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SZANOWNI PAÑSTWO!
Zapraszamy do lektury kolejnego numeru biuletynu S¹decki
Rynek Pracy, w którym staramy siê opowiedzieæ nie tylko
o lokalnej gospodarce; piszemy tak¿e o naszej bie¿¹cej
dzia³alnoœci, o programach wsparcia, dzia³aniach i inicjatywach.
Podobnie jak w poprzednim numerze, jeden z materia³ów
poœwiêcamy posiedzeniu Rady Rynku Pracy dla Miasta
nowego S¹cza. Posiedzenie, poza kwestiami personalnymi,
poœwiêcone by³o ocenie racjonalnoœci wykonania planu
dzia³ania SUP w roku ubieg³ym. Cz³onkowie Rady pozytywnie
zaopiniowali nasze nowe przedsiêwziêcie - program specjalny
“Praca ³¹czy pokolenia”. Co oznacza przymiotnik “specjalny” staramy siê wyjaœniæ w omówieniu tego programu.
Jeden z materia³ów poœwiêcamy Targom Edukacji i Pracy, które
odby³y siê w naszym mieœcie. Jak zwykle byliœmy tam, ¿eby
podpowiedzieæ m³odym ludziom œcie¿kê rozwoju w zawodach
najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. By³a to okazja do
niecodziennych spotkañ (st¹d ta babcia Polka z Indonezji na
ok³adce).
Jak w ka¿dym numerze nie mo¿emy zapomnieæ o statystyce
bezrobocia. To wa¿ne dane, daj¹ce obraz lokalnego rynku
pracy. Statystyka z lutego pozwala oceniæ, czy zimowy wzrost
bezrobocia to tendencja trwa³a, czy krótkookresowa. Skala
tego wzrostu pozwala oceniæ kondycjê lokalnej gospodarki.
Nie zapomnieliœmy o kolumnie poœwiêconej poradom
prawnym. Dzisiaj staramy siê odpowiedzieæ na w¹tpliwoœci
dotycz¹ce sta¿y, pytania o ten program pojawiaj¹ siê
najczêœciej. Piszemy tak¿e o wydarzeniach w lokalnej
gospodarce, w tym o ciekawym i ju¿ docenionym projekcie
nowos¹deckiego Newagu.
Miesiêcznik S¹decki Rynek Pracy ukazuje siê w formie ebiuletynu na naszej stronie www.sup.nowysacz.pl. S¹decki
Rynek Pracy ma tak¿e swój profil na Facebooku. Cykl wydawniczy uzale¿niony jest od ukazywania siê wewnêtrznych
i zewnêtrznych materia³ów statystycznych. Plik z najnowsz¹
edycj¹ SRP dostarczany jest naszym partnerom i instytucjom
wspó³pracuj¹cym za pomoc¹ poczty elektronicznej. Na
¿yczenie dostarczamy tak¿e Czytelnikom wersjê papierow¹.
Zapraszam do lektury!

Stanis³awa Skwar³o
Dyrektor
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Jeszcze raz sta¿e

W tym odcinku porad prawnych wy³¹cznie odpowiedzi na pytania dotycz¹ce warunków odbywania
sta¿u. Takich pytañ zadawanych jest najwiêcej.
- Kilka lat temu by³am ju¿ na sta¿u z S¹deckiego Urzêdu Pracy.
Czy mogê skorzystaæ ze sta¿u ponownie?
- Tak, mo¿e siê Pani ubiegaæ o skierowanie na sta¿. Warunek: od
zakoñczenia ostatniego sta¿u up³ynê³o co najmniej 12 miesiêcy.
- Pracodawca, u którego odbywa³am kiedyœ praktykê
zawodow¹, chce mi zorganizowaæ sta¿. Czy to jest mo¿liwe?
- Nie. Nie mo¿na kierowaæ na sta¿ do pracodawcy, gdzie bezrobotny wczeœniej odby³ praktyczn¹ naukê zawodu. Taka sama
sytuacja wystêpuje, jeœli bezrobotny chcia³by skorzystaæ ze sta¿u
u pracodawcy, gdzie by³ wczeœniej zatrudniony.
- W³aœciciel sklepu chce mi zorganizowaæ sta¿ p³atny z Urzêdu, ale pod warunkiem, ¿e bêdê pracowaæ 12 godzin dziennie.
Czy to zgodne z przepisami?
- Nie. Wymiar czasowy sta¿u to 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Dla osób niepe³nosprawnych z orzeczonym znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoœci - 7 godzin dziennie
i 35 tygodniowo.
- Dowiedzia³am siê, ¿e mogê zostaæ skierowana na sta¿, ale
krótszy ni¿ pó³ roku. A tyle przecie¿ musi wynosiæ sta¿.
- Niekoniecznie. Okres ten mo¿e ulec skróceniu w zale¿noœci od
specyfiki stanowiska pracy i z³o¿onoœci czynnoœci ujêtych w programie sta¿u. Uwzglêdnia siê tak¿e kwalifikacje potencjalnego
sta¿ysty. W projektach pozakonkursowych wspó³finansowanych
ze œrodków EFS okres odbywania sta¿u mo¿e wynosiæ od 3 do 6
miesiêcy. Warto pamiêtaæ, ¿e okres odbywania sta¿u bezrobotnych do 30. roku ¿ycia mo¿e wynosiæ 12 miesiêcy.
- Ile obecnie wynosi stypendium sta¿owe?
- Stypendium sta¿owe wynosi obecnie 120 proc. podstawowej
kwoty zasi³ku, czyli 997,40 z³ brutto (851,63 z³ netto).
- Czy okres sta¿u zawodowego i prac interwencyjnych wlicza
siê do sta¿u pracy?
- Tak, w obydwu przypadkach.
- Teœæ ma niewielki zak³ad rzemieœlniczy i chcia³by mnie
przyj¹æ na sta¿ (jestem bezrobotna). Czy to jest mo¿liwe?
- Niestety, nie. Przyjêto zasadê, ¿e na sta¿ nie powinny byæ kierowane osoby pozostaj¹ce w stopniu pokrewieñstwa lub powinowactwa z pracodawc¹ lub z przedsiêbiorc¹ organizuj¹cym
program. Sta¿e u rodziców, rodzeñstwa, wspó³ma³¿onka, dzieci
i teœciów s¹ wykluczone.
- Mam szansê na sta¿ w sklepie, ale w³aœciciel chce, ¿ebym
pracowa³a w sobotê i niedzielê. Jak to rozliczyæ?
- Niedziela nie wchodzi w grê. Bezrobotny nie mo¿e odbywaæ
sta¿u w niedziele i œwiêta, w porze nocnej ani w godzinach
nadliczbowych. Urz¹d pracy mo¿e wyraziæ na to zgodê, o ile
charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozk³adu
czasu pracy, w sklepie jednak taka okolicznoœæ nie zachodzi. Co
do soboty, w uzasadnionych wypadkach sta¿ysta mo¿e odbywaæ
sta¿ w tym dniu, ale musi odebraæ dzieñ wolny za sobotê w ci¹gu
tygodnia. Wzmianka, ¿e sta¿ysta bêdzie odbywa³ sta¿ w sobotê,
musi siê znaleŸæ w umowie z Urzêdem Pracy.
- Czy stracê sta¿, jeœli z t¹ sam¹ firm¹ podpiszê umowê zlecenie?
- Tak. Z pracodawc¹, gdzie sta¿ysta odbywa sta¿, nie mo¿na
podpisaæ umowy - zlecenia ani zatrudniæ siê w ¿adnej innej formie.

- Czy mogê odbywaæ sta¿ i zatrudniæ siê jednoczeœnie
w innej firmie?
- Nie, to tak¿e nie wchodzi w rachubê.
- Odbywa³em sta¿ w zawodzie programista. Czy mogê
ponownie skorzystaæ ze sta¿u w tym zawodzie?
- Zale¿y, jak dawno odbywa³ Pan sta¿. Jeœli Pañskie umiejêtnoœci
siê zdezaktualizowa³y (co w przypadku informatyki mo¿e siê
zdarzyæ), mo¿liwe bêdzie skierowanie na sta¿ w tym samym
zawodzie, oczywiœcie po spe³nieniu wymaganych warunków.
Ewentualny sta¿ nie mo¿e siê odbyæ u tego samego pracodawcy
i na tym samym stanowisku, co wczeœniej.
- Kto w³aœciwie w SUP decyduje o sta¿ach?
- To ca³y proces, ale zawsze zaczyna siê od Pañskiego doradcy
klienta. To on ustala tzw. profil pomocy i œcie¿kê powrotu na rynek
pracy, nazywany indywidualnym planem dzia³ania. Jeœli
bezrobotny spe³nia okreœlone warunki, a SUP ma pieni¹dze na
sta¿e, realizacja programu odbywa siê pod nadzorem specjalistów
ds. aktywizacji zawodowej i programów. W SUP sta¿e adresuje siê
w pierwszym rzêdzie do osób z ustalonym II profilem pomocy,
w tym d³ugotrwale bezrobotnych i z grupy bezrobocia rodzinnego
oraz do uczestników projektów w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego oraz programu Gwarancja+.
- Nie mogê pogodziæ sta¿u z opiek¹ nad dzieckiem. Czy
zostanê skreœlona z ewidencji, jeœli zrezygnujê ze sta¿u?
- Tak. Jest jednak wyjœcie: bezrobotny posiadaj¹cy co najmniej
jedno dziecko do 6. roku ¿ycia lub co najmniej jedno dziecko
niepe³nosprawne do 18. roku ¿ycia, skierowany na sta¿, mo¿e
ubiegaæ siê o refundacjê kosztów opieki nad dzieckiem lub dzieæmi
do lat 7 lub opieki nad osob¹ zale¿n¹ w trakcie odbywania sta¿u.
Koszty zostan¹ zwrócone pod warunkiem wczeœniejszego
uzgodnienia, nieprzekroczenia miesiêcznie kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracê oraz udokumentowania poniesionych
kosztów.
- Pracodawca, u którego odbywam sta¿, odmówi³ mi bezp³atnego urlopu na za³atwienie wa¿nych spraw osobistych.
S³usznie?
- Tak. Sta¿yœcie nie przys³uguje urlop bezp³atny ani okolicznoœciowy. Przys³uguj¹ natomiast 2 dni wolne w ka¿dym miesi¹cu
odbywania sta¿u.
- Kto szkoli sta¿ystê na sta¿u w zakresie BHP? Mój pracodawca mówi, ¿e urz¹d pracy.
- Nie ma racji. Szkolenie w zakresie BHP wchodzi w zakres obowi¹zków pracodawcy lub przedsiêbiorcy - organizatora sta¿u.
Wiêkszoœæ pytañ zosta³a zadana podczas spotkania w SUP przy okazji
naboru do jednego z programów wsparcia. Odpowiedzi s¹ porad¹,
a nie wyk³adni¹ prawa.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z
póŸn. zm.) - art. 53, art. 66l
Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 20 sierpnia
2009 r. w sprawie szczegó³owych warunków odbywania sta¿u przez
bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r., poz. 1160)
Pytania mo¿na adresowaæ na e-mail sup@sup.nowysacz.pl
i telefonicznie pod nr 18 442 9110, w. 312
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Posiedzenie Rady

