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SZANOWNI PAÑSTWO!
S¹decki Urz¹d Pracy przygotowa³ kolejn¹
edycjê informacji o stanie bezrobocia rejestrowanego w mieœcie Nowym S¹czu i dzia³aniach
podejmowanych przez S¹decki Urz¹d Pracy w celu
z³agodzenia jego skutków. Mamy nadziejê, ¿e
lektura przybli¿y Pañstwu zagadnienia s¹deckiego
rynku pracy i jego specyfikê, tym bardziej, ¿e
sukcesywnie poszerzamy zakres merytoryczny
naszego wydawnictwa. Dawno ju¿ odeszliœmy od
suchej prezentacji liczb, coraz wiêcej miejsca
zajmuj¹ analizy i materia³y poœwiêcone naszej
dzia³alnoœci.

Dyr. Stanis³awa Skwar³o

Wydawnictwo zawiera tak¿e dane o skali
bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej. Ze wzglêdu
na cykl publikacji danych przez polskie i europejskie
urzêdy statystyczne dane o bezrobociu w kraju
i w UE dotycz¹ stycznia 2011 roku.

SPIS TREŒCI:

“S¹decki Rynek Pracy” jest wydawnictwem
adresowanym nie tylko do profesjonalistów.
Bêdziemy staraæ siê pisaæ zagadnienia zwi¹zanych
z lokalnym rynkiem pracy w sposób przystêpny
i zrozumia³y tak¿e dla czytelników, którzy t¹
tematyk¹ na co dzieñ siê nie zajmuj¹. Ju¿ w tym
wydaniu zamieszczamy materia³y o gie³dach pracy
w naszym urzêdzie, o naborze do Narodowych Si³
Rezerwowych; zamieszczamy tak¿e sylwetkê
prezesa FAKRO, Ryszarda Florka.
Wszystkie materia³y zawarte w “SRP”
znajduj¹ siê lub wkrótce znajd¹ siê na naszej stronie
internetowej www.sup.nowysacz.pl. Mo¿na siê tak¿e
zwróciæ do nas zwróciæ bezpoœrednio. Dane
teleadresowe zamieszczamy na stronie 15.
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STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA stan w koñcu lutego 2011
...Wzrost liczby bezrobotnych na pocz¹tku roku zwi¹zany jest
z kilkoma czynnikami. Nale¿¹ do nich przede wszystkim
warunki pogodowe - zima powoduje wstrzymanie wielu
inwestycji. Wielu pracuj¹cym koñcz¹ siê w grudniu umowy
na czas okreœlony.

“

W

ed³ug stanu z koñca miesi¹ca
sprawozdawczego lutego 2011
roku w ewidencji S¹deckiego
Urzêdu Pracy znajdowa³o siê 4871 osób bezrobotnych (w tym 2481 kobiet). Liczba bezrobotnych jest
wiêksza w porównaniu ze stanem w koñcu stycznia
o 124 osoby. W porównaniu ze stanem z koñca
lutego 2010 roku liczba bezrobotnych jest ni¿sza
o 229 osób (por. wykres). Liczba zarejestrowanych
bezrobotnych osi¹gnê³a wtedy rekordowy poziom
w ca³ym 2010 roku.

Tomasz Szczepanek,
z-ca dyrektora SUP

obydwu p³ci w ogóle zarejestrowanych jest bardzo
wyrównany i rozk³ada siê niemal po równo.
Udzia³ osób, które znalaz³y siê w ewidencji
po raz pierwszy wyniós³ wed³ug stanu w koñcu
lutego 15,6 proc. (762 osoby). Pozostali to
bezrobotni zarejestrowani po raz kolejny.
Danymi, na które trzeba zwróciæ baczniejsz¹
uwagê, jest liczba osób w szczególnej sytuacji na
rynku pracy. Obejmuje ona miêdzy innymi osoby do
25. i powy¿ej 50. roku ¿ycia, bezrobotnych d³ugotrwale, bez kwalifikacji, doœwiadczenia zawodowego i wykszta³cenia œredniego - w sumie 11 kategorii.
Takich osób by³o w ewidencji SUP w koñcu lutego
4235 (w tym 2137 kobiet) - 119 wiêcej, ni¿ w koñcu
stycznia. Udzia³ procentowy osób w szczególnej
sytuacji na rynku pracy w ogóle zarejestrowanych
wyniós³ 86,9 proc. i by³ nieznacznie - o 0,2 proc.
wy¿szy w koñcu poprzedniego miesi¹ca.

W lutym do ewidencji bezrobotnych trafi³o
535 osób (w tym 259 kobiet) - o 229 wiêcej ni¿
w styczniu. Wzrost liczby nowych rejestracji na
pocz¹tku roku (nap³yw bezrobotnych) zwi¹zany
jest z kilkoma czynnikami. Nale¿¹ do nich przede
wszystkim warunki pogodowe - zima powoduje
wstrzymanie wielu inwestycji. Wielu pracuj¹cym
koñcz¹ siê w grudniu umowy na czas okreœlony.
Dobiegaj¹ tak¿e koñca ró¿ne formy wsparcia
finansowane przez urzêdy pracy. W opinii
analityków rynku pracy zimowy wzrost liczby
bezrobotnych ma charakter sezonowy, co potwierdza analiza danych statystycznych na przestrzeni ostatnich lat.

Na wykresie mo¿na przeœledziæ krzyw¹
obrazuj¹c¹ liczbê bezrobotnych zarejestrowanych
w SUP w ujêciu rocznym.

