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Sokołów S.A. Oddział w Jarosławiu, SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski
sp. jawna, AKPIL sp. z o.o. oraz F&K Salon Fryzjersko-Kosmetyczny
Stanisława Juźko zwycięzcami 3. edycji Konkursu Biznes Klasa 2018
organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.
Konkurs ma wyłonić pracodawców angażujących się w przygotowanie przyszłych kadr
w swojej branży już na etapie kształcenia i wykazujących się największymi walorami
edukacyjnymi. Wyróżniają się oni na tle innych również w zakresie wspierania szkół
zawodowych na Podkarpaciu. Do konkursu zgłoszono 19 takich firm – mówi Tomasz
Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – wszystkie mocno angażują
się we współpracę ze szkołami i mogą pochwalić się szeroką działalnością: od
organizacji staży i praktyk, stypendiów i nagród dla zdolnych uczniów, poprzez
przekazywanie bezpłatnie sprzętu i oprogramowania po włączanie się w prowadzenie
zajęć dla młodzieży, egzaminów, tworzenie klas patronackich lub doszkalanie
nauczycieli przedmiotów zawodowych. Wartość udzielanego wsparcia wielokrotnie
przekracza możliwości finansowe szkół. Na Podkarpaciu mamy przypadki, w których
współpraca szkoły i pracodawcy liczy ponad dwadzieścia lat. Konkurs Biznes Klasa
pokazuje zatem dobre praktyki i promuje społecznie odpowiedzialnych pracodawców,
ale także szkoły dbające o kontakt z przyszłym środowiskiem pracy swoich
wychowanków. Efekty tych działań są widoczne na podkarpackim rynku pracy – dodaje
dyrektor Czop.
W Kapitule Konkursu Biznes Klasa zgodnie z regulaminem zasiedli przedstawiciele
ubiegłorocznych triumfatorów: Joanna Ziejewska (Huta Stalowa Wola), Natalia
Kubowicz (Pilkington Automotive Poland), Kazimierz Rak (Cukiernia Orłowski&Rak),
Dariusz Olejarski (BorgWarner Poland) oraz Tomasz Czop (WUP Rzeszów) analizowała
19 zgłoszeń. Wielowymiarowe i bardzo różnorodne wsparcie, jakimi mogą pochwalić się
zgłoszone do Konkursu firmy i przedsiębiorstwa, spowodowało żywą, ale rzeczową
dyskusję.
Laureatem z wyróżnieniem Konkursu Biznes Klasa 2018 (w kategorii podmiot
gospodarczy mikro lub mały) został F&K Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Stanisława
Juźko z Lubaczowa. Zgłoszenie z uzasadnieniem nadesłał Zespół Szkół
im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie: „ Z właścicielką salonu- Panią Stanisławą Juźko
współpracujemy od lat, efektem są bardzo dobre wyniki nauczania uczniów
odbywających praktyczną naukę zawodu. Pani Stanisława należy do nielicznego grona
pracodawców, którzy wzorowo łączą prowadzenie działalności gospodarczej
z kształceniem i wychowaniem młodzieży. Te osiągnięcia są wyjątkowe w skali powiatu
lubaczowskiego. Przez 21 lat pracy dydaktyczno-wychowawczej w Salonie
Fryzjersko-Kosmetycznym F&K wykształcenie fryzjerskie zdobyło 40 osób, z których 20
pracuje w swoim zawodzie. W samym Lubaczowie 4 uczennice Pani Stanisławy
prowadzą własną działalność gospodarczą. Inni znaleźli pracę w dużych miastach i za
granicą. Młodzież w okresie wakacyjnych urlopów często wraca do salonu i Pani
Stanisławy z wrażeniami ze swojej kariery zawodowej. Warto również podkreślić
zaangażowanie i fachowość Pani Stanisławy jako egzaminatora podczas egzaminów
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zawodowych oraz mentorski tryb pracy."
W klasyfikacji ogólnej, Laureatami Konkursu Biznes Klasa 2018 z wyróżnieniem zostali:
- AKPIL spółka z o.o. współpracująca z Rzemieślniczą Branżową Szkołą I Stopnia w
Pilźnie, zyskał uznanie za: „zatrudnienie 40 absolwentów, zatrudnienie w zakładzie
nauczyciela zawodu, który zajmuje się pogłębianiem wiadomości i umiejętności
młodzieży w zakresie branży mechanicznej, co skutkuje 100-procentową zdawalnością
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach: ślusarz, operator obrabiarek
skrawających, za dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia do szkoły,
dodatkowych premii dla uczniów, udostępnienie programu AutoCAD oraz zakładu
i zaplecza do przeprowadzenia egzaminów praktycznych w zawodach ślusarz i operator
obrabiarek skrawających, udostępnienie wyposażenia zakładu podczas zajęć
zawodoznawczych i doradztwa zawodowego".
-SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski spółka jawna, współpracująca z Centrum
Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie, z Zespołem Szkół Technicznych w
Strzyżowie i Politechniką Rzeszowską. Ze zgłoszenia wiemy, że: „w firmie pracują
absolwenci technikum i Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, firma z własnych
środków opłaciła staże zawodowe dla nauczycieli, organizuje również raz w miesiącu
zajęcia dla nauczycieli CKP oraz fachowe doradztwo techniczne dla nauczycieli w
zakresie maszyn CNC oraz oprogramowania CAD/CAM. Co warto zauważyć: w 2017
roku opiekunowie praktyk w zakładzie uzyskali uprawnienia pedagogiczne,
co umożliwia kształcenie pracowników młodocianych. Przedstawiciel firmy będzie brał
udział w egzaminach zawodowych. Co roku firma przekazuje również narzędzia
i zapewnia ich regenerację, łącznie za ponad 14 tysięcy złotych. Uruchomiony został
również program stypendialny dla najlepszych uczniów."
Laureatem z tytułem Biznes Klasa 2018 został Sokołów S.A. Oddział w Jarosławiu,
zgłoszony przez Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących
w Jarosławiu za: „wsparcie w kwocie 32 tysięcy złotych na remont i wyposażenie
klasopracowni technologii żywności, sponsoring projektu klasopracowni, pokrywanie
kosztów udziału uczniów w konkursach branżowych wraz z opiekunem ze strony
zakładu pracy oraz nagrody za udział. Główny technolog bierze udział w lekcjach
w formie wykładów, pokazów i prezentacji. Wszyscy absolwenci kierunku wędliniarz
mają gwarancję zatrudnienia w zakładach mięsnych (od 2015 r. zatrudniono 34
absolwentów), Sokołów S.A. umożliwia nauczycielom zapoznawanie się z nowymi
technologiami na swoim terenie".
Lista firm/przedsiębiorstw zgłoszonych w 3. edycji Konkursu Biznes Klasa 2018:
1. Sokołów S.A. Oddział w Jarosławiu
2. SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Sp. J.
3. AKPIL sp. z o.o.
4. Safran Transmission Systems Poland
5. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego TAURUS sp. z o.o.
6. F&K Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Stanisława Juźko Lubaczów
7. Metal - System sp. z o.o.
8. Polskie Zakłady Lotnicze sp. z o.o.
9. Cukiernia Bassara Dębica
10.Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych GEOMIAR sp. z o.o.
11.FIBRAIN sp. z o.o.
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12.Hotel Rzeszów - Konsorcjum 2 sp. z o.o.
13.Investimus sp. z o.o., Hotel Nafta Krosno
14.HARTBEX sp. z o.o.
15.Hotel Arłamów S.A.
16.Cukiernia "Jagusia" Krosno
17.Gardner Aerospace Mielec sp. z o.o.
18.CASTORAMA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, CASTORAMA Przemyśl
19.Akademia Umiejętności Eurocash
Nagrody i wyróżnienia wręczyliśmy laureatom Konkursu Biznes Klasa 2018 podczas
konferencji „Współpraca podkarpackiego szkolnictwa zawodowego i biznesu.
Mechanizmy – wyzwania". Będziemy kontynuować działania konkursowe w kolejnych
latach, podobnie jak wspieramy rozwój szkolnictwa zawodowego z pomocą Funduszy
Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego 2014-2020 – uzupełnia Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Rzeszowie. W Działaniu 9.4 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego
alokacja wynosi 128 milionów złotych, a stan realizacji osiągnął 77%. Środki te służą
rozwojowi współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez włączenie
pracodawców/przedsiębiorców w system egzaminacyjny, tworzenie klas patronackich i
wsparcie szkoleniowe dla nauczycieli. W tzw. „pilotażowych" naborach wniosków o
dofinansowanie celem było stworzenie ścisłych powiązań kształcenia zawodowego z
potrzebami rynku pracy poprzez otwieranie kształcenia w nowym zawodzie, realizację
projektów w partnerstwie i współpracy z przynajmniej jednym pracodawcą i dodatkowe
zajęcia/kursy specjalistyczne wyłącznie dla uczniów nowoutworzonych i
zmodernizowanych kierunków kształcenia. Minimalna ilość praktyk/ staży u
pracodawcy wyniesie 160h dla nauczycieli i 300h dla uczniów, a pracodawcy lub ich
pracownicy wezmą udział w egzaminach potwierdzających kwalifikacje. Efektem jest
wsparcie 100 szkół, doposażenie 400 pracowni, wsparcie w działaniu 907 nauczycieli i
blisko 15 tysięcy uczniów. Do połowy 2018 roku prawie 6000 osób uczestniczyło w
stażach, docelowo będzie to ponad 14 tysięcy osób.
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