Najszybciej powracaj¹ na rynek osoby zarejestrowane jako bezrobotne do trzech miesiêcy. Im
d³u¿ej pozostaj¹ w ewidencji, tym powrót jest trudniejszy.

- Oddajê siê do pañstwa dyspozycji. Je¿eli w okresie pomiêdzy
posiedzeniami bêd¹ pañstwo mieli
uwagi czy te¿ bêd¹ chcieli porozmawiaæ, jestem w biurze przy ¯ywieckiej 13 - zadeklarowa³
dyrektor (w tym samym budynku mieœci siê siedziba Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej).
Do Rady w miejsce Jana Dudy, który uzyska³ mandat poselski
w ostatnich wyborach do Sejmu, powo³ana zosta³a Maria Hilger
z "Solidarnoœci" Rolników Indywidualnych.
Na posiedzeniu najwiêcej miejsca poœwiêcono sprawozdaniu
z dzia³alnoœci SUP w ubieg³ym roku oraz ocenie racjonalnoœci
wydatkowania œrodków na aktywizacjê zawodow¹ bezrobotnych. Stanis³awa Skwar³o, dyrektor SUP poinformowa³a, ¿e
sytuacja na lokalnym rynku pracy w 2015 roku zauwa¿alnie siê
poprawi³a. - W ujêciu rocznym stopa bezrobocia spad³a o 1,1
punktu procentowego. W porównaniu do stanu z analogicznego okresu 2015 roku nast¹pi³ spadek liczby bezrobotnych o ponad 400 osób - podkreœli³a .
AKTYWIZACJA AD 2015
Na aktywizacjê lokalnego rynku pracy przeznaczono w 2015 r.
³¹cznie kwotê 11,7 mln z³otych, co stanowi³o dwie trzecie
wszystkich wydatków SUP. Aktywizacj¹ objêto prawie 1,1 tys.
osób. Najwiêcej, niemal po³owa z nich, zdobywa³o doœwiadczenie zawodowe na sta¿ach. Pracê podjê³o ogó³em niemal 3,4
tys. osób. - Najszybciej powracaj¹ na rynek osoby
zarejestrowane jako bezrobotne do trzech miesiêcy. Im d³u¿ej
pozostaj¹ w ewidencji, tym powrót jest trudniejszy - wyjaœni³a
dyr. Skwar³o.
Najwiêkszy problem dotyczy osób d³ugotrwale bezrobotnych
i z grupy bezrobocia rodzinnego. Jednym z programów, które
maj¹ temu przeciwdzia³aæ, bêdzie pozytywnie zaopiniowany
program specjalny "Praca ³¹czy pokolenia".
Podobnie jak w ubieg³ych latach S¹decki Urz¹d Pracy stara³
siê, aby wydatkowanie œrodków na aktywizacjê zawodow¹ by³o
jak najbardziej oszczêdne, efektywne i celowe. Dzia³ania SUP
ukierunkowane by³y w pierwszym rzêdzie na realizacjê
programów wspieraj¹cych rozwój przedsiêbiorczoœci oraz
tworzenie nowych miejsc pracy. Drugim wa¿nym obszarem

by³a realizacja programów sprzyjaj¹cych rozwojowi zasobów
ludzkich oraz umo¿liwiaj¹cych zdobycie pierwszego doœwiadczenia zawodowego.
Aktywizacja nie przebiega bezproblemowo. - Bardzo du¿o
osób przerywa udzia³ w projektach, i to niekoniecznie z powodu
podjêcia pracy - poinformowa³a dyr. Skwar³o.
KSZTA£CENIE USTAWICZNE
Wa¿nym punktem spotkania by³a dyskusja nad programem
Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Œrodki KFS przeznaczone s¹ na finansowanie kszta³cenia ustawicznego pracowników i pracodawców, zw³aszcza w formie szkoleñ. KFS
cieszy siê tak du¿ym zainteresowaniem, ¿e zosta³ ju¿
wstrzymany nabór wniosków .
Wp³ynê³o 88 wniosków na szkolenie 56 pracodawców i 1,6 tys.
pracowników na ³¹czn¹ kwotê ok. 2,7 mln z³otych. W zwi¹zku
z tym, ¿e wartoœæ z³o¿onych wniosków przekracza limit
wydatków o 1,3 mln z³otych, Rada podjê³a uchwa³ê o ograniczeniu szkoleñ interpersonalnych, psychologicznych (tzw.
miêkkich) oraz jêzykowych. Rada zobowi¹za³a SUP do
ustalenia i przed³o¿enia dodatkowych kryteriów dotycz¹cych
realizacji szkoleñ zawodowych.
S¹decki Urz¹d Pracy na finansowanie KFS dysponuje (na
razie) kwot¹ 1,5 mln z³otych. - To druga w kolejnoœci najwy¿sza
kwota w Ma³opolsce - podkreœli³a dyr. Skwar³o.

“

L

eszek Langer (na zdjêciu)
zosta³ nowym przewodnicz¹cym Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego S¹cza. Przewodnicz¹cy na
co dzieñ pe³ni funkcjê dyrektora
Wydzia³u Integracji i Rynku
Pracy Urzêdu Miasta Nowego
S¹cza. Do jego zadañ nale¿y
miêdzy innymi nadzór nad S¹deckim Urzêdem Pracy.

Ktoœ przychodzi na praktykê i nie zna
tabliczki mno¿enia. I co z tego?
Przecie¿ ma komórkê.

Kwestiom zdobywania kwalifikacji i jakoœci nauczania
poœwiêcono na spotkaniu wiele uwagi. Poruszono miêdzy
innymi zagadnienie tzw. studiów zamawianych, które nie
ciesz¹ siê zbyt du¿ym zainteresowaniem. - Niepotrzebnie
obiecuje siê zbyt wiele w zwi¹zku z tytu³em in¿yniera, a pojawia
siê ich zbyt wielu na rynku pracy - t³umaczy³ Marek Reichel.
Powoduje to znacz¹cy udzia³ osób z wykszta³ceniem wy¿szym
w strukturze zarejestrowanych bezrobotnych.
Marek Reichel, na co dzieñ prorektor ds. nauki, rozwoju i wspó³pracy s¹deckiej PWSZ, broni³ jednak obydwu s¹deckich
uczelni. - Obydwie szko³y wy¿sze przydaj¹ siê tu, na miejscu.
Gdyby ich nie by³o, statystyki osób z wy¿szym wykszta³ceniem
na pewno by spad³y, ale podskoczy³yby statystyki osób z wykszta³ceniem œrednim - przekonywa³.
Na koniec przewodnicz¹cy Leszek Langer z³o¿y³ uczestnikom
spotkania ¿yczenia z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych.

DLA MIASTA NOWEGO S¥CZA
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Posiedzenie Rady

POWIATOWA RADA RYNKU PRACY. Co to jest?
Powiatowa Rada Rynku Pracy to organ opiniodawczo - doradczy Prezydenta Miasta Nowego S¹cza ds. rynku pracy.
Do zakresu dzia³ania Powiatowej Rady Rynku Pracy nale¿y
miêdzy innymi:
· inspirowanie przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych do pe³nego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
· ocena racjonalnoœci gospodarki œrodkami Funduszu Pracy;
· opiniowanie projektu planu dzia³añ oraz okresowych sprawozdañ z jego realizacji;
· opiniowanie kryteriów podzia³u œrodków Funduszu Pracy na
finansowanie programów dotycz¹cych promocji zatrudnienia
i innych fakultatywnych zadañ;
· sk³adanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotycz¹cych kierunków kszta³cenia, szkolenia zawodowego
oraz zatrudnienia w powiecie (w przypadku Nowego S¹cza w mieœcie, Nowy S¹cz jest miastem na prawach powiatu).
W sk³ad Rady wchodz¹ przedstawiciele dzia³aj¹cych na
terenie powiatu:
· terenowych struktur ka¿dej organizacji zwi¹zkowej;
· terenowych struktur ka¿dej organizacji pracodawców;
· spo³eczno - zawodowych organizacji rolników, w tym
zwi¹zków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
· organizacji pozarz¹dowych zajmuj¹cych siê statutowo
problematyk¹ rynku pracy.
·Powiatowe Rady Rynku Pracy opiniuj¹ tak¿e:
· celowoœæ realizacji programów specjalnych;
· proponowane przez starostê (a w praktyce Powiatowy Urz¹d
Pracy)zmiany realizacji programów specjalnych;
· celowoœæ realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
Uwaga: cele i zadania Powiatowych Rad Rynku Pracy podane
zosta³y w pewnym uproszczeniu.

POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
DLA M. NOWEGO S¥CZA - sk³ad osobowy

1. Tomasz CHOLEWA - przedstawiciel S¹deckiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A.
2. Jan FIRST - przedstawiciel Cechu Rzemios³ Ró¿nych
i Przedsiêbiorczoœci w Nowym S¹czu
3. Maria HILGER - przedstawiciel NSZZ Rolników
Indywidualnych “Solidarnoœæ”
4. Czes³aw KRUPA - przedstawiciel Izby Rzemios³a
i Przedsiêbiorczoœci w Nowym S¹czu
4. Leszek LANGER - Dyrektor Wydzia³u Integracji i Rynku
Pracy Urzêdu Miasta Nowego S¹cza (przewodnicz¹cy)
5. Piotr LITWIÑSKI - przedstawiciel S¹deckiej Organizacji
Turystycznej
6. Andrzej £UKASIK - przedstawiciel Forum Zwi¹zków
Zawodowych, Zarz¹d Powiatowy w Nowym S¹czu
7. Józef Markiewicz - Dyrektor Miejskiego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Nowym S¹czu
8. Henryk NAJDUCH - przedstawiciel Zarz¹du Regionu
Ma³opolska NSZZ “Solidarnoœæ” w Nowym S¹czu
9. Tadeusz NOWAK - przedstawiciel Stowarzyszenia
Nowos¹decka Wspólnota
10. Adam OLEKSY - przedstawiciel Rady OPZZ w Nowym
S¹czu
11. Doc. dr Marek REICHEL - prorektor PWSZ w Nowym
S¹czu (wiceprzewodnicz¹cy)
12. Stanis³aw ŒMIERCIAK - przedstawiciel Rady Powiatowej Ma³opolskiej Izby Rolniczej w Nowym S¹czu
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Bezrobocie w lutym

Wzrost liczby bezrobotnych na pocz¹tku roku to zjawisko sezonowe. Bezrobocie w Nowym S¹czu
jest jednak znacznie mniejsze ni¿ rok temu o tej samej porze.

W

lutym 2016 roku zanotowano
wzrost liczby bezrobotnych
zarejestrowanych w S¹deckim Urzêdzie Pracy. Liczba ta jest jednak znacznie mniejsza ni¿ w analogicznym okresie ubieg³ego roku.

Liczba bezrobotnych w SUP
- luty 2016

W koñcu stycznia 2016 r. w ewidencji
S¹deckiego Urzêdu Pracy znajdowa³o siê
3827 osób bezrobotnych. W ujêciu miesiêcznym oznacza to wzrost o 95 osób,
ale w stosunku do analogicznego okresu
ubieg³ego roku liczba bezrobotnych jest
mniejsza o 404 osoby. Porównywalna
liczba bezrobotnych notowana by³a
osiem lat temu.
Na okresowy wzrost liczby bezrobotnych
mia³a wp³yw niewielka jeszcze liczba
bezrobotnych skierowanych na szkolenia, sta¿e etc. Programy wsparcia, jak
zwykle na pocz¹tku roku, dopiero startuj¹
i ich wp³yw na poziom bezrobocia bêdzie
bardziej widoczny w kolejnych miesi¹cach.
Nie oznacza to, ¿e programy aktywizacyjne zupe³nie zamar³y. W tzw. aktywnych
formach przeciwdzia³ania bezrobociu
uczestniczy³o w koñcu lutego 136 osób
bezrobotnych.
Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost
liczby podjêæ pracy. W lutym by³o ich
o 68 wiêcej ni¿ w styczniu. Lepsza ni¿
zwykle sytuacja na rynku pracy spowodowana jest miêdzy innymi stosunkowo
³agodn¹ zim¹, dziêki której mo¿na by³o
kontynuowaæ prace w budownictwie.
Ogólnie mówi¹c, luty i marzec to najgorsze miesi¹ce z punktu widzenia
publicznych s³u¿b zatrudnienia. W ubieg³ym roku najwiêcej bezrobotnych notowano w³aœnie we wspomnianych miesi¹cach zimowych, potem by³o ju¿ tylko
lepiej. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e i w tym roku
bêdzie podobnie, tym bardziej, ¿e gospodarka wyraŸnie z³apa³a drugi oddech.
ZAREJESTROWANI
Zdecydowana wiêkszoœæ zarejestrowanych w SUP to bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zaliczamy
do nich miêdzy innymi osoby do 30. i powy¿ej 50. roku ¿ycia, niepe³nosprawne

ród³o: SUP

i d³ugotrwale bezrobotne. Bezrobotni
w szczególnej sytuacji stanowi¹ 86,4
proc. wszystkich zarejestrowanych. Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e odsetek ten
powoli, ale stale spada.
Najwiêkszy udzia³ w strukturze bezrobotnych stanowi¹ d³ugotrwale bezrobotni, czyli pozostaj¹cy w rejestrze
powiatowego urzêdu pracy ³¹cznie przez
okres ponad 12 miesiêcy w okresie ostatnich 2 lat. Odsetek ten po raz pierwszy
od d³u¿szego czasu spad³ poni¿ej po³owy
wszystkich zarejestrowanych. Nie zmienia to faktu, ¿e nadal jest bardzo wysoki
(49 proc.). To g³ówny powód, dla którego
wiêkszoœæ programów wsparcia konstruowana jest z myœl¹ w³aœnie o tej grupie
bezrobotnych.
Nieznacznie spad³ odsetek osób powy¿ej
50. roku ¿ycia i niepe³nosprawnych,
wzrós³ natomiast udzia³ procentowy osób
do 30. roku ¿ycia, tak¿e traktowanych
jako osoby w szczególnej sytuacji na
rynku pracy. Urz¹d przygotowa³ dla nich
miêdzy innymi program PO WER i dwunastomiesiêczn¹ refundacjê kosztów dla
pracodawców, którzy zechc¹ m³odych
bezrobotnych zatrudniæ.
KOBIETY
Kobiety stanowi¹ 52,2 proc. zarejestrowanych ogó³em. Odsetek bezrobotnych kobiet nieznacznie wzrós³.

Kobiety stanowi¹ wiêkszy odsetek zarejestrowanych, ale mniej z nich pobiera
zasi³ek dla bezrobotnych. Rynek pracy
dla kobiet nadal oferuje gorsze miejsca
zatrudnienia, na których nie mo¿na wypracowaæ prawa do zasi³ku.
Kobiet jest tak¿e wiêcej wœród osób
w szczególnej sytuacji na rynku pracy
(53,6 proc.). Szczególnie niepokoj¹ca
jest statystyka d³ugotrwale bezrobotnych,
tu kobiety stanowi¹ 56,9 zarejestrowanych. Wsparcie w programach aktywizacji zawodowej bêdzie wiêc w pierwszej kolejnoœci kierowane do tej grupy
bezrobotnych.
PODJÊCIA PRACY
W lutym pracê podjê³o 268 osób bezrobotnych (w styczniu - 200). Zdecydowana wiêkszoœæ to podjêcia pracy niesubsydiowanej, czyli bez wsparcia ze œrodków bud¿etowych.
Nadal na niskim poziomie utrzymuje siê
liczba osób, które nie potwierdzi³y gotowoœci do pracy (najczêœciej oznacza niezg³oszenie siê do doradcy klienta w wyznaczonym terminie) i z tego powodu zosta³y wy³¹czone z ewidencji. W lutym by³y
to 84 osoby; zdarza³y siê miesi¹ce, kiedy
liczba wy³¹czonych z tego powodu by³a
znacznie wiêksza. Tylko 41 osób dobrowolnie zrezygnowa³o ze statusu bezrobotnego.

