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SZANOWNI PAÑSTWO!

W momencie oddawania tego numeru dobiega koñca okres
zg³oszeñ do konkursu Mój sposób na biznes. 7 listopada na
uroczystej gali wrêczymy kolejne nagrody, a kolejni laureaci
do³¹cz¹ do listy wyró¿nionych. Przypominamy, ¿e ostatni
moment na z³o¿enie dokumentów aplikacyjnych up³ywa
w pi¹tek, 3 paŸdziernika. Regulamin i wszystkie formularze
znajduj¹ siê na naszej stronie www.sup.nowysacz.pl. Warto
siê zdecydowaæ, nawet w ostatniej chwili!
W bie¿¹cym numerze polecamy szczególnie reporta¿ ze
spotkania w Fakro, dotycz¹cy raportu “Dlaczego w Polsce
zarabiamy 4 razy mniej ni¿ w bogatych krajach Europy
Zachodniej”. Autorzy wymieniaj¹ 21 powodów. Warto je
poznaæ. Warto poznaæ pogl¹dy prezesa Fakro, Ryszarda
Florka, na polsk¹ ekonomiê.
Piszemy tak¿e o spotkaniu poœwiêconym realizacji
Programu Aktywizacja i Integracja. To program poœwiêcony
aktywizacji osób bezrobotnych, dla których ustalono III profil
pomocy, czyli oddalonych od rynku pracy. Program ten
realizowany bêdzie wspólnie z naszymi partnerami z Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.
Jak zwykle du¿o miejsca poœwiêcamy statystyce
bezrobocia. Wiadomoœci napawaj¹ optymizmem: spadaj¹
zarówno liczba bezrobotnych jak i stopa bezrobocia. Wiele
wskazuje na to, ¿e o¿ywienie na rynku pracy ma wiêcej ni¿
sezonowy charakter.
Piszemy tak¿e o targach edukacji i pracy (byliœmy ich
wspó³organizatorem) i o ekscytuj¹cej wiadomoœci z Krakowa: ruszy budowa S¹deczanki do Brzeska. A przynajmniej
jednego odcinka. Piszemy tak¿e o partnerskich projektach
realizowanych przez Stowarzyszenie “Betlejem” we wspó³pracy z miastem Nowym S¹czem.
Miesiêcznik S¹decki Rynek Pracy ukazuje siê w formie
e-biuletynu na stronie internetowej S¹deckiego Urzêdu
Pracy www.sup.nowysacz.pl. Plik z najnowsz¹ edycj¹
SRP dostarczany jest cyklicznie naszym partnerom i instytucjom wspó³pracuj¹cym za pomoc¹ poczty elektronicznej.
Na ¿yczenie dostarczamy tak¿e Czytelnikom wersjê
papierow¹.
Zapraszam do lektury.

Dyr. Stanis³awa Skwar³o
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Targi edukacji i pracy

Targi po raz kolejny udowadniaj¹, ¿e klientów najbardziej interesuj¹ konkretne oferty
pracy. Podnoszenie kwalifikacji znacznie mniej.

T

argi Pracy i Przedsiêbiorczoœci odby³y siê
w s¹deckiej hali przy ul. Nadbrze¿nej (29 wrzeœnia).
Wspó³organizatorem wydarzenia by³ S¹decki Urz¹d
Pracy.

Na targach stoiska otworzy³y du¿e s¹deckie firmy, miêdzy innymi
Newag i Dako, ale tak¿e Biedronka poszukuj¹ca pracowników na
obszar ca³ego kraju. Nie zabrak³o niewielkich firm szkoleniowych,
agencji zatrudnienia Work Servive i Adecco oraz szkó³ i czelni z ca³ego regionu. Te ostatnie przedstawia³y oferty z nadziej¹ na
pozyskanie chêtnych na niezbyt chodliwe kierunki, bo te
popularniejsze s¹ ju¿ na ogó³ wyczerpane - rok akademicki za
pasem.
Niektórzy pracodawcy zg³aszaj¹ oferty ju¿ w czasie targów. Potrzebujemy pilnie kierowcy - zg³asza jeden z klientów. - Urodzi³o
mu siê dziecko, ¿ona nauczycielka musi pracowaæ. Wróci do nas po
roku, jak odchowa dziecko - dodaje pracodawca. - Jutro rano
wszystko za³atwimy i skierujemy do pana bezrobotnych
spe³niaj¹cych wymagania - zapewniaj¹ doradcy.

Targi Pracy. Informacji udziela S³awomir Ga³da.

Targi zosta³y pomyœlane jako bezpoœrednie spotkanie
pracodawców, instytucji edukacyjnych oraz szkoleniowych z osobami zainteresowanymi zatrudnieniem, a tak¿e kszta³ceniem
zgodnym z potrzebami rynku pracy. Uczestnicy targów mieli okazjê
zapoznaæ siê zarówno z ofertami pracy jak i z ofert¹ instytucji
edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie mo¿liwoœci zdobycia lub
uzupe³nienia kwalifikacji. Podczas targów oferty zatrudnienia oraz
kszta³cenia zaprezentowali pracodawcy, agencje zatrudnienia,
urzêdy pracy, uczelnie wy¿sze, szko³y policealne i instytucje
szkoleniowe.
Swoj¹ ofertê przedstawi³ tak¿e S¹decki Urz¹d Pracy. Pe³n¹ ofertê
us³ug i instrumentów rynku pracy przedstawili nasi doradcy klienta.
Najwiêksze zainteresowanie budzi³y oferty pracy. W dniu
odbywania siê targów Urz¹d dysponowa³ 30 ofertami pracy na
oko³o 50 stanowisk. Najwiêksz¹ pulê ofert z³o¿y³ Newag S.A., który
- miêdzy innymi za poœrednictwem naszego urzêdu - poszukuje 10
œlusarzy i po 7 elektromechaników i spawaczy. 5 murarzy poszukuje
firma Eko-Rem-Bud. Inne zak³ady zg³aszaj¹ chêæ zatrudnienia na
pojedynczych stanowiskach w bardzo ró¿nych zawodach:
przedstawicieli handlowych, sprzedawców, kierowców, krawców,
szwaczek, piekarzy i kucharzy. S¹ oferty dla pracowników o ni¿szych kwalifikacjach - robotników budowlanych i sprz¹taczek.
Oferty dla osób z wysokich cenzusem wykszta³cenia s¹ bardzo
nieliczne - to miêdzy innymi mened¿er w agencji handlowej i in¿ynier budownictwa.

Doradcy informowali wielu zainteresowanych, ¿e warto siê u nas
zarejestrowaæ jako poszukuj¹cy pracy. M³oda absolwentka uczelni
po studiach jêzykowych jest ju¿ zarejestrowana w Urzêdzie Pracy
dla Powiatu Nowos¹deckiego jako bezrobotna. - To nie
przeszkadza, ¿eby siê zarejestrowaæ u nas jako poszukuj¹ca pracy wyjaœnia doradca. - W po³owie paŸdziernika odbêdzie siê u nas
nabór dla firmy poszukuj¹cej copywriterów. To mo¿e byæ coœ dla
pani.
Inna klientka ma du¿o mniejsze oczekiwania. - Jutro koñczy mi
siê umowa o pracê i muszê siê zarejestrowaæ jako bezrobotna.
Szukam pracy jako sprz¹taczka. Gdzie w³aœciwie jest siedziba
urzêdu? Czy s¹ jakieœ oferty dla sprz¹taczek? - dopytuje. Doradca
szczegó³owo przedstawia oferty dla osób sprz¹taj¹cych, jakimi
aktualnie dysponuje SUP. Ktoœ inny szuka pracy za granic¹. Tu
pomoc¹ s³u¿y nie tylko nasz doradca, ale i pracownicy Wojewódzkiego Urzêdu Pracy oraz agencji zatrudnienia.
- Jak mo¿na dostaæ siê na sta¿ organizowany w Brukseli przez
Uniê Europejsk¹? - dopytuje w imieniu swojego syna inny klient.
SUP organizuje sta¿e z dofinansowaniem funduszy unijnych, ale
w stolicy UE - nie. Niedaleko jest stoisko instytucji doradztwa
w zakresie funduszy unijnych, klient otrzymuje tam wyczerpuj¹c¹
informacjê.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê tak¿e mo¿liwoœci wsparcia
w uruchomieniu w³asnej firmy. Jeden z klientów chcia³by
uruchomiæ portal internetowy. Doradca szczegó³owo wyjaœni³ mu
zasady przyznawania dotacji na podjêcie dzia³alnoœci
gospodarczej. Mniej ni¿ zwykle by³o pytañ o sta¿e, zainteresowani
najwyraŸniej zdaj¹ sobie sprawê, ¿e o tej porze roku program jest
ju¿ bardzo zaawansowany i nie ma nowych naborów.
Targi po raz kolejny udowadniaj¹, ¿e klientów najbardziej
interesuj¹ konkretne oferty pracy. Podnoszenie kwalifikacji ju¿
znacznie mniej.

Przedsiêwziêcie zorganizowane zosta³o w ramach projektu „Akcja Edukacja !", wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, realizowanego przez Powiatowy Urz¹d Pracy dla Powiatu Nowos¹deckiego.
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Powróciæ z oddalenia

Co ósmy bezrobotny zarejestrowany w SUP ma niewielkie szanse na znalezienie pracy - nie ma
motywacji, umiejêtnoœci, wykszta³cenia. Albo zale¿y mu wy³¹cznie na ubezpieczeniu. Dla takich
bezrobotnych Urz¹d w porozumieniu z miastem organizuje specjalny program.