Z ogólnej liczby zarejestrowanych prawo do
zasi³ku dla bezrobotnych
mia³y 773 osoby (niesspe³na 16 proc. ogó³u
zarejestrowanych). Udzia³
procentowy osób z prawem do zasi³ku w stosunku do ogó³u zarejestrowanych pozostaje na stabilnym poziomie, na œwiadczenie to mo¿e liczyæ co
szósty bezrobotny. Wœród
uprawnionych wiêcej jest
kobiet ni¿ mê¿czyzn.

ród³o: SUP

W lutym zarejestrowa³o siê wiêcej mê¿czyzn ni¿ kobiet, ale tylko
nieznacznie (o 17 osób).
Udzia³ bezrobotnych
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STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA stan w koñcu lutego 2011

ród³o: SUP
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STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA stan w koñcu lutego 2011
...Mimo spadku liczby nowych rejestracji liczba bezrobotnych wzros³a - od kilkunastu do
kilkudziesiêciu osób - we wszystkich grupach bezrobotnych.

“

W

lutym 2011 roku po znacznym
nap³ywie bezrobotnych w styczniu odnotowano wzglêdne uspokojenie sytuacji. Liczba nowych rejestracji znacz¹co
zmala³a, proporcjonalnie we wszystkich grupach
bezrobotnych. Spadek nowych rejestracji by³
najbardziej widoczny w grupie bezrobotnych bez
wykszta³cenia œredniego, gdzie w lutym zarejestrowa³o siê o 108 osób mniej ni¿ w styczniu, trzeba
jednak pamiêtaæ, ¿e jest to nadal najliczniejsza
grupa bezrobotnych w ewidencji S¹deckiego
Urzêdu Pracy. 443 osoby zarejestrowa³y siê po raz
kolejny, 92 po raz pierwszy.

Najliczniejsz¹ grup¹ bezrobotnych w ewidencji SUP tradycyjnie s¹ bezrobotni bez wykszta³cenia œredniego. To prawie 44 proc. Wszystkich
zarejestrowanych i ten stan utrzymuje siê od
d³u¿szego czasu. Niemal tak samo liczni s¹ bezrobotni d³ugotrwale (42,4 proc.). Obydwie grupy
licz¹ powy¿ej dwu tysiêcy osób. Trzeba pamiêtaæ, ¿e
grup osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy nie
mo¿na sumowaæ, ten sam bezrobotny mo¿e nale¿eæ
jednoczeœnie do dwu i wiêcej grup.

Mimo spadku liczby nowych rejestracji
liczba bezrobotnych wzros³a - od kilkunastu do
kilkudziesiêciu osób - we wszystkich grupach
bezrobotnych. Powód? W lutym wy³¹czono z ewidencji tylko 411 osób. To wprawdzie nieco wiêcej
ni¿ w styczniu, ale i tak za ma³o, ¿eby zrównowa¿yæ
nap³yw bezrobotnych. Luty by³ trudnym miesi¹cem
na s¹deckim rynku pracy, choæ w stosunku do
poprzedniego miesi¹ca widaæ pewne o¿ywienie zatrudnienie, przede wszystkim niesubsydiowane,
znalaz³o o
ponad 30 osób
wiêcej.
Na
utrzymywanie
siê du¿ego
p o z i o m u
bezrobocia ma
te¿ wp³yw
b r a k
zatrudnienia
subsydiowanego (ze
wzglêdu na
brak limitu
œrodków na
bie¿¹cy rok).

Porównanie liczby bezrobotnych w okresie
2008 - 2011 pokazuje, ¿e krzywa obrazuj¹ca liczbê
zarejestrowanych ma niemal identyczny przebieg
jak przed rokiem i dwoma laty, ale zupe³nie inny ni¿
w roku 2008. Liczba bezrobotnych w roku ubieg³ym
by³a zbli¿ona, natomiast dwa i trzy lata temu
znacznie ni¿sza.

ród³o: SUP
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STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA stan w koñcu lutego 2011

W

lutym 2011 roku zanotowano
wzrost liczby podjêæ pracy.
Zatrudnienie znalaz³o o 32 osoby
wiêcej ni¿ miesi¹c wczeœniej. By³y to prawie w stu
procentach podjêcia pracy niesubsydiowanej, co
wynika ze wspomnianego ju¿ braku limitu œrodków
na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu.
Wsparcie w ramach zatrudnienia subsydiowanego
z koniecznoœci ogranicza³o siê do kontynuacji umów
zawartych w ubieg³ym roku.

PODJÊCIA PRACY

Podjêcia pracy
luty 2011
podjêcia pracy niesubsydiowanej
podjêcia pracy subsydiowanej, w tym:
- refundacji kosztów zatrudnienia

ogó³em kobiety

192
4
4

92
2
2

ród³o: SUP

BEZROBOTNI WY£¥CZENI
Z EWIDENCJI

W

lutym 2011 roku z ewidencji SUP wy³¹czono 411 osób o 42 wiêcej ni¿ w styczniu.
Najczêstsz¹ przyczyn¹ skreœlenia z ewidencji by³o
podjêcie pracy. Dotyczy³o to prawie po³owy
wy³¹czonych.
Z powodu niepotwierdzenia gotowoœci do
podjêcia pracy - czyli niezg³oszenia siê w wyznaczonym terminie do poœrednika pracy wy³¹czono
z ewidencji 153 osoby, o 20 wiêcej ni¿ w poprzednim miesi¹cu. Inne powody wy³¹czenia
z ewidencji wystêpuj¹ znacznie rzadziej (porównaj
wykres). Zaledwie 2 osoby odmówi³y przyjêcia
skierowania do pracy lub innej formy pomocy.

ród³o: SUP

WSKANIK P£YNNOŒCI
RYNKU PRACY

W

skaŸnik p³ynnoœci rynku pracy
to procentowy stosunek liczby
bezrobotnych podejmuj¹cych
pracê do liczby zarejestrowanych w miesi¹cu
sprawozdawczym (nap³ywu bezrobotnych).

