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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 zaopiniowaniem zmian do wyboru
form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych
uprawnionych osób, w ramach ³¹cznej kwoty ustalonej dla
Miasta Nowego S¹cza, zgodnie z algorytmem na finansowanie
programów na rzecz promocji zatrudnienia, ³agodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadañ
fakultatywnych w 2016 roku, poœwiêcone by³o dyskusji nad
zasadami wydatkowania œrodków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego (KFS) i wprowadzeniem dodatkowych zasad
i kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie kszta³cenia
ustawicznego z KFS w 2016 roku.
Jeden z materia³ów poœwiêcamy konferencji, która odby³a siê
w Miasteczku Multimedialnym w ramach Europejskich Dni
Pracodawcy. W zorganizowanym panelu dyskusyjnym pad³y
pytania dotycz¹ce sytuacji ludzi m³odych na rynku, pracy,
oczekiwañ zarówno pracobiorców jak i pracodawców a tak¿e
poruszono temat przygotowania absolwentów szkól i uczelni do
wejœcia na rynek pracy. Drug¹ czêœæ spotkania wype³ni³y
zagadnienia zwi¹zane z problematyk¹ kszta³cenia
ustawicznego.
Jak w ka¿dym numerze nie mo¿emy zapomnieæ o statystyce
bezrobocia. To wa¿ne dane, daj¹ce obraz lokalnego rynku
pracy. Statystyka z marca pozwala na optymistyczne spojrzenie
na kolejne miesi¹ce, bo co jest nowym zjawiskiem, ju¿ w tym
miesi¹cu zauwa¿amy spadek liczby bezrobotnych
zarejestrowanych w SUP.
Miesiêcznik S¹decki Rynek Pracy ukazuje siê w formie biuletynu
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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Rada Rynku Pracy
VI Plenarne Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego S¹cza

1

3 kwietnia 2016 r. odby³o siê VI Plenarne
Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy dla
Miasta Nowego S¹cza, podczas którego
zaopiniowano
m.in. zmiany do wyboru form
aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych
uprawnionych osób, w ramach ³¹cznej kwoty ustalonej
dla Miasta Nowego S¹cza, zgodnie z algorytmem na
finansowanie programów na rzecz promocji
zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej oraz innych zadañ
fakultatywnych w 2016 roku.
Zmiany obejmowa³y w szczególnoœci zmniejszenie œrodków na
programie refundacja kosztów wyposa¿enia lub doposa¿enia
stanowiska pracy. Przesuniêcie œrodków jest wynikiem spadku
zainteresowania pracodawców tym programem, z uwagi na
realizacjê od stycznia br. nowego programu rynku pracy
refundacja pracodawcy/przedsiêbiorcy czêœci kosztów na
wynagrodzenia, nagrody oraz sk³adki (art. 150f ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Nieustaj¹c¹ popularnoœci¹
ciesz¹ siê sta¿e oraz œrodki
na podjêcie dzia³alnoœci.

“

Zaobserwowano tak¿e zmniejszenie zainteresowania
bezrobotnych i pracodawców programem bony sta¿owe.
Nieustaj¹c¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê natomiast sta¿e - œrodki
algorytmu na powy¿szy program zosta³y ju¿ rozdysponowane,
przesuniêto wiêc œrodki na organizacjê sta¿y dla 15 osób.
Analogicznie przedstawia siê sytuacja ze œrodkami na podjêcie
dzia³alnoœci gospodarczej - ogromne zainteresowanie

bezrobotnych dotacjami spowodowa³o przesuniêcie œrodków
na realizacjê wniosków dla 6 osób.
Porz¹dek obrad obejmowa³ tak¿e dyskusjê nad zasadami
wydatkowania œrodków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
(KFS) i wprowadzeniem dodatkowych zasad przyznawania
oraz dodatkowych kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie
kszta³cenia ustawicznego z KFS w 2016 roku w celu
racjonalizacji wydatkowania tych œrodków. Powy¿sze wynika
z du¿ego zainteresowania pracodawców szkoleniami
finansowanymi z KFS wartoœæ szkoleñ na podstawie
z³o¿onych wniosków znacznie przekracza limit œrodków
pozostaj¹cych w dyspozycji SUP.
Wœród dodatkowych zasad i kryteriów wymieniæ nale¿y
w szczególnoœci: pierwszeñstwo dla szkoleñ w wyniku których
uczestnik nabêdzie kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe;
ograniczenie iloœci szkoleñ przypadaj¹cych na jedn¹ osobê
w firmie do trzech; okreœlenie sposobu weryfikacji cen i iloœci
godzin dla poszczególnych rodzajów szkoleñ.

Dodatkowe zasady s¹ dostêpne na stronie internetowej SUP
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M³odzi na Rynku Pracy
Europejskie Dni Pracodawcy w Nowym S¹czu pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego S¹cza
- Ryszarda Nowaka.

