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SZANOWNI PAÑSTWO!
Prezentujemy kolejny numer S¹deckiego Rynku Pracy –
biuletynu, na ³amach którego przedstawiamy aktualne kwestie
zwi¹zane z lokaln¹ gospodark¹. Pragniemy równie¿ przybli¿yæ
Pañstwu nasze bie¿¹ce dzia³ania, opisaæ podejmowane
inicjatywy oraz programy wsparcia, które realizujemy.

W aktualnym numerze przeczytaæ mo¿na o formach aktywizacji
bezrobotnych, które realizowane s¹ przez S¹decki Urz¹d Pracy.
S¹ to m.in. szkolenia zawodowe oraz spotkania inspiruj¹ce dla
poszczególnych grup bezrobotnych. To istotne dzia³ania, dziêki
którym osoby nimi objête mog¹ zdobyæ nowe doœwiadczenia
i zdolnoœci, które w przysz³oœci z ca³¹ pewnoœci¹ pomog¹ im
w powrocie na rynek pracy.

Jeden z materia³ów ukazuje jak wygl¹da wspó³praca Urzêdu
w ramach umowy trójstronnej. Artyku³ przybli¿a czym ona siê
charakteryzuje i jakie warunki musz¹ spe³niæ poszczególne
strony, aby umowa mog³a byæ realizowana.

W bie¿¹cym wydaniu po raz kolejny prezentujemy aktualn¹
statystykê bezrobocia. Informacja ta jest bardzo wa¿na,
poniewa¿ to w³aœnie ona daje pe³ny obraz lokalnego rynku
pracy. Najnowsze dane ukazuj¹ spadek liczby zarejestrowanych
bezrobotnych. To ju¿ kolejny miesi¹c z rzêdu, w którym
zmniejsza siê stopa bezrobocia rejestrowanego w Nowym
S¹czu.

Zachêcam do lektury!
Stanis³awa Skwar³o
Dyrektor

Miesiêcznik S¹decki Rynek Pracy ukazuje siê w formie biuletynu
na 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 partnerom i instytucjom wspó³pracuj¹cym
z SUP za pomoc¹ poczty elektronicznej. Na ¿yczenie
dostarczamy tak¿e Czytelnikom wersjê papierow¹.
Wydawca: S¹decki Urz¹d Pracy,
ul. Wêgierska 146, 33 - 300 Nowy S¹cz
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Tomasz Szczepanek
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Rafa³ Kmak
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Trójstronna umowa szkoleniowa
Jedna z s¹deckich firm zg³osi³a w S¹deckim Urzêdzie Pracy zapotrzebowanie na pracowników budowlanych.
Podpisano trójstronn¹ umowê szkoleniow¹, w ramach której 12 osób bezrobotnych podejmuje szkolenie w
zawodach murarz, cieœla szalunkowy, betoniarz, zbrojarz.

S

zkolenie rozpoczê³o siê 20 czerwca i trwaæ bêdzie do 29
lipca. Obejmuje ono 50 godzin zajêæ teoretycznych oraz
180 godzin zajêæ praktycznych – informuje Izabela Ziêbowicz-Wróbel, Zastêpca Kierownika Dzia³u Us³ug Rynku
Pracy SUP. – Bezrobotni, którzy skierowani zostali do odbycia
szkolenia to osoby, które nie posiadaj¹ kwalifikacji
zawodowych, a by³y zainteresowane nabyciem umiejêtnoœci
potrzebnych do wykonywania zawodów, których dotyczy
umowa – dodaje.
Uczestnicy szkolenia wy³onieni zostali w ramach rekrutacji,
przeprowadzonej przez doradców klienta, którzy okreœlili ich
predyspozycje do wziêcia udzia³u w szkoleniu. Kandydaci
zostali równie¿ poddani badaniom lekarskim, które wykaza³y,
¿e nie posiadaj¹ oni przeciwwskazañ do wykonywania
wspomnianych zawodów.
W trakcie szkolenia, jego uczestnicy nabêd¹ umiejêtnoœci,
które znajduj¹ siê w podstawie programowej danego zawodu.
Zyskaj¹ te¿ umiejêtnoœci do monta¿u rusztowañ PERI, co jest
obecnie bardzo po¿¹dane zarówno w Polsce, jak i na terenie
Unii Europejskiej. Szkolenie praktyczne odbywaæ siê bêdzie
na terenach budów, które obecnie prowadzone s¹ przez firmê
w Krakowie. Uczestnicy szkoliæ siê bêd¹ pod nadzorem
kierownika budowy. Po zakoñczonym szkoleniu, otrzymaj¹
odpowiednie zaœwiadczenia i certyfikaty, potwierdzaj¹ce ich
udzia³ w projekcie oraz nabyte umiejêtnoœci.
– Do tej pory SUP i firma budowlana nie wspó³pracowa³y ze
sob¹ zbyt intensywnie. Niewykluczone jednak, ¿e nied³ugo siê
to zmieni. Firma planuje bowiem docelowo zatrudniæ 50 osób,
wiêc byæ mo¿e w przysz³oœci po raz kolejny zwróci siê w tej
sprawie do S¹deckiego Urzêdu Pracy – mówi Izabela
Ziêbowicz-Wróbel.

Opisana umowa to pierwsza umowa trójstronna, jak¹ realizuje
S¹decki Urz¹d Pracy. SUP jest jednak zainteresowany tak¹
form¹ aktywizacji bezrobotnych. – Zachêcam innych
pracodawców do sk³adania wniosków – mówi Stanis³awa
Skwar³o, dyrektor S¹deckiego Urzêdu Pracy. – Umowy
trójstronne to œwietne rozwi¹zanie, poniewa¿ pozwalaj¹ one
dostosowaæ i uzupe³niæ kwalifikacje zawodowe do potrzeb
pracodawcy. Tym bardziej jest to interesuj¹ce, ¿e istnieje
mo¿liwoœæ prowadzenia zajêæ praktycznych u pracodawcy.
Niemniej bardzo du¿o jednak zale¿y od samych bezrobotnych,
czy chc¹ zmieniæ swoj¹ sytuacjê i zdobyæ umiejêtnoœci przydatne na rynku pracy - dodaje.