ród³o: SUP

W lutym 2011 roku wskaŸnik ten wyniós³
35,8 proc. i by³ wyraŸnie - o 14,5 proc. wy¿szy ni¿
w styczniu.
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BEZROBOCIE W POLSCE
styczeñ 2011

S

tyczeñ 2011 roku by³ kolejnym
miesi¹cem, w którym odnotowano
zarówno wzrost liczby bezrobotnych
zarejestrowanych w urzêdach pracy, jak i stopy
bezrobocia. Wed³ug stanu w koñcu miesi¹ca liczba
bezrobotnych wynios³a ponad 2 105 tys. osób i by³a
o ponad 150 tys. osób wy¿sza ni¿ w koñcu grudnia
2010 r. W porównaniu ze stanem w koñcu stycznia
2010 roku liczba bezrobotnych wzros³a o 53 tys.
osób.
W stosunku do grudnia 2010 r. wzrost liczby
bezrobotnych zanotowano we wszystkich województwach, najbardziej znacz¹cy w opolskim
(o10,1 proc.) i lubuskim (o 9,8 proc.) W porównaniu
ze stanem sprzed roku liczba bezrobotnych wzros³a
w 12 województwach, najbardziej w œl¹skim (o 7,3
proc.) oraz w ma³opolskim (o 6,9 proc.).

ród³o: GUS

W koñcu stycznia 2011 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w mieœcie Nowym S¹czu
wynios³a 10,7 proc. i by³a o 0,6 proc. wy¿sza ni¿
w koñcu poprzedniego miesi¹ca. Mimo wyraŸnego
wzrostu stopa bezrobocia w naszym mieœcie jest
w dalszym ci¹gu o 0,3 proc. ni¿sza ni¿ Ma³opolsce i o 2,3 proc. ni¿sza ni¿ w kraju. Jest tak¿e
zdecydowanie ni¿sza ni¿ w powiecie nowos¹deckim
i wiêkszoœci powiatów podregionu nowos¹deckiego.

Stopa bezrobocia liczona jako stosunek
liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby
ludnoœci aktywnej zawodowo wynios³a 13,0 proc. o 0,7 proc. wiêcej, ni¿ W koñcu poprzedniego
miesi¹ca. W ujêciu rocznym stopa bezrobocia
wzros³a o 0,1 proc.
Najwy¿sza stopa bezrobocia utrzymywa³a
siê nadal w województwach: warmiñsko-mazurskim (21,1 proc.), zachodniopomorskim (18,5
proc.) i kujawsko-pomorskim (17,4 proc.). Najni¿sz¹ stop¹ bezrobocia charakteryzowa³y siê województwa: wielkopolskie i mazowieckie (po 9,8
proc.), œl¹skie (10,6 proc.) i ma³opolskie (11,0
proc.).
Stopa bezrobocia - Polska

W podregionie nowos¹deckim najwy¿sz¹
stopê bezrobocia - podobnie jak przed miesi¹cem zanotowano w powiecie limanowskim (20,1 proc.,
wzrost o 0,6 proc.) i nowos¹deckim (19,5 proc.,
wzrost o 0,8 proc.). Najni¿sz¹ stopê bezrobocia identyczn¹ jak w mieœcie Nowym S¹czu zanotowano w powiecie tatrzañskim.
Stopa bezrobocia wzros³a w stosunku do
stanu w koñcu grudnia 2010 roku we wszystkich
powiatach naszego podregionu, a tak¿e w Krakowie
i Tarnowie. Najwiêkszy wzrost - o 0,9 proc. - zanotowano w powiecie gorlickim, najmniejszy - o 0,3 proc.
- w powiatach tatrzañskim i nowotarskim. Najni¿sz¹ stop¹ bezrobocia w regionie mimo nieznacznego wzrostu niezmiennie legitymuje siê miasto
Kraków - 4,9 proc.
Warto zwróciæ uwagê na bardzo du¿e
ró¿nice w wartoœci tego wskaŸnika wystêpuj¹ce
w s¹siaduj¹cych geograficznie powiatach: ró¿nica
miêdzy miastem Nowym S¹czem a powiatem
nowos¹deckim wynosi a¿ 8,8 punku procentowego.

ród³o: GUS
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STOPA BEZROBOCIA - styczeñ 2011 r.
Unia Europejska

W

yrównana sezonowo stopa
bezrobocia w 27 krajach Unii
Europejskiej (EU27) wynios³a
w koñcu stycznia 2011 roku 9,5 proc. - o 0,1 punktu
procentowego mniej w porównaniu ze stanem
w koñcu grudnia 2010 roku i tyle samo, co przed
rokiem. Stopa bezrobocia w 17 krajach strefy euro
(EA17) wynios³a 9,9 proc. i tak¿e zmniejszy³a siê
o 0,1 proc. To pierwszy od kilku miesiêcy spadek
stopy bezrobocia w krajach Unii. Bez pracy ci¹gle
pozostaje ponad 23 mln osób, z tego prawie 16 mln
w strefie euro.

W porównaniu z rokiem ubieg³ym bezro- bocie
wzros³o w czternastu krajach, spad³o w jedenastu, w dwóch pozosta³o na tym samym poziomie.
Najwiêkszy spadek stopy bezrobocia zanotowano
w Estonii, na Malcie i w Szwecji, najwiêkszy wzrost w Grecji i na Wêgrzech.
Stopa bezrobocia wg Eurostatu wynios³a
w Polsce w koñcu stycznia 2011 roku 9,7 proc.,
o 0,3 proc. mniej ni¿ w koñcu grudnia ubieg³ego
roku. Znajdujemy siê za wiêkszoœci¹ bogatych
krajów Unii, ale np. przed Portugali¹ i Irlandi¹, nie
wspominaj¹c o krajach ba³tyckich (porównaj
wykres). Po wzroœcie poziomu bezrobocia (liczonego metod¹ europejskich s³u¿b zatrudnienia) pod
koniec roku wartoœæ wskaŸnika wróci³a do poziomu
notowanego od kilku miesiêcy. Dla porównania stopa bezrobocia liczona metod¹ GUS wynios³a 8,8
punku procentowego.