BEZROBOCIE W NOWYM S¥CZU

Wzrasta odsetek osób uprawnionych do zasi³ku dla
bezrobotnych. W koñcu lutego prawo do tego œwiadczenia
mia³o15,6 proc. ogó³u zarejestrowanych; w poprzednim
miesi¹cu o jeden punkt procentowy mniej. Odsetek
uprawnionych do zasi³ku mozolnie pnie siê do góry. Nie
zmienia to faktu, ¿e nadal pozostaje na dalece
niezadowalaj¹cym poziomie.
Przypomnijmy: ¿eby uzyskaæ prawo zasi³ku trzeba (w najwiêkszym uproszczeniu) przepracowaæ minimum 12 miesiêcy
w ci¹gu osiemnastu poprzedzaj¹cych datê rejestracji i osi¹gaæ
w tym czasie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracê.
Charakterystyka wspó³czesnego rynku pracy nie pozwala
w wielu wypadkach na osi¹gniêcie tego kryterium.
KOGO SZUKAJ¥ PRACODAWCY
W lutym pracodawcy z³o¿yli w SUP 207 ofert pracy i aktywizacji
zawodowej. To znacznie wiêcej ni¿ w styczniu, jednak ofert
pracy niesubsydiowanej, czyli bez dop³aty z Funduszu Pracy,
by³o mniej wiêcej tyle samo, co miesi¹c wczeœniej (w styczniu
132, w lutym 126). Do Urzêdu zaczynaj¹ sp³ywaæ oferty
zorganizowania miejsc aktywizacji zawodowej, zw³aszcza
sta¿y - w lutym wp³ynê³o ich 81.
W dniu przygotowywania materia³u (7 marca) pracodawcy
oferowali na stronie internetowej S¹deckiego Urzêdu Pracy
132 wolne miejsca zatrudnienia. Miesi¹c temu, kiedy przygotowywaliœmy materia³ do poprzedniego wydania SRP,
oferowanych miejsc pracy by³o tylko 85.
Wiêkszoœæ ofert zwi¹zana by³a z transportem i logistyk¹,
produkcj¹ i us³ugami oraz handlem. Pracodawcy oferowali
przewa¿nie pojedyncze miejsca pracy, rzadko by³o ich kilka. W
urzêdzie pracy nadal czêœciej poszukuj¹ pracowników mikro- i
ma³e firmy ni¿ potentaci.
Stale poszukiwani s¹ kierowcy ci¹gników siod³owych.
Przedœwi¹teczne o¿ywienie widaæ w handlu, pracodawcy
poszukuj¹ sprzedawców, przedstawicieli handlowych i kierowników sklepów. Znaczna czêœæ z tych ofert dotyczy zorganizowania sta¿y.
Poszukiwani byli tak¿e miêdzy innymi krawcy, stolarze i pracownicy gastronomii. Zdecydowana wiêkszoœæ ofert zaczyna³a siê od najni¿szej krajowej (1850 z³otych brutto) plus
ewentualne dodatki. Doceniano specjalistów: na przyk³ad
specjaliœcie do spraw eksportu oferowano wynagrodzenie od
5,5 tys. z³otych brutto. Umowy w zdecydowanej wiêkszoœci
dotyczy³y zatrudnienia na czas okreœlony lub okres próbny.
Przypomnijmy, ¿e 22 lutego wesz³a w ¿ycie nowelizacja
kodeksu pracy, w myœl której pracodawca mo¿e zawrzeæ
maksymalnie trzy umowy na czas okreœlony na okres nie
d³u¿szy ni¿ 33 miesi¹ce (plus ewentualnie trzymiesiêczny
okres próbny). Zawarcie czwartej umowy na czas okreœlony
jest równoznaczne z nawi¹zaniem stosunku pracy na czas
nieokreœlony. Nowe regulacje maj¹ poprawiæ sytuacjê
pracowników na tzw. umowach œmieciowych.
ZANIM BEZROBOTNY WRÓCI NA RYNEK
W lutym przygotowano indywidualne plany dzia³ania (IPD) dla
kolejnych 461 bezrobotnych. Ogó³em w S¹deckim Urzêdzie
Pracy realizuje je prawie 3,6 tys. osób. Przypomnijmy, ¿e IPD
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Stan bezrobocia w m. Nowym S¹czu
luty 2016 - dane podstawowe

ród³o: SUP

Liczba zarejestrowanych w koñcu miesi¹ca
- w tym w szczególnej sytuacji
na rynku pracy

- 3827

Liczba zarejestrowanych w miesi¹cu
w tym:
- poprzednio pracuj¹ce
- dotychczas niepracuj¹ce

- 527
- 457
- 70

Z prawem do zasi³ku

- 598

Wy³¹czenia z ewidencji
w tym z powodu:
- podjêcia pracy niesubsubsydiowanej
w tym dzia³alnoœci gospodarczej
- niepotwierdzenia gotowoœci do pracy
- dobrowolnej rezygnacji

- 432
- 260
7
- 84
41

Dodatki aktywizacyjne wyp³acone

-

- 3308

47

to nic innego, jak nakreœlenie œcie¿ki powrotu osoby bezrobotnej na rynek pracy i zawiera listê czynnoœci, które maj¹
wykonaæ obydwie strony, zarówno bezrobotny, jak i urz¹d. IPD
przygotowuj¹ doradcy klienta.
Ponad 3,8 tys. osób zarejestrowanych w SUP ma ustalony
profil pomocy. Ka¿demu bezrobotnemu przypisany zostaje
jeden z trzech profili: od I, gdzie wymagana pomoc sprowadza
siê w zasadzie do poœrednictwa pracy; przez II, gdzie
bezrobotny mo¿e korzystaæ z wiêkszoœci form wsparcia do III,
gdzie wsparcie ma charakter specjalistyczny, np. w postaci
Programu Aktywizacja i Integracja.
Zdecydowana wiêkszoœæ bezrobotnych w SUP, 2616 osób, ma
ustalony II profil pomocy. Niemal co trzeci bezrobotny to osoba
oddalona od rynku pracy, zaliczana do III profilu wsparcia.
Osób wymagaj¹cych minimalnego wsparcia jest zaledwie 94.
STOPA BEZROBOCIA W NOWYM S¥CZU
8,3 proc. - tyle wynios³a stopa bezrobocia rejestrowanego
w Nowym S¹czu wynios³a w koñcu stycznia 2016 r. (ostatnie
dane G³ównego Urzêdu Statystycznego).
Oznacza to wzrost w stosunku do poprzedniego miesi¹ca
o 0,5 punktu procentowego. W ujêciu rocznym natomiast
zanotowano wyraŸny spadek, w analogicznym okresie
ubieg³ego roku stopa bezrobocia w naszym mieœcie by³a o 2,1
punktu procentowego wy¿sza.
Wzrost stopy bezrobocia w lutym nast¹pi³ solidarnie we
wszystkich powiatach subregionu nowos¹deckiego, obejmuj¹cego trzy powiaty ziemskie: nowos¹decki, gorlicki i limanowski oraz jeden grodzki (miasto Nowy S¹cz). Najwiêkszy
wzrost, o 0,7punktu procentowego, zanotowano w powiatach
limanowskim i nowos¹deckim (ziemskim).
Pod wzglêdem poziomu bezrobocia rejestrowanego miasto
Nowy S¹cz jest nieprzerwanie liderem
w podregionie
nowos¹deckim. Ró¿nica pomiêdzy Nowym S¹czem a pozosta³ymi powiatami siêga kilku punktów procentowych:
w powiecie gorlickim zanotowano w lutym stopê bezrobocia na
poziomie 12 proc., w powiecie nowos¹deckim ziemskim - 14,2
proc., a w limanowskim 14,5 proc. Ró¿nice te utrzymuj¹ siê od
d³u¿szego czasu.
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Stopa bezrobocia w m. Nowym S¹czu
- styczeñ 2016

ników. Trend ten nabiera cech trwa³oœci.
To bardzo optymistyczna oznaka o¿ywienia na lokalnych rynkach pracy. Œwiadczy
te¿ o wzroœcie zaufania pracodawców do
us³ug urzêdów pracy - komentuje El¿bieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki spo³ecznej.
STOPA W KRAJU
Stopa bezrobocia liczona jako procentowy udzia³ liczby bezrobotnych w liczbie
cywilnej ludnoœci aktywnej zawodowo
wynios³a w koñcu stycznia 2016 roku 10,3
proc. Oznacza to wzrost w stosunku do
poprzedniego miesi¹ca o 0,5 pkt proc.,
natomiast w ujêciu rocznym spadek 1,6
pkt proc .

Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu jest
ni¿sza w porównaniu do Ma³opolski (8,8
proc.) i kraju (10,3 proc.). Porównywalny
z Nowym S¹czem pod wzglêdem potencja³u demograficznego i gospodarczego
Tarnów notuje stopê bezrobocia na poziomie 8,7 proc.
Najni¿sze bezrobocie rejestrowane
w Ma³opolsce tradycyjnie zanotowano
w Krakowie, w grudniu wynios³o ono 4,6
proc., chocia¿ minimalny wzrost wskaŸnika zanotowano i tam.
G³ówny Urz¹d Statystyczny oblicza stopê
bezrobocia jako procentowy udzia³ liczby
bezrobotnych w liczbie cywilnej ludnoœci
aktywnej zawodowo, bez pracowników
jednostek bud¿etowych prowadz¹cych
dzia³alnoœæ w zakresie obrony narodowej
i bezpieczeñstwa publicznego.
BEZROBOCIE W POLSCE
Bezrobocie w Polsce wzros³o, ale nadal
utrzymuje siê na stosunkowo niskim
poziomie - tak wynika z ostatnich danych
G³ównego Urzêdu Statystycznego o sytuacji na rynku pracy w styczniu 2016 r.
Wed³ug stanu na koniec tego miesi¹ca
w powiatowych urzêdach pracy zarejestrowanych by³o 1,65 mln bezrobotnych.
W styczniu zarejestrowa³o siê ok. 224 tys.
osób. Oznacza to wzrost liczby bezrobotnych w porównaniu do poprzedniego
miesi¹ca, ale wyraŸny spadek w ujêciu
rok do roku: w analogicznym okresie
2015 roku bezrobotnych by³o ponad 1,9
mln.
Zdecydowana wiêkszoœæ zarejestrowanych to osoby, które wczeœniej pracowa³y zawodowo. W dalszym ci¹gu bardzo

