. W tym roku ustalone
zostały następujące priorytety:
PRIORYTET 1 — wsparcie kształcenia
ustawicznego osób zatrudnionych
w firmach, które na skutek obostrzeń
zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały
ograniczyć swoją działalność.
PRIORYTET 2 — wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb
medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów,
pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki
oraz innych placówek dla seniorów/
osób chorych/niepełnosprawnych,
które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub
osobami z grupy ryzyka ciężkiego
przebiegu tej choroby.
PRIORYTET 3 — wsparcie kształcenia
ustawicznego w zidentyfikowanych
w danym powiecie lub województwie
zawodach deficytowych.
PRIORYTET 4 — wsparcie kształcenia
ustawicznego osób po 45. roku życia.
PRIORYTET 5 — wsparcie kształcenia
ustawicznego osób powracających na

rynek pracy po przerwie związanej
ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
PRIORYTET 6 — wsparcie kształcenia
ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii
i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych.
PRIORYTET 7 — wsparcie kształcenia
ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły
lub świadectwa dojrzałości.
PRIORYTET 8 — wsparcie realizacji
szkoleń dla instruktorów praktycznej
nauki zawodu bądź osób mających
zamiar podjęcia się tego zajęcia,
opiekunów praktyk zawodowych
i opiekunów stażu uczniowskiego
oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
Na realizację tej formy wsparcia
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym
Mieście Lubawskim otrzymał na rok
2021 kwotę 177 900,00 zł
Osoby bezrobotne zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim, mogą
skorzystać z finansowania szkoleń
wskazanych przez osobę bezrobotną. W roku 2021 Powiatowy Urząd
Pracy w Nowym Mieście Lubawskim
ma na ten cel zadysponowane środki w kwocie 130 304,00 zł. Na dzień
dzisiejszy Urząd nie prowadzi jeszcze
naboru wniosku na tę formę wsparcia.

W Urzędzie Pracy w Działdowie

dominującą formą wsparcia dla
pracodawców, którzy chcieliby podnieść kwalifikacje swoich pracowników jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy w skrócie KFS (realizowany
w urzędach pracy od 2014 r.). W Po-

wiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie KFS od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem
ze strony pracodawców. Również od
2014 r. co roku PUP w Działdowie
organizuje nabór wniosków na tę
formę wsparcia.
KFS jest rozwiązaniem systemowym, adresowanym do pracodawców, wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy
i umiejętności osób pracujących.
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji
nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.
Zwiększenie inwestycji w potencjał
kadrowy powinno poprawić zarówno
pozycję firm, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku
pracy. Jego istotą jest przeznaczenie
części składki odprowadzanej przez
pracodawców na Fundusz Pracy na
wsparcie kształcenia ustawicznego
podejmowanego z inicjatywy lub za
zgodą pracodawcy.
Podstawowym przeznaczeniem
KFS jest dofinansowanie — na
wniosek pracodawcy — kształcenia
ustawicznego pracowników zatrudnionych w firmie; skorzystać z tych
środków może także sam pracodawca. Środki KFS są przeznaczone na
finansowanie kursów, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Można
je także wykorzystać na niezbędne
przed podjęciem kształcenia badania lekarskie i psychologiczne oraz
sfinansować ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w związku
z udziałem w kształceniu.
O dofinansowanie kosztów kształ-

cenia ustawicznego mogą wystąpić
wszyscy pracodawcy, w rozumieniu
art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, tj. jednostki organizacyjne,
chociażby nie posiadały osobowości
prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego
pracownika na umowę o pracę. Nie
ma znaczenia, czy jest to umowa
na czas nieokreślony czy określony,
a także czy na pełny etat, czy tylko
część etatu. Środki KFS przekazane
pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu
prawa konkurencji UE, stanowią
pomoc de minimis.
W 2021 roku, zgodnie
z priorytetami Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii środki z KFS
skierowane są na:
•W
 sparcie kształcenia ustawicznego
osób zatrudnionych w firmach, które
na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby
COVID-19, musiały ograniczyć swoją
działalność.
•W
 sparcie kształcenia ustawicznego
pracowników służb medycznych,
pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników
domów pomocy społecznej, zakładów
opiekuńczo-leczniczych, prywatnych
domów opieki oraz innych placówek
dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19
lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego
przebiegu tej choroby.
• Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym
powiecie lub województwie zawodach

Natomiast w ramach rezerwy
Ministra dot. KFS priorytetami
Rady Rynku Pracy są:
• wsparcie kształcenia ustawicznego
skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców,
• wsparcie kształcenia ustawicznego
pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych
na liście przedsiębiorstw społecznych
prowadzonej przez MRiPS, członków
lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów
Aktywności zawodowej,
• wsparcie kształcenia ustawicznego
osób, które mogą udokumentować
wykonywanie przez co najmniej 15 lat
prac w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze, a którym
nie przysługuje prawo do emerytury,
• wsparcie kształcenia ustawicznego
pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej,
Warsztatów Terapii Zajęciowej,
• wsparcie kształcenia ustawicznego
osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
• wsparcie kształcenia ustawicznego
osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.
Jeżeli chodzi o podnoszenie kwalifikacji przez osoby bezrobotne
to do wyboru mamy szkolenia indywidualne, grupowe lub bony
szkoleniowe. Szkolenia dla osób
bezrobotnych i poszukujących pracy są formą aktywizacji zawodowej
finansowaną przez urzędy pracy,
prowadzoną w formie kursu obejmującego przeciętnie nie mniej niż
25 godzin zegarowych w tygodniu,
chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Uczestnik szkolenia otrzymuje co miesiąc
stypendium równe 120% zasiłku
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dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny
wymiar godzin szkolenia wynosi co
najmniej 150 godzin; w przypadku
niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium
ustala się proporcjonalnie, z tym że
stypendium nie może być niższe niż
20% zasiłku. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie lub inny dokument wystawiony
przez instytucję szkoleniową.
Skierowanie na szkolenie
może dostać zarejestrowana
w urzędzie pracy:
• osoba bezrobotna,
• osoba poszukująca pracy:
• będąca w okresie wypowiedzenia
stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
• pracująca u pracodawcy w stanie
upadłości lub likwidacji,
• otrzymująca świadczenia socjalne
na urlopie górniczym lub górniczy
zasiłek socjalny,
• uczestnicząca w indywidualnym
programie integracji lub zajęciach
Centrum Integracji Społecznej,
• będąca żołnierzem rezerwy,
• pobierająca rentę szkoleniową,
• pobierająca świadczenie szkoleniowe
wypłacane przez pracodawcę,
• będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza
rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
• będąca cudzoziemcem, m.in.
obywatelem państwa należącego
do Unii Europejskiej lub państwa,
które zawarło odpowiednie umowy ze
Wspólnotą Europejską; ——uchodźcą;
osoba posiadającą zezwolenie na
pobyt stały, osiedlenie się,
• pracująca w wieku 45 lat i powyżej.
O skierowanie na szkolenie można
starać się na różne sposoby:
• można zgłosić chęć udziału w szkoleniu grupowym planowanym przez powiatowy urząd pracy (najlepiej zrobić
to pisemnie); plan szkoleń ogłaszany
jest na tablicy informacyjnej urzędu
pracy;
• można otrzymać propozycję udziału
w szkoleniu bezpośrednio od pracownika urzędu pracy;
• można złożyć wniosek o skierowanie na szkolenie wybrane z oferty
rynkowej –wówczas należy uzasadnić
celowość szkolenia; koszt takiego
szkolenia urząd pracy finansuje
do wysokości 300% przeciętnego
wynagrodzenia, a jeśli koszt jest wyższy, osoba skierowana na szkolenie
pokrywa różnicę z własnych środków
(pomocnym
• można otrzymać bon szkoleniowy —
dotyczy to wyłącznie bezrobotnych do
30 roku życia.
Szkolenie, w którym uczestniczy
osoba bezrobotna lub poszukująca
pracy musi być prowadzone przez
instytucję szkoleniową wpisaną do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych
prowadzonego przez starostę.
Bon szkoleniowy jest instrumentem aktywizacji bezrobotnych do
30 roku życia, stanowiącym gwarancję skierowania bezrobotnego
na wskazane przez niego szkolenie
oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem
szkolenia.
Bon szkoleniowy przyznaje działający w imieniu starosty powiatowy urząd pracy na wniosek osoby
bezrobotnej. Przyznanie i realizacja
bonu szkoleniowego następuje na
podstawie indywidualnego planu
działania oraz uprawdopodobnienia
przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
działalności gospodarczej.