Na czele listy krajów Unii o najni¿szym
bezrobociu znajduj¹ siê Holandia i Austria (po 4,3
proc.), a listê ponownie zamykaj¹ Hiszpania (20,4
proc.), £otwa (18,3 proc.) i Litwa (17,4 proc.). Stany
Zjednoczone zanotowa³y w pierwszym miesi¹cu
nowego roku 9,0 proc., a Japonia 4,9 proc.

STOPA BEZROBOCIA W WYBRANYCH KRAJACH UE
Holandia

25
20,4
20

17,4

18,3

Austria
Niemcy
Czechy
Wlk. Brytania

12,6 13,8

15

10

6,5

7,5

7,8 8,6

9,6 9,7 10,2

W³ochy
Francja
Polska
Bu³garia
Wêgry

4,3 4,3
5

Irlandia
Litwa
£otwa

0
ród³o:Eurostat

Stan w koñcu stycznia 2011
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Hiszpania

“

PROMOCJA ZATRUDNIENIA
I AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY

...Przyjêto zasadê, ¿e aktywizacj¹ mog¹ byæ objête te osoby
bezrobotne, które w ci¹gu ostatnich trzech lat z niej nie korzysta³y.

W

lutym 2011 roku S¹decki Urz¹d
Pracy kontynuowa³ realizacjê
zadañ wynikaj¹cych z umów na
aktywizacjê zawodow¹ bezrobotnych podpisanych
w latach 2008 - 2010. Umów tych jest prawie 2
tysi¹ce, a liczba bezrobotnych objêtych aktywizacj¹
wynosi ponad 2,3 tysi¹ce osób (szczegó³owe
zestawienie w tabeli). Zestawienie zawiera zadania
przewidziane do realizacji w roku bie¿¹cym,
obejmuj¹ce finansowanie, monitorowanie i rozliczanie realizacji wspomnianych umów.
Programy 2011
1.
2.
3.
5.
6.
7.

prace interwencyjne
dotacje na w³asn¹ firmê
wyposa¿enie stanowiska pracy
roboty publiczne
sta¿e
koszty przejazdu i zakw.
ogó³em

osób

umów

274
744
344
16
666
41

158
744
422
55
833
41

2369

1969

Przyjêto zasadê, ¿e aktywizacj¹ mog¹ byæ
objête wy³¹cznie te osoby bezrobotne, które w ci¹gu
ostatnich trzech lat nie skorzysta³y z aktywizacji
finansowanej ze œrodków publicznych.
Zaostrzone zasady obejmuj¹ tak¿e pomoc
dla pracodawców. Mog¹ na ni¹ liczyæ na ni¹
w pierwszej kolejnoœci pracodawcy:
 którzy nie korzystali dotychczas ze œrodków z Funduszu Pracy,
 w ci¹gu ostatnich trzech lat uzyskali minimum 50procentowy wskaŸnik efektywnoœci zatrudnieniowej (po zakoñczeniu programu wsparcia zosta³
zatrudniony co drugi bezrobotny),
 prowadz¹ dzia³alnoœæ w sferze produkcji i us³ug,
 wywi¹zywali siê z warunków zawartych umów,
 spe³niaj¹ warunki okreœlone dla danego programu.

PORADNICTWO ZAWODOWE I SZKOLENIA

Programy 2011 - luty
1. Prace interwencyjne
i roboty publiczne
2. Koszty przejazdu i zakwater.
3. Dodatki aktyw. (przyznane)
4. Dodatki aktyw. (wyp³acone)
5. Stypendium na dalsz¹ naukê

80*
25
7
17
4

* liczba wniosków

INSTRUMENTY RYNKU PRACY

ród³o: SUP

W pozytywnie zaopiniowanym przez
Powiatow¹ Radê Zatrudnienia dla miasta Nowego
S¹cza “Planie Dzia³añ S¹deckiego Urzêdu Pracy na
2011 rok” zosta³a podjêta decyzja, ¿e pomoc
kierowana bêdzie w pierwszej kolejnoœci do
nastêpuj¹cych grup bezrobotnych:

Poradnictwo zawodowe

osób

1. porady indywidualne
w tym rozmowy wstêpne
2. porady grupowe
3. indyw. informacja zawodowa

43
17
8
23

4. przyg. zawodowe doros³ych
5. studia podyplomowe

14*
30*

* kontynuacja

ród³o: SUP

Podobnie jak w przypadku programów
zatrudnienia subsydiowanego zmieniaj¹ siê zasady
organizacji szkoleñ. SUP bêdzie organizowa³ te
szkolenia indywidualne, które daj¹ du¿e prawdopodobieñstwo zatrudnienia po zakoñczeniu
programu. Szkolenia grupowe bêd¹ organizowane
pod warunkiem uzyskania dodatkowych œrodków
z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej.

 osób niepe³nosprawnych,
 osób w wieku 50 -64 lata,
 osób w wieku 15 - 24 lata,
 osób d³ugotrwale bezrobotnych,
 osób z grupy bezrobocia rodzinnego.

Szczegó³owy plan wsparcia w ramach us³ug
i instrumentów rynku pracy zamieœcimy za miesi¹c.
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Poœrednictwo pracy - luty 2011

Gie³da pracy w SUP.