ma³y odsetek bezrobotnych ma prawo do
zasi³ku. W styczniu 2016 r. prawo do tego
œwiadczenia mia³o tylko 14,4 proc.
zarejestrowanych. To jednak wiêcej ni¿
w poprzednim miesi¹cu (o 0,5 punktu
proc.). Podobnie jak w skali lokalnej,
tak¿e w skali kraju odsetek bezrobotnych
z prawem do zasi³ku powoli roœnie.
WIÊCEJ OFERT PRACY
Ponownie zanotowano wzrost liczby
ofert pracy. W styczniu do powiatowych
urzêdów pracy wp³ynê³o 87 tys. ofert
pracy (miesi¹c wczeœniej 79 tys.). W analogicznym okresie ubieg³ego roku ofert
by³o zdecydowanie mniej - nieco ponad
72 tys. To pokazuje, ¿e rynek pracy zmienia siê na lepsze. - W styczniu bie¿¹cego
roku w wiêkszoœci obszarów gospodarki
utrzyma³y siê tendencje obserwowane
w poprzednich okresach, jednak dynamika by³a wolniejsza w porównaniu
z relatywnie wysok¹ w IV kwartale ubieg³ego roku (co czêœciowo wynika z wp³ywu czynników o charakterze sezonowym) - wyjaœnia GUS.*
Jak wynika z szacunków Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Opieki Spo³ecznej,
jeszcze wiêcej ofert wp³ynê³o do powiatowych urzêdów pracy w lutym. - Niemal
129 tys. ofert zatrudnienia zg³osili
pracodawcy w lutym do urzêdów pracy.
To o ponad 48 proc. wiêcej w porównaniu
do poprzedniego miesi¹ca. Tak dobrego
wyniku nie by³o od wrzeœnia 2015 r. podaje Ministerstwo na swojej stronie
internetowej.
Najwiêcej ofert pracy zg³oszono w województwach mazowieckim (6,3 tys.),
wielkopolskim i ma³opolskim (3,8 tys.). Firmy chc¹ zatrudniaæ nowych pracow-

Stopa bezrobocia w województwach
kszta³towa³a siê w granicach od 6,5 proc.
w wielkopolskim do 17 proc. w warmiñsko-mazurskim. W ujêciu miesiêcznym zwiêkszy³a siê we wszystkich województwach, natomiast w porównaniu ze
styczniem ubieg³ego roku stopa bezrobocia obni¿y³a siê we wszystkich województwach, w najwiêkszym stopniu w województwach warmiñsko-mazurskim i zachodniopomorskim, a w najmniejszym w województwach lubelskim i podlaskim.
Spadek bezrobocia na Warmii i Mazurach
oraz Pomorzu Zachodnim cieszy, ale
nadal mamy tam najwiêksze bezrobocie
rejestrowane.
Województwo ma³opolskie ze stop¹ bezrobocia na poziomie 8,8 proc. klasyfikowane jest na czwartym miejscu w kraju.

“

ród³o: GUS

W lutym stopa bezrobocia
pozosta³a na tym samym
poziomie - MRPiPS

Wed³ug Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej stopa bezrobocia w lutym pozosta³a na takim samym poziomie,
a liczba bezrobotnych wzros³a tylko o 7,8
tys. osób. - Bezrobocie na poziomie
jednocyfrowym utrzymuje siê w 6 województwach. Najni¿sze bezrobocie odnotowywane jest w województwie wielkopolskim (6,6 proc.), œl¹skim (8,5 proc.)
oraz mazowieckim (8,8 proc.) - podaje
Ministerstwo.
Dane MRPiPS s¹ danymi szacunkowymi.
W analizach statystycznych opieramy siê
na danych G³ównego Urzêdu Statystycznego, które publikowane s¹ nieco póŸniej. Szacunki Ministerstwa na ogó³
pokrywaj¹ siê z danymi GUS-u.
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PRACA £¥CZY

POKOLENIA

Program specjalny

W

po³owie marca ruszy³ w SUP program
specjalny "Praca ³¹czy pokolenia". Program
skierowany jest do osób w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy, zaliczanych do bezrobocia rodzinnego.

ród³o: GUS

BEZROBOCIE W UE
8,9 proc. - tyle wynios³a stopa bezrobocia w 28 krajach Unii
Europejskiej (EU28) w styczniu 2016 r. Stopa bezrobocia
w strefie euro (EA19) osi¹gnê³a 10,3 proc. - To najni¿sze
zanotowane dane od maja 2009 roku - poda³ europejski
oœrodek badañ statystycznych Eurostat.
Mimo postêpuj¹cej poprawy na rynku pracy bez zatrudnienia
jest w UE niemal 21,8 mln osób, z tego 16,6 mln w strefie euro.
Rok temu bezrobotnych w UE by³o jednak o ponad dwa miliony
wiêcej. Co pi¹ty zarejestrowany w europejskich urzêdach
pracy to osoba do 25. roku ¿ycia.
W porównaniu ze stanem z analogicznego okresu ubieg³ego
roku bezrobocie spad³o w 24 krajach UE, w jednym pozosta³o
na tym samym poziomie, w trzech wzros³o. Najni¿sz¹ stopê
bezrobocia zanotowano w Niemczech (4,3 proc.) i w Czechach
(4,5 proc.). Najgorzej by³o w Grecji (24,6 proc.) i w Hiszpanii
(20,5 proc.), gdzie stopa bezrobocia jest wyraŸnie wy¿sza od
europejskiej œredniej.

Wed³ug Eurostatu bezrobocie
w Polsce wynosi tylko 6,9 proc.

“

Nasz kraj wed³ug metodologii Eurostatu, która k³adzie nacisk
na aktywnoœæ w poszukiwaniu pracy, notuje stopê bezrobocia
na poziomie 6,9 proc. (spadek w stosunku do grudnia 2015 r.
o 0,2 pkt proc.). Te dane lokuj¹ nas na 12. miejscu europejskiej
listy krajów z najni¿szym bezrobociem.
*Informacja o sytuacji spo³eczno-gospodarczej kraju w styczniu 2016
r., G³ówny Urz¹d Statystyczny, Warszawa, luty 2016

Szczegó³owe dane statystyczne mo¿na znaleŸæ na stronie:
www.sup.nowysacz.pl/statystyki_i_analizy

Bezrobocie rodzinne jest jednym z najgroŸniejszych zjawisk
gospodarczych i spo³ecznych. Wed³ug stanu na koniec
2015 r. objête by³y nim 802 osoby z 366 rodzin, czyli 23,1
proc. ogó³u bezrobotnych zarejestrowanych w S¹deckim
Urzêdzie Pracy. W stosunku do stanu z koñca 2014 r.
nast¹pi³ spadek o 131 osób (52 rodziny), mimo to SUP
k³adzie szczególny nacisk na aktywizacjê tej grupy
bezrobotnych.
Aktywizacj¹ w ramach programu "Praca ³¹czy pokolenia"obejmowane bêd¹ w pierwszej kolejnoœci osoby
d³ugotrwale bezrobotne i osoby bez kwalifikacji i/lub
doœwiadczenia zawodowego. Zasadnicz¹ form¹ wsparcia
bêd¹ sta¿e zawodowe (dla 10 osób), 2 osoby zostan¹
skierowane do prac interwencyjnych.
To nie wszystko. Program jest "specjalny" w tym znaczeniu,
¿e mo¿na w nim u¿yæ form wsparcia spoza katalogu
dopuszczonego ustaw¹ o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W tym wypadku bêdzie to "przygotowanie do pracy" jako elementu wspieraj¹cego zatrudnienie.
Na czym owo "przygotowanie do pracy" polega? Chodzi
o precyzyjne okreœlenie indywidualnych potrzeb ka¿dego
z uczestników programu oraz podjêcie dzia³añ, niweluj¹cych lub zmniejszaj¹cych bariery, które utrudniaj¹ wejœcie
i/lub utrzymanie siê na rynku pracy.
Co mo¿e byæ tak¹ barier¹? Wszystko. Niedostatki w wygl¹dzie zewnêtrznym (ubiór, makija¿, fryzura itp.), bariery
psychologiczne, edukacyjne, zdrowotne, spo³eczno-zawodowe. Dla ka¿dej osoby trzeba te bariery okreœliæ indywidualnie.
Dla ka¿dego uczestnika zostanie opracowana lista i harmonogram zadañ i czynnoœci do wykonania. Doradcy ustal¹,
jakie niezbêdne rzeczy i us³ugi nale¿y zakupiæ, ¿eby szanse
bezrobotnego na rynku pracy znacz¹co wzros³y. Mo¿liwe
jest tak¿e wsparcie rodzinne, doradcze i psychologiczne.
Wszyscy uczestnicy bêd¹ na bie¿¹co korzystaæ z poœrednictwa pracy. Osoby do programu wska¿¹ doradcy klienta.
Koszt programu, który zakoñczy siê 31 grudnia bie¿¹cego
roku to 110 tys. z³otych.
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Hybryda z S¹cza
Napêd hybrydowy wcale nie musi ograniczaæ siê do samochodów. Dowodzi tego s¹decki Newag,
który przygotowuje projekt hybrydowego poci¹gu.
êdzie hybryda z Newagu? Nowos¹deckiej spó³ce
przyznano prawie 15,5 mln z³otych na wykonanie
innowacyjnego poci¹gu o napêdzie zarówno elektrycznym, jak i spalinowym. Pieni¹dze pochodz¹ z Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju.

B

konkretnych firm, jak i ca³ej gospodarki" - podkreœla Piotr
Dardziñski, wiceminister nauki i szkolnictwa wy¿szego na
stronie NCBiR.

Newag zg³osi³ swój projekt w konkursie organizowanych przez
NCBiR na nowatorskie projekty badawczo - rozwojowe. Dofinansowanie przyznano 12 projektom, w tym w³aœnie hybrydzie
z nowos¹deckiej spó³ki. Do konkursu, wspó³finansowanego
w ramach unijnego programu Inteligentny Rozwój, zg³oszono
114 projektów.