W 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie zostało zrealizowane 82 wnioski o szkolenie
indywidualne, w tym 7 wniosków
w ramach bonu szkoleniowego.
Liczba zrealizowanych szkoleń
w 2020 r. jest niższa, niż w latach
poprzednich, ze względu na ograniczony kontakt (najczęściej tylko
telefoniczny) osób uprawnionych
do szkoleń w związku z zagrożeniem
epidemiologicznym występującym
w całym kraju.
Ponadto – instytucje szkoleniowe
również przez pewien okres czasu
miały w 2020 roku zawieszoną działalność szkoleniową.
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Osoba bezrobotna, która
zarejestruje się w
Powiatowym Urzędzie Pracy
w Lidzbarku Warmińskim,
może skorzystać z niżej
wymienionych form wsparcia,
które zostały przewidziane do
realizacji w 2021 roku:

• szkolenia lub bony szkoleniowe,
dzięki którym zdobędzie nową wiedzą
i umiejętności, uzupełni lub podwyższy swoje kwalifikacje,
• staże, które pomogą zdobyć nowe
doświadczenie zawodowe w niewykonywanym dotychczas zawodzie,
• pośrednictwo pracy gwarantujące
powszechny dostęp do ofert pracy,
• doradztwo zawodowe pomagające
odnaleźć się osobom bezrobotnym na
rynku pracy (badanie predyspozycji
i zainteresowań zawodowych, nauka
sporządzania CV, wyszukiwania ofert
pracy w Internecie, techniki przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych),
• zatrudnienie w ramach refundacji wynagrodzeń przyznawanych pracodawcom w przypadku zatrudnienia osoby
bezrobotnej (prace interwencyjne,
refundacja kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy, roboty
publiczne),
• dotacje na rozpoczęcie działalności
gospodarczej,
• bony na zasiedlenie,
• prace społecznie użyteczne.

Szkolenia dla osób
bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim w 2020 r. realizował ponadto szkolenia w formie szkoleń indywidualnych. Co
oznacza, że osoba zainteresowana
uczestnictwem w wybranym przez
siebie kierunku szkolenia zobowiązana jest złożyć stosowny wniosek,
w którym uzasadni celowość tego
szkolenia — uprawdopodobni, że
szkolenie zapewni uzyskanie odpowiedniej pracy lub podjęcie działalności gospodarczej. Dzięki temu
składane przez osoby bezrobotne
wnioski często zawierają deklaracje
zatrudnienia po ukończeniu szkolenia i osoby bezrobotne podejmują
zatrudnienie u wskazanych przez
siebie pracodawców.
Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim przy rozpatrywaniu
wniosków premiuje przede wszystkim szkolenia w zawodach deficytowych tzn. takich które są najbardziej
poszukiwane na lokalnym rynku
pracy i zwiększa szansę osób bezrobotnych na podjęcie zatrudnienia.
W 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy
w Lidzbarku Warmińskim na szkolenia osób bezrobotnych przeznaczył
kwotę 81 459,95 zł, dzięki której
udało się podnieść kwalifikacje zawodowe 13 osób bezrobotnych.
W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy
w Lidzbarku Warmińskim na szkolenia osób bezrobotnych dysponuje
kwotą 231 000 zł, w ramach której

planuje podnieść kwalifikacje zawodowe 33 osób bezrobotnych.

Bony szkoleniowe dla osób
bezrobotnych do 30 roku życia

Dla bezrobotnego do 30 roku życia urząd może przyznać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane
przez niego szkolenie oraz opłacenia
kosztów, które zostaną poniesione
w związku z podjęciem szkolenia.
W ramach bonu szkoleniowego do
wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu
przyznania bonu szkoleniowego, finansowane są koszty:
• jednego lub kilku szkoleń, w tym
kosztów kwalifikacyjnego kursu
zawodowego i kursu nadającego
uprawnienia zawodowe;
• niezbędnych badań lekarskich lub
psychologicznych;
• przejazdu na szkolenia
• zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania
Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie
uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Pracodawca lub pracownik
może otrzymać wsparcie
w ramach środków
Krajowego Funduszu
Szkoleniowego (KFS)
z przeznaczeniem na
dofinansowanie kursów,
szkoleń, egzaminów, studiów
podyplomowych.
Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez
osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań
dynamicznie zmieniającej się gospodarki. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS
można sfinansować 100% kosztów

kształcenia ustawicznego. Jednak
całość dofinansowania środkami
KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego
uczestnika. Natomiast pracodawca
posiadający status małego przedsiębiorcy musi wnieść wkład własny
w wysokości 20% kosztów, zaś 80%
kosztów kształcenia ustawicznego
sfinansuje KFS.

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

wydatkował w 2020 roku środki Funduszu Pracy na kształcenie
pracodawcy i pracowników w łącznej
wysokości 1.146.261,95 zł. Złożono
180 wniosków. Pracodawcy, którzy
otrzymali zgody na finansowanie
działań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego do kształcenia
ogółem zgłosili 439 pracowników;
55 pracodawców zgłosiło również
zapotrzebowanie na podnoszenie
swoich kwalifikacji. Ogółem dofinansowaniem objęto 494 osoby.
Istnieje także możliwość sfinansowania szkolenia osobie bezrobotnej. Zgodnie z ustawą o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy ( Dz.U. z 2020 r. poz 1409
z późn. zm.) urzędy pracy organizują
i finansują z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych
i innych kwalifikacji zwiększających
szansę na podjęcie lub utrzymanie
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej,
w szczególności w przypadku:braku
kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany lub uzupełnienia
kwalifikacji, utraty zdolności do
wykonywania pracy w dotychczas
wykonywanym zawodzie. Oznacza
to, że powiatowy urząd pracy może
skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli
uzasadni on celowość tego szkolenia
w związku z możliwością uzyskania
zatrudnienia po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji lub uprawnień.
W 2020 roku Miejski Urząd Pracy finansował szkolenia na wniosek
osoby bezrobotnej w przypadku
uprawdopodobnienia, że po jego

zakończeniu bezrobotny ma możliwość podjęcia zatrudnienia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.
— Jak wszystkie urzędy pracy, dysponujemy środkami z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego. Wystąpić może o nie każdy pracodawca,
który zatrudnia pracowników na
podstawie umowy o pracę. Środki
przeznaczyć można na sfinansowanie kształcenia ustawicznego
pracodawcy i pracowników, między
innymi na kursy i studia podyplomowe. Zainteresowanie środkami
z KFS w powiecie iławskim zawsze
było duże. W 2020 roku wpłynęło do
nas 205 wniosków na łączną kwotę 1.575.378,34 zł. Wsparcie trafiło
ostatecznie do 65 firm na kwotę
536.362,66 zł. W tym roku jesteśmy
już po pierwszym naborze. Wpłynęło do nas 155 wniosków na łączną
kwotę 987.198,23 zł — informuje
Agata Steiner—Dembińska, dyrektor PUP w Iławie.
Warto dodać, że w strukturach
Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie funkcjonuje dodatkowo Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości
— Inkubator Technologiczny, który
w ramach swojej działalności udziela z jednej strony informacji o całym
procesie zakładania działalności gospodarczej, z drugiej wspiera przedsiębiorców w zdobyciu informacji
o możliwości pozyskania środków
na rozwój firmy, dotarciu do darmowych szkoleń i kursów podnoszących
kompetencje, zaplanowaniu działań
marketingowych a nawet w transformacji cyfrowej. Usługi te mają
formę indywidualnego doradztwa
i są bezpłatne.
W 2020 roku oddaliśmy też do
użytku regionalny portal rekrutacyjny www.pracawnet.pl, przeznaczony
dla pracodawców oraz pracowników
i osób poszukujących pracy. Pracodawcy znajdą w naszej bazie profile
zweryfikowanych kandydatów do
pracy. Osoby poszukujące pracy
mogą między innymi skorzystać
z darmowego kreatora CV. Właścicielem i pomysłodawcą platformy
jest Powiatowy Urząd Pracy w Iławie.
Alina Laskowska
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Stawiamy na ludzi, którzy nie boją się wyzwań
Województwo warmińsko-mazurskie znajduje się w czerwonej strefie. Nidzicki szpital stanął przed niełatwym zadaniem.
Podobnie jak kilkanaście innych szpitali w kraju został przekształcony w szpital tymczasowy. – To motywuje nas wszystkich
do rozszerzania działalności i jeszcze większej mobilizacji – mówi Anna Osłowska, dyrektor ZOZ w Nidzicy.
Od 15 grudnia w szpitalu tymczasowym leczonych było 339 pacjentów,
a w zorganizowanym punkcie szczepień zaszczepiono ponad 7110 osób.

N

idzicki szpital działa na najwyższych
obrotach. Ostatnią decyzją z dnia
8 marca 2021 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zarządził utworzenie w szpitalu
tymczasowym dodatkowych 40 łóżek. Obecnie
znajduje się w nim 90 łóżek, w tym 20 do respiratoroterapii. – Powiększyliśmy powierzchniowo szpital tymczasowy o wyremontowany
oddział chirurgii, znajdujący się w „starej” części szpitala. Jesteśmy częściowo zaopatrzeni w
sprzęt, jednak pewne rzeczy musimy jeszcze
dokupić, dlatego zwróciliśmy się z prośbą o
pomoc ﬁnansową do pana wojewody i pana
ministra. Powiększenie oddziału wiąże się też
z wyrzeczeniami. Organizacja nowego odcinka
to trudny moment dla personelu medycznego. Musimy kolejny raz przeorganizować się.
Jednak sprawdziany, które przez czas trwania
pandemii zdaliśmy, sprawiły, że nasz personel
jest zmobilizowany, doświadczony i gotowy na
kolejne wyzwania – mówi Anna Osłowska.

Aktualnie szczepimy seniorów z grupy 70+
i trwają zapisy na szczepienia grup 60+ –
mówi Anna Osłowska.