P

ierwsi zajêli kolejkê ju¿ przed
siódm¹ rano. Godzinê póŸniej ju¿
ponad sto osób czeka³o na rozmowê. Wszyscy z nadziej¹, ze zostan¹ zakwalifikowani.
16 lutego S¹decki Urz¹d Pracy zorganizowa³
kolejn¹ w bie¿¹cym roku gie³dê pracy, tym razem na
zlecenie firmy Tesco. Zaproszenia na rozmowy
kwalifikacyjne w pierwszym rzêdzie kierowane
by³y do osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy,
zarejestrowanych w urzêdzie. Janusz nie ma pracy
od miesi¹ca. - Chcia³bym pracowaæ w Tesco jako
magazynier – operator wózków wid³owych, bo
akurat posiadam takie kwalifikacje i dawniej
pracowa³em w takim charakterze – wyjaœnia. – Taka
praca by mnie satysfakcjonowa³a. Czy mam nadziejê,
¿e siê uda? Nadziejê trzeba mieæ zawsze, a czy siê uda,
to siê oka¿e.
Janusz ma du¿e szanse na znalezienie
zatrudnienia, bo dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami i doœwiadczeniem, a to pracodawcy ceni¹
najbardziej. – Poszukujemy docelowo do 200 osób –
wyjaœniaj¹ rekruterzy z firmy Tesco. – Przede
wszystkim sprzedawców – kasjerów, kasjerów –
sprzedawców (to nie to samo) i pracowników
magazynu z uprawnieniami do prowadzenia wózków
wid³owych. Jest tak¿e praca dla 20 osób na
stanowiskach kierowniczych, przede wszystkim
kierowników stoisk.
W przeciwieñstwie do Janusza, Anna nie
bardzo wierzy w powodzenie wyprawy po pracê. Przez rok nie uda³o mi siê na takich castingach zdobyæ
pracy – mówi z gorycz¹. – Na dwa, trzy miejsca do
sklepu, gdzie naprawdê nie trzeba fakultetów,
przychodzi³o po czterdzieœci, piêædziesi¹t osób. Dajê
sobie ostatni¹ szansê, jeœli siê nie uda, to trzeba
wyjechaæ. ¯eby ¿yæ.
S³awomir Ga³da z S¹deckiego Urzêdu Pracy
podkreœla, ¿e takie gie³dy maj¹ ogromne znaczenie
w pracy SUP. – Takie gie³dy s¹ dla nas sposobem na
kontakt z pracodawc¹, na sposób rekrutacji. My te
osoby umawialiœmy na gie³dê, i mamy nadziejê, ¿e
zostanie wybrana jak najwiêksza liczba osób z zarejestrowanych w naszej ewidencji.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

oferty przyjête do realizacji
podjêcia pracy ze skierowania SUP
wizyty w zak³adach pracy
oferty pozyskane w wyniku wizyt
gie³dy pracy
uczestnicy gie³d pracy
stanowiska do obsadzenia
oferty pracy za granic¹ (EURES)
oferty pracy za granic¹ (ag. zatrudn.)

liczba
272
60
30
150
2
424
205
20
11

Maria chcia³aby pracowaæ w Tesco jako
sprzedawca, ale jeœli zaproponuj¹ jej inn¹ pracê,
weŸmie. Bezrobotna jest od roku. – Wczeœniej
pracowa³am w gastronomii, ale te¿ przy obs³udze
klientów – precyzuje. – Mam dwójkê ma³ych dzieci,
teraz posz³y do przedszkola i chcia³abym wreszcie
jak¹œ pracê podj¹æ. Ale nie jest ³atwo.
- Praca w handlu w okresie zimowym, kiedy
staj¹ roboty sezonowe, zw³aszcza budownictwo, jest
najczêœciej spotykanym rodzajem ofert pracy –
wyjaœnia S³awomir Ga³da. Pozwala ona utrzymaæ
w ryzach poziom bezrobocia w Nowym S¹czu.
Oczekuj¹cy na rozmowê kwalifikacyjn¹ dobrze
rozumiej¹, ¿e innej pracy w Nowym S¹czu jest ma³o.
– Mieszkam w Nowym S¹czu, nie w Warszawie, wiêc
po prostu trzeba braæ to co jest – mówi Anna.
Poœrednictwo pracy jest najwa¿niejsz¹
us³ug¹ realizowan¹ przez S¹decki Urz¹d Pracy.
Znaczenie tej us³ugi ci¹gle roœnie, zw³aszcza wobec
faktu, ¿e œrodki z pañstwowego Funduszu Pracy na
wspieranie aktywnych f orm przeciwdzia³ania
bezrobociu zosta³y w bie¿¹cym roku ograniczone a¿
o dwie trzecie.
– Musimy zintensyfikowaæ pozyskiwanie ofert
pracy poprzez uœciœlenie wspó³pracy z pracodawcami – wyjaœnia Teres Po³omska, zastêpca dyrektora
SUP ds. rynku pracy. – Planujemy tak¿e organizacjê
spotkañ bran¿owych. Konieczne bêdzie tak¿e
zaostrzenie zasad przyznawania œrodków na
zatrudnienie subwencjonowane (czyli finansowane
przez urz¹d). – Pierwszeñstwo w korzystaniu z tych
œrodków bêd¹ mieæ ci pracodawcy, którzy zadeklaruj¹ zatrudnienie bezrobotnego po zakoñczeniu
programu zatrudnienia subwencjonowanego, w
szczególnoœci sta¿u – precyzuje dyr. Po³omska. –
Musimy siê tak¿e skupiæ na realizacji programów
o wysokiej efektywnoœci i skutecznoœci zatrudnienia.
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Gie³da pracy w SUP.
dok. ze str. 10

...Musimy zintensyfikowaæ pozyskiwanie ofert pracy
poprzez uœciœlenie wspó³pracy z pracodawcami.
Musimy siê tak¿e skupiæ na realizacji programów
o wysokiej efektywnoœci i skutecznoœci zatrudnienia...

