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SZANOWNI PAŃSTWO!
W kolejnym wydaniu miesięcznika Sądecki Rynek Pracy piszemy
jak zwykle o kilku programach, realizowanych przez SUP.
W poprzednim wydaniu pisaliśmy o rozpoczęciu programu
skierowanego do osób w wieku 50+, w tym dalszy ciąg tego
tematu. Staramy się pokazać, w jaki sposób nasi doradcy starają
się pomóc tym osobom w powrocie na rynek pracy. Innym
programem, skierowanym do osób oddalonych od rynku pracy,
jest Program Aktywizacja i Integracja. Jak przebiega, co w tym
zakresie robimy - warto przeczytać.
Jeden z materiałów poświęcamy Krajowemu Funduszowi
Szkoleniowemu. Ten nowy instrument wsparcia budzi żywe
zainteresowanie pracodawców. Dzięki szkoleniom finansowanym
z KFS istnieje duża szansa na podniesienie kompetencji zarówno
pracowników w wieku 45+ (takie jest w tym roku ograniczenie
wiekowe), jak i samych pracodawców. Program szkoleń
finansowanych z KFS będzie kontynuowany i warto z niego
skorzystać.
Jak zwykle po półroczu więcej miejsca niż zwykle poświęcamy
statystyce. Liczba bezrobotnych po raz kolejny spadła i to jest
najważniejsza informacje w tym temacie.
Znalazło się miejsce na ciekawe przedsięwzięcie biznesowe.
Tym razem gościliśmy u Sławomira Bugajskiego, właściciela firmy
Meble Bugajski. Były sportowiec, uprawiający wyczynowo
kolarstwo, czerpie w prowadzeniu biznesu właśnie ze sportowych
doświadczeń. Upór, wytrwałość, niepoddawanie się przeciwnościom przydają się zarówno w sporcie, jak i w działalności
gospodarczej. Pan Sławomir jest tego żywym przykładem.
Jeśli już jesteśmy przy biznesie: byliśmy przy jednym
z naborów, jakie prowadzimy w naszym urzędzie. Tym razem
osoby bezrobotne miały szansę zyskać pracę w charakterze
opiekunek ludzi starszych i niepełnosprawnych w Niemczech
i w Wielkiej Brytanii. Praca nie należy do łatwych, ale biorąc pod
uwagę wynagrodzenie, warto się zastanowić.
W bieżącym wydaniu znajdą Państwo także porady prawne,
w największej części poświęconym obowiązkowi informacji
urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia. Warto o tym pamiętać. Jak
zwykle zbieramy najciekawsze wydarzenia gospodarcze i z pogranicza gospodarki w naszej kronice gospodarczej. Piszemy też
o kilku ciekawych inicjatywach naszych partnerów, w tym ZUS.

Dyr. Stanisława Skwarło
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PAI dla oddalonych

PAI może być realizowany przy współpracy ośrodków pomocy społecznej i NGO. W ten sposób
aktywizacja najtrudniejszych klientów urzędów pracy przestała być wyłącznie domeną PUP.

P

rogram Aktywizacja i Integracja to nowa forma
wsparcia, adresowana do osób oddalonych od rynku
pracy, dla których ustalono III profil pomocy. W SUP
właśnie rozpoczęła się pierwsza edycja programu.

W spotkaniu inauguracyjnym, które odbyło się 12 czerwca, udział
wzięło 20 osób bezrobotnych, zakwalifikowanych do udziału
w pierwszej edycji programu. W PAI uczestniczą bezrobotni, dla
których ustalony został III profil pomocy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, a w szczególności realizujący kontrakt
socjalny. Taki kontrakt został podpisany ze wszystkimi skierowanymi do PAI.
„III profil” to osoby bezrobotne oddalone od rynku pracy.
Oddalenie może wynikać z różnych przyczyn. Część osób nie jest
zainteresowana podjęciem pracy, część osób po pięćdziesiątce
rejestruje się wyłącznie w celu nabycia praw do świadczeń przedemerytalnych. Inna grupa to osoby z problemami natury zdrowotnej (w tym uzależnień) i osobistej.
O CO CHODZI W PAI?
W Programie Aktywizacji i Integracji chodzi, najogólniej mówiąc,
o połączenie aktywizacji zawodowej z integracją społeczną.
Aktywizacja odbywa się w formie prac społecznie użytecznych,
a integracja w formie grupowego poradnictwa specjalistycznego,
warsztatów trenerskich i grup wsparcia. PAI może być realizowany
przy współpracy powiatowych urzędów pracy z ośrodkami pomocy
społecznej i organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się
statutowo reintegracją zawodową i społeczną. Właśnie taka organizacja, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości
i Inicjatyw Lokalnych STOPIL, będzie zajmować się integracją
społeczną uczestników programu. Stowarzyszenie zostało
wyłonione w drodze otwartego konkursu. - Celem nadrzędnym
zajęć jest wzrost kompetencji i umiejętności radzenia sobie na
rynku pracy - podkreśliła prowadząca spotkanie Teresa Połomska,
zastępca dyrektora SUP.
Część “aktywizacyjna” programu to prace społecznie użyteczne
o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy. Będzie je
realizować Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu,
a odbywać się będą w dwóch instytucjach: Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji (13 osób) oraz przy Parafii pw. św. Kazimierza (7
osób). Będą to przede wszystkim prace o charakterze porządkowym, pomoc w zakupach etc . Prace społecznie użyteczne
odbywać się będą w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Uczestnicy
programu otrzymują 8,10 zł za godzinę, płatne przez jednostki
organizacyjne gminy, ale w 60 procentach refundowane przez
urząd pracy. Program Aktywizacja i Integracja jest jedynym
programem, w którym równie istotna co zatrudnienie uczestników
jest zmiana ich postaw.
Program trwa zasadniczo dwa miesiące, po czym następuje
weryfikacja jego efektów w odniesieniu do każdego z uczestników.

Doradca klienta SUP wraz z pracownikiem socjalnym MOPS
dokonują oceny indywidualnych efektów Programu Aktywizacja
i Integracja, osiągniętych przez uczestnika. Rezultatem przeglądu
jest jedna z trzech możliwości: ponowne skierowanie
bezrobotnego do udziału w PAI (maksymalnie na kolejne dwa 2miesięczne okresy) albo skierowanie do zatrudnienia wspieranego
u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej. Jeśli
doradca klienta z SUP w porozumieniu z pracownikiem socjalnym
oceni, że uczestnik programu nie spełnia już znamion “oddalenia od
rynku pracy”, może ponownie ustalić dla niego profil pomocy, inny
niż III. Uczestnik może skorzystać wtedy z innych form pomocy,
oferowanych przez urząd pracy - staży, szkoleń, dotacji na podjęcie
własnej działalności gospodarczej etc. Osoby zakwalifikowane do
III profilu tej możliwości nie mają.
WSPÓLNA SPRAWA
PAI został wprowadzony ubiegłoroczną nowelizacją ustawy
o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy. Innowacyjny
charakter ma model mieszany tego programu, realizują go urzędy
pracy w porozumieniu z jednostkami pomocy społecznej i NGO.
W ten sposób integracja zawodowa i społeczna bezrobotnych
oddalonych od rynku pracy staje się wspólną sprawą miast i gmin.
Ustawodawca wyszedł z założenia, że aktywizacja osób nawet
najbardziej oddalonych od rynku pracy jest niezbędna, nawet jeśli
nie przyniesie od razu efektu w postaci zatrudnienia.
Wydaje się, że z przydatności PAI zdają sobie sprawę także jego
uczestnicy. Na pytanie: - Kto chętnie idzie do programu? podniosło się wiele rąk. Na pytanie: - A kto niechętnie? - nie
podniosła się żadna. Nie znaczy to, że wszyscy przyjęli skierowanie
z entuzjazmem. III profil obejmuje najtrudniejszych klientów
publicznych służb zatrudnienia i nie ma sensu tego ukrywać. Ważne, żeby ten program się sprawdził - podsumowała spotkanie
Teresa Połomska. Jest na to szansa.
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Taki impuls
Krajowy Fundusz Szkoleniowy to dobre wsparcie dla tych, którzy chcą sobie rozszerzyć
lub zmienić kompetencje zawodowe.
ilion złotych – kwotę w takiej wysokości pozyskał
Sądecki Urząd Pracy z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego. To program przeznaczony na
finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego
pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat.

M

to dzisiaj standard i już nie wystarcza – wyjaśnia księgowa, beneficjentka programu. – Mamy kontakty handlowe z klientami
w Unii Europejskiej, dokonujemy rozrachunków z partnerami
zagranicznymi nie tylko za pomocą maili. Często trzeba z klientami
po prostu rozmawiać - precyzuje.