I

stotnym nowum w znowelizowanej ustawie O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest
profilowanie pomocy dla bezrobotnych. Ustawa
zak³ada, ¿e pomoc w ramach tzw. III profilu bêdzie siê
odbywaæ we wspó³pracy z oœrodkami pomocy spo³ecznej
i organizacjami pozarz¹dowymi. Program nosi nazwê
Aktywizacja i Integracja.
PAI - CO TO JEST?
III profil pomocy, najogólniej mówi¹c, ustalany jest dla osób
oddalonych od rynku pracy, gdzie tradycyjne sposoby aktywizacji
s¹ ju¿ nieskuteczne. Ustawodawca przewidzia³ dla tej grupy
bezrobotnych specjalny program pod nazw¹ Aktywizacja i Integracja (PAI). To, co ró¿ni go w zdecydowany sposób od innych
form pomocy, to wspó³praca w jego realizacji z jednostkami
pomocy spo³ecznej (OPS) i organizacjami pozarz¹dowymi
prowadz¹cymi dzia³alnoœæ na rzecz integracji zawodowej i spo³ecznej osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym (NGO).
W du¿ym uproszczeniu - urz¹d pracy odpowiada za pierwszy
sk³adnik nazwy programu - aktywizacjê zawodow¹. Oœrodki
pomocy spo³ecznej lub NGO
odpowiadaj¹ za integracjê
spo³eczn¹.
Nowum jest tak¿e to, ¿e program finansowany jest z ró¿nych
Ÿróde³, nie tylko z Funduszu Pracy, którym posi³kuj¹ siê urzêdy
pracy. Swoj¹ czêœæ (integracjê) musz¹ sfinansowaæ jednostki
samorz¹du terytorialnego, sprawuj¹cy nadzór na oœrodkami
pomocy spo³ecznej, mo¿na tak¿e wspó³finansowaæ program ze
œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Ca³y program
(a wiêc i sposób wydatkowania œrodków) musi zaopiniowaæ
Powiatowa Rada Rynku Pracy.
TRZY MODELE PAI
Jak ju¿ wspomnieliœmy, do udzia³u w PAI mog¹ zostaæ
zakwalifikowane osoby bezrobotne, dla których ustalono III profil
pomocy. To niejedyne kryterium: osoby te w miesi¹cu, w którym
nast¹pi³o zakwalifikowanie do PAI, korzysta³y ze œwiadczeñ
pomocy spo³ecznej. Do PAI bêd¹ kierowane w szczególnoœci
osoby, realizuj¹ce tzw. kontrakt socjalny.
Program w wersji podstawowej realizowany jest w okresie
2 miesiêcy. Po tym czasie doradca klienta z urzêdu pracy w porozumieniu z pracownikiem socjalnym z oœrodka pomocy
spo³ecznej powinien dokonaæ oceny indywidualnych efektów
programu. Jeœli oceni, ¿e efekty s¹ niewystarczaj¹ce, mo¿e
ponownie skierowaæ osobê bezrobotn¹ do udzia³u w PAI na
kolejne dwa miesi¹ce. Doradca mo¿e skorzystaæ z mo¿liwoœci
ponownego skierowania do programu tylko dwa razy, za ka¿dym

razem na okres nie d³u¿szy ni¿ dwa miesi¹ce. Maksymalnie
bezrobotny mo¿e wiêc braæ udzia³u w PAI nie d³u¿ej ni¿ pó³ roku.
Jeœli ocena efektów programu bêdzie pozytywna, doradca mo¿e
skierowaæ osobê bezrobotn¹ do zatrudnienia wspieranego u
pracodawcy, do podjêcia pracy w spó³dzielni socjalnej osób
prawnych lub ustaliæ mu nowy profil pomocy (np. drugi, gdzie
wachlarz form pomocy jest o wiele wiêkszy). Przypomnijmy, ¿e
wszystkie dzia³ania okreœlane s¹ w tzw. indywidualnym planie
dzia³ania, przygotowywanym przez doradców klienta dla ka¿dego
bezrobotnego.

Spotkanie w sprawie PAI - 9 wrzeœnia 2014

Istniej¹ trzy modele realizacji Programu Aktywizacja i Integracja. W pierwszym PAI realizowany jest wspólnie przez urz¹d
pracy i oœrodek pomocy spo³ecznej, przy czym OPS realizuje
zadania z zakresu integracji spo³ecznej. W drugim zawierana jest
wspó³praca PUP – OPS – NGO. Zadania z zakresu integracji
spo³ecznej realizuje organizacja pozarz¹dowa prowadz¹ca
dzia³alnoœæ na rzecz integracji zawodowej i spo³ecznej osób
zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym, na podstawie umowy
z urzêdem pracy. W trzecim modelu stosuje siê zarówno model
I jak i II w zale¿noœci od ró¿nych grup bezrobotnych.
We wszystkich modelach PUP realizuje dzia³ania
w zakresie aktywizacji zawodowej w ramach prac spo³ecznie
u¿ytecznych. PSU organizowane s¹ przez samorz¹dy i polegaj¹ na
wykonywaniu przez osoby skierowane przez urz¹d pracy prac
w jednostkach organizacyjnych pomocy spo³ecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmuj¹cych siê pomoc¹
charytatywn¹ lub na rzecz spo³ecznoœci lokalnej. Prace spo³ecznie
u¿yteczne odbywaj¹ siê w wymiarze do 10 godzin tygodniowo
z ustalon¹ odp³atnoœci¹ za godzinê. SUP refunduje miastu 60
proc. minimalnej kwoty przys³uguj¹cej uczestnikom programu.
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- Na I kwarta³ przysz³ego roku jesteœmy przygotowani na 10 - 20
osób - zadeklarowa³ dyr. Markiewicz. - 10 osób mo¿emy wzi¹æ ju¿
dzisiaj. Mamy praktykê w realizacji programów wsparcia, na
przyk³ad “Pomocna D³oñ” - doda³.
Dyrektor zwróci³ uwagê, ¿e MOPS zatrudnia pracowników przydatnych w procesie integracji, na przyk³ad psychologa i czêœci
us³ug nie musi zlecaæ podmiotom zewnêtrznym. Przeszkód w zorganizowaniu prac spo³ecznych nie widzi dyr. Chcochla. - Prace
spo³ecznie u¿yteczne mieszcz¹ siê w zakresie definicji wszystkich
jednostek miasta - stwierdzi³.

Goœcie spotkania. Od lewej: Gra¿yna Sikorska, Józef Markiewicz
i Grzegorz Chochla.

SZANSA DLA III PROFILU
Programowi Aktywizacja i Integracja poœwiêcone by³o spotkanie, które odby³o siê w SUP 9 wrzeœnia bie¿¹cego roku. Poza
dyrekcj¹ i pracownikami Urzêdu odpowiedzialnymi za realizacjê
PAI wziêli w nim udzia³ Grzegorz Chochla, dyrektor Wydzia³u
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej Urzêdu Miasta Nowego S¹cza,
dyrektor Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Józef
Markiewicz i pracownica MOPS Gra¿yna Sikorska.
Zebrani podkreœlali, ¿e praca z osobami oddalonymi od rynku
pracy nie jest ³atwa. - To sfera bardzo delikatna - zauwa¿y³ dyr.
Chochla. - Czêsto to ju¿ trzecie pokolenie, dla którego bezrobocie
to naturalny tryb ¿ycia - doda³. Oddalenie od rynku pracy nie
zawsze jednak wynika z braku motywacji do pracy. - III profil nie
oznacza, ¿e to jest ktoœ gorszy - zaznaczy³a Teresa Po³omska,
zastêpca dyrektora SUP. - Oddalenie od rynku pracy mo¿e
wynikaæ z bardzo ró¿nych przyczyn i okolicznoœci.

Ludzie musz¹ zrozumieæ, ¿e nie
ma nic za darmo.

“

Obecnie III profil pomocy ustalono w SUP dla oko³o 13 proc.
zarejestrowanych bezrobotnych. - Nie wiemy jednak, jak bêdzie
na koniec roku - zwróci³a uwagê Stanis³awa Skwar³o, dyrektor
SUP.
Trudnoœci¹ w realizacji PAI jest nie tylko specyfika grupy
bezrobotnych, do której jest adresowany. Przepisy mówi¹, ¿e na
realizacjê programu mo¿e byæ przeznaczone do 5 proc. kwoty,
któr¹ dysponuje Urz¹d Pracy w danym roku na aktywizacjê
bezrobotnych (nie licz¹c œrodków unijnych). W przypadku S¹deckiego Urzêdu Pracy wspomniane 5 procent to ok. 100 tys. z³otych.
- Mamy niski algorytm, bo w Nowym S¹czu jest stosunkowo niskie
bezrobocie - t³umaczy³a Stanis³awa Skwar³o, dyr. SUP. - 5 procent
to naprawdê ma³o. Mo¿emy na szczêœcie wnioskowaæ o œrodki
z rezerwy. Tu jednak wa¿ne s¹ terminy.