P

ierwsi zajêli kolejkê ju¿ przed
siódm¹ rano. Godzinê póŸniej ju¿
ponad sto osób czeka³o na rozmowê. Wszyscy z nadziej¹, ze zostan¹ zakwalifikowani.
– Musimy zintensyfikowaæ pozyskiwanie ofert
pracy poprzez uœciœlenie wspó³pracy z pracodawcami – wyjaœnia Teres Po³omska, zastêpca dyrektora
SUP ds. rynku pracy. – Planujemy tak¿e organizacjê
spotkañ bran¿owych.

Teresa Po³omska

Konieczne bêdzie tak¿e zaostrzenie zasad
przyznawania œrodków na zatrudnienie subwencjonowane (czyli finansowane przez urz¹d). –
Pierwszeñstwo w korzystaniu z tych œrodków bêd¹
mieæ ci pracodawcy, którzy zadeklaruj¹ zatrudnienie
bezrobotnego po zakoñczeniu programu zatrud-

nienia subwencjonowanego, w szczególnoœci sta¿u –
precyzuje dyr. Po³omska. – Musimy siê tak¿e skupiæ
na realizacji programów o wysokiej efektywnoœci
i skutecznoœci zatrudnienia. Do takich programów
nale¿¹ np. dotacje na rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej i zwrot kosztów wyposa¿enia
stanowiska pracy dla bezrobotnego. Na pierwszym
miejscu bêdzie jednak poœrednictwo pracy.
S³awomir Ga³da jest poœrednikiem pracy
odpowiedzialnym za pozyskiwanie ofert pracy. Robi
to w bezpoœrednich kontaktach z s¹deckimi
przedsiêbiorcami. Jego zdaniem, spotkania z przedsiêbiorc¹ niczym nie da siê zast¹piæ. – Rozmawiaj¹c
z pracodawc¹ mo¿na zdiagnozowaæ jego potrzeby,
dowiedzieæ siê, z jakimi problemami borykaj¹ siê
przedsiêbiorcy – wyjaœnia. – Taki kontakt jest okazj¹
do zupe³nie innej wymiany informacji ni¿ prowadzonej drog¹ telefoniczn¹ czy elektroniczn¹.
Po kilkunastu minutach koñcz¹ siê pierwsze
rozmowy kwalifikacyjne, na korytarz wychodz¹
pierwsi kandydaci do pracy w Tesco. Nie s¹ zbyt
rozmowni. – Pytali o dyspozycyjnoœæ, o to, czy mogê
pracowaæ w nocy. Ogólnie by³o bardzo mi³o. Nastêpny
etap rekrutacji - ju¿ w firmie.

S³awomir Ga³da
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Narodowe Si³y Rezerwowe
- szansa, z której warto skorzystaæ.

“

...do s³u¿by w NSR zachêca mnie przygoda.
Oczywiœcie, pieni¹¿ki te¿, ale przygoda bardziej...

M

êska przygoda i polepszenie
sytuacji materialnej – te dwa
powody najczêœciej wymieniali
zainteresowani s³u¿b¹ w Narodowych Si³ach
Rezerwowych. Spotkanie odby³o siê w S¹deckim
Urzêdzie Pracy 24 lutego. Wziê³o w nim udzia³
kilkudziesiêciu m³odych mê¿czyzn, w wiêkszoœci pozostaj¹cych bez pracy.
Do s³u¿by w NSR przekonywa³ mjr. Krzysztof
Caba³a z s¹deckiej Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ. Narodowe Si³y Rezerwowe to wzorowane na
strukturach militarnych pañstw NATO jednostki
powo³ane na wypadek zagro¿eñ militarnych i pozamilitarnych, np. katastrof i klêsk ¿ywio³owych. NSR
sk³adaj¹ siê z ochotników, powo³ywanych okresowo
do s³u¿by i na æwiczenia. – To by³o bardzo fajne
spotkanie – mówi dwudziestoletni Jacek z Nowego
S¹cza. – Muszê jeszcze przemyœleæ sprawê i myœlê, ¿e
siê zg³oszê do NSR.
Zapytany o powody tej decyzji Jacek zastrzega, ¿e najwa¿niejszym powodem tej decyzji
wcale nie s¹ pieni¹dze. – Bardziej przygoda –
wyjaœnia. – Satysfakcja, ¿e bêdê móg³ robiæ coœ
ciekawego. Z kandydatami do s³u¿by podpisywane
s¹ kontrakty na czas od 2 do 6 lat z mo¿liwoœci¹
przed³u¿enia nawet do 15 lat. ¯o³nierze NSR nie
przerywaj¹ pracy zawodowej, co wiêcej, jeœli
¿o³nierz ma tzw. przydzia³ kryzysowy i zatrudniony
jest na czas nieokreœlony, to pracodawca nie mo¿e
wypowiedzieæ mu stosunku pracy.