Milion złotych to kwota budząca respekt, ale i ona kiedyś ulegnie
wyczerpaniu. Zwłaszcza, że program cieszy się dużym
zainteresowaniem sądeckich pracodawców. – Wpłynęło 61
wniosków o dofinansowanie z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego na prawie cała kwotę, jaką mieliśmy do dyspozycji
w tym roku – informuje Izabela Ziębowicz – Wróbel, zastępca
kierownika Działu Usług Rynku Pracy SUP. - W związku z tym
wystąpiliśmy o dodatkowe środki w wysokości 600 tys. złotych.
W razie dużego zainteresowania SUP będzie się starał sprostać
oczekiwaniom pracodawców i pozyskać dalsze środki z rezerwy
KFS w Małopolsce. Patrząc na potrzeby lokalnego rynku pracy
zachęcamy do współpracy przede wszystkim pracodawców, którzy
planują kształcenie ustawiczne swoich pracowników na kursach
dających uprawnienia zawodowe, adekwatne do potrzeb
lokalnego rynku pracy – dodaje Izabela Ziębowicz – Wróbel.

Wiele firm korzysta ze szkoleń zarówno w obszarze stricte
zawodowym, jak i motywacyjnym. – Jesteśmy po pierwszym cyklu
i dwóch turach szkoleń i na ten moment zdecydowanie uważam,
że KFS jest potrzebny i przynosi korzyści zarówno w zakresie
funkcjonowania firmy, jak i motywacji pracowników – mówi Rafał
Świerczek, właściciel Agencji Handlowej RAFA. Pracownicy jego
firmy szkolą się w zakresie zarządzania jakością w kontekście
działań organizacyjnych, a także na kursie przeciwdziałania
wypaleniu zawodowemu oraz całości zagadnień związanych z motywacją zawodową.

KURS TO JEDNO
Wagę aktualizacji uprawnień pracowników obsługujących
urządzenia techniczne dostrzegają firmy już korzystające z KFS. –
Szkolenia są niezbędne i konieczne – nie ma wątpliwości Renata
Zarzycka z firmy PROSPONA. - Chcąc obsługiwać jakiekolwiek
urządzenie, trzeba mieć odpowiednie uprawnienia. Na przykład
zaliczyć kurs spawalniczy to jedno, ale trzeba go co dwa lata
aktualizować – wyjaśnia Renata Zarzycka. W PROSPONIE szkoli
się kilkanaście osób, większość właśnie na kursach zawodowych.
W mniejszych firmach szkolą się jedna – dwie osoby, często sam
właściciel. Tak jak Wiesław Słyś, prowadzący serwis sprzętu audio
– wideo. Zastaliśmy go w trakcie egzaminów. – Jestem po
pierwszym egzaminie – wyjaśnia pan Wiesław. – KFS to jest dobre
wsparcie dla tych, którzy chcą sobie rozszerzyć lub zmienić
kompetencje zawodowe. Tym bardziej, że małe firmy mają
trudno. Warto te pieniądze pozyskać, warto też wejść w trwały
układ z firmami szkolącymi – dodaje.
Znaczenie wsparcia finansowego podkreślają organizatorzy
programu. – KFS to bardzo dobre rozwiązanie dla pracodawców,
bo mogą zmniejszyć koszty, niezbędne do pracy na zajmowanym
stanowisku – mówi Izabela Ziębowicz – Wróbel. - Dzięki temu, że
mamy dofinansowanie z urzędu pracy zrobiłam szkolenie dla
kilkunastu osób, a nie dla kilku – potwierdza Renata Zarzycka
z PROSPONY.
ANGIELSKI? STANDARD
Szkolenia nie ograniczają się do obszarów stricte technicznych.
Niektórym pracownikom (i pracodawcom) przyda się angielski na
podwyższonym poziomie. – Podstawowa znajomość angielskiego

TAKI IMPULS
O jednym z aspektów szkoleń finansowanych z KFS mówi pani
Małgorzata Rzońca, współwłaścicielka „Zajazdu Sądeckiego”. – To
fantastyczna sprawa. Naszej szefowej kuchni trochę się rozszerzą
horyzonty, bo uczestniczy w kursie „kucharz XXI wieku” –
uśmiecha się pani Małgorzata. – Takie szkolenia to szansa na
ożywienie ludzi, którzy długo pracowali i trochę zabrakło im
entuzjazmu. Ludzie dostają taki impuls, takie ukłucie: okazuje się,
że można zrobić jeszcze coś innego, coś nowego – dodaje
Małgorzata Rzońca.
Przypomnijmy, że środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego
można przeznaczyć na kursy (tych jest najwięcej) i studia
podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego
zgodą. Z KFS można także sfinansować egzaminy umożliwiające
uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności,
kwalifikacji lub uprawnień zawodowych oraz badania lekarskie
i psychologiczne. Uczestnicy kształcenia objęci są ubezpieczeniem
od nieszczęśliwych wypadków.
W roku bieżącym kształceniem przy wsparciu KFS objęci są
wyłącznie pracownicy i pracodawcy w wieku 45+. Pracodawcy
podkreślają jednak konieczność rozszerzenia tej grupy wiekowej,
zwłaszcza na pracowników młodych. – Wiele firm stawia na
młodzież – podkreśla Renata Zarzycka z PROSPONY. – Jest im
bardzo ciężko na rynku pracy i dobrze by było, gdyby młodzi ludzie
mieli lepszy start.

Druki wniosków dla pracodawców zdecydowanych wziąć udział
w programie dostępne są na stronie internetowej SUP
www.sup.nowysacz.pl/dla_pracodawców_i_przedsiębiorców.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Usług Rynku
Pracy SUP, pok. 2 lub 320 lub pod numerem telefonu 18 442 9110
wew. 270 lub 295. Nabór prowadzony będzie do wyczerpania
przyznanych środków, nie dłużej jednak niż do 31 października
2015 r.
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Spotkania i inspiracje
Często osoby w wieku 50+ mają wiele niepewności i obaw związanych
z wejściem w nowe środowisko pracy. Spotkania inspirujące mają temu
przeciwdziałać.

G

warancja 50+ to program regionalny, realizowany
w Sądeckim Urzędzie Pracy. Skorzysta z niego w sumie 60 osób bezrobotnych w wieku 50+, dla których
ustalono II profil pomocy. Połowa z nich jeszcze w tym roku.
W SUP trwają tzw. spotkania inspirujące dla uczestników programu. Spotkania poświęcone są między innymi charakterystyce rynku
pracy, umiejętności przygotowywania dokumentów aplikacyjnych
i kompetencjom osobistym. – Poznajemy dzisiaj zasady komunikacji
werbalnej i niewerbalnej – mówi Paweł, uczestnik spotkania. –
Zdajemy sobie sprawę, jakie to ważne w poszukiwaniu pracy. Jeśli nie
umiemy słuchać, to nie wiemy, o czym do nas mówią. I my także
musimy jasno i czytelnie przekazać swoje informacje – wyjaśnia
uczestnik.
Barbara brała już udział w podobnych zajęciach, ale ceni sobie
możliwość przyswojenia czegoś nowego. – Pisaliśmy CV
i list motywacyjny 30 lat temu, kiedy to się jeszcze nazywało
życiorysem. Teraz wymagania się zmieniły – mówi Barbara.
Praca z grupą w określonym wymaga określonego podejścia. - Jest
pewna specyfika pracy w grupie osób 50+, bo wszystkie zagadnienia
są poruszane w ujęciu problemów z jakimi się spotyka ta grupa
wiekowa – potwierdza prowadząca spotkanie Anita Kałyniuk z Sądeckiego Urzędu Pracy. - Różnica w porównaniu do innych grup polega
na tym, że bazujemy na różnorodnym i bogatym bagażu doświadczeń,
jakie mają osoby w tym wieku. Staramy się wyszukiwać te aspekty
doświadczeń, które będą pomocne dla tych osób w poruszaniu
i utrzymaniu na rynku pracy - precyzuje prowadząca.
TRUDNY RYNEK DLA 50+
Znalezienia przez każdego z uczestników zatrudnienia i poszerzenia
umiejętności przydatnych na rynku pracy to zasadniczy cel programu.
Dla osób w wieku 50+ nie jest to zadanie łatwe. - Często osoby
w wieku 50+ mają wiele niepewności i obaw związanych z wejściem
w nowe środowisko pracy i te zajęcia służą między innymi temu, żeby
te obawy wyrazić już teraz, oswoić się z nimi i zastanowić jak im
przeciwdziałać - tłumaczy Anita Kałyniuk. - Dodatkowo podczas zajęć
dochodzi do dużej integracji uczestników, dzięki czemu nawzajem
sami dla siebie stanowią grupę wsparcia, do której, mam nadzieję,
będą mogli również sięgnąć po rozpoczęciu aktywizacji zawodowej,
czyli stażu – dodaje prowadząca.
Uczestnicy oceniają atmosferę na spotkaniach bardzo dobrze. –
Atmosfera jest super, a grupa zgrana – potwierdza Barbara. – Każdy
stara się być odpowiedzialny, przychodzić na określoną godzinę –
dodaje. Takie samo zdanie ma Jolanta: - Atmosfera jest bardzo miła
i przyjazna. Jeśli czegoś potrzebujemy, to pytamy i nie ma z tym
żadnego problemu. Ogólnie mówiąc, program jest dobrze dostosowany do naszych potrzeb - podsumowuje.
Spotkania inspirujące to 84 godziny zajęć. Poza wspomnianymi już
tematami obejmuje wiele innych zagadnień, związanych między
innymi z przedsiębiorczością, umiejętnością zachowań asertywnych,
autoprezentacją i zarządzaniem czasem. Osoby, dla których formuła
spotkań inspirujących to za mało, spotykają się indywidualnie z tutorami, pełniącymi rolę mentorów i przewodników. Tutorzy to osoby,