Fakro otrzyma³o tytu³ Budowlanej Firmy Roku 2015 w konkursie miesiêcznika Builder - podaje firma na swojej stronie internetowej. Laureatem w kategorii Osobowoœæ Bran¿y zosta³ prezes spó³ki Ryszard Florek.

ród³o: mat. prasowe NCBiR, Gazeta Krakowska, Onet.pl

Redakcja i Rada Programowa doceni³a firmy, które wyró¿niaj¹
siê na rynku skutecznym zarz¹dzaniem, dobrymi wynikami,
innowacyjnoœci¹ proponowanych rozwi¹zañ oraz rzetelnoœci¹
i stabilnoœci¹. - Mi³o nam po raz kolejny odbieraæ tê nagrodê,
tym bardziej w tak wa¿nym dla nas roku jubileuszowym. Cieszy
nas osi¹ganie wysokich wyników, ale chcia³bym jasno
powiedzieæ, ¿e nie by³oby to mo¿liwe bez ufaj¹cych nam
klientów oraz bez kreatywnych pracowników - powiedzia³
S³awomir Gawlik, dyrektor marketingu Grupy Fakro, odbieraj¹c
nagrodê.
Ryszard Florek, prezes i wspó³za³o¿yciel Fakro, otrzyma³
presti¿owy tytu³ Osobowoœæ Bran¿y. Kapitu³a konkursowa doceni³a jego efektywne zarz¹dzanie, skuteczne poszerzanie
potencja³u i przewagi konkurencyjnej firmy, jak równie¿ przedsiêbiorczoœæ i intuicjê biznesow¹ oraz wspieranie inicjatyw
istotnych dla rozwoju bran¿y.

Czy na s¹decki dworzec bêdzie zaje¿d¿aæ hybryda? Kto wie...

Hybrydowy zespó³ trakcyjny bêdzie sk³ada³ siê z klasycznego
trzycz³onowego elektrycznego zespo³u trakcyjnego, zasilanego z sieci PKP. Nowoœci¹ jest tzw. cz³on zasilaj¹cy wyposa¿ony w silniki spalinowe, napêdzaj¹ce agregaty pr¹dotwórcze.
Cz³on (modu³) bêdzie wykorzystywany na odcinkach, gdzie
trakcji elektrycznej nie ma. Takich odcinków jest jeszcze sporo,
zw³aszcza na pó³nocy kraju.
Modu³ spalinowy bêdzie doczepiany z ty³u i w razie potrzeby ma
pchaæ ca³y zespó³. W module mo¿na zainstalowaæ odrêbn¹
kabinê maszynisty, wiêc cz³on spalinowy nie musi byæ przepinany na trasach wahad³owych, kiedy pojazd bêdzie poruszaæ
siê w przeciwnym kierunku. Spó³ka chce skonfigurowaæ cz³on
spalinowy z je¿d¿¹cymi ju¿ na kolejowych trasach Impulsami.
U¿ytkownicy Impulsów nie bêd¹ wiêc musieli kupowaæ ca³ej
hybrydy.
Hybryda Newagu pomieœci oko³o 170 foteli, do tego zabierze co
najmniej 160 pasa¿erów na stoj¹co. Spó³ka podkreœla obni¿enie kosztów eksploatacji poci¹gu na skutego ograniczenia
jego masy. Koszt projektu ma siêgn¹æ 38,5 mln z³otych.
Tego rodzaju hybrydy s¹ ju¿ produkowane na œwiecie, miêdzy
innymi przez Stadler GTW. Na polskich torach to jednak
nowoœæ. "Budowanie pozycji rynkowej w oparciu o innowacyjne
rozwi¹zania, produkty i us³ugi to klucz do sukcesu zarówno

Ryszard Florek anga¿uje siê równie¿ w rozwój polskiej
gospodarki. Jest pomys³odawc¹ Fundacji Pomyœl o Przysz³oœci, której celem jest propagowanie wiedzy na temat
mechanizmów gospodarki wolnorynkowej poprzez budowanie
kapita³u spo³ecznego.
Uroczysta gala odby³a siê w Warszawie 18 lutego. Uczestniczyli w niej reprezentanci bran¿y budowlanej, przedstawiciele œwiata polityki, biznesu, œrodowisk akademickich oraz
dziennikarze.
ród³o: www.fakro.pl

Konspol bêdzie topiæ Marzannê. Ale w bardzo szczytnym
celu.
20 marca w Krakowie odbêdzie siê 13
Krakowski Pó³maraton Marzanny. S¹decka
spó³ka jest sponsorem tego wydarzenia. Cel
pó³maratonu (poza sportowym) to zbiórka
funduszy na zakup nowego aparatu do
echokardiografii u dzieci. Animatorem
przedsiêwziêcia jest Fundacja Wspierania
Kardiochirurgii dzieciêcej Schola Cordis. Jej
za³o¿ycielem oraz prezesem jest prof. Janusz Skalski,
kierownik Kliniki Kardio-chirurgii Dzieciêcej CM UJ Kraków.
ród³o: www.konspol.pl
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Katarzyna Œwiderska, dyrektor
marketingu firmy Wiœniowski,
zdoby³a tytu³ "Najlepszej z najlepszych" w plebiscycie Kobiety
Bran¿y Stolarki organizowanym
przez Informator Bran¿owy Stolarka VIP. Informacja o wyró¿nieniu pojawi³a siê na stronie
firmy.
"Bran¿a budowlana to œwiat uznawany za typowo mêski. Panie jednak coraz czêœciej ingeruj¹ w ten
œwiat, nadaj¹c mu nowego wyrazu
Katarzyna Œwiderska
i otwieraj¹c przed nim nowe horyzonty. To one inspiruj¹ do zmian,
motywuj¹ i podejmuj¹ kluczowe decyzje. Fakt ten doceni³
Informator Bran¿owy Stolarka VIP, który postanowi³
zorganizowaæ plebiscyt Kobiety Bran¿y Stolarki, nagradzaj¹c
kobiety niezast¹pione" - czytamy na stronie firmy.
W tegorocznej edycji plebiscytu nominowano ponad 35 kobiet,
zajmuj¹cych kluczowe stanowiska w firmach zwi¹zanych
z bran¿¹ budowlan¹. Po wstêpnej ocenie do fina³owego etapu
przesz³o 5 pañ, których kandydatury poddano weryfikacji
poprzez g³osowanie internautów. Najwiêcej g³osów zdoby³a
w³aœnie Katarzyna Œwiderska.
- To dla mnie ogromnie wa¿ne wyró¿nienie, szczególnie ¿e
rozpoczyna siê 20 rok mojej pracy na rzecz bran¿y
budowlanej, w której obecnoœæ kobiet przez lata nie by³a tak
oczywista jak dziœ. Chcia³abym zadedykowaæ tê nagrodê
wszystkim moim kole¿ankom wspó³tworz¹cym sukces marki
Wiœniowski - powiedzia³a Katarzyna Œwiderska.
Statuetki "Najlepsza z najlepszych" wrêczono 25 lutego na
zamku w Gniewie podczas XII Konwentu Stolarki VIP.
Firma chwali siê nie tylko piêknymi kobietami, ale przede wszystkim swoimi wyrobami. Na pocz¹tku kwietnia firma weŸmie
udzia³ w miêdzynarodowych targach NORDBYGG w Sztokholmie (Szwecja), gdzie zaprezentuje innowacyjne modele
drzwi i bram.
ród³o i foto: www.wisniowski.pl
Bran¿owy portal rynek-kolejowy.pl napisa³ o mo¿liwoœci
uruchomienia w Nowym S¹czu szybkiej kolei aglomeracyjnej. Kolej mia³aby obejmowaæ dwie lub nawet trzy linie
obs³uguj¹ce Nowy S¹cz i miejscowoœci, z których do tego
miasta doje¿d¿a najwiêksza iloœæ pasa¿erów. Podobna kolej
funkcjonuje ju¿ na trasie z krakowskiego lotniska Balice do
Wieliczki.
Gdzie jest szkopu³ ca³ego przedsiêwziêcia? W pieni¹dzach.
Wed³ug rynku-kolejowego.pl jego uruchomienie kolei nie
bêdzie mo¿liwe bez finansowego wsparcia samorz¹dów.
A samorz¹dy wolnych œrodków w napiêtych bud¿etach nie
maj¹.
Pomys³u jednak nie musimy zaraz wyrzucaæ do kosza. Kto
musi przepychaæ siê przez samochodowe korki w kierunku
Starego S¹cza, ten szybko nabierze przekonania, ¿e gra jest
warta œwieczki. ród³o: www.rynek-kolejowy.pl
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FESTIWAL ZAWODÓW

K

oñczysz gimnazjum i nie wiesz co dalej? Chcia³byœ
zdobyæ konkretny zawód, ale zastanawiasz siê czy
warto? Wybierz siê na IV Festiwal Zawodów w Ma³opolsce.