Przyczyn¹, dla której prace spo³ecznie u¿yteczne nie cieszy³y siê
dot¹d zbyt du¿ym zainteresowaniem bezrobotnych, jest miêdzy
innymi niska stawka godzinowa (8,10 z³). Dyr. Chcochla zwróci³
jednak uwagê na wa¿n¹ rolê aktywizacyjn¹ tego programu. Ludzie musz¹ zrozumieæ, ¿e nie ma nic za darmo - argumentowa³.
Nastêpnym krokiem bêdzie przygotowanie i podpisanie
porozumieñ miêdzy S¹deckim Urzêdem Pracy i Oœrodkiem
Pomocy Spo³ecznej oraz innych niezbêdnych dokumentów.
Aktywizacja i integracja spo³eczna osób najbardziej oddalonych
od rynku pracy ruszy od stycznia.

Do udzia³u w Programie Aktywizacja i Integracja s¹
kierowani bezrobotni, dla których jest ustalony III profil
pomocy, korzystaj¹cy ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej,
w szczególnoœci realizuj¹cy kontrakt socjalny.
Program Aktywizacja i Integracja, po zaopiniowaniu
przez powiatow¹ radê rynku pracy, jest realizowany
przez powiatowy urz¹d pracy dzia³aj¹cy we wspó³pracy
z oœrodkiem pomocy spo³ecznej lub podmiotami
prowadz¹cymi dzia³alnoœæ statutow¹ na rzecz integracji
i reintegracji zawodowej i spo³ecznej osób zagro¿onych
wykluczeniem spo³ecznym lub przeciwdzia³ania
uzale¿nieniom i patologiom spo³ecznym.
Dzia³ania w zakresie integracji spo³ecznej
bezrobotnych, s³u¿¹ce kszta³towaniu aktywnej postawy
w ¿yciu spo³ecznym i zawodowym, mog¹ byæ
realizowane w szczególnoœci poprzez grupowe
poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie
i grupy wsparcia, w wymiarze co najmniej 10 godzin
tygodniowo. Dzia³ania w zakresie integracji spo³ecznej
bezrobotnych mog¹ byæ realizowane przez oœrodek
pomocy spo³ecznej lub podmioty prowadz¹ce statutowo
tak¹ dzia³alnoœæ. Powiatowy urz¹d pracy w ramach PAI
realizuje prace spo³ecznie u¿yteczne.
Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja trwa 2
miesi¹ce.
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Rezerwa w umys³ach
Sztuczne podniesienie wynagrodzeñ spowoduje utratê miejsc pracy. Wzrost p³ac musi byæ
poparty wzrostem indywidualnej efektywnoœci pracy - przestrzegaj¹ autorzy raportu.

D

laczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej ni¿ na
Zachodzie - to podtytu³ raportu przygotowanego
przez Fundacjê Pomyœl o Przysz³oœci. Spotkanie
promuj¹ce broszurê i przy okazji polemiczne wobec
niektórych doniesieñ prasowych odby³o siê w siedzibie
firmy FAKRO 30 wrzeœnia.

S¹czu wynosz¹ 3175 z³ brutto. - Jeszcze nigdy nie zabrak³o na
wyp³aty, choæ kiedyœ musia³em iœæ na miasto i po¿yczaæ pieni¹dze zwierza³ siê w emocjonalnym tonie Ryszard Florek. Przypomnia³
tak¿e sytuacjê, kiedy pracownicy zgodzili siê na obni¿kê
wynagrodzeñ, byle tylko zachowaæ miejsca pracy.
Dodajmy, ¿e Ryszard Florek jest zdecydowanym przeciwnikiem
p³acy minimalnej. Jego zdaniem to prosta droga do wzrostu
bezrobocia. Nie widzi te¿ powodu do rozró¿niania umów o pracê na
terminowe i bezterminowe. - Pracodawcy zale¿y na tym, ¿eby
pracownik nie odszed³ z dnia na dzieñ. Dobrych pracowników siê
nie zwalnia - t³umaczy³, a rz¹dowe zapowiedzi ograniczenia “umów
œmieciowych” uwa¿a za temat zastêpczy.
Dlaczego kwestia wynagrodzeñ sta³a siê ostatnio tak gor¹cym
tematem, a nacisk na wzrost p³ac jest tak powszechny? Dziennikarze bardziej dbaj¹ o zarobki pracowników FAKRO ni¿ sami
pracownicy FAKRO - ironizowa³ prezes. Zdaniem Ryszarda Florka
jednym z powodów jest œwiadomoœæ spo³eczna. - Przeszliœmy z
socjalizmu do kapitalizmu ze œwiadomoœci¹ socjalistyczn¹, a tak siê
nie da budowaæ dobrobytu - t³umaczy³ Ryszard Florek.

Ryszard Florek i Bo¿ena Damasiewicz

DLACZEGO 4 RAZY MNIEJ?
Animatorem fundacji jest Ryszard Florek, w³aœciciel drugiego co
do wielkoœci na œwiecie producenta okien dachowych, spó³ki
FAKRO. To za ma³o powiedziane; nie tylko animatorem, ale i gor¹cym zwolennikiem ekonomicznej edukacji spo³eczeñstwa jako
drogi do szybszego rozwoju, nie tylko w wymiarze ekonomicznym.
Szefow¹ Fundacji jest Bo¿ena Damasiewicz, towarzysz¹ca
prezesowi na spotkaniu. - Ten raport powsta³ z naszej inicjatywy,
ale to jest raport s¹deckich przedsiêbiorców - podkreœli³ Ryszard
Florek. Polecaj¹ go uznane nazwiska, miêdzy innymi obecny na
spotkaniu w Fakro Krzysztof Paw³owski, by³y rektor AGH, prof.
Antoni Tajduœ i by³y wicepremier Janusz Steinhoff.
Wiêc dlaczego zarabiamy 4 razy mniej ni¿ w Niemczech, Francji,
Wielkiej Brytanii i dystans do rozwiniêtych krajów wcale siê nie
zmniejsza? Zdaniem autorów raportu odpowiedŸ jest prosta:
“musimy sobie uœwiadomiæ, ¿e nasze wynagrodzenia zale¿¹ przede
wszystkim od efektywnoœci gospodarczej ca³ej polskiej wspólnoty,
do której nale¿ymy” - pisz¹. - O wysokoœci wynagrodzeñ decyduje
rynek pracy - t³umaczy³ na spotkaniu Ryszard Florek. Pracownikom doœwiadczonym p³ace rosn¹ szybciej ni¿ takim,
którzy nie rozwijaj¹ siê razem z firm¹. Takim, którzy nie starali siê
wykazaæ, ¿e im siê podwy¿ka nale¿y - doda³ prezes.
To aluzja do enuncjacji prasowych, w których zarzucono
prezesowi (i innym s¹deckim przedsiêbiorcom) zbyt niskie wynagradzanie pracowników. Jak poda³a obecna na sali dyrektor
personalna FAKRO, œrednie zarobki w zak³adach FAKRO w Nowym