Demonstracja komunikacji werbalnej i niewerbalnej

które same były w trudnej sytuacji, ale potrafiły z niej wyjść i teraz
chcą służyć radą i pomocą innym.
NIE TYLKO STAŻE
Zajęcia teoretyczne to tylko część procesu aktywizacji.
W programie przewidziano dla uczestników między innymi staże
w lokalnych firmach. – Idę na staż jako asystentka księgowej –
informuje jedna z uczestniczek. – A ja będę łączyć kabelki – dodaje
z humorem inna. Kolejny uczestnik trafi do DAKO jako montażysta
okien, są osoby skierowane do hoteli w roli pokojowych. Staże mają
przynieść doświadczenie niezbędne w powrocie na rynek pracy.
Poza stażami dla części uczestników przewidziano w programie
dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej i podjęcie
zatrudnienia na stanowisku wyposażonym dzięki dofinansowaniu SUP.
Program zakończy się w lipcu przyszłego roku.
SŁONIK NA ZAKOŃCZENIE
Opinie uczestników o dobrej atmosferze na spotkaniach nie były
formułowane li tylko na potrzeby artykułu. Dowód? Uczestnicy podarowali prowadzącej uroczego słonika - skarbonkę (zdobi okładkę
bieżącego wydania SRP). Z własnej inicjatywy. - To było dla mnie
ogromne zaskoczenie - zdradza Anita Kałyniuk. - Było mi bardzo miło,
że efekty tych warsztatów były tak pozytywne, że uczestnicy chcieli to
wyrazić właśnie w ten sposób. Grupa pomimo wcześniejszych obaw
i dużego dystansu do zajęć bardzo się zgrała. W podsumowaniach
większość osób wyraziła duże zadowolenie z tego, że została objęta
taką formą pracy i pomimo tego, że niektórzy przyznali się, że już na
początku planowali L4, to wszyscy z zaangażowaniem wytrwali do
końca - nie kryje zadowolenia prowadząca.
To nie wszystko. Grupa zaproponowała, żeby na zakończenie, po
podsumowaniu warsztatów urządzić coś w rodzaju spotkania
pożegnalnego. - Każdy przyniósł coś od siebie, to co mógł i chciał. Nie
było żadnego przymusu - mówi Anita Kałyniuk. - Było ciasto, kawa,
napoje... No i okazało się, że jedna z uczestniczek akurat obchodzi
urodziny, nie mogło więc zabraknąć kwiatów i chóralnego “sto lat”.
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Polak potrafi
Rozmowa ze Sławomirem Bugajskim, właścicielem firmy Meble Bugajski.
(SRP) - Muszę powiedzieć, że kiedy się
do Pana przyjeżdża, to pierwsze wrażenie jest imponujące. Wielki salon
sprzedażowy, buduje się nowa hala
produkcyjna…
(Sławomir Bugajski) - Od trzech lat inwestujemy bardzo duże środki w salon firmowy,
w którym teraz jesteśmy, budujemy nowy
zakład o powierzchni 10 tysięcy metrów
kwadratowych. Jest to nowa inwestycja,
bardzo kosztowna. Mam nadzieję, że ta
inwestycja pozwoli nam pozyskać nowych
odbiorców, nowe rynki zbytu.
- Czy ta inwestycja przełoży się także
na nowe miejsca pracy?
- Oczywiście. Zatrudniamy na dzień
dzisiejszy 140 osób i docelowo w przeciągu
roku planujemy zatrudnić minimum 50. Już
w tym miesiącu (czerwcu – przyp. red.) przy
pomocy Sądeckiego Urzędu Pracy zatrudnimy 8 osób. Następne plus minus 20 osób
planujemy zatrudnić do końca roku. Docelowo planujemy zatrudnić w nowym zakładzie 250 osób.
- Współpracujemy przy organizacji
różnych programów wsparcia. Jak Pan
tę współpracę ocenia?
- Współpracujemy już od dłuższego czasu
i oceniam tę współpracę bardzo dobrze.
Oceniam ją także z perspektywy ponad 20
lat prowadzenia działalności gospodarczej
i myślę, że ta współpraca cały czas się
rozwija. Mogę powiedzieć, że poziom
pomocy SUP jest coraz wyższy i ja osobiście
jestem bardzo zadowolony.
- Na ile przeszłość sportowca pomaga
w prowadzeniu biznesu?
- Zawsze to powtarzam, że gdyby nie sport,
nie kolarstwo, które uprawiałem wyczynowo, nigdy bym do takiej firmy nie doszedł. Charakter ukształtowany na rowerze
pomógł mi przetrwać ciężkie chwile w prowadzeniu własnego biznesu. W biznesie tak
jak i na rowerze: raz jest pod górkę, bardzo
ciężko, ale kiedyś jest i z górki i wtedy lżej.
Dlatego zawsze pamiętam te ciężkie chwile
na Tour de Pologne czy na innych wyścigach, które wyglądały podobnie jak
prowadzenie biznesu. Najpierw trzeba
trochę pocierpieć, a potem jest już dużo lżej.
- A teraz jest pod górkę czy z górki?

- Można powiedzieć, że pod górkę, bo jest
bardzo dużo pracy. Pracuję od rana do
wieczora, nadzoruję produkcję, nadzoruję
potężną inwestycję. Trochę cierpię, bo nie
mam dla siebie za wiele czasu. Trochę cierpi
też moja rodzina, dla niej też nie mam zbyt
wiele czasu. Nie mam też czasu na moje
hobby, czyli kolarstwo. Uprawiam też
narciarstwo, nurkuję na rafach koralowych.
Od paru lat nie mam na to czasu, ale wierzę,
że to już niedługo się zmieni i będę mógł
naładować akumulatory.
- Krótko mówiąc, biznes to zajęcie dla
fighterów...
- Myślę, że tak. Trzeba walczyć, trzeba cały
czas pokonywać bieżące problemy, których
nigdy nie brakuje i walczyć na rynku, który
jest bardzo konkurencyjny. W Polsce jest 2,5
tys. firm meblowych.

detaliczne też spadną i będą bardziej przystępne dla klienta.
- Jak sądzę, design w meblarstwie ma
swoje znaczenie.
- Oczywiście, design musi być dopasowany
do trendów panujących w Europie. Te trendy są bardzo różne. Może być tak, że
meble, które się sprzedają w Europie
Środkowej nie sprzedają się w Europie
Zachodniej i na odwrót. To, co się sprzedaje
w Skandynawii, nie sprzedaje się na przykład we Francji. Gusta Europejczyków są
bardzo różne. Sprzedajemy również na takie
rynki jak Azerbejdżan, chcemy sprzedawać
do Stanów Zjednoczonych. Mamy kontakty,
sprzedawaliśmy już kilkadziesiąt kontenerów. Te kontakty się urwały w momencie,
kiedy dolar był bardzo tani, ale teraz chcemy
je odnowić.
- Zatrudnia Pan swoich dizajnerów czy
współpracuje z jakąś firmą?
- Zatrudniam swoich dizajnerów. Podróżuję
dużo po całym świecie, bywam na targach
od Dubaju przez Sztokholm i Kolonię po
Mediolan. Czerpię stamtąd inspiracje, a potem siadamy z moim dyrektorem produkcji,
który jest człowiekiem obdarzonym wielkim
talentem i wspólnie tworzymy pomysł, a potem pierwowzór. Potem ten model oceniany
jest przez naszych odbiorców.