C

zy m³odzi kandydaci do pracy s¹ dobrze
przygotowani? Jak kszta³ciæ, ¿eby ³atwiej
znajdowali zatrudnienie? Jakie s¹ oczekiwania
kandydatów do pracy, a jakie pracodawców? To tylko
czêœæ pytañ, jakie pad³y podczas Europejskich Dni
Pracodawcy w Nowym S¹czu.
Konferencja odby³a siê 13 kwietnia w nowoczesnej siedzibie
Miasteczka Multimedialnego. Na sali zgromadzili siê s¹deccy
pracodawcy, przedstawiciele samorz¹du, publicznych s³u¿b
zatrudnienia i instytucji oko³obiznesowych.

tego miasta. St¹d koniecznoœæ wspó³pracy samorz¹du
z biznesem, uczelniami wy¿szymi, ¿eby z tej wspó³pracy coœ
wynika³o, jakaœ wartoœæ dodana.
PRACA JEST
Ch³onnoœæ lokalnego rynku pracy mia³ okazjê wypróbowaæ
jeden z uczestników dyskusji, dr Waldemar Wodziak, absolwent
in¿ynierii œrodowiska na AGH. Jako osoba bezrobotna wys³a³
kilkadziesi¹t CV na terenie trzech województw bez skutku.
Propozycja zatrudnienia pad³a od razu
zg³osi³ j¹ jeden
z pracodawców obecnych na sali.

“

Uczestnicy panelu dyskusyjnego
Do udzia³u w panelu dyskusyjnym zaproszeni zostali miêdzy
innymi Alina Paluchowska, wicedyrektor Wojewódzkiego
Urzêdu Pracy w Krakowie, Wojciech Piech, wiceprezydent
Nowego S¹cza, Marek Reichel, prorektor Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Zawodowej w Nowym S¹czu, pracodawcy i bezrobotni.

(…)musi byæ coœ jeszcze. Wydaje mi siê,
¿e to „coœ jeszcze” jest w Nowym S¹czu
i jest to przedsiêbiorczoœæ.
- Alina Paluchowska

“

- By³a taka dyskusja, co siê stanie z by³ymi miastami
wojewódzkimi, kiedy przestan¹ byæ stolicami województwa
mówi³a Alina Paluchowska. Badania wykazuj¹, ¿e Nowy S¹cz
zdystansowa³ Tarnów. Je¿eli chodzi o rynek pracy, to radzi sobie
lepiej. Tarnowowi zbudowanie A4 wcale nie pomog³o, musi byæ
coœ jeszcze. Wydaje mi siê, ¿e to „coœ jeszcze” jest w Nowym
S¹czu i jest to przedsiêbiorczoœæ.
O dobrych perspektywach dla Nowego S¹cza mówi³ tak¿e
wiceprezydent Wojciech Piech. Ludzie m³odzi s¹ obecni
praktycznie na ka¿dej stronie Strategii Rozwoju miasta Nowego
S¹cza podkreœli³ wiceprezydent. M³odzi ludzie to przysz³oœæ

W tej bran¿y ju¿ od dawna mamy rynek
pracownika (..)Firmy programistyczne
szukaj¹ pracowników po kilka tygodni…
- Leszek Skocki

O tym, ¿e praca w Nowym S¹czu jest, przekonywa³ Leszek
Skocki, dyrektor ds. IT w Miasteczku Multimedialnym. To praca
przede wszystkim dla ludzi z bran¿y IT. W tej bran¿y ju¿ od
dawna mamy rynek pracownika przekonywa³. Dzisiaj przed
konferencj¹ wszed³em na jeden z portali rekrutacyjnych:
w samej Ma³opolsce jest 297 ofert pracy. Firmy programistyczne
szukaj¹ pracowników po kilka tygodni, a nawet miesiêcy.
Organizatorzy zadali uczestnikom dyskusji pytanie
o przygotowanie kandydatów do pracy i ich motywacjê. Opinie
w wiêkszoœci by³y powœci¹gliwe, a czasem nawet krytyczne.
Przedsiêbiorcy wskazywali nie tylko na braki w edukacji, ale
i niedojrza³oœæ emocjonaln¹. O perspektywach rynku pracy
z punktu widzenia studenta mówi³ Mateusz So³tys z Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Zawodowej. Praktyki, które przygotowuj¹ do
zawodu, s¹ zdecydowanie za krótkie, a student po trzech latach
nauki tak naprawdê jeszcze nie wie, co by chcia³ robiæ stwierdzi³.
Zastanawiano siê nad modelem kszta³cenia, który bardziej
pomaga³by w odnalezieniu siê na rynku pracy. Byli zwolennicy
zarówno œcis³ej specjalizacji, jak i kszta³cenia ogólnego, nie
daj¹cego konkretnego zawodu, ale za to szersze horyzonty.
Jeœli wykszta³cimy kogoœ w bardzo w¹skiej dziedzinie, on sobie
nie poradzi na rynku pracy, bo jeœli straci pracê, to nic wiêcej nie
bêdzie umia³ przekonywa³ doc. dr Marek Reichel, prorektor
s¹deckiej PWSZ.
Marek Reichel poruszy³ tak¿e temat szkolnictwa wy¿szego.
Przypomnê, ¿e w roku 2011 zobowi¹zano wszystkie szko³y
wy¿sze do wspó³pracy z jednostkami otoczenia spo³ecznogospodarczego, ale my z tymi jednostkami nie wspó³pracujemy
dlatego, ¿e nam nakazano, ale dlatego, ¿e chcemy - podkreœli³.

EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY

KSZTA£CIÆ USTAWICZNIE
Czêœæ spotkania wype³ni³y zagadnienia zwi¹zane
z problematyk¹ kszta³cenia ustawicznego. O specyfice
zarz¹dzania nowoczesnym przedsiêbiorstwem i zmianach,
które w tej dziedzinie nastêpuj¹ mówi³a dr Natalia Potoczek
z Wy¿szej Szko³y Biznesu w Nowym S¹czu.
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Stanis³awa Skwar³o przypomnia³a tak¿e, ¿e pierwszeñstwo
przy korzystaniu z KFS maj¹ pracodawcy wnioskuj¹cy
o szkolenia zawodowe daj¹ce uprawnienia w danym zawodzie.
- Jednostkowa cena ka¿dego ze szkoleñ zostanie poddana
przez Urz¹d analizie w oparciu o ceny szkoleñ na rynku
poinformowa³a dyr. Skwar³o. Wa¿ne jest tak¿e uzasadnienie
potrzeby kszta³cenia w oparciu o zajmowane stanowisko i profil
dzia³alnoœci firmy oraz potrzeby rynku pracy.

Patronat nad konferencj¹ obj¹³ Ryszard Nowak, prezydent
Nowego S¹cza. Europejskie Dni Pracodawcy zorganizowane
zosta³y w partnerstwie S¹deckiego Urzêdu Pracy
z Miasteczkiem Multimedialnym w Nowym S¹czu. Spotkanie
zakoñczy³a prezentacja imponuj¹cych mo¿liwoœci Miasteczka
w zakresie produkcji multimedialnych.
Europejskie Dni Pracodawcy odbywaj¹ siê w dniach
4-15 kwietnia 2016 r. Celem EDP jest wspieranie wspó³pracy
pomiêdzy pracodawcami i publicznymi s³u¿bami zatrudnienia
i poœrednio promocja sieci w krajach Unii Europejskiej
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wydarzenia
skierowane do pracodawców zorganizowane zosta³y we
wszystkich krajach UE/EOG.

Stanis³awa Skwar³o, dyrektor S¹deckiego Urzêdu Pracy
przypomnia³a za³o¿enia i praktykê wa¿nego instrumentu
wsparcia dla pracodawców i pracowników, jakim jest Krajowy
Fundusz Szkoleniowy. KFS cieszy siê bardzo du¿ym
zainteresowaniem, ale potencjalni beneficjenci nie zawsze
pamiêtaj¹ o wymogach, które obowi¹zuj¹ przy realizacji tego
programu.

Urzêdy Pracy zobowi¹zane
s¹ do celowego i oszczêdnego
wydatkowania œrodków publicznych.
- Stanis³awa Skwar³o

“

Nie wolno zapominaæ, ¿e Urzêdy Pracy zobowi¹zane s¹ do
celowego i oszczêdnego wydatkowania œrodków publicznych
i to miêdzy innymi stara³a siê podkreœliæ dyr. Skwar³o. Uzasadnienie koniecznoœci skorzystania ze œrodków KFS musi
byæ logiczne, wiarygodne i przekonywuj¹ce przypomnia³a
dyr. Skwar³o.

Patronat medialny
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STATYSTYKI I ANALIZY

Bezrobocie w marcu

Spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w S¹deckim Urzêdzie Pracy.
W marcu z ewidencji uby³o 175 osób.

W

koñcu marca 2016 r.
w ewidencji S¹deckiego
Urzêdu Pracy znajdowa³o
siê 3652 osoby bezrobotne.
W stosunku do analogicznego okresu
ubieg³ego roku liczba bezrobotnych
jest mniejsza o 590.

bezrobotni, czyli pozostaj¹cy
w ewidencji powiatowego urzêdu pracy
³¹cznie przez okres ponad 12 miesiêcy
w okresie ostatnich 2 lat. Warto podkreœliæ,
¿e odsetek ten spad³ w granicê po³owy
wszystkich zarejestrowanych. Nie zmienia
to faktu, ¿e nadal jest bardzo wysoki,
w marcu wynosi³ on dok³adnie 50,4
Spadek liczby bezrobotnych ogó³em
proc.).
wynika miêdzy innymi z faktu, ¿e w marcu
zarejestrowa³o siê znacznie mniej osób ni¿ Kobiety stanowi¹ one 52,4 proc.
w lutym (386). Ró¿nica wynosi 141 osób. zarejestrowanych ogó³em. Odsetek
Tak niskiej liczby osób rejestruj¹cych siê bezrobotnych kobiet powoli, ale stale
SUP na prze³omie zimy i wiosny nie roœnie. Wiêcej kobiet jest tak¿e wœród
notowano od d³u¿szego czasu.
osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy
(53,8 proc.). Wœród d³ugotrwale
Innym faktem korzystnie wp³ywaj¹cym na
bezrobotnych kobiety stanowi¹
spadek liczby bezrobotnych ogó³em jest
56,9% zarejestrowanych.
liczba bezrobotnych podejmuj¹cych pracê.
W marcu by³o to 314 osób, w lutym tylko
268.
PODJÊCIA PRACY
Mniej osób rejestruj¹cych siê w urzêdzie
W lutym pracê podjê³o 314 osób
pracy i wiêksza liczba podejmuj¹cych
bezrobotnych (w tym 152 kobiety).
zatrudnienie to dowód na poprawiaj¹c¹ siê
W zdecydowanej wiêkszoœci, niemal
kondycjê gospodarki, zarówno
czterech pi¹tych, by³y to podjêcia pracy
w wymiarze lokalnym, jak
niesubsydiowanej, czyli bez wsparcia ze
i ponadlokalnym. Dane s¹ tym bardziej
œrodków bud¿etowych.
optymistyczne, ¿e zwykle w marcu
notowano roczny szczyt bezrobocia.
Liczba bezrobotnych zaczyna³a spadaæ
w kwietniu, kiedy rusza³y prace sezonowe.
Teraz jest inaczej, spadek bezrobocia
obserwujemy miesi¹c wczeœniej.
ZAREJESTROWANI
Zdecydowana wiêkszoœæ
zarejestrowanych w SUP to bezrobotni
w szczególnej sytuacji na rynku pracy
(86,1 proc.). Zaliczamy do nich miêdzy
innymi osoby do 30. i powy¿ej 50. roku
¿ycia, niepe³nosprawne i d³ugotrwale
bezrobotne. Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e
odsetek ten powoli, ale stale spada.
To miêdzy innymi zas³uga konsekwentnie
realizowanych przez SUP programów
wsparcia. Najwiêkszy udzia³ w strukturze
bezrobotnych stanowi¹ d³ugotrwale