Misja i wizja

Nowa rzeczywistość to nowe
wyzwania i nowi ludzie

Zakończyła się pierwsza część naboru
pracowników na nowe stanowiska. Jednym
z pracowników kadry zarządzającej nidzickiego szpitala został Janusz Dobek – nowy
zastępca dyrektora ds. administracyjnych.
– Pozyskałam zastępcę w doskonałym momencie. Akurat przyszła decyzja o zwiększeniu liczby łóżek i mógł on przejąć ten
ciężar organizacyjny na swoje barki. Jego
pomoc w tym momencie była nieoceniona
– podkreśla Anna Osłowska. Janusz Dobek
jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jak
również absolwentem Wydziału Zarządzania tej samej uczelni, gdzie ukończył także
podyplomowe studia menadżerskie na kierunku rachunkowość i podatki. Przez ponad 30 lat pracował głównie w administracji
rządowej różnych szczebli, a przez ostatnie
24 lata zdobywał ostrogi w Najwyższej Izbie
Kontroli. – Uważam, że dzięki bogatemu dorobkowi zawodowemu, posiadanym kompetencjom merytorycznym i charakterologicznym, jak również umiejętnościom diagnozowania i neutralizowania problemów oraz
pracy w zespole mam świetne przygotowanie
do pracy na tym stanowisku. W NIK-u zajmowałem się kontrolą niezliczonych obszarów
tematycznych w jednostkach organizacyjnych
administracji rządowej i samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, a także podmiotach gospodarczych. Kierowałem i organizowałem pracę zespołów kontrolnych. Podczas
kontroli poznawałem również charakter działalności szpitali powiatowych, wojewódzkich
i specjalistycznych. Tu i teraz mogę natomiast skupić się na jednym organizmie, który ratuje ludzkie życie i zdrowie. Fascynuje
mnie głęboki sens takiego działania – zaznacza Janusz Dobek. Jak podkreśla, sytuacja
związana z kryzysem, pandemią stawia wyzwania zarówno po stronie medycznej, jak i
organizacyjnej. – Strona medyczna szpitala
nie może funkcjonować w oderwaniu od
administracji, którą przyszło mi zarządzać.
Zarówno medycy, jak i pracownicy administracyjni muszą wspólnie szybko reagować

na decyzje nakładane przez wojewodę czy
oczekiwania powiatu nidzickiego w zakresie potrzeb zdrowotnych jego mieszkańców.
Każdego dnia stajemy przed kolejnymi i nowymi wyzwaniami: decyzjami dotyczącymi
liczby łóżek, organizacją i funkcjonowaniem
punktu szczepień, koniecznością zatrudnienia nowych osób – to wszystko dzieje się dynamiczne i wymaga od nas natychmiastowej
reakcji – podkreśla Janusz Dobek.

Za organizacją idzie jakość

– Dynamika zachorowań w powiecie nidzickim, ale i województwie warmińsko-mazurskim mobilizuje nas do rozszerzenia naszej
działalności na rzecz ratowania ludzkiego
zdrowia i życia. Dlatego wciąż prowadzimy
nabór personelu medycznego i niemedycznego. Przy tworzeniu kolejnych miejsc pobytu
pacjentów wyzwania rosną. Przychodzi decyzja i musimy ją wykonać, jednak za tym idzie
cała sfera wymogów formalnych, które muszą być spełnione. To zakup środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych i tu
administracja czuwa, by personel medyczny
miał wszystko na czas. Decyzje zapadają z
dnia na dzień i my prowadzimy nabór natychmiastowy. Procesy są szybsze, muszą być
sprawne i logistycznie przemyślane. Sztab
zbiera się, uzgadnia i następnego dnia realizuje. Praca administracji też się zmieniła. To
nie jest administracja powolna, z terminem
2-3-tygodniowym, tylko administracja dynamiczna. Zmienił się charakter naszego szpitala, a to wymaga dynamiki administracyjno-prawnej – zaznacza Anna Osłowska. Jak
podkreśla, za organizacją idzie efekt i jakość
w tej nieustającej zmianie. – Cały czas doskonalimy się, tak by wszystkie procesy odbywały się jak najsprawniej. Długo zabiegaliśmy o
doﬁnansowanie nowego budynku. Wiedziałam jednak, że nowy budynek, nowe, lepsze
warunki pracy przyciągną do nas nowych ludzi. I rzeczywiście, przyszła do nas młodzież,

doświadczeni specjaliści, wykwaliﬁkowane
pielęgniarki. Jestem przekonana, że część
z nich zostanie z nami na stałe, oferujemy
bowiem bardzo dobre warunki pracy i dobrą
organizację. Nowy zastępca dyrektora ds.
administracyjnych formuje świetny zespół
do zarządzania, a nasz szpital się rozrasta.
Mamy misję i wizję, by zostać ośrodkiem liczącym się nie tylko w województwie, ale i w
kraju. Doskonalimy się, pozyskujemy sprzęt,
prowadzimy nabór personelu, po to także,
by po pandemii mieć bardzo dobry ośrodek
geriatryczno-internistyczno-pocovidowy. Pacjenci po przechorowaniu COVID-19 będą
mieli inne problemy i my w tej zmianie chcemy uczestniczyć. Pragniemy płynąć z prądem
w tej nowej rzeczywistości – podkreśla Anna
Osłowska.
W szpitalu tymczasowym w Nidzicy funkcjonuje punkt szczepień. – Szczepimy ponad
200 osób dziennie. Do 24 marca zaszczepiliśmy 7110 osób, nie tylko z naszego powiatu,
województwa, ale z całego kraju. Zaszczepiliśmy w pierwszej kolejności naszych pracowników z grupy zero, pacjentów 80+, a
do 8 marca wszystkich nauczycieli z naszego
powiatu, którzy zgłosili się na szczepienia.

Dyrekcja nidzickiego szpitala nie ogranicza
się tylko do myślenia o tu i teraz. Pandemia
kiedyś się skończy, dlatego tak ważne jest myślenie o przyszłości. – Zmieniliśmy tryb pracy
na epidemiczny, ale myślimy o przyszłości i
realizowaniu naszego projektu, którym jest
geriatria. Zapraszamy do współpracy ludzi
ambitnych, aktywnych, którzy chcą w tym procesie uczestniczyć. Szukamy personelu medycznego i niemedycznego, który nie boi się
wyzwań i potraﬁ zorganizować się w zmianie.
Pozyskujemy doskonały sprzęt, mamy bardzo
dobre warunki pracy i cieszę się, że uczestniczymy w walce z pandemią na tak wysokim
poziomie. Zostaliśmy wybrani do reprezentacji naszego województwa – podkreśla Anna
Osłowska. Podobnego zdania jest Janusz Dobek. – Mamy świadomość zmian, które wiążą
się z normalnym funkcjonowaniem szpitala w
przyszłości, po pandemii. Prowadzimy przetargi na pocovidowe doposażenie szpitala,
czyli myślimy o przyszłości, którą będzie oddział geriatryczny. Musimy dbać o sprawy bieżące i funkcjonowanie szpitala jako całości,
ale także kształtować jego wizję. Leczymy ludzi i dbamy o jakość, chcemy być najlepszym
szpitalem powiatowym w województwie i myślę, że to marzenie jest w naszym zasięgu. Pokazało to doskonałe radzenie sobie z sytuacją
covidową. Inne szpitale nie miały aż takich
możliwości funkcjonalnych i organizacyjnych,
by tak szybko zaimplementować konieczne
zmiany – zaznacza Janusz Dobek.
Dyrektor Anna Osłowska wierzy, że nowa
kadra medyczna, nowe pomysły, wysoka jakość i dobra opinia przyczynią się do rozwoju
powiatu nidzickiego. – W szpitalu przeszliśmy
na nowoczesne metody komunikacji online.
Komunikacja jest bezpośrednia i to przynosi
dobre efekty. Dzięki dobremu przepływowi
informacji od najniższego do najwyższego
poziomu można błyskawicznie reagować na
problemy, a różnego rodzaju sprawy załatwiane są natychmiastowo. Ponadto nowi pracownicy są bardzo ciepło i przyjaźnie przyjmowani na oddziale. Ostatni audyt wewnętrzny pokazał, że utrzymujemy bardzo dobrą jakość w
zarządzaniu, utrzymaliśmy bowiem certyﬁkat
jakości w tym zakresie. Pragnę podziękować
z tego miejsca całemu personelowi ZOZ za
niezwykłe poświęcenie, bezpośrednie zaangażowanie i włożony trud w tę ciężką walkę o
życie naszych pacjentów, a władzom powiatu
i przedstawicielom administracji rządowej za
udzielane wsparcie i pomoc – dodaje Anna
Osłowska.
13921niwn-B -G
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Nabór personelu do szpitala tymczasowego w Nidzicy realizującego
świadczenie opieki zdrowotnej dla pacjentów z zakażeniem SarSCoV-2
Prowadzimy nabór do pracy na stanowiska:

•lekarzy •pielęgniarek •opiekunów medycznych
•personelu sprzątającego
•personelu administracyjnego •informatyków
W szczególności potrzebujemy kadry medycznej wykwalifikowanej
w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

oferujemy atrakcyjne warunki finansowe i dowolne formy zatrudnienia.
Zapraszamy do współpracy!
Oferty prosimy kierować na adres: Zespół opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23 lub szpital@zoz.nidzica.pl, tel. 896250535
Dyrektor ZOZ w Nidzicy – Anna Osłowska
13921niwn-a-M
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Harmony H2O - Żywa woda

ŻYWA WODA
Biorąc pod uwagę badania Masaru Emoto
i wielu innych wybitnych specjalistów w tej dziedzinie,
HarmonyH2O zwraca szczególną uwagę na strukturę
wody. To, co płynie w naszych kranach, zawiera
zaledwie
od 3 do 5 procent cząsteczek żywych. Możemy więc
śmiało powiedzieć, że jest to martwa woda. My,
oddziałując na nią wodą wzorcową, zawierającą 100
procent orto-klastrów, przywracamy jej naturalną
strukturę i osiągamy wodę o zawartości 60 procent
cząsteczek żywych — mówi Jacek Zdrojewski.