JAK ZBUDOWAÆ DOBROBYT?
Jak zatem zbudowaæ dobrobyt? Na pewno nie z udzia³em
polityków, co sugerowa³ jeden z uczestników spotkania. Rozmowa z politykami to strata czasu, bo polityk chce wygraæ
kolejne wybory i mówi ludziom to, co chc¹ us³yszeæ. A co chc¹
us³yszeæ ludzie? Zabraæ bogatym i daæ biednym - t³umaczy³ Ryszard
Florek. - Poziom wiedzy ekonomicznej naszych elit jest
skandaliczny. Dlatego przygotowaliœmy ten raport. Ta broszura jest
aktem desperacji po tym wszystkim, co myœmy przeszli podsumowa³.
W raporcie przestawiono generaln¹ tezê, ¿e miar¹ bogactwa
danego kraju i poœrednio generatorem wzrostu wynagrodzeñ jest
wielkoœæ PKB. “PKB roœnie, gdy wiêcej wytwarzamy, a jeœli wiêcej
wytwarzamy to przybywa miejsc pracy i mo¿emy wiêcej zarabiaæ” t³umacz¹ autorzy raportu. Rozumowanie to poparte jest danymi
statystycznymi i wykresami, które jasno pokazuj¹ zale¿noœæ
wysokoœci wynagrodzeñ od wielkoœci PKB danego kraju.
Autorzy zastrzegaj¹, ¿e nie maj¹ gotowych rozwi¹zañ, wskazuj¹
jedynie na czynniki ograniczaj¹ce efektywnoœæ krajowej
gospodarki. Wyszczególniaj¹ 21 takich czynników. Nale¿¹ do nich
miêdzy innymi ma³a liczba osób wytwarzaj¹cych PKB w przeliczeniu
na wszystkich obywateli, s³abo rozwiniêt¹ infrastrukturê i prawo
(zarówno krajowe jak i unijne) niesprzyjaj¹ce rozwojowi
gospodarczemu. “ W Polsce przy tworzeniu prawa nie bierze siê pod
uwagê tego, na ile nowe przepisy poprawi¹ efektywnoœæ naszej
wspólnoty ekonomicznej. Wiele przepisów powstaje w wyniku
lobbingu okreœlonych grup interesów, zabezpieczaj¹c ich w³asne
korzyœci” - pisz¹ autorzy raportu.
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EFEKT SKALI
Tu dochodzimy do bodaj najwazniejszej przeszkody, stoj¹cej na
drodze rozwoju polskich firm. Mo¿na j¹ okreœliæ dwoma s³owami:
efekt skali. Gospodarze spotkania pokazywali precyzyjne
wyliczenia, z których jednoznacznie wynika³o, w jakim stopniu
jednostkowa cena produktu zale¿y od wielkoœci produkcji. - Polska
firma konkuruje z firm¹, która ma efekt skali. Ni¿sze koszty pracy
nie s¹ ju¿ w stanie tego zrekompensowaæ - t³umaczy³ Ryszard
Florek. Zdaniem autorów raportu, polskie prawo tego nie
uwzglêdnia, ka¿¹c konkurowaæ z zagranicznymi korporacjami na
nierównych zasadach i z góry skazuj¹c je na pora¿kê w takiej
rywalizacji.
Jeszcze wyraŸnie widaæ to w prawie unijnym, które zdaniem
autorów raportu bardziej sprzyja bogatym krajom Zachodu ni¿
biednym. Ryszard Florek nie ma z³udzeñ, ¿e na œwiecie toczy siê
uczciwa gra rynkowa. - Wszêdzie jest protekcjonizm gospodarczy,
tylko nie w Polsce - zaznacza prezes i dodaje od razu: - Nam tylko
chodzi o równe szanse konkurowania.
Ryszard Florek mówi³ o tym tak¿e przy okazji krynickiego Forum
Ekonomicznego w wypowiedzi dla portalu Onet.pl. - Regu³y unijne
s¹ tak skonstruowane, ¿ebyœmy doszli tylko do poziomu œredniego
rozwoju i nie zagrozili bogactwu zachodnioeuropejskiemu t³umaczy³. Nie bez znaczenia s¹ tak¿e kwestie polityczne. - W Unii
Europejskiej prawo to jedna rzecz, a polityka druga. Musi byæ
mocne wsparcie polskich przedsiêbiorców w Brukseli, przynajmniej
ministra gospodarki - mówi³ prezes na spotkaniu w Fakro.
NIE TYLKO EFEKT SKALI
Efekt skali i nieprzyjazne prawo to niejedyne powody
przegrywania polskich przedsiêbiorców w starciu ze œwiatowymi
gigantami. Do innych nale¿¹ decyzje zakupowe polskich
konsumentów, wybieraj¹cych zachodnie wyroby. “Konsumowanie
produktów z importu lub produkowanych w Polsce przez
zagraniczne koncerny pomniejsza polski PKB, czyli œrednie, krajowe
wynagrodzenie - dowodz¹ autorzy raportu.
Firma ma³¿eñstwa Florków to jedno z nielicznych polskich
przedsiêbiorstw œrednich przedsiêbiorstw prowadz¹cych
dzia³alnoœæ globaln¹. Zdaniem autorów raportu, wielkoœæ firm
tak¿e ma znaczenie dla polskiej gospodarki. “ O wysokoœci naszych
wynagrodzeñ nie decyduje liczba firm prowadz¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w danym kraju, lecz ich wielkoœæ i zakres dzia³alnoœci“
- pisz¹ autorzy.
Ma to zwi¹zek z faktem, ¿e w Polsce tworzy siê tañsze i mniej
stabilne miejsca pracy. Mówi¹c kolokwialnie, Polska sta³a siê wielk¹
monta¿owni¹ produktów, które wymyœlono poza granicami
naszego kraju. “Du¿o dro¿sze, specjalistyczne stanowiska s¹
pozostawione w kraju pochodzenia firmy” - konkluduje raport.
Sprowadzenie gospodarki do prostych czynnoœci monta¿owych
oznacza tak¿e mniejszy eksport i mniejsz¹ innowacyjnoœæ.
Zw³aszcza innowacyjnoœæ sta³a siê w naszych czasach warunkiem
rozwoju, co dostrzega Komisja Europejska, promuj¹ca w³aœnie ten
czynnik w swoich programach wsparcia.

Ryszard Florek i Krzysztof Paw³owski

Autorzy raportu zwracaj¹ tak¿e uwagê na nierównowagê
w traktowaniu polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych.
“ Jeœli polskie firmy chc¹ coœ sprzedaæ w ‘starej Unii’, napotykaj¹ na
szereg barier oficjalnych b¹dŸ nieoficjalnych” - pisz¹. Sytuacja
z zagranicznymi firmami ma siê, zdaniem raportu, dok³adnie
odwrotnie. Nie tylko nie napotykaj¹ ¿adnych barier, ale mog¹ liczyæ
na ró¿ne u³atwienia.
Na gorsz¹ sytuacjê polskich produktów ma tak¿e wp³yw ich
gorszy wizerunek za granic¹. “Klienci nie kupuj¹ produktów, kupuj¹
wra¿enia” - wyjaœniaj¹ autorzy raportu i dodaj¹, ¿e zachodnie
œrodowiska opiniotwórcze wyrafinowanymi metodami staraj¹ siê
promowaæ swoje produkty i us³ugi, a dezawuowaæ obce. Polskie
firmy nie bardzo potrafi¹ walczyæ z tym zjawiskiem, bo maj¹
kilkakrotnie mniejszy kapita³ ni¿ ich zachodni konkurenci.
KONKLUZJA
Autorzy raportu maj¹ œwiadomoœæ, ¿e na ogóln¹ kondycjê
gospodarki wp³yw ma niska si³a nabywcza polskiego
spo³eczeñstwa. Przestrzegaj¹ jednak przed niekontrolowanym
wzrostem wynagrodzeñ jako jedynym remedium na ten stan.
“Sztuczne podniesienie wynagrodzeñ spowoduje utratê miejsc
pracy. Wzrost p³ac musi byæ poparty wzrostem indywidualnej
efektywnoœci pracy i si³a gospodarki wspólnoty ekonomicznej, w
której ¿yjemy” - konkluduj¹ autorzy raportu. Na sali w Fakro nie
wszyscy siê z tym zgodzili.
W tekœcie ograniczonej wielkoœci trudno omówiæ wszystkie 21
powodów, dla których przeciêtny Polak ci¹gle zarabia 4 razy mniej
ni¿ jego mieszkaniec Zachodu. Z raportem mo¿na zapoznaæ siê na
stronie Fundacji www.pomysloprzyslosci.org i zg³osiæ w³asne
pomys³y na temat: co zrobiæ, ¿eby Polska nie by³a li tylko krajem
taniej si³y roboczej.
- Najwa¿niejsza rezerwa rozwoju jest w umys³ach Polaków podsumowa³ to bardzo emocjonalne spotkanie Ryszard Florek.
Jedno jest pewne: proste rezerwy wzrostu wynagrodzeñ ju¿ siê
wyczerpa³y. Pora siêgn¹æ g³êbiej.
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S¥DECKI URZ¥D PRACY

Bezrobotnych mniej

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w SUP znów zaczê³a spadaæ. To bez w¹tpienia
skutek o¿ywienia na rynku pracy, nie tylko s¹deckim. A raczej przede wszystkim nie
s¹deckim.
LICZBA BEZROBOTNYCH

L

iczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w S¹deckim Urzêdzie Pracy wed³ug stanu z koñca sierpnia
znów zaczê³a spadaæ.

4 354 - tyle osób bezrobotnych znajdowa³o siê w ewidencji
S¹deckiego Urzêdu Pracy w koñcu sierpnia 2014 roku. To o 43
osoby mniej ni¿ w koñcu lipca bie¿¹cego roku i o 620 osób
mniej w porównaniu do stanu z koñca sierpnia ubieg³ego roku. Po
niewielkim wzroœcie w lipcu spowodowanym nap³ywem
tegorocznych absolwentów liczba bezrobotnych znów zaczê³a
spadaæ.
Od pocz¹tku roku liczba bezrobotnych zmniejszy³a siê o 821
osób, podczas gdy w analogicznym okresie ubieg³ego roku
odnotowano spadek o 322 osoby.

Liczba bezrobotnych (SUP) w uj. rocznym
ród³o: w³asne

Znacznie bardziej optymistyczna jest analiza danych dotycz¹cych
osób do 25. roku ¿ycia. W ci¹gu miesi¹ca uby³o 220 takich
bezrobotnych (obecnie jest ich 685). WyraŸnie spad³ tak¿e udzia³
procentowy bezrobotnych do 25. roku ¿ycia, obecnie stanowi¹ 15,7
proc. ogó³u zarejestrowanych. Przed miesi¹cem udzia³ m³odych
bezrobotnych wynosi³ 18,2 proc. Pamiêtaj¹c, ¿e na pocz¹tku lipca
zanotowaliœmy zwiêkszony nap³yw absolwentów, spadek o 2,5
punktu proc. œwiadczy o niez³ej kondycji rynku pracy.
Wiek najwyraŸniej ma znaczenie dla pracodawców, bo w sierpniu
o 3 punkty proc. wzrós³ udzia³ osób bezrobotnych w wieku 50+. Co
ciekawe, w liczbach bezwzglêdnych jest ich mniej ni¿ w lipcu (o 32
osoby), ale spadek liczebnoœci innych grup by³ wiêkszy.
Prawo do zasi³ku mia³o w koñcu sierpnia 519 osób, czyli
zaledwie 11,9 proc. ogó³u zarejestrowanych. To o 1,4 punktu proc.
mniej ni¿ w lipcu; odsetek uprawnionych do zasi³ku ca³y czas
spada. To niew¹tpliwie skutek rozpanoszenia siê na naszym rynku
pracy umów œmieciowych, które nie pozwalaj¹ osi¹gn¹æ warunków
niezbêdnych do uzyskania prawa do zasi³ku.
Prawo do zasi³ku maj¹ bezrobotni, dla których nie ma propozycji
“ pracy,
sta¿u, przygotowania zawodowego doros³ych, szkolenia,
prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz którzy w okresie
18 miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ zarejestrowania, ³¹cznie przez
co najmniej 365 dni byli zatrudnienie i osi¹gali wynagrodzenie
w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracê,
od którego istnieje obowi¹zek op³acania sk³adki na Fundusz Pracy.