Pracodawcy poszukiwali miêdzy innymi
monterów sk³adaczy okien, pracowników
budowlanych, tapicerów i jak zwykle
sprzedawców. Bran¿¹, gdzie stale
poszukiwani s¹ pracownicy, jest transport.
Tam te¿ mo¿na liczyæ na najwy¿sze
wynagrodzenie.
W porównaniu do
poprzedniego okresu wiêcej jest ofert
zaczynaj¹cych siê od 2 tys. z³otych,
jeszcze w lutym dominowa³y oferty
z wynagrodzeniem zaczynaj¹cym siê od
najni¿szej krajowej.
Nadal zdecydowana wiêkszoœæ to oferty
zatrudnienia na czas okreœlony, okres
próbny i umowê zlecenie. Znaczna czêœæ
ofert dotyczy zorganizowania sta¿u,
szczególnie dotyczy to stanowisk
biurowych. Pracodawcy oferowali
przewa¿nie pojedyncze miejsca pracy,
rzadko by³o ich kilka. W urzêdzie pracy
nadal czêœciej poszukuj¹ pracowników
mikro- i ma³e firmy ni¿ potentaci.
W marcu wp³ynê³o do SUP 180 ofert
z a t r u d n i e n i a , w t y m 4 2 o fe r t y
zorganizowania sta¿u. W lutym by³o nieco
wiêcej ofert ³¹cznie 207.
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BEZROBOCIE W NOWYM S¥CZU

W marcu 2016 r. ¿aden zak³ad w Nowym S¹czu nie zg³osi³
zamiaru zwolnieñ grupowych.

ZANIM BEZROBOTNY WRÓCI NA RYNEK
W marcu przygotowano indywidualne plany dzia³ania
(IPD) dla kolejnych 581 bezrobotnych. Ogó³em w S¹deckim
Urzêdzie Pracy realizuje je ponad 3,3 tys. osób. Przypomnijmy,
¿e IPD to 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 3,6 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 (ponad 2,4 tys.
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 78.

STOPA BEZROBOCIA W NOWYM S¥CZU
8,4 proc. tyle wynios³a stopa bezrobocia rejestrowanego
w Nowym S¹czu wynios³a w koñcu lutego 2016 r. (ostatnie
dane G³ównego Urzêdu Statystycznego). Statystyki GUS-u
dotycz¹ce stopy bezrobocia ukazuj¹ siê póŸniej ni¿ dane
liczbowe z powiatowych urzêdów pracy, st¹d marcowego
spadku bezrobocia w Nowym S¹czu jeszcze w nich nie widaæ.
W stosunku do stycznia stopa bezrobocia w Nowym S¹czu
minimalnie wzros³a (o 0,1 pkt. proc.).
W ujêciu rocznym obserwujemy jednak wyraŸny spadek,
o jeden punkt procentowy. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e w œlad za
spadkiem liczby bezrobotnych w marcu stopa bezrobocia tak¿e

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
8,8 proc. Najni¿sze bezrobocie rejestrowane w Ma³opolsce
tradycyjnie zanotowano w Krakowie (4,6 proc.), a najwy¿sze
(16,8 proc.) w powiecie d¹browskim.
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
W marcu bie¿¹cego roku bezrobocie spad³o o 0,3 pkt. proc.
i wynios³o 10 proc. Tak dobrego wyniku w tym miesi¹cu nie by³o
od 25 lat podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Spo³ecznej.
Z danych MRPiPS wynika, ¿e na koniec marca 2016 r.
w urzêdach pracy zarejestrowanych by³o 1,6 mln osób.
To o ponad 50 tys. osób mniej ni¿ w koñcu lutego br.