Prace na budowie, fot. pixabay.com

Najwiêksz¹ zalet¹ szkoleñ przeprowadzanych na podstawie
umów trójstronnych jest fakt, ¿e posiadaj¹ one cechy tzw.
szkoleñ „szytych na miarê”. Dziêki nim, bezrobotni kandydaci
do pracy zdobywaj¹ wiedzê i umiejêtnoœci konieczne do
wykonywania pracy w danej firmie. Pracodawcy natomiast
zyskuj¹ pracowników, którzy w pe³ni odpowiadaj¹
wymaganiom stawianym przez nich na okreœlonym
stanowisku.

Czym s¹ trójstronne umowy szkoleniowe?
Trójstronna umowa szkoleniowa zawierana jest przez starostê
z pracodawc¹ oraz instytucj¹ szkoleniow¹. Jej podpisanie
odbywa siê na wniosek pracodawcy, który deklaruje zatrudnienie bezrobotnego po odbytym szkoleniu.
Pracodawca, który jest zainteresowany podpisaniem umowy
trójstronnej, powinien zg³osiæ siê do odpowiedniego Urzêdu
Pracy (decyduje siedziba pracodawcy lub miejsce prowadzenia dzia³alnoœci) i z³o¿yæ odpowiedni wniosek.

Panel szkoleniowy, fot. SUP

Szczegó³owe informacje na temat wniosku oraz jego
wzór znaleŸæ mo¿na na stronie internetowej
www.sup.nowysacz.pl
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INFORMACJE Z URZÊDU MIASTA

Nowy S¹cz wysoko w rankingu!
Prezydent Ryszard Nowak odebra³ nagrodê za pierwsze miejsce w kategorii "Efektów polityki
spo³ecznej" oraz drug¹ nagrodê w g³ównej kategorii "Oceny Aktywnoœci Gmin Subregionu S¹deckiego
w 2015 roku". Analizê co roku publikuje Fundacja S¹decka wraz z Instytutem Ekonomicznym
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Nowym S¹czu. Gala fina³owa po³¹czona z wrêczeniem
nagród odby³a siê w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym S¹czu.

T

o dla mnie ogromna satysfakcja, ¿e mamy tak wiele
potwierdzeñ dobrze obranej polityki spo³ecznej
realizowanej przez miasto. Nie mam jednak w¹tpliwoœci,
¿e to tak¿e zas³uga mieszkañców i ich odpowiedzialnoœci za
zmiany, jakie mo¿emy obserwowaæ w Nowym S¹czu. Nasz¹
aktywnoœæ we wszystkich obszarach funkcjonowania
samorz¹du potwierdza równie¿ drugie miejsce w g³ównej
kategorii - skomentowa³ na gor¹co obie przyznane dla Nowego
S¹cza nagrody prezydent Ryszard Nowak, któremu
towarzyszy³ Leszek Langer, dyrektor Wydzia³u Integracji
i Rynku Pracy.
W wygranej przez Nowy S¹cz kategorii "Efekty polityki
spo³ecznej" drugie miejsce zajê³o miasto i gmina
uzdrowiskowa Krynica-Zdrój, a trzecie miejsce przypad³o
miastu Gorlice. Nagrody wrêczy³a Urszula Nowogórska,
Przewodnicz¹ca Sejmiku Województwa Ma³opolskiego.

przez Zygmunta Berdychowskiego wziêli udzia³ Prezydent
Nowego S¹cza Ryszard Nowak, Burmistrz Starego S¹cza
Jacek Lelek i ks. dr Marcin Kokoszka, dyrektor Diecezjalnego
Centrum Pielgrzymowania im. Jana Paw³a II w Starym S¹czu.
Gala "Oceny Aktywnoœci Gmin Subregionu S¹deckiego w 2015
roku" odby³a siê z udzia³em przedstawicieli w³adz
wojewódzkich oraz w³odarzy miast i gmin Subregionu
S¹deckiego. W finale wydarzenia wziêli równie¿ udzia³ miêdzy
innymi: Pose³ RP Jan Duda, Cz³onek Zarz¹du Województwa
Ma³opolskiego Leszek Zegzda, Przewodnicz¹ca Sejmiku
Województwa Ma³opolskiego Urszula Nowogórska, Starosta
Nowos¹decki Marek P³awiak.

W najwa¿niejszej kategorii, podsumowuj¹cej wszystkie
obszary aktywnoœci gmin Subregionu S¹deckiego w 2015
roku, zwyciê¿y³o miasto Limanowa, przed Nowym S¹czem
oraz miastem i gmin¹ Krynica-Zdrój. Nagrody wrêczyli
Zygmunt Berdychowski, prezes Spo³eczno-Kulturalnego
Towarzystwa "S¹deczanin" oraz Mariusz Cygnar, Rektor
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Nowym S¹czu.
Wydarzeniu towarzyszy³o Forum Samorz¹dowe S¹deczanina,
w ramach którego odby³y siê trzy panele dyskusyjne. Tematem
jednego z nich by³y "Œwiatowe Dni M³odzie¿y 2016 - szansa na
promocjê S¹decczyzny na œwiecie". W dyskusji prowadzonej
Prezydent Ryszard Nowak z laureatami konkursu, fot.: UMNS