Zdecydowana wiêkszoœæ s¹deckich bezrobotnych to osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy (4 354 osoby, 88,3
proc. ogó³u zarejestrowanych). Liczba i udzia³ procentowy tej
grupy osób utrzymuje siê na sta³ym, bardzo wysokim poziomie.
Przypomnijmy, ¿e osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy to
miêdzy innymi osoby bezrobotne do 25. i powy¿ej 50. roku ¿ycia,
bez kwalifikacji zawodowych, doœwiadczenia zawodowego
i wykszta³cenia œredniego oraz bezrobotne d³ugotrwale i niepe³nosprawne.
W S¹deckim Urzêdzie Pracy najliczniejsz¹ grup¹ bezrobotnych
w szczególnej sytuacji na rynku pracy s¹ bezrobotni
d³ugotrwale (czyli tacy, którzy pozostaj¹ w rejestrze ³¹cznie przez
okres ponad 12 miesiêcy w okresie ostatnich 2 lat, z wy³¹czeniem
okresów odbywania sta¿u i przygotowania zawodowego
doros³ych). Jest ich 2 453, o 68 wiêcej ni¿ w poprzednim miesi¹cu.
Wzrós³ tak¿e udzia³ procentowy tej grupy bezrobotnych: w sierpniu
stanowili 56,3, podczas gdy w lipcu 48,1. Oznacza to wzrost o 8,2
punktu proc.

W S¹deckim Urzêdzie Pracy rejestruj¹ siê tak¿e osoby poszukuj¹ce pracy. W koñcu czerwca by³o ich w ewidencji 220. Mog¹
to byæ osoby bezrobotne zarejestrowane w innych urzêdach lub
zatrudnione, które poszukuj¹ innej pracy. Status poszukuj¹cego
pracy uprawnia do korzystania z us³ug rynku pracy, czyli
poœrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i w pewnych
warunkach ze szkoleñ.
Liczba ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zg³oszonych
do urzêdu w sierpniu wynios³a 116 i i by³a o 6 ni¿sza ni¿
w poprzednim miesi¹cu. By³a tak¿e o 226 ni¿sza ni¿ w analogicznym okresie ubieg³ego roku, trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e
sierpieñ by³ w ubieg³ym roku miesi¹cem wyj¹tkowym, do Urzêdu
sp³ywa³y oferty pracy w Trzech Koronach. Zdecydowana wiêkszoœæ
(97 ofert) dotyczy³o pracy niesubsydiowanej i pochodzi³o z sektora
prywatnego (107).
W sierpniu podjê³y pracê 154 osoby (w tym 9 subsydiowan¹).
To mniej ni¿ w poprzednim miesi¹cu, kiedy zanotowano 226 podjêæ
pracy. Na s¹deckim rynku pracy nadal poszukiwani s¹ miêdzy
innymi przedstawiciele handlowi, pojawi³a siê oferta dla kucharza,
piekarza i cukiernika. Na zatrudnienie mog¹ liczyæ tak¿e monterzy
podzespo³ów elektronicznych, kierowcy i doradcy klienta w bran¿y
finansowej.
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STOPA BEZROBOCIA W NOWYM S¥CZU

DANE PODSTAWOWE

Stan bezrobocia w m. Nowym S¹czu
sierpieñ 2014 - dane podstawowe

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

- 4354

9,7 proc. - tyle wynios³a stopa bezrobocia rejestrowanego
w mieœcie Nowym S¹czu w koñcu sierpnia 2014 r. Oznacza to
spadek w porównaniu do stanu z koñca lipca o 0,2 punktu proc.
W analogicznym okresie ubieg³ego roku stopa bezrobocia w Nowym S¹czu by³a znacznie (o 1,3 punktu proc. wy¿sza ) i wynosi³a
11,0 proc. W dalszym ci¹gu trwa spadek stopy bezrobocia liczonej
jako procentowy udzia³ bezrobotnych w liczbie ludnoœci cywilnej
aktywnej zawodowo (metodologia GUS).

- 3846

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

- 385

Z prawem do zasi³ku

- 519

Wy³¹czenia z ewidencji
w tym z powodu:
- podjêcia pracy niesubsubsydiowanej

- 428

- 308
- 77

Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu jest w dalszym ci¹gu najni¿sza w podregionie nowos¹deckim, obejmuj¹cym teren
by³ego województwa nowos¹deckiego. Jest te¿ o 0,3 punktu proc.
ni¿sza ni¿ w Ma³opolsce i o 2 punkty proc. ni¿sza ni¿ w kraju.
STOPA BEZROBOCIA W NOWYM S¥CZU (%)

ród³o: GUS

- podjêcia pracy subsydiowanej
w tym:
- podjêcia w³asnej dzia³. gospodarczej
- wypos. stanowiska pracy
- PFRON
- niepotwierdzenia gotowoœci do pracy

- 146
-
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5
2
2

- 181

Rozpoczêcie sta¿u

- 28

Dodatki aktywizacyjne wyp³acone

- 52
ród³o: w³asne

W sierpniu stopa bezrobocia spad³a w trzech powiatach
podregionu nowos¹deckiego. Najwiêkszy spadek (o 0,5 punktu
proc.) zanotowano w powiecie nowos¹deckim ziemskim. Mimo
spadku stopa bezrobocia jest tam jednak stosunkowo wysoka
(14,6 proc.). W jednym powiecie, gorlickim, stopa bezrobocia
nieznacznie wzros³a (o 0,1 punktu proc., do poziomu 12,6 proc.),
w powiecie nowotarskim pozosta³a na identycznym poziomie jak
w lipcu (12,9 proc.)

PROGRAMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

LICZBA OSÓB UCZESTNICZ¥CYCH
W PROGRAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
stan w koñcu sierpnia 2014 r.
sta¿e zawodowe

- 271

w³asna dzia³alnoœæ gospodarcza

- 177

prace interwencyjne

- 50

wyposa¿enie stanowiska pracy

- 84

roboty publiczne

- 17

Razem

- 498

ród³o: w³asne

Najwy¿sz¹ stopê bezrobocia nadal notujemy w powiecie
limanowskim (16,4 proc., spadek o 0,2 punktu proc.). W Ma³opolsce liderem zatrudnienia pozostaje Kraków, w sierpniu stopa
bezrobocia wynios³a tam tylko 5,4 proc. W Tarnowie odnotowano
9,6 proc.
Zmiany wskaŸnika potwierdzaj¹ ogóln¹ tendencjê na rynku pracy
do stabilizacji stopy bezrobocia na stosunkowo niskim poziomie.

“

Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu jest
w dalszym ci¹gu najni¿sza w podregionie
nowos¹deckim, obejmuj¹cym teren by³ego
województwa nowos¹deckiego.
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BEZROBOCIE W POLSCE I UE

O¿ywienie (nie)sezonowe
G³ówny Urz¹d Statystyczny informuje o kolejnym spadku liczby osób bezrobotnych
i stopy bezrobocia. Zdaniem MPiPS spadek bezrobocia ma charakter trwa³y.

W

sierpniu 2014 r. odnotowano spadek liczby
bezrobotnych i stopy bezrobocia, zarówno
w ujêciu rocznym, jak i miesiêcznym. Mniejsza
ni¿ przed miesi¹cem i przed rokiem by³a liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych, jak i wyrejestrowanych
z urzêdów pracy - informuje G³ówny Urz¹d Statystyczny.

BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI
1853,2 tys. - tyle osób zarejestrowanych jako bezrobotne
znajdowa³o siê w ewidencji powiatowych urzêdów pracy wg stanu
na koniec sierpnia 2014 r. - informuje G³ówny Urz¹d Statystyczny.
To o 25,3 tys. osób mniej ni¿ w koñcu lipca bie¿¹cego roku.
W ujêciu rocznym liczba bezrobotnych spad³a o 230 tys. osób, tj.
o 11 proc. To ju¿ siódmy z rzêdu miesi¹c spadku bezrobocia. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzêdach pracy
zmniejszy³a siê w tym czasie o 405 tys. - nie kryje zadowolenia
W³adys³aw Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki spo³ecznej.

STOPA BEZROBOCIA W POLSCE
Stopa bezrobocia liczona jako procentowy udzia³ liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludnoœci aktywnej zawodowo wynios³a
w koñcu sierpnia 2014 r. 11,7 proc., i by³a o 0,1 punktu proc.
ni¿sza ni¿ w koñcu lipca oraz o 1,2 punktu proc. ni¿ w sierpniu 2013
roku. Stopa bezrobocia spada ju¿ od kilku miesiêcy.
W analogicznym okresie ubieg³ego roku wynosi³a 13 proc.
Najwy¿sza stopa bezrobocia utrzymywa³a siê nadal w województwach: warmiñsko-mazurskim (18,4 proc.), kujawskopomorskim (15,8 proc.) i zachodniopomorskim (15,2 proc.).
Najni¿sz¹ stop¹ bezrobocia charakteryzowa³y siê województwa:
wielkopolskie (8,1 proc.), œl¹skie (9,9 proc.), ma³opolskie (10
proc) oraz mazowieckie (10,1 proc.). Po raz pierwszy Ma³opolska i Œl¹sk wyprzedzi³y Mazowsze pod wzglêdem
poziomu bezrobocia.