“

W koñcu miesi¹ca na sta¿u by³y 64 osoby. Wiêcej 84
bezrobotnych
zatrudnionych by³o tylko przy pracach
interwencyjnych. Spad³ odsetek osób uprawnionych do
zasi³ku dla bezrobotnych. W koñcu marca prawo do tego
œwiadczenia mia³o 14,8 proc. (w lutym - 15,6 proc.) ogó³u
zarejestrowanych. Spe³nienie kryteriów uprawniaj¹cych do
zasi³ku dla bezrobotnych nadal pozostaje poza zasiêgiem
zdecydowanej wiêkszoœci zarejestrowanych.

spadnie. W pozosta³ych powiatach subregionu
nowos¹deckiego, obejmuj¹cego trzy powiaty ziemskie:
nowos¹decki, gorlicki i limanowski oraz jeden grodzki (miasto
Nowy S¹cz) nie zasz³y ¿adne zmiany. Najwy¿sz¹ stopê
bezrobocia rejestrowanego zanotowano w powiecie
limanowskim (14,5 proc.), w powiecie nowos¹deckim
(ziemskim) odnotowano 14,2 proc., a w gorlickim 12 proc.

“

Podjêcie zatrudnienia by³o w marcu najczêstsz¹ przyczyn¹
skreœlenia z ewidencji. Nieco ponad sto osób zosta³o
wy³¹czonych z powodu niepotwierdzenia gotowoœci do pracy
(najczêœciej oznacza niezg³oszenie siê do doradcy klienta
w wyznaczonym terminie).
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W ci¹gu ostatnich 25 lat
nie by³o tak niskiego bezrobocia
w marcu jak w tym roku"- podaje MRPiPS.

- Spadek bezrobocia to œwietna wiadomoœæ zarówno dla
pracowników, poszukuj¹cych pracy, jak i pracodawców.
To wa¿ny sygna³, ¿e sytuacja gospodarcza jest coraz lepsza,
a firmy chc¹ zatrudniaæ mówi El¿bieta Rafalska, minister
rodziny pracy i polityki spo³ecznej.Wed³ug Ministerstwa,
bezrobocie spad³o we wszystkich województwach. Poprawê
widaæ te¿ w liczbie zg³aszanych przez pracodawców wolnych
miejsc pracy. W marcu by³o ich ponad 138 tys., o 6,5 proc.
wiêcej ni¿ w lutym.Stopa bezrobocia w porównania do marca
ubieg³ego roku zmniejszy³a siê o 1,5 punktu procentowego.
„W ci¹gu ostatnich 25 lat nie by³o tak niskiego bezrobocia
w marcu jak w tym roku" podaje MRPiPS.
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Informacje resortu pracy musz¹ jeszcze zostaæ zweryfikowane
przez G³ówny Urz¹d Statystyczny. Statystyki resortu i GUS-u
zwykle siê pokrywaj¹, a przynajmniej s¹ bardzo zbli¿one.

Szczegó³owe i na bie¿¹co aktualizowane dane
statystyczne mo¿na znaleŸæ na stronie:

Http://supnowysacz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy

W marcu 2016 r. przeciêtne zatrudnienie w sektorze
przedsiêbiorstw w Polsce by³o wy¿sze o 2,7% i wynios³o 5726,7
tys., a przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie (brutto) by³o
wy¿sze o 3,3% i wynios³o 4351,45 z³.

BEZROBOCIE W UE
Stopa bezrobocia w UE w lutym wynosi³a 8.9% i nie zmieni³a siê do tej
opublikowanej miesi¹c wczeœniej. Wed³ug metodologii Eurostatu
bezrobocie w Polsce by³o na poziomie 6.8% i by³o o 0,1% ni¿sze ni¿
W styczniu 2016r. Polska znajduje siê na 12 miejscu wœród krajów
z najni¿szym bezrobociem. Wyprzedzaj¹ nas takie kraje jak np:
pierwsze w zestawieniu Niemcy, Wielka Brytania czy Austria, ale
pozostawiamy w tyle takie potêgi gospodarcze jak Francja (21 miejsce)
czy W³ochy(23 miejsce). Najgorsza sytuacja od d³u¿szego ju¿ czasu
utrzymuje siê w Grecji i Hiszpanii gdzie stopa bezrobocia wynosi
odpowiednio 24% i 20,4%. Bez pracy w ca³ej Unii Europejskiej
pozostaje 21,65 mln osób, z tego 16,6 mln w strefie Euro.
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Aktywizacja 30+

W ramach programu zachêcamy do skorzystania z oferty SUP w szczególnoœci osób powy¿ej 30 r.¿.,
w tym w wieku 50+, z niepe³nosprawnoœciami, d³ugotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach oraz
kobiet.
Osoby w wieku powy¿ej 30 roku ¿ycia zarejestrowane w SUP

W programie przewidziano tak¿e sta¿e w lokalnych firmach dla

mog¹ liczyæ na ró¿norodne formy wsparcia i pomocy, m.in.

4 uczestników. Poza sta¿ami, czêœæ uczestników (12 osób)

w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat

podejmie zatrudnienie na stanowisku wyposa¿onym dziêki

i wiêcej pozostaj¹cych bez pracy w Mieœcie Nowym

dofinansowaniu

SUP.