“Opieka te¿ Praca - wychowawcy ma³ych dzieci”
Fundacja Collegium Progressus zaprasza zainteresowanych do uczestnictwa w projekcie „Opieka to te¿
praca – Wychowawcy ma³ych dzieci”. Zadanie
skierowane jest do osób pozostaj¹cych bez pracy, ze
szczególnym uwzglêdnieniem rodziców powracaj¹cych
na rynek pracy po przerwie zwi¹zanej z wychowywaniem dziecka oraz osób, które sprawowa³y opiekê
nad osob¹ zale¿n¹ zamieszkuj¹cych obszar miasta
Nowy S¹cz lub powiatu nowos¹deckiego.
Celami realizacji zadania s¹: zaznajomienie uczestników
projektu z zagadnieniami problematyki i mo¿liwoœci
zwi¹zanych z prac¹ opiekuna w œwietle ustawy ¿³obkowej;
zaznajomienie uczestników projektu z procedurami

dotycz¹cymi pracy opiekuna zgodnie z ustaw¹ ¿³obkow¹;
upowszechnienie informacji na temat potrzeb i kwalifikacji
niezbêdnych do pe³nienia funkcji opiekuñczych, o których
mowa w ustawie ¿³obkowej; zwiêkszenie motywacji
i aktywnoœci uczestników projektu zmierzaj¹ce do podjêcia
praktycznych dzia³añ w kierunku rozpoczêcia dzia³alnoœci lub
zatrudnienia zwi¹zanych z opiek¹ nad dzieckiem.
W ramach zadania oferujemy dostosowane do indywidualnych
potrzeb uczestników bezp³atne: doradztwo; doradztwo
specjalistyczne (dotycz¹ce aspektów prawnych, ksiêgowych
itp..); szkolenia.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ na stronie
www.opiekatotezpraca.pl
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Szkolenie w zawodzie
pomoc kuchenna
S¹decki Urz¹d Pracy realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i wiêcej pozostaj¹cych bez pracy
w Mieœcie Nowym S¹czu (II)”. W ramach projektu zorganizowane zosta³o miêdzy innymi szkolenie grupowe
w zawodzie pomoc kuchenna, w którym udzia³ wziê³o 10 osób.
Uczestniczki szkolenia, umiejêtnoœci zawodowe zdobywa³y

dziêki temu szkoleniu, uda nam siê w przysz³oœci znaleŸæ

w lokalnej restauracji w Nowym S¹czu. Wszystkie zgodnie

pracê – wyznaje Lucyna Bodziony.

przyznaj¹, ¿e podczas szkolenia zyska³y ogromn¹ wiedzê, nie
Fot. SUP

tylko teoretyczn¹, ale przede wszystkim praktyczn¹. – Bardzo
siê cieszê, ¿e mog³am wzi¹æ udzia³ w tym szkoleniu – mówi
Lucyna Bodziony, jedna z uczestniczek. – Dziêki temu, wiem

.

jak wygl¹da praca w kuchni, jak przygotowywaæ
poszczególne potrawy, czy obs³u¿yæ ró¿nego rodzaju sprzêty

Fot. SUP

kuchenne – dodaje.

Praca w kuchni

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i wiêcej
pozostaj¹cych bez pracy w Mieœcie Nowym S¹czu (II)” ma na
celu zwiêkszenie mo¿liwoœci zatrudnienia osób bezrobotnych,
w wieku 30 lat i wiêcej. Jego uczestnicy to osoby, które s¹
zarejestrowane w S¹deckim Urzêdzie Pracy (zakwalifikowane
Uczestniczki projektu chêtnie nabywa³y nowe umiejêtnoœci

do I lub II profilu pomocy) oraz nale¿¹ do co najmniej jednej
z grup: osoby z niepe³nosprawnoœciami; osoby powy¿ej 50.

kuchni, pracuj¹cych w restauracji – Wszyscy byli dla nas

roku ¿ycia; osoby d³ugotrwale bezrobotne; osoby o niskich

bardzo mili i nieustannie nam pomagali. Zarówno kucharki, jak

kwalifikacjach; kobiety.

i kelnerki chêtnie odpowiada³y na nasze pytania – opowiada
Barbara Mikulec, uczestniczka szkolenia. – By³o to dla nas
bardzo wa¿ne, poniewa¿ to w³aœnie od nich, osób

Fot. SUP

Szkolenie odbywa³o siê pod okiem kucharek i szefowej

z tak du¿ym doœwiadczeniem, mog³yœmy nauczyæ siê
najwiêcej.
Uczestniczki chêtnie opowiadaj¹ o tym, czego siê podczas
szkolenia nauczy³y. Przede wszystkim bra³y czynny udzia³
w przygotowywaniu potraw, ich dekorowaniu i wydawaniu.
Uczestniczy³y równie¿ w pracach zwi¹zanych z dekorowaniem sali i nakrywaniem sto³ów. – Jesteœmy bardzo zadowolone, ¿e tak wiele siê tutaj nauczy³yœmy. Jestem pewna, ¿e
Uczestniczki szkolenia
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STATYSTYKI I ANALIZY

Kolejny spadek bezrobocia

Czerwiec ukaza³ sta³¹ tendencjê odp³ywu osób bezrobotnych w Nowym S¹czu.
To ju¿ czwarty z kolei miesi¹c, w którym ubywa osób zarejestrowanych
- na koniec czerwca w S¹deckim Urzêdzie Pracy by³y to 2972 osoby.

osoby, tj. o 196 mniej ni¿ w maju i o 618 mniej ni¿

J

odbywa³y sta¿, 96 by³o zatrudnionych przy pracach

rok wczeœniej. Osoby z prawem do zasi³ku stanowi³y

interwencyjnych, a kolejnych 21 w ramach robót publicznych.

15,4 proc. ogó³u zarejestrowanych (460 osób), a ich

15 osób naby³o prawo do dodatku aktywizacyjnego, czyli podjê³y

ak ju¿ wspomnieliœmy na koniec miesi¹ca

osób oraz podjêcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach

(czerwca) w ewidencji urzêdu pozostawa³y 2972

bonu na zasiedlenie – 2 osoby. Z koñcem miesi¹ca 173 osoby

udzia³ wzrós³ w stosunku do poprzedniego miesi¹ca

one pracê w okresie przys³ugiwania prawa do zasi³ku dla

o 0,3 proc. W czerwcu z ewidencji wy³¹czono 555 osób,

bezrobotnych. £¹cznie uprawnione do tego œwiadczenia

a g³ówny powód utraty statusu to podjêcie pracy (272

z koñcem maja by³y 34 osoby. W czerwcu wp³ynê³o do SUP 210

os.). Ponadto, 41 osób rozpoczê³o sta¿, a kolejnych 37

ofert zatrudnienia, czyli o 43 oferty wiêcej ni¿ w poprzednim

szkolenie. Z tytu³u niepotwierdzenia gotowoœci do pracy

miesi¹cu. Oferty, którymi dysponowa³ urz¹d dotyczy³y g³ównie

status straci³o 121 osób, ale mo¿na przyj¹æ, ¿e i w tej

sprzedawców, kierowców oraz bran¿y gastronomicznej.

grupie s¹ osoby, które podjê³y pracê nie informuj¹c

Pojawia³y siê równie¿ oferty dla pracowników biurowych oraz

o tym fakcie urzêdu.

pracowników fizycznych. Niestety, w czerwcu wp³ynê³o do
urzêdu jedno zg³oszenie zwolnieñ grupowych z sektora

Zarejestrowani

prywatnego, gdzie w najbli¿szym czasie pracê strac¹ 3 osoby.