- A jakie są teraz tendencje na rynku
mebli tapicerowanych? Czy wzrasta
zapotrzebowanie na takie meble?
- My celujemy przede wszystkim w rynki
Europy Zachodniej. Inwestycja jest podyktowana właśnie rozwojem zachodniego
rynku produkcji i sprzedaży mebli. Planujemy rozwinąć sprzedaż na rynku niemieckim, francuskim, na którym właściwie już
jesteśmy. Ale nasze moce przerobowe
w dotychczasowej działalności nie pozwalały na wyjście na szerokie wody, na duże sieci
handlowe na rynku zachodnim.
- A tendencje projektowe?
- Tendencje w projektowaniu mebli cały
czas się zmieniają: jak w modzie, tak samo
w meblarstwie. Bardzo bryłowe kształty,
miękkość - tu cały czas preferencje klientów
się zmieniają. Generalnie chcemy produkować meble w większych ilościach, przez to
będziemy też pozyskiwać komponenty
w lepszych cenach. Finalnie nasze ceny

- W Nowym Sączu jest klimat dla przedsiębiorczości. Prawda czy slogan?
- Właśnie, często słyszę, że Małopolska
i Sądecczyzna są mekką przedsiębiorczości.
I może coś w tym jest. Nasze góralskie korzenie powodują, że lubimy walczyć, lubimy
pokonywać przeciwności. Nie boimy się
ryzyka i to właśnie widać na lokalnym, sądeckim rynku, że jest coraz więcej dużych
firm, które się rozwijają. Po prostu nie
poddajemy się i walczymy dalej.
- Czy w branży meblarskiej jest jakieś
specjalne życzenie?
- Myślę, że bez szczęścia nic się nie da
w życiu zrobić i przede wszystkim życzyłbym
sobie, żeby mieć szczęście. Po to, żeby dalej
pracować, zatrudniać ludzi, rozwijać firmę
i wspólnie udowadniać, że Polak potrafi.
- Więc życzę szczęścia i dziękuję za
rozmowę. (Rozm. WT)
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Opiekunki poszukiwane

Opieka nad osobami starszymi w Polsce traktowana jest jako naturalna powinność rodziny.
Dlatego polskie opiekunki pracują w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Za dobre pieniądze.

O

piekunki i opiekunowie osób
starszych i niepełnosprawnych w krajach Europy Zachodniej ciągle są poszukiwani.
W Sądeckim Urzędzie Pracy odbyło
się spotkanie z osobami bezrobotnymi zainteresowanymi tego rodzaju pracą.
Spotkanie poprowadziła Gabriela
Świerczek z organizującej wyjazdy
opiekunek firmy Promedica24. – Organizujemy wyjazdy przede wszystkim do
Niemiec i Wielkiej Brytanii. Propozycje
opieki nad seniorami w Polsce też się
zdarzają, ale już bardzo rzadko – wyjaśnia
pani Gabriela.
DOŚWIADCZENIE I JĘZYK
Jakie umiejętności trzeba posiadać, żeby
otrzymać intratną pracę opiekunki? –
Liczy się przede wszystkim doświadczenie
w opiece nad seniorami – wyjaśnia pani
Gabriela. – Przy czym niekoniecznie musi
to być doświadczenie zawodowe, liczy się
także doświadczenie „w rodzinie”, nad
mamą, babcią, ojcem.
Ważna jest także znajomość języka, przy
czym w zależności od kraju ta znajomość
może być różna. W Niemczech wymagania są mniejsze, wystarczy znajomość
podstawowa, niezbędna w codziennych
kontaktach. W Wielkiej Brytanii pracodawcy mają większe wymagania. Firma
nie przekreśla jednak osób, które język
znają słabo albo wcale. – Jest możliwość
uczestniczenia w kursie językowym od
podstaw i po tym kursie także można
ubiegać się o pracę – zapewnia Gabriela
Świerczek. – Jeśli osoby bezrobotne
spełniają warunek doświadczenia, to im
także dajemy możliwość uczestnictwa
w kursie – dodaje.
To ważne dla uczestniczek spotkania,
zarejestrowanych w ewidencji bezrobotnych Sądeckiego Urzędu Pracy. – Ja na
przykład znam język, ale włoski – mówi
jedna z nich. Prowadząca podkreśla

Spotkanie prowadzi Gabriela Świerczek

także, że praca jest w pełni legalna,
odprowadzane są wszystkie składki,
opiekunki mają ubezpieczenie. Organizowany jest transport na miejsce zatrudnienia, zakwaterowanie i wyżywienie. No
i przede wszystkim opiekunki mogą liczyć
na wysokie, jak na polskie realia,
wynagrodzenie. – Płaca zależy między
innymi od znajomości języka – wyjaśnia
Gabriela Świerczek. – W trakcie
zatrudnienia można podnieść swoje
kwalifikacje językowe, a wraz z nimi
rośnie wynagrodzenie. Organizujemy
w tym celu specjalne kursy doszkalające.
PRACA NIE DLA KAŻDEGO
Okres pobytu za granicą jest elastyczny
i wynosi do trzech miesięcy, dlatego może
to być dobra propozycja pracy na wakacje. Zainteresowanie osób bezrobotnych
zarejestrowanych w SUP nie było jednak
nadmierne, nabory prowadzone są już od
dawna i większość chętnych skorzystała
z propozycji wcześniej. Trzeba też
pamiętać, że opieka nad seniorami to nie
jest praca dla każdego. Poza naturalną
w takiej pracy cierpliwością i empatią

trzeba mieć dobre zdrowie, wytrzymałość
i odporność na stres. Kto choć przez krótki
czas opiekował się starszym, a przy tym
jeszcze chorym członkiem rodziny wie,
o czym mowa.
STARZEJEMY SIĘ
Społeczeństwo europejskie się starzeje i
opieka nad seniorami to jeden z tzw.
zawodów przyszłości. Pracy w branży
opiekuńczej z pewnością w najbliższych
latach nie zabraknie, również w Polsce.
Kryzys demograficzny dotknął także nasz
kraj i na razie nic nie wskazuje na
odwrócenie negatywnego trendu urodzeń. Czy opiekunki wrócą z Niemiec
i zajmą się polskimi seniorami? To będzie
zależało w głównej mierze od opłacalności takich powrotów. Na razie Europa
Zachodnia wygrywa. I nie zanosi się, żeby
ten stan rzeczy w najbliższym czasie się
zmienił.
Tym bardziej, że opieka nad członkami
rodziny ciągle jeszcze rozumiana jest
u nas jako naturalna powinność. I to
dobrze.
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Krzywa bezrobocia w dół

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w czerwcu wskazuje na umocnienie się tendencji
spadkowej. Ostatni raz taką liczbę bezrobotnych odnotowano 7 lat temu.

W

czerwcu ponownie zanotowano spadek liczby
bezrobotnych w Nowym Sączu. Z ewidencji
zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy
ubyło ponad dwieście osób.
3590 - tyle osób bezrobotnych znajdowało się w ewidencji
Sądeckiego Urzędu Pracy w końcu czerwca 2015 r. Po raz kolejny
w tym roku zanotowano bezrobocia. Liczba bezrobotnych jest o
231 osoby niższa niż w maju i o 766 osób niższa niż w
analogicznym okresie ubiegłego roku. Ostatni raz równie niską
liczbę bezrobotnych notowano w listopadzie 2008 roku.
W ewidencji jest nieco więcej kobiet niż mężczyzn (53,9 proc.).
Zdecydowaną większość stanowią osoby poprzednio pracujące
(ponad 87 proc.). Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy stanowią
nieznaczny (5.9 proc.) odsetek zarejestrowanych. Dotychczas
niepracujący stanowią 12,8 proc. ogółu bezrobotnych. 457 osób
to zarejestrowani po raz pierwszy, reszta po raz kolejny.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych
w SUP - czerwiec 2015

WYŁĄCZENIA Z EWIDENCJI
O zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy na pracowników,
a także efektywności aktywizacji zawodowej publicznych służb
zatrudnienia świadczą wyłączenia z ewidencji. W czerwcu
skreślono 577 osób, jest to wielkość niemal identyczna jak w maju.
Podobnie jak w poprzednim miesiącu najczęstszą przyczyną
(w 246 przypadkach) było podjęcie pracy. Warto zwrócić uwagę,
że 84,5 proc. to podjęcia pracy niesubsydiowanej, czyli takiej, do
której się nie dopłaca. Jak zwykle znaczna liczba osób (150)
została wykreślona z powodu niepotwierdzenia gotowości do
pracy.
W czerwcu pracę subsydiowaną podjęło 38 osób. Największy
udział w tej formie zatrudnienia miały prace interwencyjne
i podjęcia własnej działalności gospodarczej (po 11 osób).
Z innych form wsparcia, które również skutkowały wyłączeniem
bezrobotnych z ewidencji, największy udział tradycyjnie miały
staże zawodowe, w czerwcu skierowania do pracodawców
otrzymało w ramach staży 70 osób.
OFERTY PRACY
Pracodawcy zgłosili w 194 wolnych miejsc pracy i aktywizacji
zawodowej. Liczba ofert była nieznacznie niższa niż w poprzednim
miesiącu, trzeba jednak pamiętać, że przedsezonowe rekrutacje
do prac w rolnictwie i budownictwie zostały już zakończone.