W stosunku do lipca 2014 r. spadek liczby bezrobotnych
odnotowano we wszystkich województwach, najbardziej znacz¹cy
w lubuskim i ³ódzkim. Równie¿ w porównaniu z sierpniem 2013 r.
liczba bezrobotnych zmniejszy³a siê we wszystkich województwach; najbardziej znacz¹cy spadek odnotowano w województwach lubuskim i wielkopolskim. Znacz¹ca jest wielkoœæ
spadków, w pierwszym z wymienionych województw liczba
bezrobotnych spad³a w ujêciu rocznym o 17,1 proc., a w drugim
o 15,3 proc.
Mniejsza by³a równie¿ liczba osób zg³aszaj¹cych siê do urzêdów
pracy w poszukiwaniu zatrudnienia. W sierpniu by³o ich 182, 9 tys.,
o 17,3 tys. mniej ni¿ w lipcu 2014 r. i o 20,7 tys. mniej ni¿ w sierpniu
2013 r. Najwy¿sz¹ stopê nap³ywu bezrobotnych do urzêdów pracy
zanotowano w województwach: warmiñsko-mazurskim (1,8 proc.)
oraz lubuskim i zachodniopomorskim, zaœ najni¿sz¹ w województwach silnych gospodarczo: mazowieckim (0,8 proc.),
wielkopolskim oraz ma³opolskim i œl¹skim.
Najwy¿sz¹ stopê odp³ywu bezrobotnych z urzêdów pracy odnotowano w województwach: lubuskim (14,7 proc.), opolskim
i wielkopolskim. - Tak du¿y spadek bezrobocia w sierpniu po raz
ostatni mia³ miejsce 7 lat temu, w 2007 roku, jeszcze przed
wybuchem kryzysu - mówi W³adys³aw Kosiniak-Kamysz, minister
pracy i polityki spo³ecznej. - Sierpieñ nie jest naturalnym miesi¹cem
spadku bezrobocia. Zdarza³y siê lata, tak by³o w 2009 i 2012 roku,
kiedy bezrobocie w koñcówce wakacji ros³o. To pokazuje, ¿e
tegoroczny spadek nie jest wy³¹cznie sezonowy. O¿ywienie na
rynku pracy jest faktem - dodaje minister Kosiniak-Kamysz.
Mniej optymistyczny jest fakt, ¿e prawo do zasi³ku mia³o tylko
12,9 proc. bezrobotnych. W sierpniu 2014 r. pracodawcy zg³osili do
urzêdów pracy 94,1 tys. ofert pracy (przed miesi¹cem 96, 5 tys., ale
przed rokiem tylko 77,2 tys.). Utraty pracy mo¿e siê obawiaæ 18,6
tys. pracowników, bo w³aœnie tyle zwolnieñ zadeklarowa³o 238 zak³adów pracy.

ród³o: GUS

STOPA BEZROBOCIA W UE
10,2 proc. - tyle wynios³a wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w 28 krajach UE
w koñcu lipca 2014 r., bez zmian w stosunku do
poprzedniego miesi¹ca. Bezrobocie w strefie
euro wynios³o 11,5 proc., identycznie jak w lipcu br. Najni¿sz¹ stopê bezrobocia nadal notuj¹ Austria i Niemcy
(po 4,9 proc.); najgorzej jest w Grecji (27 proc.) i Hiszpanii (24,5
proc.). W obydwu tych krajach poziom bezrobocia powoli spada.
Poziom bezrobocia w Polsce wyniós³ wg metodologii Eurostatu,
która k³adzie nacisk na aktywnoœæ w poszukiwaniu pracy
9 proc. (spadek o 0,1 punktu proc.). Od pocz¹tku roku stopa
bezrobocia w Polsce spad³a wg Eurostatu o 1,2 punktu proc.

KRONIKA GOSPODARCZA
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Jedna pi¹ta marzeñ
W Kontrakcie Terytorialnym zaplanowano 12 razy wiêcej pieniêdzy
na s¹deckie inwestycje kolejowe ni¿ drogowe.

W

ypada powiedzieæ - nareszcie. S¹deczanka,
droga ekspresowa ³¹cz¹ca Brzesko z Nowym
S¹czem, znalaz³a siê wœród inwestycji, które
Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego zamierza realizowaæ
w ramach tzw. Kontraktu Terytorialnego. Na razie ma byæ
wybudowany jeden z piêciu odcinków drogi, z £ososiny
Dolnej do Nowego S¹cza.
Jak czytamy w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa
Ma³opolskiego, “przewidywana (pogr. moje) jest realizacja
odcinka £ososina Dolna - Nowy S¹cz.” Prace dokumentacyjne
powinny zostaæ zakoñczone w 2017 i wówczas Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad przyst¹pi do procedur wy³onienia
wykonawcy. Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego zastrzega
jednak, ¿e “realizacja odcinka £ososina Dolna - Nowy S¹cz
uzale¿niona jest od wyników prac dokumentacyjnych”.
Pamiêtajmy, ¿e droga ma prowadziæ przez trudne tereny
osuwiskowe i objête Natur¹ 2000. Uzyskanie decyzji
œrodowiskowej pozwalaj¹cej na rozpoczêcie inwestycji nie bêdzie
wiêc ³atwe.

Sowa nie ukrywa, ¿e wszystkie uzgodnienia trochê potrwaj¹
i apeluje o ”determinacjê miejscowych samorz¹dów i ca³ego
œrodowiska”, co mo¿e przes¹dziæ o ich pozytywnym rezultacie.
To niejedyna inwestycja drogowa, jaka ma trafiæ do Nowego
S¹cza. W Kontrakcie zapisano tak¿e budowê obwodnicy Nowego
S¹cza (Che³mca) do Biczyc Dolnych za 30 mln z³otych. W Kontrakcie najwiêcej œrodków, prawie 3,5 mld, przeznaczono na
realizacjê trasy Kraków - Lubieñ - Rabka.
W Kontrakcie znalaz³o siê miejsce tak¿e dla Wêgierskiej Bis - trasy
z Nowego do Starego S¹cza, omijaj¹cej permanentnie
zakorkowan¹ ul. Wêgiersk¹. Znalaz³o siê, ale tylko na liœcie
rezerwowej i na ostatnim, ósmym miejscu. Wed³ug planistów
z Zarz¹du Województwa, taka trasa musia³aby kosztowaæ ponad
161 mln z³otych.
Powody do zadowolenia maj¹ kolejarze. W Kontrakcie
ujêto budowê nowej linii kolejowej Pod³ê¿e - Szczyrzyc - Tymbark/
Mszana Dolna oraz modernizacjê istniej¹cej linii kolejowej nr 104
Chabówka - Nowy S¹cz. Koszt inwestycji to (bagatela) 6 mld
z³otych ze wspomnianego Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Œrodowisko.
Na liœcie rezerwowej pojawia siê rewitalizacja linii kolejowych ze
Stró¿ do Muszyny i do granic województwa. Jak widaæ, forsowany
przez Uniê Europejsk¹ rozwój linii kolejowych jako alternatywy dla
coraz bardziej niewydolnego transportu drogowego znajduje
odbicie w planach województw.
Nowy S¹cz pojawia siê w Kontrakcie jeszcze raz, na liœcie
rezerwowej programu rozwoju radioterapii jako podstawowej,
obok chirurgii, metody radykalnego leczenia miejscowego
nowotworów z³oœliwych.
ród³o: mat. prasowe Województwa Malopolskiego

Trasa alternatywna do ul. Wêgierskiej (na zdjêciu) znalaz³a siê
na liœcie rezerwowej

Uzale¿nienie inwestycji od wyników prac dokumentacyjnych
pojawi³o siê tylko przy jednym z jedenastu podstawowych
przedsiêwziêæ Kontraktu - w³aœnie przy S¹deczance. Zak³adaj¹c, ¿e
opinie geologów i in¿ynierów ochrony œrodowiska pozwol¹ na
rozpoczêcie inwestycji, koszt budowy odcinka ma wynieœæ 500 mln
z³otych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko.
Gwarancje sfinansowania odcinka daje rz¹d, a mówi¹c œciœlej
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Nie wiadomo jeszcze, czy
S¹deczanka bêdzie na odcinku do £ososiny jedno- czy
dwujezdniowa. Tym bardziej nie wiadomo, kiedy powstan¹ kolejne
odcinki.
Pierwszy odcinek S¹deczanki ma liczyæ ok. 16 km i biec zupe³nie
nowym korytarzem. Stara droga krajowa nr 75 ma pozostaæ i s³u¿yæ
w ruchu lokalnym. Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego Marek