HarmonyH2O prowadzi również szereg eksperymentów. Jeden z nich polegał na zasadzeniu 14-metrowej grządki ogórków gruntowych. Niewielki kawałek ziemi podlewany wyłącznie żywą wodą wkrótce wydał obfity plon.
— 100 kilogramów ogórków o wspaniałym smaku, a nawet
te przerośnięte nie były puste w środku. To doświadczenie
dało nam do myślenia — wspomina Jacek Zdrojewski.
I dodaje: — Kolejnym sukcesem było zasadzenie winnicy
i podlanie sadzonek żywą wodą. Od tego momentu odważniej prowadzimy kolejne projekty. W trakcie fermentacji nasze
wina były uzdatniane technologią żywej wody, co zasadniczo
zmieniło znany tradycyjny cykl produkcyjny wina i pozwoliło
uzyskać nowy gatunek wina — żywe wino.

Woda wzorcowo…

Wkrótce powstały kule, podstawki i kubki ze stali nierdzewnej, w których wnętrzu zamknięto wodę wzorcową. Wystarczy jej zaledwie kilkanaście sekund, by ożywić nie tylko wodę
płynącą z naszych kranów, ale i tę znajdującą się w zbiornikach wodnych.
— Na terenie naszej winnicy mamy dwa oczka wodne —
mówi Zbigniew Zygadło. — W jednym z nich znajduje się kula
wypełniona wodą wzorcową, w drugim nie. Pierwszy z wymienionych zbiorników zachwyca krystalicznie czystą wodą,
natomiast ta, na którą nie oddziałujemy wodą wzorcową, jest
zanieczyszczona i mętna — opowiada pan Zbigniew.

9521OTBS-a

System filtrujący wyposażony w kule wypełnione wodą
wzorcową, który zainstalować można w każdym gospodarstwie domowym, znalazł już zastosowanie w rolnictwie, piekarnictwie, a nawet hodowli zwierząt. Wiemy już, że rośliny
podlewane żywą wodą rosną zdecydowanie szybciej, pojone
nią zwierzęta rzadziej chorują i są w lepszej kondycji, a upieczony z jej zastosowaniem chleb zachowuje świeżość wyjątkowo długo i ogranicza ilość zużywanych do jego wypieku
produktów.
Jak jednak żywa woda wpływa na ludzki organizm?

…dobra!

— Woda o zawartości ostro-klastrów na poziomie 60 procent
ma silne właściwości biostymulujące, poprawia odporność
i metabolizm. Co za tym idzie? Mniej chorujemy, a składniki
odżywcze, których dostarczamy swojemu organizmowi, lepiej
się wchłaniają. Żywa woda przeciwdziała powstawaniu złego
cholesterolu, poprawia oczyszczanie jelit ze złogów i sprzyja
odchudzaniu — wylicza Jacek Zdrojewski.
A Zbigniew Zygadło dodaje: — Ponadto żywa woda zapewnia nam odpowiednią dawkę wigoru i energii, lepiej nawadnia
nasz organizm, odkwasza go i oczyszcza z toksyn, usprawniając proces odnowy komórek, pracę układu krążenia, a nawet
jakość i wygląd naszej skóry. Musimy pamiętać, że ludzki organizm składa się w 70 procentach z wody i bardzo istotne jest
to, aby ta dostarczana mu przez nas samych była najwyższej
jakości.
Wśród produktów oferowanych przez HarmonyH2O znaleźć
można aktywne kubki, podstawki, kule i zestawy filtrujące do
domów i firm — wszystkie rozwiązania zostały docenione już
nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami.
— To zaufanie motywuje nas do dalszego działania. Stale
pracujemy nad nowymi technologiami i wdrażamy kolejne
produkty — zdradza Jacek Zdrojewski.
I zachęca: — Zobacz, jak już dziś świat wokół ciebie zmienia
się dzięki żywej wodzie i zacznij go zmieniać razem z nami.
żywa woda to nie tylko woda do picia — żywa woda to styl
życia.
Więcej na temat tej niezwykłej technologii i powstałych dzięki niej produktów, dowiesz się ze strony
www.harmonyh2o.com i pisząc na info@harmonyh2o.com.

System uzdatniania żywej wody
3 stopniowy „Mój dom” przyłącze 3/4”

Zestaw dwóch
aktywnych kul

3-stopniowy system uzdatniana żywej
wody „Firma 1” przyłącze 1”

Zestaw
pięciu aktywnych kul

10″ trzystopniowy system narurowy wyposażony w ciśnieniomierze oraz komplet
przyłączy, wyprodukowany z komponentów NSF oraz WRAS. W zależności
od jakości wody system można dowolnie
konfigurować za pomocą wkładów: mechanicznych, specjalistycznych lub węglowych.

Zestaw dwóch aktywnych kul to zdecydowanie najszybszy sposób na otrzymanie
żywej wody w całym obiekcie. Wystarczy
włożyć Active Ball zamiast wkładu i zamontować. Jeżeli nie posiadasz takiego filtra,
zamontuj obudowę i ciesz się żywą wodą
w całym budynku!

10″ system narurowy Big Blue wysokiej
wydajności. Wyposażony w stelaż, ciśnieniomierze oraz komplet przyłączy. Wyprodukowany z komponentów certyfikowanych przez NSF oraz WRAS. W zależności
od jakości wody system można dowolnie
konfigurować za pomocą wkładów: mechanicznych, specjalistycznych lub węglowych.
Metalowy stelaż zapewnia stabilność urządzenia.

Zestaw pięciu aktywnych kul to zdecydowanie najszybszy sposób na otrzymanie żywej
wody w całym obiekcie. Wystarczy włożyć
Active Ball zamiast wkładu i zamontować.
Jeżeli nie posiadasz takiego filtra, zamontuj
obudowę i ciesz się żywą wodą w całym
budynku!

Więcej szczegółów na www.harmonyh2o.com
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Winnica Kadyny - Żywe wino

O tym, jak udało się dokonać

niemożliwego

Wielu wątpiło w ten pomysł, ale śmiały eksperyment okazał się sukcesem.
W usytuowanych trzy kilometry od Mierzei Wiślanej Kadynach powstają wyjątkowe wina,
a wszystko za sprawą niezwykłej technologii wykorzystywanej do ich produkcji.
Jacek Zdrojewski mówi nam, że znajdujemy
się na terenie, który należał niegdyś do cesarza Wilhelma II i służył jako wybieg dla koni
z pobliskiej stadniny. — Od czasów powojennych nie było tu żadnych upraw, więc tutejsza
gleba jest wolna od jakichkolwiek substancji
chemicznych, a otoczenie lasu stanowi zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami z powietrza — opowiada gospodarz.
Region północnej Polski nie oferuje jednak
sprzyjających warunków dla upraw winorośli.
Jacek Zdrojewski postanowił jednak podjąć
się tego trudnego wyzwania i w 2013 zasadził
w Kadynach 16 tysięcy sadzonek.
— Po kilku miesiącach winorośle urosły do
wysokości ponad 3 metrów — wspomina Jacek Zdrojewski. — Dla porównania, sadzona
w tym samym czasie winnica w Grójcu pod
Warszawą urosła do wysokości jednego metra — zauważa nasz rozmówca.
Co przyczyniło się do tak niebywale szybkiego wzrostu roślin? Każda sadzonka została
podlana pięcioma litrami żywej wody.
— Sam osobiście pilnowałem, aby nikt nie
użył innej wody niż ta specjalna — podkreśla
Jacek Zdrojewski.
Pierwsze winobranie w Winnicy Kadyny
miało miejsce w październiku 2017, w tym
samym roku do projektu dołączył Zbigniew
Zygadło.
Eksperyment, który sceptycy skazywali na
porażkę, udał się. Zastosowanie żywej wody
nie ograniczyło się tylko do podlania nią sa9521OTBS-b

dzonek. Technologię wykorzystano również
w trakcie procesu fermentacji wina, co skróciło go z trzech tygodni do zaledwie czterech
dni. — Wygląda na to, że mamy nowy gatunek
win — Wina Żywe — zauważa Zbigniew Zygadło.
Cały proces produkcji — od zbiorów aż po
gotowy produkt — odbywa się w jednym
miejscu, a nad jego odpowiednim przebiegiem czuwa grono światowych autorytetów
i ekspertów.
Na czym polega wyjątkowość żywej wody
i czym ona właściwie jest? Wydawać by się
przecież mogło, że woda to po prostu woda,
związek, którego chemiczny wzór sumaryczny znany jest chyba każdemu. — Woda to nie
tylko H2O — odpowiada bez wahania nasz
rozmówca. I wyjaśnia: — Wszystko zaczęło
się w roku 2013, kiedy spotkałem się z jednym z najbardziej znanych badaczy wody —
Japończykiem Masaru Emoto. To właśnie on
udowodnił między innymi, że woda ma pamięć i w odpowiedni sposób zamrażając krople wody, zaprezentował jej strukturę, która
swoim kształtem przypomina kryształ.
Po powrocie do Polski Jacek Zdrojewski zainspirowany spotkaniem z Masaru Emoto,
kontynuował badania na własną rękę. Opracował technologię, dzięki której poprzez oddziaływanie wodą wzorcową na wodę martwą, udało mu się zmienić jej strukturę.
— Woda składa się z orto-klastrów i para-klastrów. Pierwsze z nich to cząsteczki żywe,