Źródło: SUP

W czerwcu zarejestrowano 346 osób. Liczba nowo zarejestrowanych nieznacznie się zwiększyła (o 10 osób), trzeba
jednak pamiętać, że to liczba stosunkowo niska. Analizując dane
statystyczne można stwierdzić, że tendencja do spadku
bezrobocia okazała się trwała.
Trwała jest również struktura zarejestrowanych bezrobotnych.
Zdecydowaną większość z nich (88,1 proc.) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy
między innymi osoby do 30. i powyżej 50. roku życia,
niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne. Tych ostatnich,
pozostających w ewidencji SUP co najmniej 12 miesięcy w okresie
ostatnich dwóch lat, jest najwięcej. Stanowią oni 56,3 proc.
wszystkich zarejestrowanych. SUP w pierwszej kolejności kieruje
wsparcie właśnie do tej grupy bezrobotnych.
Statystyka zawiera także liczbę poszukujących pracy. W końcu
czerwca było ich 198. W porównaniu do maja liczba poszukujących pracy nieznacznie spadła.

Oferty pracy niesubsydiowanej i subsydiowanej (z dofinansowaniem z Funduszu Pracy) stanowiły w przybliżeniu po
połowie zgłoszonych w czerwcu ofert zatrudnienia. Oferty pracy ze
wsparciem z FP dotyczyły w zdecydowanej większości organizacji
staży, pojawiło się też 20 ofert organizacji prac społecznie
użytecznych. Ma to związek z organizacją Programu Aktywizacja
i Integracja, o którym piszemy w tym numerze SRP.
W końcu czerwca nie odnotowano żadnego zakładu pracy
w Nowym Sączu, który zgłosiłby zamiar zwolnień grupowych.
Określenie, że w tym wypadku brak czegoś to dobra wiadomość,
wydaje się zbędne. Niekorzystnym zjawiskiem jest natomiast
utrzymujący się na niskim poziomie odsetek osób uprawnionych
do pobierania zasiłku. W czerwcu prawo do tego świadczenia
nabyły 484 osoby, czyli 13,5 proc. ogółu zarejestrowanych. To
nieco więcej niż w maju, ale i tak odsetek uprawnionych do zasiłku
jest bardzo niski. Przypomnijmy w olbrzymim skrócie, że aby
otrzymać zasiłek, trzeba przepracować co najmniej rok w ciągu
18 miesięcy przed rejestracją. Większość osób z prawem do
zasiłku (ponad 56 proc.) to kobiety.
Staże zawodowe są tradycyjnie najbardziej popularną i najczęciej organizowaną formą wsparcia. W czerwcu w stażach
uczestniczyło 258 osób. Warto zauważyć, że coraz większy udział
mają staże organizowane na podstawie bonów stażowych. Bony
(nie tylko stażowe) zakładają aktywny udział bezrobotnego
w organizacji programu. To ich dodatkowy atut.

9

STATYSTYKA BEZROBOCIA

Sądecki Rynek Pracy Nr 6 (52) czerwiec 2015

STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO
8,5 proc. – tyle wyniosła stopa bezrobocia w mieście
Nowym Sączu w końcu maja 2015 roku - informuje
Główny Urząd Statystyczny w najnowszym komunikacie.
W porównaniu do kwietnia nastąpił spadek wskaźnika
o 0,5 punktu proc.
Informacje GUS potwierdzają dalszy spadek procentowego
wskaźnika bezrobocia Nowym Sączu i całym podregionie
nowosądeckim w granicach 0,5 - 0,7 punktu procentowego.
obserwujemy ustabilizowanie się bezrobocia na stałym,
stosunkowo niskim poziomie. W analogicznym okresie roku 2014
stopa bezrobocia była w Nowym Sączu o 0,7 punktu proc. wyższa
(por. wykres).
10,5

Stopa bezrobocia rejestrowanego (%)
w m. Nowym Sączu - maj 2015
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zanotowano we wszystkich województwach. Najwięcej
bezrobotnych liczbowo ubyło na północy naszego kraju, w woj.
pomorskim i zachodniopomorskim. W porównaniu z analogicznym
okresem ubiegłego roku spadki liczby bezrobotnych sięgają jednej
piątej. Procentowo największy spadek bezrobocia miał miejsce
na Warmii i Mazurach oraz Pomorzu Zachodnim.
Najniższą stopę bezrobocia po raz kolejny zanotowano w Wielkopolsce (7,2 proc.) oraz w Małopolsce i na Górnym Śląsku (po
9,2 proc.). Najgorzej, mimo spadku stopy bezrobocia jest nadal
w woj. warmińsko - mazurskim (17,3 proc.), niewiele lepiej na
Kujawach (14,5 proc.).
Specjaliści zastrzegają, że wskaźniki poziomu bezrobocia nie do
końca wiernie oddają sytuację na lokalnym rynku pracy.
W województwach z najwyższym bezrobociem szeroka jest tzw.
szara strefa, emigracja za pracą i zajęcia sezonowe, nieuwzględniane w oficjalnych statystykach. Z kolei w Wielkopolsce,
gdzie statystyki są najlepsze, stosunkowo dużo osób korzysta
z pomocy społecznej. Mimo niedoskonałości statystyka w dużej
mierze oddaje jednak sytuację w gospodarce.

9,4
9
8,5

8,5
8
Źródło: GUS

Miasto Nowy Sącz nieprzerwanie jest pod względem poziomu
bezrobocia rejestrowanego liderem w podregionie nowosądeckim, obejmującym trzy powiaty ziemskie (nowosądecki,
gorlicki i limanowski) oraz jeden grodzki (miasto Nowy Sącz).
Różnica pomiędzy miastem Nowym Sączem a pozostałymi
powiatami jest znaczna: najbliższy pod względem poziomu
bezrobocia powiat gorlicki notuje stopę o 3 punkty proc. wyższą.
Różnica ta utrzymuje się od dłuższego czasu. Powiat z najwyższą
stopą bezrobocia (limanowski) notuje stopę bezrobocia wyższą
o 6,5 punktu proc. i ta różnica także ma charakter trwały. Stopa
bezrobocia w naszym mieście jest niższa także w porównaniu do
regionu i kraju.

Stopa bezrobocia liczona jest przez Główny Urząd Statystyczny
jako procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej
ludności aktywnej zawodowo bez pracowników budżetowych
prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.
Według metodologii Badania Aktywności Ekonomicznej
Ludności, która zbliżona jest do metody europejskich służb
statystycznych, stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w końcu I
kwartału 2015 roku 8,6 proc. Metoda ta kładzie większy nacisk na
aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia.

Największy spadek bezrobocia rejestrowanego zanotowano we
wspomnianym powiecie limanowski i nowosądeckim ziemskim,
o 0,7 punktu proc. Nie jest to zjawisko li tylko lokalne, spadek
stopy bezrobocia zanotowano w skali całego kraju.
BEZROBOCIE W POLSCE
Wg metodologii GUS-u stopa bezrobocia w Polsce wyniosła
w maju 10,8 proc. (spadek o 0,4 punktu proc. w porównaniu do
poprzedniego miesiąca). W analogicznym okresie ubiegłego roku
procentowy wskaźnik bezrobocia był w naszym kraju o 1,7 punktu
proc. wyższy. W urzędach pracy zarejestrowanych było 1,7 mln
bezrobotnych, o 8 tys. mniej niż w kwietniu. W kategoriach
statystycznych można określić spadek bezrobocia jako wyraźny,
a nawet znaczny.
Spadek zarówno liczby bezrobotnych, jak i stopy bezrobocia

Źródło: GUS
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8,5 proc. – tyle wyniosła stopa bezrobocia w mieście
Nowym Sączu w końcu maja 2015 roku - informuje
Główny Urząd Statystyczny w najnowszym komunikacie.
W porównaniu do kwietnia nastąpił spadek wskaźnika
o 0,5 punktu proc.

BEZROBOCIE W NOWYM SĄCZU

STRUKTURA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO
Na półrocze przypada moment, kiedy dokonuje się nieco
bardziej pogłębionych analiz statystycznych dotyczących
bezrobocia.