Ofertê szkó³ œrednich nie tylko z Ma³opolski, ale te¿ Francji,
Niemiec i Wêgier bêdzie prezentowaæ 91 wystawców na 128
stoiskach.Targi startuj¹ w Krakowie w czwartek 17 marca i potrwaj¹ do soboty 19 marca.
- Od pocz¹tku istnienia Festiwalu Zawodów w Ma³opolsce
zabiegamy o to, ¿eby nie by³y to zwyczajne targi, ale przede
wszystkim miejsce, w którym edukacja spotyka siê z rynkiem
pracy. Chcemy pomagaæ m³odym ludziom w wyborze œcie¿ki
zawodowej, a szko³om podpowiadaæ jak najlepiej odpowiadaæ
na potrzeby wspó³czesnego rynku pracy – mówi marsza³ek
Jacek Krupa.
Festiwal Zawodów w Ma³opolsce odbywa siê w Krakowskiej
hali Expo (ul. Galicyjska 9). Na stoiskach szko³y œrednie bêd¹
prezentowaæ profile swoich klas – i to w praktyce. Gimnazjaliœci
bêd¹ mogli zobaczyæ, czego ucz¹ siê starsi koledzy w klasach
o profilach budowlanych, mechanicznych, górniczo-hutniczych, elektryczno-elektronicznych, medyczno-spo³ecznych,
rolniczych, leœnych, turystycznych, gastronomicznych czy
administracyjno-us³ugowych. Spor¹ atrakcj¹ bêd¹ z pewnoœci¹ prezentacje s³u¿b mundurowych.
Na tegorocznym Festiwalu Zawodów w Ma³opolsce wystawiaj¹ siê szko³y zawodowe, technika i licea ogólnokszta³c¹ce
z województwa ma³opolskiego i regionów partnerskich: Rodan
– Alpy (Francja), Turyngii (Niemcy), kraju Preszowskiego
(S³owacja), obwodu lwowskiego (Ukraina), miasta Gyor
(Wêgry). Targi odwiedzi te¿ blisko setka przedsiêbiorców.
Co wiêcej, uczniowie, którzy jeszcze nie zdecydowali, w jakiej
dziedzinie chcieliby rozwijaæ swoje zawodowe umiejêtnoœci,
mog¹ przez trzy dni skorzystaæ z bezp³atnych konsultacji
doradców zawodowych. Pomo¿e im to okreœliæ miêdzy innymi
swoje mocne strony i predyspozycje zawodowe.
Stoiska bêd¹ czynne w czwartek i pi¹tek od 10.00 do 16.00, a w
sobotê od 10.00 do 15.00. Wstêp jest bezp³atny.
Festiwal Zawodów w Ma³opolsce jest organizowany ju¿ po raz
czwarty przez Województwo Ma³opolskie. To wydarzenie
wzorowane na targach, które od kilkunastu lat odbywaj¹ siê we
francuskim Lyonie. Ma³opolskie targi ciesz¹ siê ogromnym
zainteresowaniem – w zesz³ym roku odwiedzi³o je ponad 15
tys. m³odych ludzi. Œrodki na organizacjê tegorocznej edycji
pochodz¹ z unijnego projektu Modernizacja kszta³cenia
zawodowego w Ma³opolsce II.
ród³o: www.malopolskie.pl
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Dok¹d po szkole?

Szko³y i uczelnie musz¹ siê zmierzyæ z ni¿em demograficznym i coraz wiêksz¹ konkurencj¹. Dlatego
pokazy na Targach Edukacyjnych by³y tak barwne i ciekawe.

P

onad 30 uczelni i instytucji edukacyjnych wziê³o
udzia³ w kolejnych S¹deckich Targach Uczelni Wy¿szych (2 marca). Swoje stoisko w hali MOSiR-u mia³
tak¿e S¹decki Urz¹d Pracy.
- Celem imprezy jest, aby m³odzie¿ z nowos¹deckich szkó³
mog³a zapoznaæ siê z ofert¹ edukacyjn¹ z ró¿nych stron kraju mówi Micha³ S³owik ze Stowarzyszenia Profesjonalnego
Samorz¹du, organizator targów. - Swoje stoiska maj¹ tutaj nie
tylko uczelnie z Nowego S¹cza i Krakowa, ale i miêdzy innymi
z Rzeszowa, Katowic i Kielc. Z roku na rok jest 30 - 40 wystawców i oko³o 2 tysi¹ce uczestników.

amerykañski i polski). Pytani o perspektywy po studiach, wi¹¿¹
je z lokalnymi pracodawcami, a przynajmniej z Polsk¹. - Dwa
lata pracowa³am za granic¹. ¯ycie na obczyŸnie to pogodzenie
siê, ¿e zawsze bêdzie siê traktowanym jak tania si³a robocza nie ma z³udzeñ Ola.
Uczelnia ma ju¿ zdecydowanie miêdzynarodowe oblicze. Alek
przyjecha³ studiowaæ do Nowego S¹cza a¿ z Indonezji. Wp³yw
na to mia³ fakt, ¿e babcia Alka jest Polk¹, ale nie tylko. S³ysza³em od ludzi, ¿e WSB - NLU to jest dobra uczelnia.
Bardzo mi siê tu podoba, jest naprawdê fajna atmosfera - mówi
Alek. - A po studiach zobaczymy. Mo¿e zostanê w Polsce, mo¿e nie.

Uczelnie stara³y siê przedstawiæ swoj¹ ofertê w mo¿liwie
interesuj¹cy i atrakcyjny sposób. Mo¿na by³o obejrzeæ pokazy
makija¿u, masa¿u, stylizacji paznokci. Swój k¹cik mieli fani gier
komputerowych, próbuj¹cy swoich si³ z wykorzystaniem nowoczesnego Kinecta. Osoby zainteresowane wychowaniem fizycznym mog³y obejrzeæ pokazy sztuk walki. - Plusem targów jest
to, ¿e wiêkszoœæ stoisk i pokazów tworz¹ studenci. Oni znaj¹
uczelniê od œrodka, od kuchni - mówi Micha³ S³owik.
Kierunki zwi¹zane z informatyk¹ ciesz¹ siê zawsze du¿ym
zainteresowaniem i tak te¿ by³o w tym roku. - Szko³a z Katowic
przywioz³a nawet drukarkê 3D - mówi Micha³ S³owik. Na
targach widaæ, ¿e szko³y staraj¹ siê jak mog¹ sprostaæ trudnej
sytuacji - ni¿owi demograficznemu i rosn¹cej konkurencji.
Na targach powszechne zainteresowanie wywo³ywali ch³opcy
promuj¹cy ofertê Narodowych Si³ Rezerwowych. W pe³nym
umundurowaniu, z AK 47 na piersi prezentowali siê imponuj¹co.

O³enka (z lewej) i Julia z Ukrainy

Julia nie musia³a jechaæ na studia tak daleko jak Alek, jest
Ukraink¹ z U¿horodu na Rusi Zakarpackiej. Ona te¿ podkreœla
dobr¹ atmosferê na uczelni. - Tu jest du¿o obcokrajowców,
widaæ bardzo dobr¹ integracjê ró¿nych œrodowisk - mówi Julia.
- I s¹ dobry kolegi i nauczyciele - dodaje jej kole¿anka O³enka
z Chersonia.
Na wiêkszoœci stoisk widaæ m³ode twarze, ale s¹ wyj¹tki filologie na PWSZ w Nowym S¹czu promuj¹ wyk³adowcy. W zwi¹zku z trudnoœciami na rynku pracy od kilku lat nie
kszta³cimy nauczycieli - mówi Marta Vastmans, wyk³adowczyni
jêzyka niemieckiego. - Mo¿e za kilka lat do tego wrócimy, jak
tylko sytuacja siê uspokoi. Na razie kszta³cimy t³umaczy. Nasi
absolwenci bez trudu znajduj¹ pracê, wszystkie wiêksze firmy
z Nowego S¹cza potrzebuj¹ ludzi do obs³ugi swoich filii za
granic¹.

BABCIA POLKA Z INDONEZJI
Co przyci¹ga m³odzie¿ do szkó³? Szymon, student WSB - NLU
w Nowym S¹czu wskazuje na atrakcyjne kierunki, wysoki
poziom nauczania i ³atwoœæ, z jak¹ integruj¹ siê studenci z ró¿nych krajów. - Cenny jest dla mnie tak¿e amerykañski dyplom dodaje Szymon (absolwenci uczelni otrzymuj¹ dwa dyplomy:

Studiowanie na kierunkach jêzykowych zachwalali tak¿e
studenci Instytutu Jêzyków Obcych w s¹deckiej PWSZ, wœród
nich Mateusz Kaciczak. - Zamykaj¹ ciê, cz³owieku, w dŸwiêkoszczelnej kabinie i musisz t³umaczyæ na ¿ywo - t³umaczy³
ekspresyjnie Mateusz specyfikê studiów translatorskich. - Ale
po studiach wyci¹gniesz 30 tysiêcy miesiêcznie za 10 godzin
pracy w tygodniu - przekonywa³.Kwota wydaje siê osza³amiaj¹ca, ale na przyk³ad dla t³umaczy symultanicznych na miêdzynarodowych konferencjach, mo¿liwa do uzyskania.
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Jeœli nie na konferencjach, na pracê mo¿na liczyæ gdzie indziej.
- Zawsze znajdziesz pracê, na przyk³ad przy wycieczkach.
Najlepiej, jak masz 2 jêzyki i biznesówkê. Polecam angielski
z rosyjskim. Jak Rosjanie widz¹, ¿e znasz jêzyk, to patrz¹ na
ciebie inaczej - opowiada³ Mateusz zafascynowanym s³uchaczom ("ulotkê wyrzuci, opowiadanie zapamiêta" - t³umaczy
Mateusz).

siê na jednym kierunku to za ma³o - przekonuj¹. Na stoisku
dostêpne by³y nie tylko materia³y promocyjne, zawieraj¹ce
ofertê wsparcia dla bezrobotnych, ale i aktualne oferty pracy.
Mo¿na by³o od razu sprawdziæ, jak wygl¹da rynek pracy po
poszczególnych kierunkach. - Pani jest po cukiernictwie?
Kierunek dobry, praca jest - rozwiewali w¹tpliwoœci pracownicy
SUP.
GDZIE PRACA, TAM PÓJDÊ
Nie zawsze jest tak dobrze. Wœród odwiedzaj¹cych stoisko
SUP znalaz³ siê nauczyciel geografii z Zielonej Góry. Wys³a³em ju¿ ponad 1,5 tysi¹ca CV i nic - mówi. - Szukam
pracy w ca³ym kraju, gdzie siê da. Gdzie bêdzie praca, tam
pójdê. Cz³owiek siê pogr¹¿y³, wiêc trzeba brn¹æ dalej - uœmiecha siê z rezygnacj¹ nauczyciel.