Osoby w szczególnej sytuacji stanowi¹ 85,6 proc. ogó³u
zarejestrowanych w SUP. W tej grupie przewa¿aj¹ osoby
d³ugotrwale bezrobotne oraz osoby do 30. i powy¿ej 50. roku
¿ycia. W porównaniu z poprzednim miesi¹cem o 0,9 pkt. proc.
wzrós³ udzia³ kobiet, które obecnie stanowi¹ 55,8 proc. ogó³u
bezrobotnych. Wyjaœnieniem tego stanu jest analiza struktury
wy³¹czeñ, gdzie mo¿emy zaobserwowaæ, ¿e tylko 45,7 proc.
Wyrejestrowañ z ewidencji dotyczy³o kobiet. Nale¿y podkreœliæ,
¿e liczba podjêæ pracy w obu grupach jest zbli¿ona – 147
mê¿czyzn i 125 kobiet podjê³o zatrudnienie w czerwcu, za to
znacznie czêœciej, bo w 69,4 proc. przypadków, mê¿czyŸni trac¹

“

status z tytu³u niepotwierdzenia gotowoœci do pracy.

W czerwcu 272 osoby podjê³y pracê,

z czego 78,7 % stanowi³y podjêcia pracy
niesubsydiowanej

Praktycznie wszyscy bezrobotni zarejestrowani w SUP (2959
osób z 2972 zarejestrowanych) mieli ustalony profil pomocy.
Przypomnijmy, ¿e ka¿demu bezrobotnemu przypisany zostaje

Podjêcia pracy

jeden z trzech profili: od I, gdzie wymagana pomoc sprowadza

Jak wspomniano wczeœniej, w czerwcu 272 osoby podjê³y pracê,

siê w zasadzie do poœrednictwa pracy; przez II, gdzie bezrobotny

z czego 78,7 proc. stanowi³y podjêcia pracy niesubsydiowanej

mo¿e korzystaæ z wiêkszoœci form wsparcia; do III, gdzie

(214). W porównaniu z majem, liczba podjêæ pracy zwiêkszy³a

wsparcie ma bardziej z³o¿ony charakter, np. w postaci Programu

siê o 19. Z finansowego wsparcia urzêdu w podjêciu pracy

Aktywizacja i Integracja. Wiêkszoœæ zarejestrowanych osób –

skorzysta³o 58 osób, g³ównie by³a to refundacja kosztów

1557 zosta³o zakwalifikowanych do II profilu pomocy, a 1331

zatrudnienia osób do 30. roku ¿ycia – 19 osób, œrodki na podjêcie

mia³o ustalony III profil wsparcia. Osób, uznanych za te, które

dzia³alnoœci gospodarczej – 15 osób, prace interwencyjne – 15

powinny znaleŸæ zatrudnienie bez wiêkszego wsparcia ze strony
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urzêdu by³o na koniec czerwca 71. Zdecydowana wiê-
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Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu jest ni¿sza

kszoœæ z nich zosta³a objêta Indywidualnym Planem

w porównaniu do Ma³opolski (7,7 proc.) i kraju (9,1

Dzia³ania. IPD to nic innego jak nakreœlenie œcie¿ki

proc.). Porównywalny z Nowym S¹czem pod wzglêdem

powrotu osoby bezrobotnej na rynek pracy i zawiera listê

potencja³u demograficznego i gospodarczego Tarnów

czynnoœci, które maj¹ wykonaæ obydwie strony, zarówno

notuje stopê bezrobocia na poziomie 7,9 proc. Najni¿sze

bezrobotny, jak i urz¹d. IPD przygotowuj¹ doradcy

bezrobocie rejestrowane w Ma³opolsce tradycyjnie

klienta wspólnie z bezrobotnym. Dzia³ania zaplanowane

zanotowano w Krakowie (4,3 proc.), a najwy¿sze (14,5

w ramach IPD s¹ uzale¿nione od wczeœniej ustalonego

proc.) w powiecie d¹browskim.

osób bezrobotnych, a ³¹czna liczba osób realizuj¹cych
Indywidualny Plan Dzia³ania wynosi³a w czerwcu 2874.

Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu

“

profilu wsparcia. W czerwcu przygotowano IPD dla 366

W ujêciu rocznym obserwujemy bardzo
wyraŸny spadek stopy bezrobocia
w Nowym S¹czu - o 1,4 %

7,1 proc. – tyle wynios³a stopa bezrobocia rejestrowanego w Nowym S¹czu w koñcu maja 2016 r. (ostatnie

G³ówny Urz¹d Statystyczny oblicza stopê bezrobocia jako

dane G³ównego Urzêdu Statystycznego). Statystyki GUS-

procentowy udzia³ liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej

u dotycz¹ce stopy bezrobocia ukazuj¹ siê póŸniej ni¿

ludnoœci aktywnej zawodowo, bez pracowników

dane liczbowe z powiatowych urzêdów pracy, dlatego te¿

jednostek bud¿etowych, prowadz¹cych dzia³alnoœæ w za-

dane te publikujemy z opóŸnieniem.

kresie obrony narodowej i bezpieczeñstwa publicznego.