Kontrakt Terytorialny zdominowa³ tematykê gospodarcz¹ w ostatnich dnia, warto jednak wspomnieæ o 15 mln z³otych dla Nowego
S¹cza na budowie Obwodnicy Pó³nocnej. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zgodzi³o siê na zwiêkszenie œrodków zewnêtrznych do 85 proc. kosztów kwalifikowalnych, co w³aœnie
oznacza, ¿e bud¿et miasta bêdzie dysponowa³ kwot¹ o wspomniane 15 mln z³otych wiêksz¹ na realizacjê tej wa¿nej inwestycji.
- Po rozstrzygniêciu przetargu na Obwodnicê Pó³nocn¹ od razu
z³o¿yliœmy wniosek do ministerstwa o zwiêkszenie pozyskanego
dofinansowania - mówi prezydent Ryszard Nowak. - Ju¿ wtedy
zapewniono nas, ¿e jeœli pojawi¹ siê rezerwy, to resort przeka¿e
nam wiêcej œrodków. I tak siê sta³o. Dla mnie najwa¿niejsze jest
aby jeszcze w tym roku uruchomiæ most na rzece £ubince.
Otworzymy wtedy ulicê Tarnowsk¹ i ruch, który jest uci¹¿liwy w innych czêœciach miasta zostanie roz³adowany - zapewnia prezydent.
Obecnie trwa betonowanie pierwszego segmentu estakady.
ród³o: www.nowysacz.pl
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S¹decki start m³odzie¿y
Bardzo dobra znajomoœæ jêzyka angielskiego, opanowanie, wysoka kultura osobista oraz umiejêtnoœæ
radzenia sobie w nowych sytuacjach - tego miêdzy innymi uczy program „Integruj-My-siê! S¹decki start
w nowe mo¿liwoœci”. Cz³owiek z takimi umiejêtnoœciami z pewnoœci¹ poradzi sobie na rynku pracy.

s

¹decka m³odzie¿ odbywaj¹ca sta¿ w ramach
Programu Rewitalizacji Spo³ecznej „Integruj-Mysiê! S¹decki start w nowe mo¿liwoœci” wziê³a udzia³
w IX Forum M³odych Liderów w Nowym S¹czu. Wizyta
sta¿ystów na Forum odby³a siê z inicjatywy Marty
Mordarskiej, Pe³nomocnik Prezydenta Miasta ds.
Spo³ecznych oraz Radnej Województwa Ma³opolskiego.

Pierwszego dnia Forum m³odzi sta¿yœci uczestniczyli w uroczystym otwarciu IX Forum M³odych Liderów oraz w panelu
dyskusyjnym pt. „Europa – nierozwi¹zane problemy, nowe
wyzwania. Poszukiwanie lidera zmian”. Najwiêksze wyzwanie
czeka³o jednak na sta¿ystów Stowarzyszenia Rodzicielstwa
Zastêpczego „Betlejem” w Nowym S¹czu drugiego dnia Forum.
Zadaniem m³odych ludzi by³o bowiem wnikliwe zapoznanie siê
z histori¹ nowos¹deckich kamienic na stronie internetowej
www.kamienicezhistoria.pl wraz z przewodnikiem w jêzyku
angielskim oraz odnalezienie siê w roli przewodników dla m³odzie¿y
innych narodowoœci bior¹cej udzia³ w Forum. M³odzi ludzie musieli
wykazaæ siê bardzo dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka angielskiego,
opanowaniem, wysok¹ kultur¹ osobist¹ oraz umiejêtnoœci¹
radzenia sobie w nowych sytuacjach. Inicjatywa zosta³a przyjêta
przez Uczestników Forum z wielkim entuzjazmem, zyskuj¹c
uznanie i zaproszenie na kolejny rok.
(Oprac. Justyna Bryniak)
Program Rewitalizacji Spo³ecznej „Integruj-My-siê! S¹decki start
w nowe mo¿liwoœci” powsta³ w dzia³aj¹cej od 2008 roku Akademii
Projektów uruchomionej przez Martê Mordarsk¹, Pe³nomocnik
Prezydenta Miasta ds. Spo³ecznych. Projekt realizowany jest przez
Miasto Nowy S¹cz – Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Nowym
S¹czu w partnerstwie Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastêpczego
„Betlejem” w Nowym S¹czu.

AKADEMIA PROJEKTÓW
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Jestem, pomagam, poznajê
M³odzie¿ szuka nowych wyzwañ, chce poszerzaæ swoje horyzonty. Po projekcie wraca
z bardziej otwart¹ g³ow¹.

S

towarzyszenie Rodzicielstwa Zastêpczego “Betlejem” i miasto Nowy S¹cz (Miejski Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej) rozpoczynaj¹ nowy modu³ projektu
“Twoja AKTYWNOŒÆ szans¹ na sukces”. Modu³ nosi nazwê
“Jestem, pomagam, poznajê”.
Marta Mordarska, pe³nomocnik prezydenta Nowego S¹cza ds.
spo³ecznych i twórczyni Akademii Projektów podkreœli³a na
spotkaniu z dziennikarzami, ¿e modu³ wpisuje siê w kr¹g dzia³añ
aktywizacyjnych skierowanych do m³odzie¿y. - Koñczymy
Akademiê M³odego Przedsiêbiorcy - wyjaœnia³a pani pe³nomocnik. M³odzi ludzie przypatrywali siê pracy s¹deckich przedsiêbiorców,
odbyli kilka wa¿nych wizyt studyjnych, zarówno w Nowym S¹czu
jak i w Ma³opolsce. Teraz zapraszam do nowego modu³u “Jestem,
pomagam, poznajê” - zaprasza³a Marta Mordarska.

z pewnoœci¹ pomo¿e w znalezieniu pracy - podkreœli³ Henryk
Tereszkiewicz.
W spotkaniu wziê³y udzia³ tak¿e uczestniczki poprzedniego
modu³u. - Zosta³am skierowana na sta¿ w Stwarzyszeniu
“Betlejem”, ale nie s¹dzi³am, ¿e podo³am temu zadaniu - zwierza³a
siê Karolina. - Jednak jako przysz³y m³ody przedsiêbiorca nie
podda³am siê. Ma³o kto wierzy³, ¿e w wieku 16 lat mo¿na mieæ
pracê, a jednak. To bardzo mi³e uczucie, kiedy dostaje siê swoj¹
pierwsz¹ wyp³atê - wspomina³a Karolina. - No i nauczy³am siê
radziæ sobie ze stresem.
- Dzia³ania projektu maj¹ u³atwiaæ start w doros³e ¿ycie przekonywa³a Klaudia Sobczyk, moderatorka projektu. Ma temu
s³u¿yæ poradnictwo zawodowe w formie warsztatów, konsultacje
psychologiczne, pedagogiczne i prawne oraz zajêcia jêzykowe.
Najlepsi otrzymaj¹ skierowania na sta¿e. Decydowaæ bêdzie
kryterium motywacji, czynna, otwarta postawa.
Co wa¿ne, modu³ skierowany jest nie tylko do m³odzie¿y, ale i do
rodziców i opiekunów. Wspó³praca w ramach projektu jest okazj¹
oderwania siê od codziennej rutyny i realizacji swoich pasji.
Ka¿da osoba koñcz¹ca udzia³ w projekcie otrzyma certyfikat,
przydatne uzupe³nienie dokumentów aplikacyjnych (CV, listy
motywacyjne, podanie o pracê, podanie o przyjêcie na uczelniê
wy¿sz¹ itp.).

Za³o¿enia modu³u przedstawia Marta Mordarska.

Modu³ adresowany jest do 132 osób w wieku 15 - 24 lata. Dla
uczestników przygotowano miêdzy innymi warsztaty, wizyty
studyjne i szkolenia zarówno w formie stacjonarnej, jak i wyjazdowej. Zajêcia bêd¹ na bie¿¹co dostosowywane do potrzeb
uczestników i s³u¿yæ ich wszechstronnemu rozwojowi. Uczestnicy
spotkania podkreœlali pozytywne doœwiadczenia z dotychczasowej
realizacji projektu. - Te zajêcia s¹ dla nas niezwykle wa¿ne zapewnia³ dyrektor Zespo³u Œwietlic Œrodowiskowych Adam
Musia³. - M³odzie¿ szuka nowych wyzwañ, chce poszerzaæ swoje
horyzonty. Po projekcie m³odzie¿ wraca z bardziej otwart¹ g³ow¹ podkreœli³.
Henryk Tereszkiewicz ze Stowarzyszenia “Betlejem” podkreœla³
praktyczny wymiar projektu. - Bardzo wa¿na by³a wizyta studyjna
w Fakro, gdzie m³odzie¿ mog³a zobaczyæ nowoczesny zak³ad pracy.
M³odzie¿ chwali³a tak¿e spotkania z doradcami zawodowymi, co im

Przedsiêwziêcie zrodzi³o siê w dzia³aj¹cej od 2008 roku Akademii
Projektów uruchomionej przez Martê Mordarsk¹. Ca³kowite koszty
udzia³u w projekcie s¹ pokrywane ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Modu³ “Jestem,
pomagam, poznajê” potrwa do stycznia 2015 roku.
Szczegó³owe informacje dostêpne s¹ na stronach internetowych
www.stowarzyszeniebetlejem.pl/ i www.kamienicezhistoria.pl.

- Nauczy³am siê radziæ
sobie ze stresem mówi Karolina.
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INFORMACJE SUP

Koniec naborów, ale...

Jesieñ to czas, kiedy zaanga¿owano ju¿ wszystkie œrodki i programy wsparcia s¹ w pe³nym
toku. Nabory zosta³y zakoñczone. Chyba, ¿e uda siê coœ uszczkn¹æ z kiesy ministra.
¹decki Urz¹d Pracy po raz kolejny pozyska³
dodatkowe œrodki z rezerwy ministra pracy
i polityki spo³ecznej na aktywizacjê bezrobotnych.