BEZROBOCIE W CZERWCU
Informacje GUS o stanie bezrobocia pojawiają się z miesięcznym
opóźnieniem, w tym wydaniu SRP publikujemy dane dotyczące
maja. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dokonało już
szacunków dotyczących czerwca. Nie są to jeszcze dane oficjalne,
ale zwykle od GUS-owskich, różnią się niewiele (lub wcale).
Najkrócej mówiąc, nadal są to szacunki optymistyczne. Według
MPiPS, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w czerwcu 10,4
proc., (spadek o 0,4 punktu proc.). Oznacza to najlepszy wynik od
siedmiu lat. Sytuacja poprawiła się we wszystkich województwach.
Liczba bezrobotnych wyniosła w końcu czerwca 1 624 tys.
i zmniejszyła się w ciągu miesiąca o prawie 80 tys. osób. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba bezrobotnych spadła już
o blisko pół miliona i wciąż będzie się zmniejszać, na co wskazuje
czerwcowy rekord ofert pracy – nie kryje zadowolenia Władysław
Kosiniak - Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.
Napływ ofert pracy wskazywany jest przez MPiPS jako symptom
poprawiającej się sytuacji na rynku pracy. W ostatnim miesiącu
pracodawcy zgłosili do urzędów 117 tys. ofert pracy, najwięcej od
2001 roku, czyli od momentu, kiedy takie statystyki są prowadzone. Najwięcej pracowników szukają firmy na Mazowszu,
Śląsku i w Wielkopolsce. Minister wskazuje też na rolę urzędów
pracy w poprawie sytuacji zatrudnieniowej: - Dzięki rozpoczętej
rok temu reformie, pracownicy urzędów pracy coraz lepiej radzą
sobie ze zdobywaniem ofert zatrudnienia - powiedział minister
Kosiniak - Kamysz.
Ministerstwo wyraża optymistyczne prognozy na przyszłość. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych 2 miesięcy
bezrobocie w Polsce będzie jednocyfrowe – podsumowuje
Władysław Kosiniak - Kamysz (źródło:www.mpips.pl).
BEZROBOCIE W UE
Bezrobocie rejestrowane powoli spada także w Unii Europejskiej. Stopa bezrobocia na obszarze 28 państw UE wyniosła na
koniec maja bieżącego roku 9,6 proc., bez zmian w stosunku do
poprzedniego miesiąca, ale o 0,3 punktu proc. mniej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W strefie euro (19
państw) bezrobocie także nie uległo zmianie i wyniosło 11,1 proc.
W porównaniu do maja 2014 roku bezrobocie spadło w dwudziestu dwóch krajach UE, a wzrosło w pięciu,; w jednym
pozostało bez zmian.Ogółem w UE jest 23,3 mln osób bez pracy,
a ich liczba powoli spada.
Najlepiej w statystyce bezrobocia wypadają Niemcy: tylko 4,7
proc. ludzi nie ma pracy. Na przeciwnym biegunie jest Grecja
(25,6 proc. bezrobotnych). Wg metodologii Eurostatu bezrobocie
w Polsce wyniosło w maju 7,8 proc. Oznacza to miejsce w środku
europejskiej statystyki bezrobocia.

Stan bezrobocia w m. Nowym Sączu
czerwiec
maj 2015
2015
- dane
- dane
podstawowe
podstawowe
Liczba zarejestrowanych w końcu miesiąca
- w tym w szczególnej sytuacji
na rynku pracy
Liczba zarejestrowanych w miesiącu
w tym:
- poprzednio pracujące
- dotychczas niepracujące
Z prawem do zasiłku

- 3590
3821
- 3361
3164
- 346
336
- 295
268
51
68
- 484
507

Wyłączenia z ewidencji
w tym z powodu:
- podjęcia pracy niesubsubsydiowanej
w tym działalności gospodarczej
- podjęcia pracy subsydiowanej
- rozpoczęcia szkolenia
- rozpoczęcia stażu
- niepotwierdzenia gotowości

-

577
580

- 208
241
11
16
38
48
4
8
80
70
- 135
150

Dodatki aktywizacyjne wypłacone

-

58
55

Źródło: SUP

Dokonuje się między innymi zobrazowania liczby i udziału
procentowego bezrobotnych ze względu na zawody i specjalności
zarejestrowanych bezrobotnych. W końcu czerwca 2015 r. najwięcej bezrobotnych zaliczało się do grupy robotników
przemysłowych i rzemieślników (763). Liczne były także grupy
specjalistów, pracowników usług i sprzedawców oraz techników.
Udział poszczególnych grup w ogólnej liczbie bezrobotnych
obrazuje poniższy wykres.
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Jeden ze wskaźników opisujących strukturę bezrobocia to tzw.
struktura wiekowa. Największy udział procentowy w liczbie
bezrobotnych zarejestrowanych w SUP mają osoby w wieku od 25
do 34 lat. Pod tym względem nic się nie zmieniło w porównaniu do
stanu sprzed pół roku, a udział procentowy poszczególnych grup
pozostał na podobnym poziomie. Na uwagę zasługuje udział
grupy starszych bezrobotnych (55 - 59 lat). Jest ich niemal tyle
samo, co najmłodszych. Statystyka w pełni uzasadnia konieczność
kierowania wsparcia właśnie do grupy bezrobotnych zaawansowanych wiekowo.

404; 11%

124; 3%

454; 13%

18-24

741; 21%

25-34
35-44
45-54
55-59
60-64

1102; 31%

765; 21%

Na ostatnim wykresie została zaprezentowana statystyka osób
bezrobotnych ze względu na czas pozostawania bez pracy, tj.
od momentu ostatniej rejestracji. Najliczniejszą grupą były osoby
pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy (ich udział nieco się
zmniejszył). Najmniej liczne są osoby pozostające bez pracy
najkrócej.

ogółem - 3590

Największy udział w strukturze bezrobotnych mają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Udział poszczególnych
grup jest jednak dosyć wyrównany. Na uwagę zasługuje fakt, że
bezrobotnych z wykształceniem wyższym jest więcej niż tych
z wykształceniem najniższym, czyli gimnazjalnym i poniżej.
Lokalny rynek ciągle bardziej potrzebuje rąk do pracy, a nie
umysłów. Udział poszczególnych grup nie uległ większym
zmianom.
Źródło: SUP

LICZBA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH
W PROGRAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
stan w końcu czerwca 2015 r.

Najwięcej bezrobotnych legitymowało się stosunkowo krótkim
stażem pracy (od 1 do 5 lat). Co ciekawe, grupa osób bez żadnego stażu pracy jest stosunkowo mała. Staż pracy, jak się okazuje, ma ważny wpływ na zatrudnienie, ale bynajmniej nie
decydujący.
Podobnie jak w innych strukturach, udział poszczególnych grup
(wyjąwszy grupę osób ze stażem 30 lat i więcej) jest stosunkowo
wyrównany i nie uległ większym zmianom w porównaniu do stanu
z końca grudnia 2014 r.

staże zawodowe

- 225

własna działalność gospodarcza

- 134

prace interwencyjne

- 44

refundacja wypos. stanowiska pracy

- 89

roboty publiczne

- 24

prace społecznie użyteczne

- 24

bony stażowe

- 33

bony na zasiedlenie

- 32

bony zatrudnieniowe

- 20

ref. wynagr. za osoby 50+

- 3

Razem

- 628

Źródło: SUP
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SĄDECKI URZĄD PRACY

Zbieg tytułów

W tym wydaniu o ważnym obowiązku - powiadomieniu o podjęciu zatrudnienia i kilka innych pytań
i wątpliwości. Pytania można kierować na adres: sup@sup.nowysacz.pl lub na numer 18 442 91 10,
wewn. 265. Przypominamy, że nasze porady są tylko poradami, a nie wykładnią prawa.
PODJĄŁEŚ ZATRUDNIENIE?
POWIADOM URZĄD PRACY!
500 zł – grzywna w co najmniej takiej wysokości grozi
osobie bezrobotnej, jeśli nie zgłosiła do powiatowego
urzędu pracy faktu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej.
Taka sama grzywna grozi w przypadku braku poinformowania
pup o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
Zawiadomienie pup w ciągu siedmiu dni o podjęciu pracy lub
działalności gospodarczej to jeden z podstawowych
obowiązków osoby bezrobotnej. Jeśli powiatowy urząd pracy
uzyska informację o nie-wywiązaniu się z tego obowiązku,
zobowiązany jest wszcząć postępowanie wyjaśniające.
Orzekanie w sprawie grzywny następuje w trybie przepisów
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Po stwierdzeniu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
lub działalności gospodarczej, a także zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego osoba powinna
zostać skreślona z ewidencji bezrobotnych. Jeśli nie powiadomi
urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia lub działalności gospodarczej, to nadal figuruje w rejestrze bezrobotnych i następuje tzw.
zbieg tytułów ubezpieczeń. Oznacza to finansowanie ubezpieczenia z więcej niż jednego źródła.
Przypomnijmy, że o podjęciu zatrudnienia, własnej działalności
gospodarczej lub zaistnieniu innych okoliczności powodujących
utratę statusu bezrobotnego można poinformować osobiście lub
pisemnie (w tym za pomocą poczty elektronicznej). Pisemne
oświadczenie w imieniu osoby, która np. podjęła pracę za granicą,
może złożyć także osoba bliska lub spokrewniona.
PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015
r. poz. 149 z późn. zm.)
Art. 74 ustawy: Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni
powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz
o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.
Art. 119. 2 ustawy: Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę
zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym
właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej
niż 500 zł.
2. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz.
395).