Bezrobocie w Polsce
Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu br. w Polsce
wynios³a 8,8 proc. To spadek o 0,3 pkt. proc. w porównaniu do maja br. Tak dobrego wyniku nie by³o od paŸdziernika 2008 roku.
Stopa bezrobocia w czerwcu br. by³a o 1,4 punktu
procentowego ni¿sza ni¿ w czerwcu ub. roku (8,8 proc.
w porównaniu do 10,2 proc.). Bezrobocie spad³o
we wszystkich województwach. Najbardziej (o 0,7 punktu) w województwie warmiñsko-mazurskim, a wiêc tam,
gdzie od lat bezrobocie utrzymuje siê na najwy¿szym
poziomie.
W stosunku do kwietnia stopa bezrobocia w Nowym
S¹czu spad³a o 0,5 pkt. proc. W ujêciu rocznym obserwujemy bardzo wyraŸny spadek, bo o 1,4 pkt. proc. Mo¿na
przypuszczaæ, ¿e w œlad za spadkiem liczby bezrobotnych
w czerwcu stopa bezrobocia równie¿ spadnie.
W pozosta³ych powiatach subregionu s¹deckiego, obejmuj¹cego trzy powiaty ziemskie: nowos¹decki, gorlicki
i limanowski oraz jeden grodzki (miasto Nowy S¹cz),
równie¿ odnotowano spadek bezrobocia. Najwy¿sz¹
stopê bezrobocia rejestrowanego zanotowano w powiecie limanowskim (12,4 proc.). W powiecie nowos¹deckim
(ziemskim) odnotowano 10,7 proc., a w gorlickim 10,4
proc.
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Kronika Gospodarcza
Liczba bezrobotnych na koniec czerwca 2016 roku wynios³a
1,39 mln osób i w porównaniu do maja 2016 roku spad³a o 62,8
tys. osób (o 4,3 proc.). We wszystkich województwach liczba
bezrobotnych zmniejszy³a siê. Najbardziej w województwach:
pomorskim - o 5,7 proc. ( o 4,1 tys. osób); zachodniopomorskim
- o 5,6 proc. (o 4,0 tys. osób); warmiñsko-mazurskim - o 5,5
proc. (o 4,2 tys. osób) i ma³opolskim - o 5,3 proc. (o 5,8 tys.
osób).

Kolejne wyró¿nienia dla firmy WIŒNIOWSKI
A¿ trzy statuetki z puli wyró¿nieñ, jakie przyznawane s¹ najlepszym firmom sektora budowlanego, zdoby³a firma
WIŒNIOWSKI w Rankingu Budowlana Marka Roku. Oficjalne
wyniki og³oszone zosta³y 23 czerwca w hotelu Venecia Palace
w Micha³owicach k. Warszawy.
Podczas uroczystej gali, w której udzia³ wziêli producenci mate-

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

http://supnowysacz.praca.gov.pl/rynek-pracy

ria³ów budowlanych oraz przedstawiciele stowarzyszeñ bran¿owych, ju¿ po raz dwunasty wrêczono tytu³y i statuetki
Budowlana Marka Roku i Champion Roku. Firma
WIŒNIOWSKI otrzyma³a nagrody w trzech kategoriach: Z³ota

Bezrobocie w Unii Europejskiej

Budowlana Marka Roku 2016 – w kategorii Bramy Gara¿owe;
Z³oty Champion Roku 2016 – w kategorii Bramy Gara¿owe oraz
Srebrna Budowlana Marka Roku 2016 – w kategorii Napêdy do

Stopa bezrobocia w UE w maju br. wynosi³a 8,6 proc. i by³a
ni¿sza o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednim miesi¹cem.
W kwietniu ubieg³ego roku wynosi³a 9.6 proc., co stanowi
spadek o 1 pkt. proc. Wed³ug metodologii Eurostatu bezrobocie
w Polsce wynosi³o 6,3 proc. i pozostawa³o na tym samym
poziomie, co w poprzednim miesi¹cu. W zestawieniu rocznym
spad³o o 1,2 proc. (7,5 proc. w maju 2015 roku).

Bram.
W kategorii Bram Gara¿owych firma WIŒNIOWSKI
statuetkê otrzyma³a ju¿ po raz trzeci z rzêdu, natomiast
w kategorii Napêdów do Bram debiutowa³a. Jej przedstawiciele
zapowiadaj¹, ¿e jeszcze w tym roku bêd¹ mogli pochwaliæ siê
nowymi, zaskakuj¹cymi rozwi¹zaniami w tej dziedzinie,
szczegó³ów jednak nie chc¹ na razie zdradzaæ.
Ranking Budowlana Marka Roku obejmuje 46 kategorii

Najni¿sze bezrobocie zanotowano w Czechach – 4 proc.
Najwy¿sz¹ stopê bezrobocia odnotowano w Grecji (24,1 proc. –
dane z marca) oraz w Hiszpanii – 19,8 proc.

w dziedzinie bran¿y budowlanej. Raport tworz¹ bezstronni
specjaliœci z dziedziny socjologii, psychologii, ekonomii,
statystyki, ekonometrii oraz zarz¹dzania i marketingu,
a sporz¹dzaj¹ go na podstawie badania ankietowego, w którym

W okresie maj 2015 – maj 2016 w 26 krajach odnotowano
spadek bezrobocia, w 1 stopa bezrobocia wzros³a (Austria
6,.1%), a w 1 nie zmieni³a siê (£otwa 9,7%). Najwiêkszy spadek
bezrobocia odnotowano na Cyprze – (z 15,3 proc. do 12 proc.),
w Chorwacji (z 16,2 proc. do 13,3 proc.) i w Hiszpanii (z 22,5
proc. do 19,8 proc.). Eurostat mierzy zharmonizowan¹ stopê

udzia³ bior¹ wykonawcy. Respondenci wskazuj¹ marki, które
w ostatnim roku by³y najczêœciej u¿ywane oraz te, które kojarz¹
im siê z jakoœci¹ i s¹ godne polecenia. Zdobycie wyró¿nienia
jest zatem du¿ym presti¿em dla laureatów. Raport natomiast
doskonale obrazuje bie¿¹cy stan sektora budowlanego i jest
Ÿród³em wiedzy o jego konkurencyjnoœci.

bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata
pozostaj¹cych bez pracy, zdolnych podj¹æ zatrudnienie w ci¹gu
najbli¿szych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy
w ci¹gu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób
aktywnych zawodowo w danym kraju.