Dodatkowym,

innowacyjnym

S¹czu (II). Uczestnikiem projektu mo¿e zostaæ osoba

rozwi¹zaniem zastosowanym w programie s¹ tzw. spotkania

nale¿¹ca co najmniej do jednej z poni¿szych grup: osoby

inspiruj¹ce

podczas których uczestnicy programu wraz

z niepe³nosprawnoœciami, osoby powy¿ej 50 r.¿., osoby

z moderatorem prowadz¹cym bêd¹ omawiaæ tematy istotne

d³ugotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach oraz

z punktu widzenia celu programu, czyli znalezienia zatrudnienia

kobiety. Do koñca czerwca 2017 r. dzia³aniami w ramach

i poszerzenia umiejêtnoœci przydatnych na rynku pracy. Osoby

projektu zostanie objêtych 166 osób bezrobotnych. W celu

50+ bêd¹ mog³y tak¿e liczyæ na indywidualne wsparcie

zdobycia doœwiadczenia zawodowego blisko 30 osób zosta³o

wolontariusza

tutora w

dzia³aniach prowadz¹cych do ich

ju¿ skierowanych do pracodawców na 6-cio miesiêczne sta¿e.

osobistego rozwoju, zdobywania kompetencji cenionych wœród

W ramach projektu wspierane jest równie¿ powstawanie

pracodawców,

wzmocnienia

motywacji,

aktywnoœci

nowych miejsc pracy. 37 uczestników podejmie pracê

i zaanga¿owania w d¹¿eniu do powrotu na rynek pracy.

u pracodawcy poprzez refundacjê czêœci wynagrodzenia

Program realizowany by³ ju¿ w 2015 r. I edycja przynios³a

i sk³adek w ramach prac interwencyjnych. 25 osób podejmie

wymierne efekty w postaci efektywnoœci zatrudnieniowej

pracê na stanowiskach utworzonych w ramach œrodków

osi¹gniêtej na poziomie ponad 70%.

przeznaczonych na finansowanie wyposa¿enia i doposa¿enia
stanowiska pracy. Osoby bezrobotne, które maj¹ pomys³ na

Podsumowuj¹c, SUP zaprasza wszystkie osoby, które chcia³yby

w³asn¹ firmê otrzymaj¹ wsparcie finansowe na jej rozpoczêcie.

uczestniczyæ w powy¿szym projekcie lub programie,

Z tej formy aktywizacji bêdzie mog³o skorzystaæ 28 osób

w szczególnoœci osoby w wieku powy¿ej 50 roku ¿ycia oraz

bezrobotnych. 46 osób, które maj¹ trudnoœci w dostosowaniu

osoby z niepe³nosprawnoœciami. Osoby zainteresowane

siê do potrzeb nowoczesnego rynku pracy i braki w zakresie

proszone s¹ o kontakt ze swoim doradc¹ klienta.

niezbêdnych umiejêtnoœci i kwalifikacji zawodowych bêd¹
uczestniczy³y w szkoleniach grupowych lub indywidualnych
Ka¿dy z uczestników projektu zostanie objêty poœrednictwem
pracy i poradnictwem zawodowym.
SUP przygotowa³ równie¿ propozycjê aktywizacji dla osób
w wieku 50+ w ramach programu regionalnego pn.
„Gwarancja 50+”, aby u³atwiæ im powrót na rynek pracy.
P r o g ra m

o p i e ra

siê

na

modelu

w y p ra c o w a ny m

w ramach projektu systemowego Województwa Ma³opolskiego
pt. „50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni” realizowanego
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem WIOSNA oraz czteroma
powiatowymi urzêdami pracy z Ma³opolski. Wypracowany
w ramach w/w projektu model ³¹czy wzmacnianie kapita³u
spo³ecznego z dzia³aniami na rzecz rynku pracy. S¹deccy
bezrobotni 50+ posiadaj¹cy predyspozycje przedsiêbiorcze
bêd¹ mogli uczestniczyæ w szkoleniu dot. zak³adania w³asnej
dzia³alnoœci

gospodarczej

a

nastêpnie

skorzystaæ

z dofinansowania na jej rozpoczêcie. Wymienion¹ form¹
wsparcia objêtych zostanie 14 osób.
Pytania na temat programów mo¿na adresowaæ na e-mail sup@sup.nowysacz.pl
i telefonicznie pod nr 18 442 91 10, w. 334
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To bêdzie dobry rok?

Pracodawcy nie zamierzaj¹ redukowaæ zatrudnienia, a blisko 40% z nich planuje jego zwiêkszenie.

J

u¿ po raz pi¹ty S¹decki Urz¹d Pracy w Nowym
S¹czu przeprowadzi³ badanie opinii
przedsiêbiorców wspó³pracuj¹cych z Urzêdem.
G³ówne wnioski, jakie wy³aniaj¹ siê z lektury
opracowania postaramy siê przedstawiæ poni¿ej.