Mateusz Kaciczak (z lewej)

Ekstrawagancki student nie ma trudnoœci z nawi¹zywaniem
kontaktów. Nic dziwnego, bo pracowa³ ju¿ jako pilot wycieczek.
- Uwielbiam opowiadaæ, chcê w przysz³oœci pracowaæ na
statkach wycieczkowych - mówi Mateusz. - Uczy³em siê
jêzyków s³uchaj¹c radia, ogl¹daj¹c telewizjê, jak siê da³o. ¯yjemy w globalnej wiosce i bez jêzyków daleko nie zajedziemy.
Wiêkszoœæ studentów pracy na statkach wycieczkowych
szukaæ nie bêdzie. Tak jak Przemys³aw ra³ka, który wybra³
fizjoterapiê na PWSZ i o pracê siê nie boi. Studiuj¹c¹ na innej
uczelni Kamila tak¿e nie obawia siê o zatrudnienie - bêdzie
masa¿ystk¹. - Mam w tym kierunku predyspozycje - uœmiecha
siê Kamila, nie przestaj¹c masowaæ modelki. - A o pracê siê nie
bojê, otwiera siê tyle SPA...

Sprecyzowane plany na przysz³oœæ
to raczej wyj¹tek ni¿ regu³a.

Pracownicy SUP próbuj¹ znaleŸæ dobr¹ radê. - Na pewno bym
siê nie skupia³ wy³¹cznie na miastach - radzi S³awomir Ga³da,
doradca klienta z SUP. - Wiêksza szansa na pracê dla
nauczycieli jest w mniejszych miejscowoœciach. Radzi³bym te¿
dzwoniæ do dyrektorów, a nie poprzestaæ na mailach, które nie
zawsze s¹ traktowane powa¿nie. Miejsca pracy dla nauczycieli
tak¿e w prywatnych szko³ach - wylicza S³awek.
Najczêœciej pytano jednak o formy pomocy, jakie mo¿e
zaoferowaæ urz¹d pracy. Odwiedzaj¹cy nasze stoisko technik
informatyk, który traci pracê, bo zamyka siê firma, mo¿e zostaæ
skierowany na sta¿. Bezrobotni z wykszta³ceniem informatycznym s¹ poszukiwani na rynku pracy i nasz klient te¿ raczej
nie bêdzie mia³ k³opotów ze znalezieniem nowego zatrudnienia. Zw³aszcza, jeœli nabêdzie doœwiadczenie w nowej
firmie dziêki wsparciu z SUP. Przypomnijmy, ¿e S¹decki Urz¹d
Pracy oczekuje od pracodawców - organizatorów sta¿u jasnej
deklaracji zatrudnienia sta¿ysty na minimum 3 miesi¹ce po
zakoñczeniu programu.
Nasz klient mo¿e zreszt¹ znaleŸæ pracodawcê sam, a Urz¹d
zapewni mu sta¿ na podstawie tzw. bonu sta¿owego. W tym
wypadku pracodawca zobowi¹zuje siê do zatrudnienia
sta¿ysty na minimum pó³ roku. Inn¹ propozycj¹ jest
zatrudnienie osób m³odych do 30. roku ¿ycia za œrodki
z Funduszu Pracy przez 12 miesiêcy. Osoby zainteresowane
w³asnym biznesem mog¹ dostaæ dotacjê na podjêcie
dzia³alnoœci. Paleta ofert wsparcia jest naprawdê du¿a.

“

SUP NA TARGACH
Jak co roku na targach znalaz³o siê miejsce dla S¹deckiego
Urzêdu Pracy. Najwiêksze zainteresowanie odwiedzaj¹cych
stoisko SUP budzi³y mo¿liwoœci wsparcia w przypadku
falstartu na studia. Nieudane podejœcie na wy¿sze uczelnie to
zreszt¹ niejedyny powód, ¿eby odwiedziæ urz¹d pracy.
Pogodzenie pracy ze studiami zaocznymi to czêsto œwiadomy
wybór.
Sprecyzowane plany to jednak raczej wyj¹tek ni¿ regu³a. - Nie
mamy jeszcze planów, nie wiemy, czy pójdziemy na studia
zaoczne, czy dzienne - zwierzaj¹ siê Weronika i Asia, które
wkrótce ukoñcz¹ jedn¹ z nowos¹deckich szkó³. Dziewczyny
zastanawiaj¹ siê te¿ nad wyborem kierunku studiów. - To
jeszcze sprawa otwarta. Mo¿e turystyka i rekreacja? Albo
marketing i zarz¹dzanie? - g³oœno myœl¹ uczennice.
Pracownicy SUP staraj¹ siê je przekonaæ , ¿e wybór kierunku
musi byæ œciœle zwi¹zany z szans¹ na zatrudnienie. - Skupienie

Stoisko SUP
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POMÓC W WYBORZE
S¹ i pytania dotycz¹ce bardzo specyficznej sytuacji. Krzysztof,
student PWSZ w Nowym S¹czu, interesuje siê napraw¹
starych samochodów. Otrzyma³ ofertê interesuj¹cego szkolenia i pyta, czy móg³by z niego skorzystaæ (oczywiœcie po
studiach, jeœli nie znajdzie pracy). Tu sytuacja jest uzale¿niona
od gwarancji zatrudnienia po szkoleniu. To tak¿e jedno z za³o¿eñ SUP: szkolenia indywidualne realizowane s¹ wtedy, jeœli
prowadz¹ do podjêcia pracy.
Odwiedzaj¹cy nasze stoisko pytali tak¿e o zasady rejestracji,
otrzymywania œwiadczeñ i oczywiœcie o sta¿e. - Tak, mamy
sta¿e, na przyk³ad dla pracowników biurowych - informowali co
chwilê pracownicy. Mi³o nam by³o s³yszeæ podziêkowania za
wyczerpuj¹c¹ i rzeteln¹ informacjê. - To pierwszy raz na tych
targach, kiedy nam ktoœ coœ powiedzia³, wszyscy tylko wciskaj¹
ulotki - ¿ali siê Weronika.

Pokaz makija¿u

U nas zreszt¹ te¿ by³y ulotki (oraz ostanie wydanie
miesiêcznika S¹decki Rynek Pracy) i zdarza³o siê, ¿e by³y
zabierane hurtem. Miêdzy innymi przez Mariê Lelito, pedagog
w staros¹deckim Liceum im. Marii Sk³odowskiej - Curie. M³odzie¿ ma niezbyt sprecyzowane plany co do w³asnej
przysz³oœci - nie ukrywa pani Maria. - Chcemy im pomóc
w wyborze kierunku kszta³cenia, organizujemy spotkania z doradcami zawodowymi, z psychologami, z przedstawicielami
szkó³ ponadpodstawowych. Dlatego potrzebujemy tylu ulotek
informacyjnych.
LEKCJE Z ZUS
Spotkania w szko³ach dotycz¹ nie tylko kariery zawodowej.
Edukacj¹ zajmuje siê tak¿e miêdzy innymi Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych. - Prowadzimy projekt "Lekcje z ZUS" w szko³ach
ponadpodstawowych i na uczelniach - informuje Anna Mieczkowska, rzecznik nowos¹deckiego oddzia³u ZUS (stoisko ZUS
tak¿e by³o na targach). - Robimy to przede wszystkim po to,
¿eby przekazaæ m³odzie¿y, po co s¹ ubezpieczenia spo³eczne.
To ka¿dego Polaka, tak¿e m³odego, powinno interesowaæ.

Pokaz sztuk walki

Obecnoœæ ZUS na targach budzi³a spor¹ ciekawoœæ. Nic
dziwnego: w Nowym S¹czu ma zostaæ utworzone nowoczesne
centrum obs³ugi klientów (tzw. call center), gdzie zatrudnienie
ma znaleŸæ 76 osób. 23 miejsca zarezerwowano dla przeniesionych z innych dzia³ów pracowników ZUS, na 53 zostanie
w kwietniu og³oszony nabór. - Pytañ o nabór jak na razie nie
by³o - informuje Anna Mieczkowska. Atmosfera bêdzie jednak
coraz bardziej gor¹ca, praca w bud¿etówce uchodzi za jedn¹
z najbardziej atrakcyjnych nie tylko na s¹deckim rynku.
W tym roku S¹deckie Targi Edukacyjne by³y dwudniowe. 1 marca w hali MOSiR-u odby³a siê Gie³da Szkó³ Ponadgimnazjalnych po³¹czona z festiwalem zawodów.

Pokaz rehabilitacji

JESTEŒ OSOB¥ BEZROBOTN¥ I CHCESZ
UNIKN¥Æ KOLEJKI PRZY REJESTRACJI?

ZAREJESTRUJ SIÊ PRZEZ INTERNET!

W tym celu:
1. wejdŸ na stronê
www.sup.nowysacz.pl

2. kliknij w baner
“elektroniczna
rejestracja”

3. wype³nij formularz

S¥DECKI URZ¥D PRACY

S¥DECKI URZ¥D PRACY
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
w Nowym S¹czu
zaprasza do korzystania ze swoich us³ug