Newag przenosi produkcjê z Gliwic
do Nowego S¹cza
Zarz¹d firmy Newag S.A. zdecydowa³ o przeniesieniu
produkcji lokomotyw z zak³adu w Gliwicach do Nowego
S¹cza. Swoj¹ decyzjê t³umaczy koniecznoœci¹ zoptymalizowania procesów produkcyjnych, co wi¹¿e siê z panuj¹cym
obecnie na rynku zastojem.
Przeniesienie produkcji zwi¹zane jest z tym, i¿ firma
nieustannie musi dostosowywaæ siê do potrzeb rynku, a rynek
naprawy lokomotyw w ostatnim czasie bardzo siê zmniejszy³;
jest coraz mniej zleceñ. Wczeœniej na przyk³ad Newag
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w Micha³owicach k. Warszawy. Podczas wrêczenia nagród
obecni byli przedstawiciele producentów materia³ów
zajmowa³ siê napraw¹ lokomotyw dla PKP Cargo. Teraz

budowlanych, organizacji zrzeszaj¹cych wykonawców,

zleceniodawca naprawia lokomotywy we w³asnym zakresie.

stowarzyszeñ bran¿owych oraz partnerów biznesowych.

Przedstawiciele Newagu zapewniaj¹ jednak, ¿e jeœli

Marka FAKRO zwyciê¿y³a w kilku kategoriach – ³¹cznie

tylko pojawi¹ siê zlecenia remontów od innych firm, które

otrzyma³a 4 statuetki: Z³oty Champion Roku 2016 w kategorii

zajmuj¹ siê przewozami kolejowymi, to w³aœnie spó³ka

Okna Dachowe, Z³ota Budowlana Marka Roku 2016 w kategorii

w Gliwicach bêdzie je nadal realizowaæ.

Okna Dachowe, Br¹zowa Budowlana Marka Roku 2016

Zarz¹d Newagu zapowiada te¿, ¿e nie planuje zatrudniania

w kategorii Marka Przyjazna Fachowcom oraz Wyró¿nienie

nowych pracowników w nowos¹deckim zak³adzie, w zwi¹zku

w kategorii Rolety/¿aluzje zewnêtrzne.

z przeniesieniem tam produkcji lokomotyw.

Jak podkreœlaj¹ przedstawiciele firmy FAKRO, nagrody
te s¹ dla nich szczególnie wa¿ne, poniewa¿ o ich przyznaniu
decyduj¹ wykonawcy, czyli najwa¿niejsi partnerzy biznesowi.
Pozwala to tak¿e œledziæ trendy i preferencje wykonawców.
Przede wszystkim jednak – mobilizuje do dalszego rozwoju.
Ranking Budowlana Marka Roku ju¿ od dwunastu edycji

FAKRO Budowlan¹ Mark¹ Roku
Firma FAKRO otrzyma³a cztery nagrody podczas Gali Wrêcze-

nagradza najlepsze marki w bran¿y materia³ów budowlanych

nia Nagród Budowlana Marka Roku i Champion Roku 2016,

w Polsce. W tym roku udzia³ w rankingu wziê³a rekordowa

która

liczba firm.

odby³a

siê

23

czerwca

w

Venecia

Palace

S¹deczan przybywa
Jak informuje G³ówny Urz¹d Statystyczny w Nowym

Wed³ug wyliczeñ urzêdu, Polka ¿yje przeciêtnie 81,6 roku,
Polak - 73,6 roku.

S¹czu s¹ 83 903 osoby. W roku ubieg³ym by³o nas 83
853 czyli nowos¹deczan jest coraz wiêcej!

W 2015 r. 62 proc. osób by³o w wieku produkcyjnym
(18 - 59/64 lata), w przedprodukcyjnym - 18 proc., zaœ w wieku

Wed³ug podanych przez GUS informacji, na 100 mê¿czyzn

poprodukcyjnym - 20 proc. W 2015 r. w Polsce urodzi³o siê

w Nowym S¹czu przypada 109 kobiet. Dodatkowo,

369,3 tys. dzieci, jednak w tym czasie zmar³o o 25,6 tys. osób

dowiedzieliœmy siê, ¿e ³¹cznie w Ma³opolsce ¿yje 3 miliony 372

wiêcej ni¿ siê urodzi³o (w 2014 r. by³o to 1,3 tys., w 2013 r. 17,7

tysi¹ce 618 osób. W powiecie nowos¹deckim s¹ to 212 894

tys.).

osoby, w limanowskim 129 699, a w gorlickim 109 140.
Jesteœmy w grupie œrednio zaludnionych pañstw
Pod wzglêdem liczby ludnoœci Polska jest na 6. miejscu

europejskich. Na 1 kilometrze kw. powierzchni œrednio

w UE i 34. na œwiecie. Na koniec grudnia 2015 r. by³o nas 38 mln

mieszkaj¹ 123 osoby; w miastach ok. 1062, na terenach

437 tys. – informuje G³ówny Urz¹d Statystyczny.

wiejskich 53. Najbardziej ludnym województwem jest

W 2015 roku na 100 Polaków przypada³o 107 Polek.

podlaskie - 59 osób na kilometr kwadratowy powierzchni.

ma³opolskie (222 osoby na km kw.); najmniej ludne jest
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Spotkania inspiruj¹ce w SUP
„Gwarancja 50 +” to kolejny ju¿ program realizowany przez S¹decki Urz¹d Pracy
w Nowym S¹czu. Skierowany jest do osób bezrobotnych po 50. roku ¿ycia,
zarejestrowanych w SUP (dla których ustalono II profil pomocy). G³ównym celem
programu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

J

edn¹ z form, poprzez któr¹ program jest

– Te zajêcia pozwoli³y mi przede wszystkim spojrzeæ na siebie

realizowany, by³y grupowe spotkania inspiruj¹ce.

z innej perspektywy – mówi. – Rozwia³y wszystkie moje

Obejmowa³y one 12 spotkañ – ³¹cznie 84 godziny.

w¹tpliwoœci, da³y mi energiê i chêæ do dzia³ania. Wczeœniej wiele

Zorganizowane zosta³y na bazie doœwiadczeñ

pomys³ów wydawa³o mi siê niemo¿liwych do zrealizowania.

z podobnego projektu, jaki realizowany by³ przez

Teraz inaczej patrzê na siebie i swoje mo¿liwoœci. Opowiada

Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie w ubieg³ym roku.

tak¿e o tym, jak du¿o dowiedzia³ siê o sobie samym,

SUP planuje, aby po zakoñczeniu programu siedem osób

o tym jakie zdolnoœci posiada. Spotkania pomog³y mu równie¿

jeszcze w lipcu rozpoczê³o sta¿e, natomiast 5 kolejnych

pokonaæ onieœmielenie i blokadê wewnêtrzn¹, jakie do tej pory

do koñca roku podjê³o zatrudnienie w ramach

ujawnia³y siê w kontaktach z pracodawc¹.

doposa¿enia stanowiska pracy.