Rok 2015 by³ rokiem stabilizacji ekonomicznej. Co prawda 12%
(tyle samo, co w 2014r.) ankietowanych firm wskazywa³a na
pogorszenie sytuacji ekonomicznej to jednak ponad
dwukrotnie wy¿sza by³a liczba podmiotów, które wskaza³y na
jej polepszenie (28% badanych). 42% badanych wyrazi³o
opiniê, ¿e sytuacja ich firm nie uleg³a zmianie. Czêœæ
przedsiêbiorców - 16% nie by³a w stanie oceniæ czy miniony
czas by³ dla ich firmy okresem pozytywnych czy negatywnych
zmian ekonomicznych.
W badaniu wiêkszoœæ ankietowanych przedsiêbiorców
potwierdzi³a, ¿e planuje w ci¹gu najbli¿szego roku zatrudniæ
nowych pracowników - 38%. Ankietowani przedsiêbiorcy,
niezdecydowani co do podjêcia tego typu deklaracji, stanowili
31% badanych. Tyle samo - 31% firm jednoznacznie
podkreœli³o, ¿e nie planuje zatrudniaæ nowych pracowników.
Z analizy planowanego zatrudnienia w podziale na bran¿ê
ankietowanych pracodawców wynika, ¿e na nowe miejsca
pracy mog¹ liczyæ osoby poszukuj¹ce pracy w produkcji,
handlu, budownictwie oraz gastronomii. W pozosta³ych
bran¿ach odpowiedzi skupi³y siê wokó³ niezdecydowania lub
b ra k u p l a n ó w z a t r u d n i e n i o w y c h . P r z e d s i ê b i o r c y
w zdecydowanej wiêkszoœci nie wyrazili zamiaru zwalniania
swoich pracowników
dotyczy³o to 77% badanych firm.
Swojego stanowiska w sprawie zwolnieñ pracowników nie by³o
w stanie okreœliæ 22% ankietowanych. Z badania wynika, ¿e
jedynie 1% ankietowanych podejmie decyzjê o zwolnieniu
pracowników. Bêd¹ one dotyczyæ osób pracuj¹cych na
stanowiskach: ksiêgowa oraz sprzedawca.

Z badania wynika, i¿ najwiêcej pracodawców (32%) wybiera
urz¹d pracy jako Ÿród³o pozyskania nowych pracowników. Sieæ
kontaktów w³asnych czyli tzw. networking lub potocznie
mówi¹c „zatrudnienie z polecenia” stosuje 22% badanych.
I n t e r n e t j a k o o g ó l n o d o s t ê p ny k a n a ³ i n f o r m a c j i
wykorzystywany jest przez 14% ankietowanych
przedsiêbiorców. Bazê CV osób poszukuj¹cych pracy prowadzi
i wykorzystuje w wypadku prowadzonej rekrutacji 12%
przedsiêbiorców. W tegorocznym badaniu niemal dwukrotnie
w stosunku do roku poprzedniego zmala³a liczba
przedsiêbiorców, którzy pozyskuj¹ pracowników poprzez
organizacjê sta¿u lub praktyki 9%. Z 11% do 6% spad³a
równie¿ liczba przedsiêbiorców korzystaj¹cych z prasy, jako
miejsca do zamieszczania ofert pracy. Niezmiennie niska liczba
s¹deckich przedsiêbiorców w celu pozyskiwania pracowników
korzysta z us³ug agencji zatrudnienia - tak jak
w zesz³ym roku jest to 3%, umiejscawiaj¹c tym samym t¹
formê rekrutacji na ostatnim miejscu.

Problem z pozyskaniem nowych pracowników ma 27%
przedsiêbiorców. Co czwarty przedsiêbiorca w ci¹gu ostatniego
roku mia³ problem ze znalezieniem odpowiedniego kandydata
do pracy. Ponad po³owa przedsiêbiorców nie mia³a problemów
w trakcie rekrutacji z pozyskiwaniem osób chêtnych do pracy.
Z analizy wynika ¿e problem pojawia³ siê w przypadku
przedsiêbiorców, prowadz¹cych dzia³alnoœæ: gastronomiczn¹,
produkcyjn¹, us³ugow¹ oraz budowlan¹.
Jako problem w pozyskaniu nowych pracowników
przedsiêbiorcy wskazali przede wszystkim brak chêci do
pracy wœród kandydatów. Niezale¿nie od tego czy pod tym
pojêciem respondenci rozumiej¹ ogólny brak zainteresowania
prac¹, czy brak zainteresowania proponowanymi warunkami,
nale¿y uznaæ, ¿e jest to g³ówny powód odmów przyjêcia do
pracy potencjalnych kandydatów w naszym badaniu.
OdpowiedŸ tak¹ wskaza³o 27% przedsiêbiorców. Nieco mniej
wskazañ uzyska³y brak odpowiednich kwalifikacji (24%)
oraz brak kompetencji spo³ecznych (22%). Problem zbyt
niskich p³ac na lokalnym rynku pracy, czêsto wskazany przez

