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Zapraszamy na sierpniową porcję informacji ……  

  

1. Jak zatrudnić obywatela Ukrainy 
 

Ze względu na wojnę trwającą na Ukrainie wprowadzone zostały szczególne przepisy, które ułatwiają 

obywatelom tego kraju legalny pobyt i pracę w Polsce. Serwis biznes.gov.pl przygotował zestawienie 

najważniejszych informacji dotyczących zatrudniania obywateli Ukrainy oraz zasad zakładania przez 

nich działalności gospodarczej na terenie Polski. 

 

Więcej informacji na stronie biznes.gov.pl. 

 

2. Wnioski o świadczenie postojowe 

 

Do 16 sierpnia br. przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli 

negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie 

postojowe. Zgodnie z przepisami wnioski te mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy, od kiedy został 

zniesiony stan epidemii. 

 

Więcej informacji oraz formularze wniosków i oświadczeń dostępne są na stronie ZUS. 

 

3. Akademia Menadżera Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

 

Akademia Menadżera Innowacji to autorski program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(PARP), dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach  

i zarządzanie innowacjami. Program składa się z równolegle prowadzonych części szkoleniowej  

i doradczej. IV edycja programu będzie realizowana od X 2022 r. do IV 2023 r. Zapisy trwają do  

9 września br. 
 

Więcej informacji na stronie PARP. 

 

4. Kompetencje dla sektorów 2  

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, za pośrednictwem wybranych Operatorów, przyjmuje 

wnioski dotyczące wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, 

doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. 

Kompetencji kierowane jest do określonych branż i ma przyczynić się do wzrostu kompetencji 

pracowników przedsiębiorstw. 

 

Więcej informacji na stronie PARP. 

 

5. Bezpłatne Webinarium „Zakładanie działalności gospodarczej i podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych z Funduszami Europejskimi” 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne webinarium „Zakładanie 

działalności gospodarczej i podnoszenie kwalifikacji zawodowych z Funduszami Europejskimi". 

Webinarium odbędzie się w dniu 18 sierpnia br. w godzinach od 10:00 do 11:35. Uczestnictwo wymaga  

wypełnienia formularza zgłoszeniowego. 

Więcej informacji na stronie Portalu Funduszy Europejskich. 

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00211
https://www.zus.pl/-/%C5%9Awiadczenie-postojowe-ko%C5%84czy-si%C4%99-czas-na-z%C5%82o%C5%BCenie-wniosku?redirect=%2F
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-2
https://www.rpo.pomorskie.eu/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-formularz?termId=548013
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/szkolenia/Webinarium-Zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej-i-podnoszenie-kwalifikacji-zawodowych-z-Funduszami-Europejskimi


Newsletter dla Przedsiębiorców Urzędu Miasta w Jaśle  
38-200 Jasło, ul. Rynek 12, tel. 13 448 63 71  

e-mail: wp@um.jaslo.pl , tarcza@um.jaslo.pl    http://www.jaslo.pl   

  

Strona | 2   

  

6. CES Unveiled w Amsterdamie 
 

CES Unveiled jest spotkaniem targowym organizowanym przez Consumer Technology Association, 

które dla liderów technologii stanowi platformę do łączenia się, współpracy i rozwoju technologii 

konsumenckich. Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Amsterdamie zaprasza wszystkich 

zainteresowanych udziałem w tym wydarzeniu do zgłaszania się  poprzez formularz rekrutacyjny. 

Liczba miejsc ograniczona, a termin nadsyłania zgłoszeń mija 2 września 2022 r. 

 

Więcej informacji na stronie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz stronie organizatora. 

  

7. Z Urzędu…   

  

 

➢ Opublikowano wykazy nieruchomości będących własnością Miasta Jasła przeznaczonych do 
sprzedaży w trybie przetargowym: 
- działka ewidencyjna numer 1882/4, obręb ewidencyjny 09- Górka; 
- działki numer ewidencyjny 3249/2 i 3249/3, obręb ewidencyjny 23- Warzyce; 
- działki numer ewidencyjny 1282/17 i 1282/18, obręb ewidencyjny22- Brzyszczki II 

  
 

➢ Na 11 sierpnia br. zaplanowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową ronda na 
skrzyżowaniu ulic gen. Grota- Roweckiego, Chopina i Szkolnej w Jaśle. Prace według planu  
potrwają do końca tego roku i spowodują utrudnienia w ruchu. 

 

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta. 

 

➢ W związku z remontem wiaduktu nad linią kolejową niezelekryfikowaną w Jaśle w ciągu drogi 

krajowej nr 28 Zator – Medyka w km 206+357 od 8 sierpnia br. zmianie uległa organizacja 

ruchu w tym obszarze.  

 

Projekt tymczasowej organizacji ruchu dostępny na stronie Urzędu Miasta. 

 

 

Szanowni Państwo, 

Już wkrótce minie dwa lata od uruchomienia Newsletteru dla przedsiębiorców. Serdecznie 

dziękujemy za Państwa subskrypcje. Przygotowaliśmy krótką ankietę na jego temat. 

Prosimy o podzielenie się z nami Państwa opinią, ponieważ jest ona dla nas bardzo ważna i pomoże 

nam dostosować Newsletter do Państwa oczekiwań. Wypełnienie ankiety nie powinno potrwać 

dłużej niż 10 minut. Ankieta jest anonimowa. Link do ANKIETY.  

  

 

https://www.paih.gov.pl/rekrutacja-CES_Unveiled_Amsterdam_2022
https://www.paih.gov.pl/20221013/ces_unveiled_amsterdam?
https://www.ces.tech/Events-Programs/CES-Unveiled/CES-Unveiled-Amsterdam.aspx
https://um.jaslo.pl/pl/wykaz-nieruchomosci-bedacych-wlasnoscia-miasta-jasla-przeznaczonych-na-sprzedaz-w-trybie-przetargowym-dz-ewid-nr-1882-4-09-gorka/
https://um.jaslo.pl/pl/wykaz-nieruchomosci-bedacych-wlasnoscia-miasta-jasla-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-trybie-przetargowym-dz-ewid-nr-3249-2-i-3249-3/
https://um.jaslo.pl/pl/wykaz-nieruchomosci-bedacych-wlasnoscia-miasta-jasla-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-trybie-przetargowym-dz-ewid-nr-1282-17-i-1282-18/
https://um.jaslo.pl/pl/wkrotce-ruszy-budowa-ronda-na-skrzyzowaniu-ulic-grota-roweckiego-chopina-i-szkolnej-w-jasle/
https://um.jaslo.pl/pl/zmiana-organizacji-ruchu-w-ciagu-drogi-krajowej-nr-28/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoypXSx3wp3RcGfKOt1_X8oi_CjQuCkmi1Oh3feLveOLn3ZQ/viewform?usp=sf_link