Pytana o ocenê organizacji spotkañ, pani Jola odpowiada
z uœmiechem – Bardzo przypad³ mi do gustu sposób

Spotkania inspiruj¹ce w S¹deckim Urzêdzie Pracy rozpoczê³y

prowadzenia zajêæ przez pani¹ Anitê Ka³yniuk. Widaæ by³o jej

siê 27 czerwca. Podczas ich trwania, uczestnicy wraz z modera-

du¿e zaanga¿owanie w ten projekt. Kiedy do nas mówi³a, stara³a

torem prowadz¹cym omawiali tematy, które zwi¹zane by³y

siê, byœmy j¹ wszyscy zrozumieli, by³a bardzo swobodna

z aktywizacj¹ zawodow¹ ka¿dego z uczestników oraz

i przede wszystkim bardzo uwa¿nie nas s³ucha³a. Pan Marek

poszerzenia umiejêtnoœci przydatnych na rynku pracy.

równie¿ chwali organizacjê, a przede wszystkim merytoryczne

Tematami poszczególnych spotkañ by³y np.: Moje CV

przygotowanie prowadz¹cej i odpowiedni¹, ciekaw¹ tematykê

“

i strategia poszukiwania pracy; Ja, jako pracownik – moje

zajêæ.

kompetencje; Aktualny rynek pracy, czy Autoprezentacja.

Kiedy cz³owiek jest otwarty na innych
ludzi, jest tak¿e otwarty na zdobywanie
wiedzy i uczenie siê nowych rzeczy

– Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tymi zajêciami.
A muszê przyznaæ, ¿e pocz¹tkowo nie by³am do nich zbyt
przychylnie nastawiona – komentuje pani Jolanta, jedna
Uczestnicy spotkañ inspiruj¹cych, fot. SUP

z uczestniczek. – Uwa¿am, ¿e takie zajêcia s¹ bardzo przydatne
i z ca³¹ pewnoœci¹ pomog¹ mi w moim dalszym ¿yciu

Pani Jola równie dobrze wypowiada siê o pozosta³ych

zawodowym – dodaje. Opowiada tak¿e o tym, co ze zdobytej

uczestnikach spotkañ. – Jeœli chodzi o sam¹ grupê,

wiedzy przyda jej siê najbardziej. Pani Jola nauczy³a siê na

wspó³pracowa³o nam siê dobrze – mówi. – Ciekawe by³o to, ¿e

przyk³ad, w jaki sposób poprawnie napisaæ CV czy list

grupa posiada³a tak ró¿norodnych uczestników. Dziêki temu

motywacyjny, jak szukaæ pracy czy kontaktowaæ siê

mogliœmy wymieniaæ i konfrontowaæ nasze doœwiadczenia

z pracodawcami.

¿yciowe. Pozwoli³o to spojrzeæ z innej perspektywy na nasze

– Podczas tych spotkañ zdoby³am ogromn¹ wiedzê, przede

indywidualne problemy. Mogliœmy dowiedzieæ siê na przyk³ad

wszystkim psychologiczn¹ – na temat swoich mo¿liwoœci

jakie pope³niliœmy b³êdy i jak siê ich w przysz³oœci wystrzec –

i zdolnoœci. Dziêki temu, ¿e podczas zajêæ skupialiœmy siê tylko

opowiada pan Marek. – Wszyscy uczestnicy byli mili i otwarci.

na pozytywach, zwiêkszy³a siê tak¿e moja samoocena. Jeœli to

Myœlê, ¿e to tak¿e bardzo nam pomog³o, poniewa¿ kiedy

mia³by byæ jedyny plus tych spotkañ, to dla mnie i tak znaczy to

cz³owiek jest otwarty na innych ludzi, jest tak¿e otwarty na

bardzo du¿o – mówi.

zdobywanie wiedzy i uczenie siê nowych rzeczy – koñczy pani

Podobnego zdania jest inny z uczestników, pan Marek.

Jola.

ZMIANY W USTAWIE
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Nowe zasady korzystania z uprawnieñ rodzicielskich
W poprzednim wydaniu S¹deckiego Rynku Pracy
informowaliœmy Pañstwa o zmianach, jakie wesz³y w
¿ycie z dniem 22 lutego br. w Kodeksie Pracy. W
bie¿¹cym numerze prezentujemy porcjê istotnych
zmian odnosz¹cych siê do korzystania z uprawnieñ
rodzicielskich, które wesz³y w ¿ycie 2 stycznia br.

kalendarzowego, w którym dziecko koñczy 6 lat. Natomiast
pracownik, któremu udzielono urlopu rodzicielskiego z góry
i który z niego zrezygnowa³, nie mo¿e nastêpnie wykorzystaæ
tzw. luŸnej czêœci tego urlopu. Niewykorzystana czêœæ
urlopu rodzicielskiego definitywnie przepada, chyba ¿e
przejmie j¹ drugi rodzic dziecka.

Urlop macierzyñski:

W kontekœcie powy¿szego, wa¿na informacja dla osób
zamierzaj¹cych korzystaæ z urlopu wychowawczego:

Od 2 stycznia 2016
nie ma ju¿ Dodatkowego urlopu
macierzyñskiego, który dotychczas wynosi³ 6 tygodni
w przypadku urodzenia jednego dziecka, a 8 tygodni przy
urodzeniu dwojga i wiêcej dzieci. Urlop dodatkowy zosta³
w³¹czony do urlopu rodzicielskiego. W praktyce zmieni³y
siê jedynie proporcje czasowe trwania urlopu macierzyñskiego i rodzicielskiego, gdy¿ ogólny czas trwania urlopu
zwi¹zanego z rodzicielstwem pozosta³ niezmienny i wynosi
52 tygodnie.
Dotychczas, przed przewidywan¹ dat¹ porodu, mo¿na by³o
wykorzystaæ nie wiêcej ni¿ 2 tygodnie urlopu macierzyñskiego.
Obecnie wymiar ten wyd³u¿ono do 6 tygodni.