drugie są martwe. Wobec tego nasuwa się
prosty wniosek — jeżeli w danej próbce przewaga orto-klastrów wynosi powyżej 50 procent, mamy do czynienia z wodą żywą — tłumaczy nasz rozmówca.
— Masaru Emoto przebadał 3,5 miliona źródeł na świecie, a kiedy podesłaliśmy mu naszą wodę wzorcową, powiedział, że nie ma na
świecie wody, której kryształ byłby bardziej
regularny — relacjonuje Jacek Zdrojewski.
I to właśnie obraz tego niezwykłego kształtu
stał się logo, zdobiącym między innymi butelki
Żywych Win.
W tej chwili w winnicy powstaje kilka rodzajów wyjątkowego trunku.
— Posiadamy trzy gatunki wina białego i 3
gatunki czerwonego — informuje Jacek Zdrojewski. — Są one kompozycją lub czystą postacią szczepów Leon Millot, Marechal Foch,
Regent, Rondo, Aurora, Bianca, Johanniter
i Solaris — wylicza nasz rozmówca.
I zapewnia: — Biorąc pod uwagę różnorodność naszych win oraz ich wyjątkowość związaną z technologią uprawy winorośli i samym
procesem produkcji, jesteśmy w stanie zaspokoić indywidualne preferencje każdego z odbiorców.
Więcej na temat technologii żywej wody
i Żywych Win dowiesz się
ze strony www.harmonyh2o.com.
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Dowcip to już klasyka
gatunku
Prowadzenie rekrutacji to często szukanie igły w stogu siana. Na szczęście istnieją liczne metody,
które pomagają buszować w tłumie. Często zaskakują, a czasami są wręcz nieprawdopodobne.
Ale przecież nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

fot. pixabay

Rekruter
sprawdza, jak
kandydat na
pracownika
radzi sobie ze
stresem,
z presją
czasu.

D

obre ogłoszenie o pracę
pomoże przyciągnąć idealnych kandydatów. Skuteczna rekrutacja pozwala
wyselekcjonować spośród
nich tego jedynego. Ale skuteczna,
czyli jaka? Fachowcy w tej dziedzinie mają swoje sposoby na wyłonienie tego najlepszego. Muszą umieć
dobrze pytać. Są więc trochę jak
dziennikarz, prokurator czy lekarz.
Pytania o wykształcenie, doświadczenie zawodowe, zarobki, mocne
i słabe strony, posiadane kwalifikacje, dyskusja w języku obcym to już
standard. Dlatego coraz częściej rekruterzy zadają zaskakujące pytania.
— Rozmowa kwalifikacyjna to
najbardziej stresujący moment rekrutacji. Wyobraź sobie, że siedzisz
w sali z dyrektorem, managerem i
przedstawicielem HR. Jak na razie
rozmowa idzie ci całkiem nieźle.
I wtedy pada to pytanie: ile razy
dziennie wskazówki zegara pokrywają się? Jesteś kompletnie zaskoczony. Próbujesz wykonać obliczenia w głowie, ale zżera cię stres. W
końcu strzelasz. Niestety, nie trafiłeś
— opowiada Piotr Sosnowski, bloger
i fachowiec d.s rekrutacji Interview-

Me. — Rekruterzy przyznają, że 9
na 10 kandydatów odpada na rozmowie kwalifikacyjnej, ponieważ nie
są w stanie umiejętnie odpowiedzieć
nawet na najbardziej typowe pytania. Zazwyczaj rekruterowi chodzi
jednak o to, aby sprawdzić jak reagujesz, kiedy coś cię zaskoczy. Jak
radzisz sobie ze stresem, a także czy
potrafisz myśleć logicznie lub kreatywnie pod presją czasu.

Znajdź klucz

Właściwie takie zaskakujące pytania też są już normą. Klasyką jest
już opowiadanie dowcipów, pytania
sprawdzające kreatywność typu:
„opisz siebie jako książkę”. Rekruterzy dążą jednak do opracowania coraz bardziej wymagających sposobów
rekrutacji. Dlatego coraz bardziej powszechną metodą jest chociażby „logical room”, która przypomina trochę
zabawę w escape room. Potencjalny
kandydat, kierując się zdolnościami
logicznego myślenia, musi znaleźć
rozwiązanie określonego zadania.
Zdarza się, że przez pewien czas jest
zamknięty w pokoju. Musi zatem, podążając wskazówkami, znaleźć klucz
do wyjścia.

Polecenie albo wróżka

Ale można też łatwiej. Polecenia to ostatnio jeden z najskuteczniejszych sposobów na
pozyskiwanie najlepszych specjalistów. Każdy może zgłosić
dobrego kandydata. Za skuteczne polecenie na dane stanowisko
osoba polecająca otrzyma od kilku do kilkunastu tys. zł brutto.
Firmy przewidują także dodatkowe bonusy związane z rekomendacją na tzw. pozycje „gorące”,
kiedy wysokość premii jest wyjątkowo wysoka. Wychodzi na to,
że dobry pracownik… jest w cenie. Dlatego olbrzymie koncerny
na potrzeby rekrutacji decydują
się zatrudnić astrologa, a nawet
wróżkę. Mają oni określić, czy
dana osoba pasuje do zespołu i
nadaje się na konkretne stanowisko. W Polsce nielegalne jest
badanie kandydata wariografem,
jednak zdarzają się i takie przypadki. A pomyśleć, że we Francji
rekruter nie może zweryfikować
danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Prawo nakazuje, by wierzyć kandydatom
na słowo.

A może gra komputerowa?

Dzięki kreatywnej rekrutacji nie
tylko można „przyciągnąć” ciekawych pracowników, ale i zainteresować takich, którzy mają już
posadę i nie szukają pracy, a więc
tych najcenniejszych. Dobrym
przykładem takiej kreatywności
jest duńska agencja reklamowa
Uncle Gray, która poszukiwała
osoby na stanowisko front-end
developera, czyli programisty
stron internetowych. Z przeprowadzonych przez agencję badań
wynikało, że potencjalny pracownik to najprawdopodobniej mężczyzna w wieku 25-44 lat, który
spędza około 8 godzin tygodniowo
na grze online. Dlatego, by trafić
do odpowiedniej grupy docelowej,
postawiono na rekrutację kreatywną. W tym celu, agencja stworzyła
w grze Team Fortress 2 specjalną
grupę zamkniętą Codewarriors,
do której zapraszano tylko najlepszych graczy. Następnie pracownicy rozmawiali z potencjalnymi
kandydatami i zapraszali ich do
aplikowania na dane stanowisko.
Rezultat? Ponad 50 zgłoszeń oraz
wybranie tego najlepszego.

Randka z szefem?

Ale i w Polsce zdarzają się perełki. Na przykład w 2014 roku
warszawska agencja TBWA postanowiła poprowadzić rekrutację…
na Tinderze. Popularna aplikacja
randkowa stanowiła świetną reklamę dla agencji oraz pozwoliła dotrzeć do wybranej grupy docelowej.
Stworzono dwie wirtualne postacie
— Tolę Boską i Witka Ambarasa,
którzy — poszukując potencjalnych pracowników — zadawali im
krótkie pytania weryfikujące ich
zainteresowania. Po przeprowadzonym „flircie” pracownicy zapraszali
kandydatów do udziału w rekrutacji. Jak podaje agencja, odbyło się
blisko 200 takich rozmów. Firma
zyskała pracownika idealnego. Dlatego, jak widać, zamiast narzekać
na nieodpowiednich kandydatów
odpowiadających na zamieszczane ogłoszenia o pracy, lepiej trochę pogłówkować i znaleźć lepszy
sposób dotarcia do tych, których
warto zwerbować. Dziś, pomijając
czasy, w jakich żyjemy, jedynym
ograniczeniem jest nasza własna
kreatywność i fantazja.
Ada Romanowska
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Pracownik 50 plus...
czy minus?

Wydawałoby się, że pracodawcy doceniają doświadczenie, a dzisiejsi pięćdziesięciolatkowie czy
sześćdziesięciolatkowie to osoby uważane za młode — bo aktywne. Nie przypominają swoich
równolatków sprzed kilkudziesięciu lat. Jak naprawdę postrzegani są na rynku pracy?