kontraktów na pe³nienie s³u¿by w Narodowych Si³ach
Rezerwowych, czyli zostanie nadanych osiem
przydzia³ów kryzysowych – precyzuje. ¯o³nierze
trafi¹ do jednostek garnizonu krakowskiego: 8. Bazy
Lotnictwa Transportowego, 5. Batalionu Dowodzenia oraz w 18. Batalionu w Bielsku – Bia³ej.
Wachlarz specjalnoœci zawodowych w NSR
jest bardzo szeroki. Narodowe Si³y Zbrojne oferuj¹
miejsca dla kierowców z kategori¹ C i C+E,
mechaników samochodowych, techników obs³ugi
pojazdów bojowych, ratowników medycznych,
stra¿aków, ochroniarzy, a nawet piekarzy. Krzysztof
z Nowego S¹cza nie znalaz³ pracy od ukoñczenia
szko³y, czyli od czerwca. S³u¿ba w NSR jest dla niego
szans¹ na wyrwanie siê z bezrobocia. – W s³u¿bie
wojskowej nigdy nie by³em, mojego rocznika s³u¿ba
zasadnicza ju¿ nie objê³a, ale gdyby by³a, to chêtnie
bym poszed³ – mówi. – Do s³u¿by w NSR zachêca mnie
przygoda. Oczywiœcie, pieni¹¿ki te¿, ale przygoda
bardziej.
Na spotkanie zostali zaproszeni przede
wszystkim m³odzi bezrobotni z Nowego S¹cza. –
Móg³ jednak przyjœæ ka¿dy zainteresowany –
zastrzega Maria Kowal, kierownik Dzia³u Poœrednictwa Pracy.
Niezbêdne informacje o NSR znajduj¹ siê na
stronie www.wojsko-polskie.pl. W Nowym S¹czu
nabór prowadzi Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ
przy ul.. Czarnieckiego 13, tel. 18 443 77 55.

Prowadz¹cy spotkanie mjr. Caba³a podkreœla
spore zainteresowanie s³u¿b¹ w NSR w naszym
regionie. – W dniu dzisiejszym z terenu administrowanego przez Wojskow¹ Komendê Uzupe³nieñ
w Nowym S¹czu zostanie podpisanych osiem
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PROJEKTY
PROJEKTY EUROPEJSKIEGO
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
FUNDUSZU
SPO£ECZNEGO
SPO£ECZNEGO

W

odpowiedzi na opublikowane
przez Komisjê Europejsk¹ zaproszenie do sk³adania wniosków
w ramach programu "Uczenie siê przez ca³e ¿ycie"
w roku 2011 S¹decki Urz¹d pracy przygotowa³ dwa
projekty:

W roku bie¿¹cym Urz¹d Pracy kontynuuje
realizacjê dwóch projektów wspó³finansowanych
w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki:

„Mobilny S¹deczanin sta¿e zawodowe w Niemczech dla osób
bezrobotnych do 35. roku ¿ycia”.

Celem projektu jest ograniczenie zjawiska
bezrobocia wœród osób zarejestrowanych w SUP
w Nowym S¹czu, zw³aszcza znajduj¹cych siê
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Od pocz¹tku
realizacji projektu, tj. od 1 marca 2008 r.
zaktywizowano 2494 osoby oraz wydatkowano
kwotê ponad 13 mln z³. Efektywnoœæ zatrudnieniowa za okres 3 lat realizacji projektu wynios³a
35% (wg stanu na koniec ubieg³ego roku).

Projekt przeznaczony jest dla 26 osób
w wieku 18-35 lat z terenu miasta Nowego S¹cza,
zarejestrowanych w SUP jako bezrobotne lub
poszukuj¹ce pracy, które nie posiadaj¹ doœwiadczenia zawodowego lub ich kwalifikacje s¹
niewystarczaj¹ce. Projekt zak³ada wyjazd do
Niemiec na 9 - tygodniowy sta¿ i podniesienie
kwalifikacji w poszukiwanych na rynku zawodach:
kucharz, kelner, barman, opiekun osób
starszych, mechanik i elektromechanik
samochodowy. Wartoœæ programu to 74,6 tys. euro,
w ca³oœci pochodz¹ce z unijnego programu
“Leonardo da Vinci”. Rozstrzygniêcie konkursu
nast¹pi w maju, ewentualne wyjazdy rozpoczn¹ siê
w lipcu.
„Poszerzamy nasze horyzonty - wymiana

doœwiadczeñ w zakresie kszta³cenia
zawodowego doros³ych”.
Projekt adresowany jest do grupy 16
przedstawicieli instytucji wchodz¹cych w sk³ad
"Partnerstwa na Rzecz Lokalnego Rynku Pracy
w Mieœcie Nowym S¹czu" podpisanego w 2010 r.
w celu efektywniejszego zarz¹dzania rynkiem
pracy. Uczestnikami projektu bêd¹ doradcy
zawodowi, osoby odpowiedzialne za szkolenia,
kierownicy dzia³ów kadr oraz kadra zarz¹dzaj¹ca.
Uczestnicy projektu odwiedz¹ wybrane urzêdy
pracy w Niemczech i podziel¹ siê doœwiadczeniami
w zakresie szkolenia zawodowego i kszta³cenia ustawicznego. Centrum pobytu bêdzie miasto
Eberswalde w Brandenburgii. Wartoœæ projektu 21,4 tys. euro, w ca³oœci pochodz¹ce ze wspomnianego programu “Leonardo da Vinci”. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w maju.

Samozatrudnienie Umiejêtnoœci Praca
Poddzia³anie 6.1.3 PO KL

W bie¿¹cym roku w ramach projektu aktywizacj¹ zostanie objêtych 146 osób, a wartoœæ siêgnie
1 352 tys. z³.

SUPer Urz¹d
Poddzia³anie 6.1.2. PO KL

G³ównym celem projektu, realizowanego od
paŸdziernika 2009 roku, jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników S¹deckiego Urzêdu Pracy oraz poprawa dostêpnoœci i jakoœci
œwiadczonych us³ug rynku pracy. Cel ma byæ
osi¹gniêty poprzez:
 zatrudnienie 3 nowych poœredników pracy;
 podniesienie kwalifikacji i umiejêtnoœci 19
pracowników SUP wykonuj¹cych zadania bezpoœrednio zwi¹zane z aktywizacj¹ bezrobotnych;
 rozszerzenie wspó³pracy miêdzy pracownikami
Kluczowymi;
 poszerzenie wspó³pracy z MOPS;
 zintensyfikowanie kontaktów z pracodawcami.