Urlop ojcowski
Pracownik - ojciec wychowuj¹cy dziecko ma prawo do urlopu
ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie d³u¿ej jednak ni¿ do
ukoñczenia przez dziecko 24 miesi¹ca ¿ycia (wczeœniej
by³o to do czasu ukoñczenia przez dziecko 12 miesiêcy).
Obecnie mo¿na wymiar tego urlopu podzieliæ na dwie
czêœci, z których ¿adna nie mo¿e byæ krótsza ni¿ 1 tydzieñ.
W poprzednim stanie prawnym, urlop ten mo¿na by³o wykorzystaæ wy³¹cznie w jednej czêœci 2 tygodni.

Urlop rodzicielski
Urlop rodzicielski mo¿e zostaæ wykorzystany jednorazowo
lub w podziale maksymalnie na 4 czêœci (w dotychczasowym stanie prawnym tych czêœci by³o 3). Zasad¹ jest, ¿e
czêœci urlopu rodzicielskiego powinny byæ co najmniej
8-tygodniowe, powinny tak¿e przypadaæ bezpoœrednio
jedna po drugiej (albo czêœæ urlopowa powinna przypadaæ
bezpoœrednio przed lub po czêœci zasi³ku macierzyñskiego za
okres odpowiadaj¹cy czêœci urlopu rodzicielskiego). Urlop rodzicielski mo¿e byæ udzielony w dwóch odrêbnych trybach, tj.:
* z góry - na podstawie art. 1791 K. p., który przewiduje
z³o¿enie przez pracownicê nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 21 dni po
porodzie wniosku o udzielenie, bezpoœrednio po zakoñczeniu
urlopu macierzyñskiego (lub pobierania zasi³ku
macierzyñskiego za okres odpowiadaj¹cy temu urlopowi),
urlopu rodzicielskiego w pe³nym wymiarze – w tym przypadku
urlop rodzicielski wykorzystywany jest w ca³oœci.
* z do³u - na podstawie wniosku sk³adanego w terminie nie
krótszym ni¿ 21 dni przed rozpoczêciem korzystania z urlopu
rodzicielskiego (art.. 1821d K. p) - pracownik mo¿e go
wykorzystaæ w czêœciach, w tym jedna czêœæ, tzw. luŸna, nie
musi przypadaæ bezpoœrednio po poprzedniej czêœci. Jest to
wyj¹tek, kiedy mo¿na wykorzystaæ czêœæ urlopu
rodzicielskiego po przerwie, w wymiarze nieprzekraczaj¹cym
16 tygodni, nie póŸniej ni¿
do zakoñczenia roku

Liczba czêœci urlopu rodzicielskiego wykorzystana bez
zachowania zasady bezpoœrednioœci (czyli po przerwie miêdzy
poprzedni¹ czêœci¹ urlopu rodzicielskiego lub pobierania
zasi³ku macierzyñskiego za okres odpowiadaj¹cy czêœci
urlopu rodzicielskiego), bêdzie pomniejsza³a liczbê czêœci
urlopu wychowawczego przys³uguj¹cego pracownicy albo
pracownikowi. Z tego wzglêdu do wniosku o urlop
wychowawczy do³¹cza siê oœwiadczenie pracownika
dotycz¹ce korzystania z czêœci urlopu rodzicielskiego na dane
dziecko w terminie nieprzypadaj¹cym bezpoœrednio po
wykorzystaniu przede wszystkim urlopu macierzyñskiego, ze
wskazaniem liczby czêœci urlopu wykorzystanych w taki
sposób. Urlop rodzicielski mo¿na ³¹czyæ z okresem
œwiadczenia pracy w nastêpuj¹cych okolicznoœciach:
* pracownik mo¿e ³¹czyæ korzystanie z urlopu rodzicielskiego
z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielaj¹cego tego
urlopu w wymiarze nie wy¿szym ni¿ po³owa pe³nego
wymiaru czasu pracy;
* podjêcie pracy nastêpuje na pisemny wniosek pracownika,
sk³adany w terminie nie krótszym ni¿ 21 dni przed
rozpoczêciem wykonywania pracy;
* pracodawca jest obowi¹zany uwzglêdniæ wniosek pracownika, chyba ¿e nie jest to mo¿liwe ze wzglêdu na organizacjê
pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika;
* o przyczynie odmowy uwzglêdnienia wniosku pracodawca
informuje pracownika na piœmie.
W powy¿szej sytuacji bêdziemy mieli do czynienia z wyd³u¿aniem okresu trwania urlopu rodzicielskiego, proporcjonalnie
do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika.
Granic¹ wyd³u¿enia bêdzie wymiar 64 tygodni w przypadku
urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (albo
przyjêcia jednego dziecka na wychowanie), albo 68 tygodni
w przypadku porodu mnogiego (albo jednoczesnego przyjêcia
na wychowanie wiêcej ni¿ jednego dziecka). Urlop wyd³u¿y siê
o iloczyn liczby tygodni, przez jak¹ pracownik ³¹czy
korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem
pracy u pracodawcy udzielaj¹cego tego urlopu i wymiaru
czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie
korzystania z urlopu rodzicielskiego, np. pracuj¹c przez 16
tygodni w wymiarze 1 etatu, urlop wyd³u¿y siê o 8 tygodni.
W przypadku gdy powsta³a w wyniku wyd³u¿enia wymiaru
urlopu rodzicielskiego czêœæ tego urlopu nie bêdzie
odpowiada³a wielokrotnoœci tygodnia, bêdzie udzielana
w dniach. Przy udzielaniu urlopu, niepe³ny dzieñ nale¿y
pomijaæ.
Opracowanie: Marta Chomyn, Anna Zembura
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