— Jeśli mówimy
o pracownikach powyżej
pięćdziesiątego roku życia,
którzy już u nas pracują, to

można powiedzieć, że są to
najlepsi pracownicy
— mówi Jerzy Niedźwiecki, prezes zarządu „Społem” PSS w Lidzbarku Warmińskim, którego spółdzielnia zatrudnia ponad 160 osób,
w tym ponad sto kobiet. — O wiele
bardziej jesteśmy ostrożni, kiedy
mamy zatrudnić taką osobę. Często bowiem jest tak, że w jej CV

Źródło: Materiały WUP Olsztyn

Ż

yjemy w czasach, w których może nie tyle przyblakł kult młodości, co
zmieniło się postrzeganie starości. Kiedyś stary wydawał się człowiek tuż po
pięćdziesiątce, a siedemdziesiątka kojarzyła się ze schyłkiem życia. Tymczasem zaczęliśmy dbać
o zdrowie, jesteśmy aktywniejsi
niż nasi dziadkowie, lepiej się odżywiamy i inaczej myślimy o sobie.
Są osoby, które po 60. roku życia
zaczynają dzienne studia, zmieniają zawody, doskonalą się na
szkoleniach i kursach lub zakładają własny biznes.
Mimo że można skorzystać
z wcześniejszej emerytury — kobiety po 60. a mężczyźni po 65. roku
życia — to jednak niewiele osób
decyduje się na słodkie lenistwo.
Część zostaje na etatach, a inni odchodzą i dorabiają do emerytury. Są
ciągle aktywni.
Czy w takim razie pracodawcy chętnie zatrudniają osoby po
pięćdziesiątym roku życia? Przyjrzeliśmy się temu w powiecie lidzbarskim, a zapewne w innych częściach naszego regionu wygląda to
podobnie.

widzimy długą listę poprzednich
miejsc pracy. Nawet kilkanaście.
Nie wzbudza to naszego zaufania
jako potencjalnego pracodawcy.
Oczywiście może się tak zdarzyć,
że pojawi się u nas osoba 50 plus,
która chciałaby solidnie pracować,
a długo wcześniej nie pracowała, bo
np. opiekowała się dziećmi. Jednak
to bardzo rzadkie przypadki.
Żadnych wątpliwości, jeśli chodzi

o potencjalnych pracowników 50
plus nie ma prezes zarządu firmy
Polmlek w Lidzbarku Warmińskim
Marcin Witulski:
— To bardzo dobrzy pracownicy
i bardzo chętnie zatrudniamy osoby po pięćdziesiątym roku życia —
twierdzi. — Przede wszystkim są
odpowiedzialni i bardziej stabilni,
niż młodzi ludzie. Wiemy, że nie
rzucą pracy z dnia na dzień.

Nie wszyscy pracodawcy są jednak tak optymistycznie nastawieni.
— Oczywiście chętnie zatrudniam osoby po 50., bo mają duże
doświadczenie, ale dobrze jest,
gdy z doświadczeniem łączy się
też zapał do pracy — tłumaczy
Mirosław Król, właściciel firmy
Mirpol z Ornety. — Zauważyłem też, że osobom w tym wieku
trudno zmienić nawyki, których
nabrali w czasie PRL-u. Wtedy
na przykład dostawali kwiatki
i rajstopy na Dzień Kobiet, to szło
z ich funduszu socjalnego. Nie zawsze rozumieją, że teraz prywatna firma musi na to zarobić.
Co mówią dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim? Czy rzeczywiście tak chętnie pracodawcy
zatrudniają osoby 50 plus?
Na koniec lutego 2021 r. w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku
Warmińskim odnotowano ogółem
1846 bezrobotnych (w tym 1074
kobiet). Wśród nich aż 511, czyli
27,68 procent stanowiły osoby
powyżej 50. roku życia w tym 186
kobiet (98 osób z prawem do zasiłku). Dla porównania na koniec
grudnia 2020 r. w ewidencji osób
bezrobotnych PUP w Lidzbarku
Warmińskim było 1737 osób bezrobotnych ogółem (1031 kobiet)
w tym 495 (193 kobiety) — co
stanowi 28,50 procent — bezrobotnych powyżej 50 roku życia.
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W naszym regionie w styczniu 2021 roku
zarejestrowanych było 14 179 bezrobotnych
powyżej 50. roku życia, co stanowi 27,3 procent
,oraz 3037 osób niepełnosprawnych (5,8 procent)
— Trzeba przy tym dodać, że
wśród osób powyżej 50. roku życia
najwięcej bezrobotnych mieliśmy
w przedziale wiekowym 55-59. Stanowią aż 43 procent. Jeśli chodzi
o szczegóły, to pod koniec grudnia
2020 roku mieliśmy w przedziale
wiekowym 50–54 lata – 166 osób
( w tym 89 kobiet), we wspomnianym przedziale 55-59 lat – 214
osób (104 kobiety), a 60 lat i więcej lat – 115 osób. Bez pracy powyżej 24 miesięcy było w tej grupie
146 osób (w tym 63 kobiety), co
stanowi 29,5 procent. To dużo —
twierdzi Bożena Romasz, dyrektor
lidzbarskiego PUP. — Dokładne
dane przygotowujemy co kwartał.
W związku z tym, że kwartał 2021
roku jeszcze się nie zakończył, najwięcej informacji podaliśmy z końca grudnia 2020 roku.
Reasumując. Najwięcej osób po
50. roku życia zarejestrowanych
w tutejszym PUP na koniec grud-

Są osoby,
które po 60.
roku życia
zaczynają
dzienne studia,
zmieniają
zawody.

nia 2020 r. to osoby pomiędzy 55
a 59 rokiem życia. Aż 64 procent
stanowią osoby długotrwale bezrobotne, w tym blisko 30 procent
pozostawało bez pracy powyżej 24
miesięcy.
Zapytaliśmy o to, jakie przyczyny powodują, że tak dużo osób
powyżej 50. roku życia nie znajduje pracy.
— Wpływ na tak długi okres
pozostawania bez pracy ma niewątpliwie niski poziom wykształcenia posiadanego przez tę grupę
bezrobotnych. Blisko 38 procent
tych osób posiada wykształcenie
podstawowe lub niepełne podstawowe — kontynuuje Bożena Romasz. — Pracodawcy także boją
się że osoba w wieku przed 60. rokiem życia szybko odejdzie z pracy. Poza tym często w tym wieku
pojawia się gorszy stan zdrowia.
Utrudnieniem w powrocie na rynek pracy jest również niepełno-

Fot. materiały PUP
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Bożena Romasz, dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Lidzbarku Warmińskim
sprawność posiadana przez ponad
8 procent osób bezrobotnych po
50 roku życia.
Z danych PUP w Lidzbarku Warmińskim z końca 2020 r. wynika,
że w grupie bezrobotnych powyżej
50. roku życia tylko 18 osób (9 kobiet) ma wykształcenie wyższe, 84
(43 kobiety) policealne i średnie
zawodowe, średnie ogólnokształcące posiada 27 osób (17 kobiet),
a zasadnicze zawodowe — 180
osób (49 kobiet). Najliczniejsza
jest grupa po gimnazjum, szkole
podstawowej lub tych osób, które
nie ukończyły szkoły podstawowej
— razem 186 osób (75 kobiet).
Istotną przyczyną jest więc brak
odpowiednich kwalifikacji do wykonywania zawodów poszukiwanych na rynku pracy.
Urzędy pracy oczywiście dysponują stażami, z których mogą korzystać także bezrobotni 50 plus,
jednak nie zawsze wystarcza im

chęci do poszukiwania przedsiębiorstw, w których mogliby te staże
odbyć. W wielu przypadkach osoby,
którym niewiele brakuje do nabycia praw do emerytury, nie wykazują aktywności w poszukiwaniu
pracy.
O wiele mniej jest osób wśród
bezrobotnych 50 plus, którzy myślą w tym wieku o zmianie kwalifikacji, rozwoju zawodowym, czy
podjęciu własnej działalności gospodarczej, mimo że takie możliwości urzędy pracy im stwarzają,
np. przyznając środki na podjęcie
działalności, czy na stworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.
Przedsiębiorcy cenią doświadczonych pracowników ale dotyczy
to głównie tych, którzy już u nich
pracują. Natomiast na kandydatów
50 plus patrzą sceptycznie i z pewną dozą nieufności.
Ewa Lubińska

REKLAMA

BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ

P

Opłaty za zużycie energii elektrycznej to jeden z głównych wydatków eksploatacyjnych ponoszonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o.o. w Mrągowie.
Podwyżki cen energii sprawiają, że koszty prowadzenia naszej działalności są wyższe, a ich wielkość staje się coraz bardziej trudna do przewidzenia w planach finansowych.
Ponadto wraz z podnoszeniem cen energii zmniejsza się dochodowość działalności spółki.