Wartoœæ projektu ogó³em: 267 tys. z³
Kwota dofinansowania:
227 tys. z³
W 2010 r. wydatkowano:
80 tys. z³
(100% planu)
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NASI PARTNERZY

W

lipcu ubieg³ego roku podpisano
w Nowym S¹czu porozumienie
pod nazw¹ Partnerstwo na Rzecz
Lokalnego Rynku Pracy. Kilkadziesi¹t firm i instytucji z naszego miasta zobowi¹za³o siê do wspó³pracy w zakresie o¿ywienia s¹deckiej gospodarki
i ograniczania bezrobocia.
Podpisy na dokumencie z³o¿yli przedstawiciele Urzêdu Miasta Nowego S¹cza i licznych
instytucji samorz¹dowych, w tym S¹deckiego
Urzêdu Pracy jako koordynatora projektu. Wœród
firm, które znalaz³y siê w Partnerstwie, jest tak¿e
firma “FAKRO”. Wspominamy o niej, bo jest po temu
szczególna okazja: firma obchodzi³a niedawno 20 lecie istnienia.
Twórc¹ przedsiêbiorstwa jest Ryszard
Florek. Pod jego kierownictwem “FAKRO” produkuje pó³ miliona okien dachowych rocznie i zdoby³o 17 procent udzia³u w œwiatowym rynku. 3/4
produkcji trafia na eksport, nie tylko do Europy, ale
i Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii.

fina³owej konkursu “Mój sposób na biznes”.
Powiedzia³ wówczas:
- Wybiera³em taki biznes, do którego jestem
przygotowany i który da mi satysfakcjê, a przy tym
konkurencja nieprêdko do niego wskoczy. Ryszard
Florek ma swoj¹ receptê na sukces i jest ona tyle¿
prosta, co wymagaj¹ca: zdrowie, szczêœcie, wiedza
i praca.
Biznesmen jest popularyzatorem projektu
z zakresu ekonomii spo³ecznej pn. “Inteligentny
portfel”. Chodzi w nim o edukacjê ekonomiczn¹
spo³eczeñstwa. - U nas ludzie bardziej koncentruj¹
siê na dzieleniu biedy ni¿ na tworzeniu bogactwa uwa¿a biznesmen. - a spo³eczeñstwo bêdzie tak
bogate, jak sobie na to zapracuje.
Kondycja s¹deckiej gospodarki zale¿y
w du¿ej mierze od lokalnych “tygrysów przedsiêbiorczoœci”, takich jak Ryszard Florek. Nawet
najbardziej rozbudowane us³ugi i instrumenty
rynku pracy nie ogranicz¹ bezrobocia, jeœli nie
bêdzie miejsc pracy.

Ryszard Florek uznawany jest za jednego z
najbardziej rzutkich biznesmenów w Polsce
i za swoj¹ dzia³alnoœæ zosta³ uhonorowany wieloma
nagrodami. W konkursie “Entrepreneur of the Year”,
organizowanym przez firmê doradcz¹ “Ernst&
Young” zosta³ uznany Przedsiêbiorc¹ Roku 2010
w Polsce, a firma “FAKRO” zwyciê¿y³a w kategorii
“produkcja”. Laureat weŸmie udzia³ w finale
konkursu, który odbêdzie siê w maju w Monte Carlo. Oto niektóre z innych nagród:
 Filar Polskiej Gospodarki (2011),
 “Acanthus Aureus” - targi “BUDMA 2011”,
 Tuz Biznesu 2010 tygodnika “Newsweek”.
Co ciekawe, prezes i Jego firma nie tylko
bior¹ udzia³ w konkursach, ale i sami je organizuj¹.
Laureaci takiego konkursu dla architektów “The
Loft of the Future” uczestniczyli w projektowaniu
rewitalizacji gruziñskich portów Poti i Batumi.
Nasze kontakty z Ryszardem Florkiem nie
ograniczaj¹ siê do Partnerstwa. By³ on goœciem gali
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S¹decki Urz¹d Pracy
ul. Wêgierska 146, 33 - 300 Nowy S¹cz
NIP: 734 10 24 270, REGON: 49 20 25 071

Telefony:
Centrala: 18 442 91 10, 18 442 91 13
Biuro Obs³ugi Klienta i Promocji: 18 442 91 13, wewn. 265
Sekretariat: 18 442 94 54, faks 18 442 99 84
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Dzia³ Poœrednictwa Pracy:
tel. 18 442 94 83, 18 442 99 63, 18 442 91 08
EURES i obs³. osób niepe³nosprawnych:
tel. wewn. 14; 293
Dzia³ Rozwoju Zawodowego i Poradnictwa:
tel. 18 442 91 10, wewn. 253 (liderzy Klubu Pracy)
270 (specj. ds. rozwoju zawodowego)
289, 300, 326 (doradcy zawodowi)
Dzia³ Instrumentów Rynku Pracy:
tel. 18 442 91 10, wewn. 292
254 (œrodki na podjêcie dzia³. gospodarczej)
281, 299 (sta¿e)
252 (refundacja kosztów wyposa¿enia)
260 (prace interwencyjne)
Dzia³ Programów i Wspó³pracy Zewnêtrznej:
tel. 18 442 91 10, wewn. 279

Strona internetowa:
www.sup.nowysacz.pl
E - mail:
sup@sup.internetdsl.pl
krno@praca.gov.pl
Godziny przyjêæ klientów:
poniedzia³ek - pi¹tek: 7 - 14
przedostatni czwartek miesi¹ca: 7 - 13

PROPONUJE
osobom bezrobotnym
i poszukuj¹cym pracy

! POŒREDNICTWO PRACY
! PORADNICTWO ZAWODOWE
! POMOC W AKTYWNYM
POSZUKIWANIU PRACY
wybierz i skorzystaj!
tel. 18 442 91 10
sup@sup.internetdsl.pl
www.sup.nowysacz.pl