Chcę dostać się na staż. Czy okres na stażu będzie mi się
liczył przy ustalaniu okresu potrzebnego do uzyskania
prawa do zasiłku?
Nie. Staż, a mówiąc ściślej okres pobierania stypendium wlicza się
do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania
uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych, nie wlicza
się natomiast do okresu umożliwiającego nabycie prawa do zasiłku
dla bezrobotnych oraz do okresu zatrudnienia, od którego zależy
nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.
Znalazłem pracodawcę chętnego do zatrudnienia mnie
na stażu, ale szef nie wyklucza, że częściowo byłoby to
w porze nocnej. Czy staż może się odbywać także nocą?
Zasadniczo nie, staż nie może odbywać się w niedzielę oraz
święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. Starosta, a w praktyce urząd pracy kierujący osobę bezrobotną na staż, może jednak wyrazić zgodę na
odbywanie stażu w porze nocnej lub systemie pracy zmianowej ze
względu na charakter pracy w danym zawodzie. Przy okazji: ów
pracodawca nie może Pana zatrudnić na stażu, bo to nie jest praca,
tylko nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do
wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
Prowadzę działalność gospodarczą z tzw. preferencyjnym ZUS-em. Czy ewentualnie będę miał prawo do
zasiłku?
Nie. W przypadku ulgi preferencyjnej składki opłacane są
w wysokości 30 proc. minimalnego wynagrodzenia i nie ma składki
na Fundusz Pracy, a to warunki niezbędne do ubiegania się
o zasiłek dla bezrobotnych.
Pobieram w tej chwili zasiłek macierzyński z ZUS-u. Czy
mogę się zarejestrować w urzędzie pracy? Czy należy mi
się zasiłek dla bezrobotnych?
W urzędzie pracy będzie Pani mogła się zarejestrować dopiero po
zakończeniu pobierania świadczenia. Wśród dokumentów wymaganych przy rejestracji powinno znaleźć się również zaświadczenie
z ZUS-u o okresie pobierania świadczenia z podstawą wymiaru.
Jest ono niezbędne do naliczenia okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku (do tego okresu zaliczany jest również okres
pobierania zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia).
Zasiłek przysługuje osobie, która w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy przepracowała 365 dni z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego
odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
Pracy.
PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015
r. poz. 149 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze do ustawy

PARTNERZY RYNKU PRACY
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Konkurs i wsparcie

Rozwiązania poprawiające warunki pracy są ważnym elementem kultury pracy. Warto je wspierać
i nagradzać, choćby na takich konkursach, jak ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych.
rwa 43. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy
Warunków Pracy. Celem konkursu jest wyróżnianie
rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także
opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło
się do poprawy warunków pracy.

T

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać do sekretariatu konkursu
do 31 lipca 2015 r. Sekretariat prowadzi Centralny Instytut
Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska
16, 00-701 Warszawa, tel. 22/623-36-83, e-mail: ciop@ciop.pl.
Wręczenie nagród planowane jest na wrzesień bieżącego roku.

Konkurs promuje także projekty edukacyjne i popularyzujące
tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku
pracy.

Regulamin konkursu i formularze zgłoszeniowe do pobrania na
stronie: www.ciop.pl/konkurs-bhp
Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną, innymi
ministerstwami, urzędami kontroli, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi. Patronat medialny nad
konkursem sprawują między innymi TVP Info i Dziennik Gazeta
Prawna.
Dofinansowania dla przedsiębiorstw
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o możliwości dofinansowania działań
skierowanych na utrzymanie zdolności do
pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Można
otrzymać nawet 500 tys. złotych.
Program jest skierowany do wszystkich płatników składek, ze
szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). ZUS finansuje zarówno projekty inwestycyjne, jak
i doradcze. Pierwsze dotyczą np. zakupu urządzeń oczyszczających
powietrze, instalacji osłon do niebezpiecznych maszyn i urządzeń,
czy kabin dźwiękoszczelnych. W mniejszych firmach,
zatrudniających do 49 pracowników, Zakład może też wesprzeć
zakup środków ochrony indywidualnej pracowników. W przypadku
projektów doradczych, ZUS dofinansowuje działania które mają
pomóc przedsiębiorcom ocenić zagrożenia występujące w miejscu
pracy.
Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na
wielkość podmiotu, mierzoną liczbą osób, za które odprowadzana
jest składka na ubezpieczenie wypadkowe:

Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach:
• kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne (wdrożone
rozwiązania autorskie, ograniczające zagrożenia dla człowieka
w środowisku pracy),
• kategoria B – prace naukowo - badawcze (opracowania naukowe
związane z poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy, które mogą
być zastosowane w praktyce, w tym prace doktorskie),
• kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne
(opracowania, rozwiązania lub działania z zakresu organizacji pracy, edukacji i popularyzacji bezpieczeństwa pracy, w tym prace
dyplomowe – na przykład inżynierskie, licencjackie, magisterskie,
wydawnictwa).

- dla mikroprzedsiębiorstw (1 - 9 osób) - do 90% kosztów projektu,
- dla przedsiębiorstw małych (10 - 49 osób) - do 80% kosztów
projektu,
- dla przedsiębiorstw średnich (50 - 249 osób) - do 60% kosztów
projektu,
- dla przedsiębiorstw dużych (250 osób i więcej) - do 20% kosztów
projektu.
Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie dofinansowania
powinni złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych "Wniosek
płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego
utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres
aktywności zawodowej". Przykładowy wniosek, wyjaśnienia oraz
wzór umowy znajdują się na stronie www.zus.pl/prewencja.
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Przybyło 5 sądeczan
Podczas kiedy niektórzy z naszych rodaków robią kariery milionerów, inni
uciekają przed wojną. Do Nowego Sącza.

N

owym ministrem skarbu państwa został poseł
Andrzej Czerwiński. Sądeczanin, absolwent sądeckiego
Technikum Elektrycznego i Akademii Górniczo - Hutniczej
w Krakowie (magister inżynier elektryk). W latach 1994 - 2001
prezydent Nowego Sącza. Poseł z listy Platformy Obywatelskiej,
w sejmie zasiada czwartą kadencję.
W obecnej kadencji Sejmu RP jest przewodniczącym Komisji
Nadzwyczajnej do spraw Energetyki i Surowców Energetycznych,
pracował nad kluczowymi projektami ustaw dotyczącymi
utworzenia konkurencyjnego rynku energii elektrycznej i gazu
“Swoją misję związaną z pracą w rządzie traktuję nie tylko jako
zaszczyt, ale również jako wielkie wyzwanie” - tak pisze poseł
Czerwiński na sejmowej stronie internetoweji.
Z punktu widzenia subregionu sądeckiego przed nowym ministrem stoi duże wyzwanie: przekonanie rządu do realizacji
“Sądeczanki”, drogi szybkiego ruchu z Nowego Sącza do Brzeska.

ogranicza się do działalności biznesowej i prężnie działa na rzecz
polskich przedsiębiorstw rodzinnych. - Jego firma jest polskim,
gospodarczym oknem na świat - powiedziała pani prezes.
Nagrodę Kisiela otrzymują osoby, które mają niepowtarzalny
wkład w polskie media, politykę i biznes. Nagroda to ideowy
testament Stefana Kisielewskiego, zmarłego w 1991 roku
publicysty, prozaika, krytyka muzycznego i kompozytora. Kisiel
znany był z bezkompromisowości, pragmatyzmu, niechęci do PRL-u
i liberalizmu gospodarczego. W zbiorowej pamięci pozostał przede
wszystkim jako autor niezwykle celnych felietonów.
Źródło: www.fakro.pl

Tygodnik “Wprost” opublikował listę najbogatszych
Polaków. Wspomniany Ryszard Florek zajął na niej 24.
miejsce, najwyższe z sądeczan.

Pięcioosobowa rodzina Victorii i Andrzeja Młodnickich
znalazła nową przystań życiową w Nowym Sączu. Rodzina
zdecydowała się na ewakuację z ogarniętego wojną
Donbasu.