rodukcja energii z OZE na własne potrzeby z
możliwością sprzedaży nadwyżki ma obecnie
bardzo duży potencjał. Elektrownie fotowoltaiczne, oprócz niezaprzeczalnych walorów ekologicznych, dzięki wsparciu ﬁnansowemu z funduszy unijnych, są w coraz większym stopniu ekonomicznie
uzasadnionym rozwiązaniem. Umożliwia to zaadaptowanie niewykorzystanych przestrzeni na instalację paneli fotowoltaicznych, generujących własną,
zieloną energię.
Obecnie na ukończeniu jest budowa elektrowni
fotowoltaicznej o mocy 180 kWp przy stacji uzdatniania wody na osiedlu Mazurskim w Mrągowie.
Inwestycja, realizowana przez mrągowski ZWiK,
uzyskała 85% doﬁnansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach osi Prio-

rytetowej 4 „Efektywność energetyczna’’, działania
4.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych’’, współﬁnansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt realizacji
inwestycji wynosi 498 150,00 zł, w tym udział środków własnych spółki: 74 722,50 zł.
Jest to nowoczesna instalacja umieszczona na
wolnostojącej, naziemnej konstrukcji wsporczej,
wykorzystująca ogniwa fotowoltaiczne zebrane
w 530 sztukach modułów o mocy jednostkowej
330 W, która będzie produkować 180,825 MWh/
rok energii z odnawialnych źródeł. Przeważająca
większość wyprodukowanej energii zużyta zostanie
przez urządzenia, takie jak pompy, sprężarki, zainstalowane w stacji uzdatniania wody. Natomiast
gdy wystąpi nadwyżka produkcji energii, będzie

ona oddawana/sprzedawana do publicznej sieci
elektroenergetycznej.
Zaprojektowana moc elektrowni wynosi 180,2
kWp i ma zapewnić blisko 30% zapotrzebowania
na energię elektryczną stacji uzdatniania wody w
Mrągowie. Zmniejszy to koszty zakupu energii
elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i w bezpośredni sposób wpłynie na realizację celu długofalowego, którym jest zwiększenie stopnia ochrony
powietrza przed zanieczyszczeniem oraz zmianami
klimatycznymi poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Dla ZWiK aspekt przyrodniczy realizowanych inwestycji jest bardzo ważny. Chcemy odpowiednio
chronić środowisko, dlatego wdrażamy nowoczesne rozwiązania proekologiczne, w tym również niekonwencjonalne źródła energii odnawialnej.
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PRACA
PRZYSZŁOŚCI

W Jonkowie pod Olsztynem powstaje nowoczesna fabryka i centrum badawczo-rozwojowe ERKO 4.
Nowy obiekt będzie innowacyjnym centrum rozwoju i edukacji, ale przede wszystkim przyjaznym miejscem pracy.
Firma zadbała o duże zaplecze socjalne, nowoczesne wyposażenie i strefę odpoczynku. Jak zapewniają przedstawiciele ERKO – mimo automatyzacji produkcji zatrudnienie będzie rosło.
Od 40 lat ERKO jest jednym z kluczowych dostawców branży elektrotechnicznej. To rodzinna firma z tradycjami, która jako pierwsza w Polsce
w latach osiemdziesiątych rozpoczęła produkcję końcówek i złączy kablowych, których asortyment dzisiaj to 2.500 typowymiarów.
Oprócz dywizji ELECTRO, z której się wywodzi, firma rozwinęła również działy AERO – specjalizujący się w produkcji części do przemysłu lotniczego
oraz ROBOTICS – zajmujący się automatyzacją procesów produkcyjnych.

Zatrudnienie rośnie

Firma zatrudnia obecnie 300
pracowników. Mimo pandemii nie
zamierza zwalniać. Plany rozwojowe zakładają wzrost rok do roku
o 20%, a to oznacza, że za 5 lat
ﬁrma będzie dwukrotnie większa.
Mimo automatyzacji produkcji zatrudnienie będzie rosło.
W obecnym zakładzie w Jonkowie swoje praktyki odbywają
uczniowie olsztyńskich techników
– ERKO dostaje z naszej szkoły
wsparcie w postaci kadry, a my możemy wykształcić uczniów zgodnie
z potrzebami rynku pracy – mówi
Grzegorz Górski, dyrektor Zespołu
Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie.
ERKO stale poszukuje nowych
osób do pracy. Oprócz konstruktorów i operatorów maszyn CNC
rozbudowuje dział kontroli jakości i marketingu. Oferuje umowę
o pracę na jasno określonych warunkach, z możliwością awansu zawodowego oraz pomoc w określeniu własnej ścieżki kariery.

Praca, która ma sens

Nie samą pracą człowiek żyje,
dlatego ekipa ERKO ma swoje
grupy zainteresowań. Są motocykliści, ogrodnicy czy podróżnicy.
Firma chętnie angażuje się także
w lokalne inicjatywy, pokazując, że
ważne jest dla nich to, co dzieje się
w najbliższym otoczeniu. Pracownikom, poza rozwojem zawodowym,
zapewnia także pakiet beneﬁtów:
prywatną opiekę medyczną, bony,
doﬁnansowanie do ubezpieczenia
na życie czy posiłków. To, czym jednak chce przekonać do siebie ludzi,

to przede wszystkim udział w twórczych i rozwojowych projektach,
które dadzą poczucie uczestnictwa
w czymś ważnym i potrzebnym.
W końcu każdy z nas chce, aby jego
praca miała sens.
– Think Future – to motto naszej ﬁrmy, dzięki któremu stale się
rozwijamy. Nasze rodzinne tradycje
i wielopokoleniowe doświadczenie
pozwalają nam skutecznie realizować wizję dalszego wzrostu. Silną
pozycję zawdzięczamy zaangażowaniu pracowników. Szanujemy
i doceniamy kreatywność oraz chęć
rozwoju. Jeśli chcesz stać się częścią rodziny ERKO i razem z nami
kreować jej przyszłość, dołącz do
nas – zachęca Piotr Pętlak, prezes
zarządu ERKO.

Nowe otwarcie

Zupełnie nowe możliwości rozwoju obecnym i przyszłm pracownikom stwarza najnowsza inwestycja
ﬁrmy. W marcu ruszyła bowiem budowa nowoczesnej fabryki ERKO.
– Rozpoczynamy nowy etap w rozwoju ﬁrmy. To największa inwestycja
w 40-letniej historii ERKO. Udowadniamy w ten sposób, że ﬁrmy z Warmii
i Mazur mogą konkurować w obszarze automatyzacji i cyfryzacji przemysłu z największymi koncernami. Jesteśmy przekonani, że to przedsięwzięcie
wpłynie pozytywnie na podniesienie
konkurencyjności gospodarczej całego regionu – mówi Piotr Pętlak.
Podczas oﬁcjalnego rozpoczęcia
budowy Sylwia Jaskulska, członek
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, mówiła: – Wierzymy,
że powstanie ERKO 4 przyczyni się
do utworzenia miejsc pracy wysokiej
jakości, dzięki czemu zatrudnienie
znajdzie tu wielu specjalistów. Będzie
to miejsce twórczej współpracy przedsiębiorstwa oraz szkół i uczelni z regionu, a wymiana wiedzy i doświadczeń
zaowocuje kolejnymi innowacyjnymi
projektami.
Fabryka zostanie oddana do użytku
latem 2022 roku. Kompleks ERKO 4
liczyć będzie 10 tys. m2 hali produkcyjno-magazynowej oraz 2 tys. m2
powierzchni biurowej. Przedsiębiorcy
rozważający automatyzację i robotyzację produkcji będą mogli tu zobaczyć wdrożone już rozwiązania oraz
współtworzyć z ﬁrmą ERKO maszyny

i urządzenia spełniające ich spersonalizowane potrzeby. Zaś młodzież
ze szkół średnich i wyższych będzie
odbywała tu praktyki i staże przygotowujące do pracy w przemyśle.
– Fabryka zostanie wyposażona
w mobilne roboty do transportu wewnętrznego. Prace ryzykowne i uciążliwe będą zastąpione robotami i stanowiskami automatycznymi, dzięki
czemu praca pracowników będzie
bezpieczniejsza i bardziej komfortowa – ograniczy się w dużym stopniu
do nadzorowania maszyn i urządzeń
– wyjaśnia Piotr Pętlak, prezes zarządu ﬁrmy ERKO.

Zawodowcy poszukiwani

W ramach centrum badawczo-rozwojowego ERKO chce zadbać
o kompetencje zawodowe pracowników, a także dzielić się wiedzą z lokalnymi przedsiębiorcami i stworzyć
przestrzeń do wymiany doświadczeń
oraz tworzenia indywidualnych rozwiązań automatyzujących procesy
produkcyjne w wielu branżach. We
współpracy ze szkołami średnimi
i uczelniami wesprze kształcenie tak
poszukiwanych na rynku przemysłowym technologów, konstruktorów,
operatorów maszyn CNC i specjalistów nowych technologii.
– Studentom zaoferujemy ciekawe,
twórcze spędzenie czasu w ramach
praktyk zawodowych. Młodzieży lokalnych szkół damy możliwość zapoznania się z robotami oraz zagadnieniami automatyzacji produkcji – dodaje Piotr Pętlak.
A wszystko w myśl eko. Nie zabraknie więc stacji ładowania urządzeń
elektrycznych i własnej elektrowni
fotowoltaicznej. Działalność fabryki
ERKO ma również na celu poprawę
neutralności klimatycznej (emisji Co2
w przemyśle). W tym celu modyﬁkowane są procesy technologiczne
mające na celu wyeliminowanie spalanych gazów używanych do lutowania,
na rzecz technologii wykorzystujących energię elektryczną pozyskiwaną
z fotowoltaiki.

www.erko.pl
Zainteresowani pracą w ERKO mogą zgłaszać się przez stronę internetową www.erko.pl/kariera,
gdzie dostępne są aktualne ogłoszenia o pracy, lub kontaktując się mailowo na adres praca@erko.pl
i telefonicznie pod numerem (+48) 89 522 10 42.
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Czy wykształcenie
ma znaczenie?

Jeszcze w 2008 odsetek młodych dorosłych, którym udało się zdobyć wyższe wykształcenie, wynosił
32 proc., a już dekadę później dyplomem mogło pochwalić się 44 proc. Polaków. Sprawdźmy jednak,
czy wykształcenie realnie wpływa na naszą karierę zawodową.