S

otrzymuj¹ œrodki na programy wsparcia wraz z pocz¹tkiem
roku i niemal natychmiast rozpoczynaj¹ siê nabory. Mamy
nadziejê granicz¹c¹ z pewnoœci¹, ¿e podobnie bêdzie tak¿e
w roku 2015.

Tym razem pozwoli³o to na przyznanie 35 dotacji na
podjêcie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej i zorganizowanie
szkoleñ dla 5 osób. Zw³aszcza pierwsza z wymienionych
form wsparcia cieszy siê niezmiennie du¿ym
zainteresowaniem naszych klientów i w chwili ukazania siê
tego numeru SRP œrodki ulegn¹ wyczerpaniu. Osoby
zainteresowane dofinansowaniem uruchomienia w³asnej
firmy powinny jednak œledziæ stronê Urzêdu Pracy
www.sup.nowysacz.pl, bowiem pozyskiwanie œrodków ma
charakter ci¹g³y. Jeœli uda siê pozyskaæ now¹ pulê,
og³oszenie niezw³ocznie uka¿e siê na stronie.

Du¿ym zainteresowaniem bêd¹ siê cieszyæ zapewne bony
sta¿owe, szkoleniowe, zatrudnieniowe i na zasiedlenie. To
nowe formy wsparcia kierowane do osób bezrobotnych do
30. roku ¿ycia. Ich istota polega na tym, ¿e urz¹d pracy daje
gwarancjê zwrotu kosztów sta¿u czy szkolenia, a pracodawcê chêtnego do zorganizowania wspomnianych form
wsparcia bezrobotny znajduje sam. Szczegó³owe informacje
znajduj¹ siê na naszej stronie www.sup.nowysacz.pl,
wyjaœnieñ udzielaj¹ tak¿e doradcy klienta.

Przypomnijmy, ¿e warunkiem ubiegania siê o dotacjê jest
ustalenie dla osoby bezrobotnej II profilu pomocy i przygotowanie indywidualnego planu dzia³ania. Obydwie te
czynnoœci pozostaj¹ w gestii doradcy klienta. Doradca
skieruje równie¿ do odpowiedniego specjalisty.
W programie wsparcia indywidualnej przedsiêbiorczoœci
mo¿na uzyskaæ jednorazow¹ dotacjê w wysokoœci maksymalnie 6-krotnoœci przeciêtnego wynagrodzenia (ok. 21 tys.
z³otych). SUP mo¿e jednak ustaliæ ni¿szy pu³ap, zale¿y to od
posiadanych przez Urz¹d œrodków. Wysokoœæ dotacji jest
ustalana i negocjowana indywidualnie, z uwzglêdnieniem
wielu czynników, miêdzy innymi specyfiki podejmowanej
dzia³alnoœci, wk³adu w³asnego i kosztów zakupu
niezbêdnych towarów czy materia³ów. Najwa¿niejszym
wymogiem jest utrzymanie dzia³alnoœci gospodarczej przez
rok. Szczegó³owe wyjaœnienia znajduj¹ w regulaminie
przyznawania œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej na stronie www.sup.nowysacz.pl
Wrzesieñ to miesi¹c, w którym koñcz¹ siê nabory do
programów wsparcia, organizowanym przez SUP. Realizacja
programów jest ju¿ tak zaawansowana, ¿e nie mo¿na
kwalifikowaæ kolejnych uczestników. Osoby zainteresowane
udzia³em w sta¿ach, otrzymaniem bonów sta¿owych
i szkoleniowych, skorzystaniem z refundacji kosztów
wyposa¿enia stanowiska pracy musz¹ uzbroiæ siê w cierpliwoœæ do przysz³ego roku.
Sta³o siê dobr¹ tradycj¹, ¿e powiatowe urzêdy pracy

10 osób bezrobotnych skorzysta ze szkolenia w zawodzie “przedstawiciel handlowy”. Nabór na szkolenie w³aœnie dobieg³ koñca, szkolenie rozpocznie
siê na pocz¹tku paŸdziernika.
Pierwszeñstwo do udzia³u w szkoleniu mia³y osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: bezrobotni do 25.
i powy¿ej 50. roku ¿ycia, m³odzie¿ z kategorii NEET (osoby
do 25. roku ¿ycia nie kszta³c¹ce siê i nie pracuj¹ce) i osoby,
które utraci³y zatrudnienie w oœwiacie przed 1 stycznia 2013
r. Jeœli chêtnych z wymienionych kategorii nie by³o, mogli
zakwalifikowaæ siê bezrobotni d³ugotrwale, a potem
pozostali bezrobotni. Chêtni musieli uzasadniæ celowoœæ
szkolenia, to warunek sine qua non udzia³u w tej formie
wsparcia, przyjêty w S¹deckim Urzêdzie Pracy.
Szkolenia wspó³finansowane s¹ ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego.

szukasz pracownika?

skorzystaj ze strony
www.sup.nowysacz pl/
oferty_pracy
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S¹decki Rynek Pracy wrzesieñ 2014

TRANSGRANICZNE TARGI

EDUKACJI, PRACY

A

kcja Dobry Pracodawca jest kierowana do
wszystkich przedsiêbiorców, którzy zatrudniaj¹ swoich pracowników na terenie województwa ma³opolskiego.
Wydarzenie ma na celu wyró¿nienie pracodawców, którzy
swoj¹ dzia³alnoœci¹ wspieraj¹ rynek pracy w naszym
regionie. Chcielibyœmy wyró¿niæ tych pracodawców, którzy
wspieraj¹ rozwój Ma³opolski miêdzy innymi poprzez otwart¹
politykê zatrudnienia, aktywn¹ wspó³pracê z powiatowymi
urzêdami pracy, jak równie¿ przestrzeganie prawa pracy
i innych zasad formalnych dzia³alnoœci, inwestycje w kapita³
ludzki swoich kadr, wsparcie rodziców w ³¹czeniu
obowi¹zków rodzinnych oraz s³u¿bowych.
Aby wzi¹æ udzia³ w Akcji Dobry Pracodawca wystarczy
zarejestrowaæ siê na stronie wydarzenia i zwiêŸle opisaæ
dlaczego firma zas³uguje na tytu³ Dobrego Pracodawcy
(www.dobry-pracodawca.pl). Udzia³ w wydarzeniu jest
ca³kowicie bezp³atny. Laureaci tytu³u Dobry Pracodawca
2014 zostan¹ wyró¿nieni specjalnymi dyplomami oraz
logotypem Akcji, który bêdzie mo¿na wykorzystywaæ
w materia³ach firmowych, stronach internetowych oraz
w social mediach.

I PRZEDSIÊBIORCZOŒCI
7 paŸdziernika bie¿¹cego roku w godz. od 10 do 14
w Ma³opolskim Centrum Kultury “Sokó³” odbêd¹ siê
Transgraniczne Targi Edukacji, Przedsiêbiorczoœci
i Pracy.
Targi kierowane s¹ przede wszystkim do osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy, absolwentów wchodz¹cych
na rynek pracy, studentów, m³odzie¿y ucz¹cej siê oraz do
wszystkich osób zainteresowanych zmian¹ pracy.
W programie targów znajduj¹ siê prezentacja firm i ofert
pracy w kraju i za granic¹ (m. in. S³owacja, Czechy, Niemcy),
ofert szkoleniowych i kursów zawodowych. Istotnym
elementem targów bêdzie promocja ofert pracy przez
urzêdy pracy, spraw socjalnych i rodziny ze S³owacji (Stara
Lubowla, Poprad, Stropkov). Jest to sposób na uaktywnienie
i mobilnoœæ zawodow¹ pracodawców i pracobiorców po obu
stronach granicy.
Targi s¹ niekomercyjne, otwarte dla pracodawców
i instytucji, zarówno promuj¹cych dzia³alnoœæ swojej firmy
jak i poszukuj¹cych pracowników. Jednym z wystawców
bêdzie S¹decki Urz¹d Pracy.

Organizatorem akcji jest Ingeus Sp. z o.o.,
miêdzynarodowa agencja zatrudnienia, specjalizuj¹ca siê
w przywracaniu do trwa³ego zatrudnienia osób oddalonych
od rynku pracy. Patronat honorowy obj¹³ W³adys³aw
Kosiniak - Kamysz, minister pracy i polityki spo³ecznej.
Patronat medialny sprawuj¹ miêdzy innymi Telewizja Polska
Kraków i nowos¹deckie pismo MiastoNS.
Zg³oszenia bêd¹ przyjmowane do koñca listopada
bie¿¹cego roku.

Targi Transgraniczne rok 2013

ZAPRASZAMY!
Targi organizowane s¹ przy wsparciu
Unii Europejskiej

KONKURS

MÓJ

SPOSÓB NA BIZNES
JEŒLI

PROWADZISZ DZIA£ALNOŒÆ GOSPODARCZ¥

W NOWYM S¥CZU
PRZEZ OKRES CO NAJMNIEJ 6 MIESIÊCY

WE UDZIA£ W KONKURSIE

i WYGRAJ!
- komputer
- tablet
- netbook
REGULAMIN NA STRONACH:
www.sup.nowysacz.pl
www.nowysacz.pl
ZG£OSZENIA do 3 paŸdziernika 2014 r.
Patronat: Ryszard Nowak
Prezydent Miasta Nowego S¹cza