“Wprost” oszacował majątek właściciela Fakro na 1,2 mld
złotych. Na 37. miejscu sklasyfikowany został Kazimierz Pazgan,
właściciel Konspolu. Józef i Marian Koralowie, producenci lodów,
znaleźli się na 85. miejscu, a twórca Optimusa Roman Kluska
znajduje się tuż za nimi, na 86. miejscu. Najbogatszym Polakiem,
z dochodem szacowanym na 16 mld złotych, jest według “Wprost”
Jan Kulczyk

Państwo Młodniccy otrzymali w naszym mieście mieszkanie dzięki
Fundacji “Mimo Wszystko” Anny Dymnej. - Liczę na otwartość,
życzliwość sądeczan i na to, że nowa rodzina zostanie przyjęta we
właściwy sposób - podkreślił prezydent Nowego Sącza Ryszard
Nowak na uroczystości przekazania kluczy do nowego locum.

Według Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu liczba podatników,
którzy osiągnęli roczny dochód powyżej 1 mln złotych, wyniosła
dwa lata temu (ostatnie dane) 81 osób. Najlepszy był pod tym
względem rok 2008, kiedy sądecki Urząd Skarbowy zanotował na
Sądecczyźnie 111 “milionerów”.

Źródło: www.premier.gov.pl, www.sejm.gov.pl, FB

Źródło: www.wprost.pl, Urząd Skarbowy w Nowym Sączu

Młodniccy to jedna z kilkudziesięciu rodzin polskiego pochodzenia
ewakuowanych z Donbasu od stycznia tego roku. To zaledwie
odprysk sytuacji na Ukrainie. Wojna w Donbasie skutkuje
wzmożonym zainteresowaniem pracą w Polsce przez rdzennych
Ukraińców. Wnioski w tej sprawie nieustannie napływają do
urzędów pracy. Pracownicy zza wschodniej granicy zasilają przede
wszystkim sektor rolniczy. Komentatorzy sytuacji politycznej nie
wykluczają, że ten napływ może się jeszcze zwiększyć w związku
z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną państwa ukraińskiego.
Źródło: www.nowysacz.pl, Gazeta Krakowska, własne

Ryszard Florek laureatem Nagrody Kisiela. Prezes Fakro
został nagrodzony w kategorii Przedsiębiorca w XXII edycji tego prestiżowego wyróżnienia. Nagrodzie patronuje
tygodnik “Wprost”.
W tym roku laureatów wybierano w nowej formule, z udziałem
głosów internautów. Odbierając nagrodę Ryszard Florek podkreślił
rolę dekarzy, montujących wytwarzane przez Fakro okna dachowe,
dystrybutorów i konsumentów. - Razem kształtujemy nie tylko
pozytywny wizerunek Polski w wielu krajach świata, ale także
budujemy siłę polskiej gospodarki i tworzymy kolejne miejsca pracy - powiedział laureat.

Newag S.A. to jedna z trzech najszybciej rozwijających
się polskich firm. Listę “Polskich Gepardów”, opublikował
niestrudzony tygodnik “Wprost”.
Autorzy rankingu sprawdzili, w jakim tempie rosły przychody
firm, ile pieniędzy przeznaczyły na inwestycje i jaka jest efektywność ich działalności. Sądecka firma uzyskała 81,7 punktów na
100 możliwych. Listę zdominowały przedsiębiorstwa prywatne. Do
pięćdziesiątki Polskich Gepardów z głównego rankingu dostały się
42 takie firmy i tylko 8 państwowych. - Tempo rozwoju zdecydowanie wyróżnia firmy zarządzane przez kapitał prywatny - pisze
“Wprost”. - W większości są dużo bardziej efektywne niż
państwowe molochy - konkludują autorzy rankingu.
Wyrazem silnej pozycji Newagu na rynku jest kolejna podpisana
umowa, tym razem na dostawę spalinowego zespołu trakcyjnego
dla Kolei Mazowieckich. W klimatyzowanym pojeździe znajdzie się
125 miejsc siedzących i 140 stojących. Jak zapewnia producent,
pojazd jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pojazd będzie kursował na trasie Tłuszcz - Warszawa Czeremcha. To już drugi szynobus z Nowego Sącza na
mazowieckich torach
Źródło: www.newag.pl , www.wprost.pl

Podczas uroczystości wręczenia nagrody Solange Olszewska,
prezes firmy Solaris Bus&Coach podkreśliła, że laureat nie
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Ze Starego Sącza do Krynicy-Zdroju bez odpinania nart? To
możliwe. W Muszynie podpisana została tzw. rekomendacja
inwestycji, łączącej obiekty turystyczne w paśmie Jaworzyny
Krynickiej. Dokument podpisali minister pracy i polityki społecznej
Władysław Kosiniak-Kamysz, wojewoda małopolski Jerzy Miller
i marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa.

Złap swoją szanse!
… i zmień bieg swojej kariery
zawodowej!
Jeśli jesteś osobą, która:
• ma już dość zgłaszania się do urzędu pracy,
• sama chce wpływać na swoje życie zawodowe, niezależnie od
tego co mówią inni,
• podejmuje działania, jednaki nie jest zadowolona z ich
efektów,
• czasem potrzebuje wsparcia, żeby utrzymać własną
aktywność pomimo niekorzystnych warunków,
• wie, że wszystko ma swoją cenę, dlatego często za zdobycie
doświadczenia, cennej wiedzy trzeba zapłacić swoim czasem.

Mamy

Inicjatorem przedsięwzięcia jest Związek Gmin Krynicko-Popradzkich, do którego należą Muszyna, Piwniczna Zdrój, Łabowa,
Stary Sącz i Krynica-Zdrój (na zdjęciu). Inwestycja ma łączyć nie
tylko obiekty narciarskie, ale także służące turystyce pieszej
i kajakowej. - Turyści i kuracjusze muszą dostać doskonałą ofertę powiedział burmistrz Muszyny Jan Golba, przewodniczący
Związku Gmin Krynicko-Popradzkich.
Planowana inwestycja ozywczo wpłynie nie tylko na gospodarkę
gmin skupionych w Związku, ale i ościennych miejscowości, w tym
Nowego Sącza. Gorącym zwolennikiem inwestycji pod roboczą
nazwą “7 Dolin” jest między innymi prezes Fakro Ryszard Florek.
Niekorzystnym czynnikiem jest fakt, że część kompleksu znajdzie
się na terenach Popradzkiego Parku Narodowego. Burmistrz Golba
uważa jednak, że ochronę przyrody da się pogodzić z turystyką. W Europie i innych zakątkach świata zrealizowano już wiele
inwestycji na obszarach parków narodowych. Dlatego wierzę, że
jest to możliwe także u nas, w Popradzkim Parku Krajobrazowym,
gdzie oprócz chronionych gatunków zwierząt, żyje też 80 tys.
ludzi, którzy chcą tu pracować i się rozwijać – mówił burmistrz Jan
Golba. Budowa kompleksu ma się zakończyć za pięć lat.
Źródło: www.muszyna.pl

Nowy Sącz nagrodzony na VI Kongresie Regionów. Jury
przyznało naszemu miastu 1. miejsce w kategorii w Rankingu
Energii Odnawialnej. W Rankingu Miast Atrakcyjnych dla Biznesu
Nowy Sącz został sklasyfikowany na 9. miejscu.
Podczas Kongresu określono Nowy Sącz “miastem, które daje
przykład mniejszym ośrodkom, jak sobie radzić w czasach
dominacji metropolii” oraz “miastem skoncentrowanym na
ekologii”. Kongres odbył się w połowie czerwca we Wrocławiu.
Żródło: www.nowysacz.pl
Jacek Pająk, były starosta bocheński, został nowym
dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Jacek
Pająk był starostą Bochni w latach 2006 - 2014. Obecnie jest
radnym powiatu bocheńskiego.
Żródło: UMWM

w

dla Ciebie propozycję, jaką jest uczestnictwo

warsztatach podnoszących wiedzę dotyczącą samego

siebie, wzmacniających własne umiejętności i uskuteczniających
podejmowane działania na rynku pracy.

O szczegóły pytaj u swojego DORADCY KLIENTA
lub sprawdź nasza stronę internetową gdzie znajdziesz planowanych
harmonogram zajęć.

SZUKASZ PRACOWNIKA?
wejdź na stronę

www.sup.nowysacz.pl
i kliknij baner
“elektroniczne zgłoszenie
oferty pracy”
lub zadzwoń
18 442 91 10 w. 264

SĄDECKI URZĄD PRACY

SĄDECKI URZĄD PRACY
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
w Nowym Sączu
zaprasza do korzystania ze swoich usług