R

aport „Education at glance 2019”, którego tematem przewodnim było
szkolnictwo wyższe, informował, że odsetek Polaków z wyższym wykształceniem
odnotowany w 2018 jest zbliżony
do średniej państw OECD (międzynarodowa Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,
która skupia 37 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw,
wśród których od 1996 jest również Polska — przyp. red.).
Czy to właśnie wyższe wykształcenie jest dziś gwarancją sukcesu na rynku pracy? Czy dyplom
przestał się już liczyć?
Specjaliści zauważają, że oprócz
wspomnianego już wykształcenia,
przyszli pracownicy powinni rozwijać cztery bardzo ważne kompetencje — komunikatywność
wraz ze znajomością języków obcych, gotowość na zmiany i wyzwania, kreatywność oraz umiejętność pracy zespołowej.
— Chodzi o pracę w grupie rozumianą tak, że jeśli jedna osoba
czegoś nie zrobi, to ta druga nie
wykona za nią zadania, bo każdy
ma swoją działkę. Nie do końca
dobrze uczą tego w szkołach, bo
zwykle praca w grupach wygląda tak, że jeden zrobi, a reszta
dostaje oceny. Warto więc uczyć
dzieciaki pracy w grupie trochę
inaczej — mówi Marek Nowosad,
dziennikarz i nauczyciel w jednym
z elbląskich liceów.
— Jeżeli chodzi o gotowość na
zmiany, to często obserwujemy
młodych ludzi, którzy pracując
w jednej firmie, poszukują już innego miejsca dla siebie. Może za
większe pieniądze, a może w branży, która bardziej ich interesuje.

Marek
Nowosad,
dziennikarz
i nauczyciel
w jednym z
elbląskich
liceów: Nie
możemy
przewidzieć,
jacy
specjaliści
będą
potrzebni za
kilka lat.
I nie ma problemu z tym, czy to
będzie Wrocław, Poznań, Olsztyn
czy Gdańsk. Polscy pracodawcy
pomału uczą się zatrzymywać
pracowników, oferując różne
dodatki, ale jeszcze wychodzi to
trochę kulawo — przyznaje Nowosad.
Nasuwa się pytanie, jak młody
człowiek powinien przygotować
się do spotkania z często wybrednym i dynamicznie zmieniającym
się rynkiem pracy?
— Nie możemy przewidzieć,
jacy specjaliści będą potrzebni
za kilka lat. Na pewno informatycy i jeszcze trzy zawody, które
zawsze będą potrzebne: grabarz,

śmieciarz i restaurator — nadal będziemy bowiem umierać,
śmiecić i jeść. Co jeszcze będzie
potrzebne? Nie wiemy. Dlatego
uczniowie muszą mieć bardzo
dużo kompetencji — przyznaje
elbląski nauczyciel.
Okazuje się, że złotym środkiem
na tę niewiedzę jest rozwijanie
wśród młodzieży pasji, najlepiej
już od najmłodszych lat.
— Niech to będzie zbieranie
kapsli, biletów, albo coś jeszcze
innego, ale coś, co napędza i pozwala zapomnieć o bożym świecie.
Najlepsze osiągnięcia odnotowuje
się wśród tych dzieciaków, które
już w szkole mają własne zainte-

resowania. Ważne, by już w szkole
mieć jakąś dodatkową aktywność
— udzielać się w młodzieżowej radzie miasta, startować w konkursach, zakładać drużyny, koła czy
zespoły — radzi nasz rozmówca.
I dodaje: — Pracodawcę bardziej
od dyplomu zainteresuje to, co
umiesz lub choćby to, czy pracowałeś w wakacje. To dla niego znak,
że wiesz, czym jest praca i znasz
wartość pieniądza — dodaje.
Dalsza edukacja pozwala nie
tylko na pogłębianie swoich zainteresowań, ale i zdobywanie
kolejnych doświadczeń.
— Wykształcenie jest potrzebne,
by realizować swoje pasje. Nie do

końca przekłada się na zatrudnienie, ale jestem święcie przekonany, że na naszą drogę życiową na
pewno — rozwija perspektywy
i spojrzenie na świat. Wykształcona osoba na pewno łatwiej odnajduje się na rynku pracy, ale ważne
jest również doświadczenie. Myślisz o dziennikarstwie? Idź na
staż. Planujesz studia prawnicze? Idź na bezpłatne praktyki do
kancelarii adwokackiej i naklejaj
znaczki na korespondencję, a przy
okazji poznasz język prawniczy.
Niech to będzie nawet smażenie
frytek w Krynicy Morskiej — to
też jest już doświadczenie, które
powie potencjalnemu pracodawcy, że nie boisz się zakasać rękawów i działać pod presją czasu —
mówi Marek Nowosad.
Jego słowa zdaje się potwierdzać
Ewelina Wójcik z firmy, będącej
jednym z największych pracodawców w Elblągu.
— Wykształcenie zawsze było
i będzie ważne, ale my szukamy
pracowników z doświadczeniem
i osób o technicznej wyobraźni.
W dzisiejszych czasach liczą się
również chęci do pracy, nauki
i rozwoju — jako firma na to właśnie stawiamy. Jeżeli ktoś zostaje
u nas zatrudniony, może liczyć na
cały program szkoleń.
Niestety — rynek, na którym
działamy, nie jest łatwy, a pracowników z odpowiednim doświadczeniem kierunkowym coraz
trudniej znaleźć.
Myślę, że większość firm, które zatrudniają dużą liczbę pracowników, a my mamy ich w tym
momencie około 1600, muszą
sobie radzić, opracowując własne programy rozwijania umiejętności zatrudnionych — ale, jak
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Magdalena
Kowalska,
psycholog,
praktyk
terapii Brainspotting:
W pierwszej
kolejności
zobaczmy,
jaki mamy
potencjał i co
możemy na nim
zbudować.

mówiłam, do tego też liczą się
ich chęci — stwierdza nasza rozmówczyni.
I dodaje: — Decydując się na
studia, powinniśmy poważnie
przemyśleć kierunek, który podejmiemy, bo ma on duży wpływ
na obszar, w jakim będziemy
chcieli się w przyszłości rozwijać.
Nie chcemy przecież skończyć bez
fachu w rękach i z papierkiem,
który, nie będąc wcale związanym z tym, jak widzimy swoją
przyszłość, tak naprawdę niewiele znaczy.

Czy samo wykształcenie wystarczy, aby zdobyć odpowiadającą
nam i dobrze płatną pracę? Zapytaliśmy o to również psycholożkę
Magdalenę Kowalską.
— Oczywiście — zdarza się. Jednak osoby, które miały to szczęście, raczej należą do mniejszości.
Pomiędzy zdobyciem dyplomu
a zatrudnieniem na stały, pożądany etat, zazwyczaj mieści się wiele
ścieżek do przejścia, jak praktyki,
staże, wolontariat i dodatkowo
rozwijanie danych umiejętności
miękkich, które akurat w naszym

zawodzie będą potrzebne — odpowiada specjalistka.
Czym są kompetencje miękkie?
— Mowa o kwestiach takich jak
rozmaite umiejętności interpersonalne, radzenie sobie ze stresem,
zarządzanie sobą w czasie, organizacja własnej pracy, etc. Ale to nie
wszystko. Myślę, że niejednokrotnie spotykamy osoby, które mimo
ukończenia świetnych szkół, nie
czują się dobrze w wykonywanej
pracy i tym samym trudno być im
efektywnymi i piąć się wyżej. Każdy z nas bowiem posiada w sobie
szereg cech osobowości i kompetencji, które z natury płyną
w naszych żyłach. Na szczęście
mamy czasy, w których powoli
zaczynamy koncentrować się na

tym, jaki człowiek ma potencjał,
w czym jest mocny, a nie wyłącznie na jego brakach. I tutaj może
leżeć klucz do odnalezienia się
w takim zawodzie, w którym będziemy czuć się jak ryba w wodzie
— mówi Magdalena Kowalska.
I podsumowuje: — Jest to kwestia odkrycia swoich „talentów”
i dopasowania do odpowiedniego rynku. Jeśli więc mamy osobę,
która jest niezwykle kreatywna,
uwielbia tworzyć i potrzebuje tego
do życia jak tlenu, prawdopodobnie nie będzie czuła się dobrze
w bankowości, mimo zdobycia
wiedzy na najwyższym poziomie.
Osoby introwertywne lub wysoko
wrażliwe prędzej mogą spotkać
się z wypaleniem zawodowym

w dużej korporacji, niż odnieść
w niej wielki sukces. Przykłady
można mnożyć.
Podsumowując, oprócz istotnych rzeczy wymienionych powyżej, zobaczmy w pierwszej kolejności, jaki mamy potencjał i co
możemy na nim zbudować.
Może to być naprawdę solidny
fundament i drogowskaz, który
pomoże nam się odnaleźć w gąszczu możliwości. Możemy to zrobić
na każdym etapie życia, jednak
pamiętajmy, że im wcześniej, tym
lepiej. Zwracajmy w związku z tym
uwagę również na potencjał naszych dzieci, które zazwyczaj już
średnią szkołę wybierają pod kątem swojej zawodowej przyszłoKamila Kornacka
ści. 
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Głosuj wysyłając SMS na nr 7248 (2,46 zł brutto),
szczegóły w regulaminie: www.sport.wm.pl/plebiscyt

