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Po dwuletniej przerwie w organizacji Targów Pracy, spowodowanej sytuacją
epidemiologiczną, powracamy na Tauron Arenę. Blisko stu wystawców bierze udział
w trwających właśnie (10-11 maja 2022 r.) Targach Pracy i Przedsiębiorczości „Majówka z pracą".
Organizatorem tego wydarzenia są: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Wydział ds. Przedsiębiorczości
i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa.
Dzisiejszy, pierwszy dzień Targów, zainaugurował panel dyskusyjny na temat wpływu migracji obywateli
Ukrainy na krakowski rynek pracy. Podczas rozmowy
o szansach i wyzwaniach z tym związanych, swoje opinie wyrazili: Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
ds. Obsługi Mieszkańców Pan Bogusław Kośmider, a także dr Sławomir Dudek - Wiceprezes Fundacji
Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Pan Wiaczesław
Wojnarowśkyj. Dyskusję poprowadził red. Zbigniew Bartuś. Uczestnicy spotkania byli zgodni w swojej
ocenie sytuacji: docenili ogromny dotychczasowy wysiłek mieszkańców i władz Krakowa, jednocześnie
zwrócili uwagę na nadchodzące kolejne wyzwania. Wpływ, jaki wywarły wydarzenia w Ukrainie na
krakowski rynek pracy jest znaczny, a duża liczba obywateli Ukrainy w naszym kraju, to według
uczestników dyskusji szansa, którą należy umiejętnie wykorzystać.
Kolejnym punktem programu pierwszego dnia Targów były bezpłatne warsztaty, które Urząd
zorganizował dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Cztery, przewidziane na
pierwszy dzień Targów panele, poprowadzili specjaliści z: Urzędu Miasta Krakowa, Grodzkiego Urzędu
Pracy w Krakowie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Tematem
tych warsztatów były:
-„Wszystko, co musisz wiedzieć o działalności gospodarczej w 2022 r.";
-„Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej – ocena formalna i merytoryczna wniosku";
-„ABC przedsiębiorcy: ulga na start, preferencyjne składki, „Mały ZUS plus" –
z uwzględnieniem nowelizacji przepisów Polskiego Ładu";
-„Najważniejsze informacje podatkowe dla rozpoczynających działalność gospodarczą
z uwzględnieniem przepisów Polskiego Ładu".
Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się stoiska tegorocznych wystawców. Obok
największych krakowskich pracodawców, na tegorocznych Targach obecne są także średnie i małe firmy
oraz instytucje wspomagające podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Osoby poszukujące pracy mają
okazję spotkać się tu bezpośrednio z potencjalnym nowym pracodawcą, a także zapoznać się z szeroką
bazą ofert pracy. W związku z trwającym na Ukrainie konfliktem zbrojnym, Urząd zorganizował
stanowisko pośrednictwa, na których prezentowane są również oferty pracy dla osób z Ukrainy.
Dla pracodawców i przedsiębiorców przeznaczona jest specjalna strefa przedsiębiorczości, gdzie obecni
są przedstawiciele: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego,
Urzędu Miasta Krakowa, a także innych instytucji otoczenia biznesu. Tu goście Targów mogą uzyskać
informacje i porady związane z prowadzoną przez nich działalnością. W odpowiedzi na duże
zainteresowanie zatrudnianiem cudzoziemców uruchomiono stanowiska, gdzie pracownicy Grodzkiego
Urzędu Pracy w Krakowie i przedstawiciele Wydziału ds. Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego udzielają informacji zainteresowanym legalizacją pracy i pobytu obcokrajowców w
Polsce.
W pierwszym dniu Targów odbył się także etap finałowy konkursu Hackathon. Organizatorem tego
konkursu dla uczniów szkół średnich była Fundacja „Kraków Miastem Startupów", a polegał on na
warsztatach modelowania biznesowego
i prezentacji powstałych projektów. Łączna wartość przyznanych w rywalizacji nagród wyniosła 3 tys zł.
Po raz pierwszy na Targach Pracy zorganizowano przestrzeń „Biznes & Inowacje", którą poświęcono
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startupom i nowym technologiom. Zaproszeni do niej zostali przedstawiciele szeroko pojętych instytucji
otoczenia biznesu, środowiska akademickiego oraz start-upy. Eksperci w obszarze doradztwa
biznesowego poprowadzili konsultacje biznesowe dla początkujących przedsiębiorców, dzieląc się
swoim doświadczeniem
i udzielając im wskazówek co do kierunków dalszego rozwoju.
W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział
w pierwszym dniu tegorocznej wiosennej edycji Targów Pracy i Przedsiębiorczości „Majówka z pracą".
Zainteresowanych przygotowaną ofertą zapraszamy do Tauron Areny w Krakowie, także jutro: 11 maja
2022 r (środa). Szczegółowy program targów znajdą Państwo tutaj.
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