BADANIE OPINII PRZEDSIÊBIORCÓW

osoby bezrobotne w kontaktach z doradcami klienta, ujêty
zosta³ w arkuszu odpowiedzi jako - zbyt wysokie
oczekiwania finansowe osób poszukuj¹cych pracy. Dla
14% przedsiêbiorców jest to problem, przez który nie s¹
w stanie uzupe³niæ swoich potrzeb kadrowych. Najmniejsze
znaczenie w kontekœcie omawianego zagadnienia ma
niedostosowanie systemu kszta³cenie do potrzeb rynku
pracy. 13% przedsiêbiorców, upatruje jako przyczynê
problemów z pozyskaniem pracowników w zaniedbaniach
edukacyjno-systemowych.
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Najwa¿niejszym argumentem w opinii ankietowanych
przedsiêbiorców, który decyduje o zatrudnieniu danego
kandydata s¹ chêci do pracy oraz umiejêtnoœci zawodowe
17%. Dok³adnie w ten sam sposób przedsiêbiorcy
odpowiedzieli w zesz³ym roku. Nastêpnym czynnikiem, branym
pod uwagê jest doœwiadczenie zawodowe 15%. Na
czwartym miejscu w tym zestawieniu znalaz³a siê
dyspozycyjnoœæ, na któr¹ wskaza³o 12% spoœród badanych.
Kompetencje spo³eczne oraz kwalifikacje zebra³y po 11%
odpowiedzi. W mniejszym stopniu o zatrudnieniu decyduje
wykszta³cenie, które wa¿ne jest tylko dla 6%
przedsiêbiorców (w zesz³ym roku dla 7%) oraz prezencja.
Przeprowadzona ankieta mia³a tak¿e na celu zbadanie opinii
poddanych badaniu pracodawców na temat tzw. grup osób
bêd¹cych w trudnej sytuacji na rynku pracy. G³ównym
czynnikiem by³o przede wszystkim wskazanie grup osób, które
z ich punktu widzenia s¹ najbardziej nara¿one na wykluczenie
spo³eczno-zawodowe. W tym celu zadane zosta³o pytanie
dotycz¹ce okreœlenia grupy, która znajduje siê zdaniem
przedsiêbiorców w najtrudniejszej sytuacji.

Powy¿sze problemy sk³aniaj¹ przedsiêbiorców do poszukiwania
ró¿nego rodzaju rozwi¹zañ zmierzaj¹cych do uzupe³nienia luk
kadrowych. Z zaproponowanych w kwestionariuszu rozwi¹zañ
najwiêcej wskazañ uzyska³a gotowoœæ przyjêcia do pracy osób
bez kwalifikacji zawodowych i ich gruntownego przyuczenia.
Ponad 54% respondentów w³aœnie w ten sposób zamierza
spróbowaæ rozwi¹zaæ zaistnia³y problem. Grupa ponad 20%
ankietowanych by³aby w stanie przyj¹æ do pracy repatriantów
tj. osoby pochodzenia polskiego gotowe wróciæ do kraju. Po
cudzoziemców gotowych jest siêgn¹æ 22% spoœród
ankietowanych przedsiêbiorców, jednak co nale¿y zaznaczyæ
pracodawcy czêœciej wskazuj¹ na chêæ zatrudnienia obywateli
Ukrainy(16%) ni¿ obywateli S³owacji(6%). Najmniej mo¿liwy
dla respondentów jest wariant przyjmowania uchodŸców
(w tym zw³aszcza z pañstw arabskich), aby w tym celu
uzupe³niaæ braki kadrowe. Tylko 1% ankietowanych wskazuje
na tak¹ mo¿liwoœæ.

Przedsiêbiorcy w tym zakresie wskazali osoby powy¿ej 50
roku ¿ycia jako te, które maj¹ najtrudniej na rynku pracy 28%
odpowiedzi (10 % wiêcej ni¿ w badaniu zesz³orocznym). Tym
samym to w³aœnie ta grupa wyprzedzi³a osoby m³ode, które
uzyska³y tyle samo odpowiedzi co w zesz³ym roku, tj. 20%. Na
trzecim miejscu znalaz³y siê osoby bez kwalifikacji
zawodowych 12,6%, zajmuj¹c t¹ sam¹ pozycjê co
w poprzednim badaniu. Porównuj¹c równie¿ wyniki do
zesz³orocznych badañ nie zasz³y zmiany na kolejnych trzech
miejscach i znalaz³y siê na nich osoby d³ugotrwale
bezrobotne 10% oraz bez doœwiadczenia zawodowego
9% i niepe³nosprawni -9%.
Uznane przez pracodawców za najmniej nara¿one na
wykluczenie stanowi³y z kolei trzy grupy:
kobiety (3,6%),
- mieszkañcy terenów wiejskich (3,2%),
- osoby z wykszta³ceniem wy¿szym (1,6%).
Czy faktycznie te grupy s¹ najmniej nara¿one na wykluczenie?
Na pierwszy rzut oka przeczy temu statystyka, z której wynika,
¿e kobiety stanowi¹ ponad 52% bezrobotnych w Nowym Saczu,
a 18,6% ogó³u bezrobotnych stanowi¹ osoby z wy¿szym
wykszta³ceniem. Wskazanie pracodawców nale¿y rozumieæ
wiêc bardziej w ten sposób, ¿e szanse na zatrudnienie nie zale¿¹
od p³ci a osoby lepiej wykszta³cone maj¹ mniejsze trudnoœci ze
znalezieniem pracy.
Zachêcamy do zapoznania siê z pe³n¹ wersj¹ opracowanie,
która jest dostêpna na stronie internetowej S¹deckiego
Urzêdu Pracy.
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zaprasza do korzystania ze swoich us³ug

