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SZANOWNI PAÑSTWO!
Zapraszam do zapoznania siê z kolejnym numerem S¹deckiego
Rynku Pracy – biuletynu, na ³amach którego pragniemy
przedstawiæ bie¿¹ce kwestie zwi¹zane z lokaln¹ gospodark¹.
Opisujemy równie¿ nasze aktualne dzia³ania, realizowane
programy wsparcia oraz inicjatywy, które podejmujemy.
W bie¿¹cym numerze relacjonujemy przebieg posiedzenia Rady
Rynku Pracy. Jej cz³onkowie po raz kolejny zebrali siê, aby
przyjrzeæ siê sytuacji, jaka panuje na s¹deckim rynku pracy.
Omówione zosta³y wa¿ne kwestie, zwi¹zane przede wszystkim
z formami aktywizacji zawodowej bezrobotnych.
Przeczytaæ mo¿na równie¿ o konkursie „Przedsiêbiorca 2016 –
Mój sposób na biznes”, który w tym roku organizowany jest ju¿
po raz dziewi¹ty. Zachêcamy s¹deckich przedsiêbiorców do
zapoznania siê ze szczegó³ami dotycz¹cymi konkursu i wziêcia
w nim udzia³u.
Jeden z materia³ów przedstawia zmiany, jakie niedawno
wprowadzone zosta³y w Kodeksie pracy. To wa¿ne kwestie,
zwi¹zane z podpisywaniem umów miêdzy pracodawc¹ a pracownikiem. Nowelizacja koñczy z tzw. syndromem pierwszej
dniówki, co dok³adnie wyjaœnia artyku³.
W aktualnym numerze, tak jak i w poprzednich, przybli¿amy
Pañstwu statystykê bezrobocia. Dane te s¹ niezmiernie wa¿ne,
poniewa¿ pozwalaj¹ na zobrazowanie sytuacji, jaka panuje na
s¹deckim rynku pracy. Sierpieñ to kolejny miesi¹c z rzêdu,
w którym zmniejszy³a siê liczba bezrobotnych zarejestrowanych
w S¹deckim Urzêdzie Pracy.

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.
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Posiedzenie Rady Rynku Pracy
19 wrzeœnia cz³onkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego S¹cza zebrali siê, aby po raz kolejny
poddaæ analizie sytuacjê panuj¹c¹ na lokalnym rynku pracy. Posiedzenie rady by³o okazj¹ do zapoznania siê
z aktualn¹ statystyk¹ bezrobocia oraz dyskusji na temat form aktywizacji zawodowej bezrobotnych, które
realizowane s¹ przez S¹decki Urz¹d Pracy.

N

a pocz¹tku, dyrektor S¹deckiego Urzêdu Pracy –
Stanis³awa Skwar³o – przedstawi³a aktualne dane na
temat bezrobocia. Na koniec sierpnia w SUP
zarejestrowanych by³o 2931 osób, z czego 13,4 proc.
stanowi³y osoby z prawem do zasi³ku. Po raz kolejny urz¹d
zanotowa³ spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych.
Dyrektor Skwar³o nie ukrywa jednak, ¿e mimo spadku liczby
zarejestrowanych, problemy z aktywizacj¹ zawodow¹
pojawiaj¹ siê nieustannie. – Du¿¹ czêœæ zarejestrowanych
stanowi¹ d³ugotrwale bezrobotni. Cz³onkowie tej grupy to nie
najlepsi klienci do aktywizacji – mówi³a dyrektor. – Brakuje
równie¿ ofert pracy dla osób wykszta³conych, zw³aszcza
kobiet. Coraz trudniej tak¿e realizuj¹ siê oferty dla
“zawodowców”, na przyk³ad pracowników budowlanych –
kontynuowa³a.
Dyrektor Skwar³o wspomnia³a o umowie trójstronnej, która
zawarta zosta³a miêdzy urzêdem, firm¹ budowlan¹ i instytucj¹
szkoleniow¹. W ramach umowy 12 osób – bezrobotnych
zarejestrowanych w SUP, którzy nie posiadali kwalifikacji
zawodowych – zosta³o przeszkolonych z zakresu prac
budowlanych. Po zakoñczonym szkoleniu firma zatrudni³a
8 osób objêtych umow¹.

posiedzenia rady zapad³a decyzja o przesuniêciu czêœci
œrodków z jednych programów, na inne, które ciesz¹ siê
wiêkszym zainteresowaniem zarówno wœród bezrobotnych,
jak i pracodawców. Dziêki temu przesuniêciu, 8 osób skorzysta
z dofinansowania podjêcia dzia³alnoœci gospodarczej, a kolejne 3 osoby podejm¹ pracê w ramach refundacji kosztów
wyposa¿enia lub doposa¿enia stanowiska pracy.

Goœcie oraz cz³onkowie Rady Rynku Pracy - od lewej: Sylwia Lachowska - kierownik dzia³u
RIR (SUP), Teresa Po³omska - zastêpca dyrektora, Stanis³awa Skwar³o - dyrektor
SUP, Leszek Langer - dyrektor Wydzia³u IiRP (UMNS), Marek Reichel - prorektor PWSZ

Podczas posiedzenia nie mog³o równie¿ zabrakn¹æ tematu
konkursu „Przedsiêbiorca roku 2016 – Mój Sposób na Biznes”,
który organizowany jest przez prezydenta Nowego S¹cza oraz
S¹decki Urz¹d Pracy. – Obecna, dziewi¹ta ju¿ edycja
konkursu, ró¿ni siê od pozosta³ych, poniewa¿ w tym roku
nast¹pi³o kilka zmian – mówi³a dyrektor Skwar³o. – Do tej pory
nagrody przyznawane by³y za trzy pierwsze miejsca. Teraz
konkurs bêdzie siê odbywa³ w dwóch kategoriach. W poprzednich edycjach przedsiêbiorcy zg³aszali siê do konkursu
osobiœcie. W tegorocznej edycji, mog¹ zostaæ zg³oszeni przez
osoby trzecie. Musz¹ jednak wyraziæ na to zgodê –
kontynuowa³a dyrektor.
Formularze zg³oszeniowe przyjmowane s¹ do 10 paŸdziernika. Nastêpnie kapitu³a konkursowa zajmie siê ich ocen¹
i wy³oni zwyciêzców. Wyniki konkursu og³oszone zostan¹
podczas uroczystej gali, która odbêdzie siê 23 listopada w nowos¹deckim Ratuszu.

Stanisa³wa Skwar³o (po prawej) z Teres¹ Po³omsk¹ referuj¹ sytuacjê na rynku pracy

Nastêpnie dyrektor przedstawi³a równie¿ dane obrazuj¹ce
wysokoœæ stopy bezrobocia – na koniec lipca stopa bezrobocia
w Polsce wynosi³a 8,6 proc., w Ma³opolsce 7 proc., w powiecie
nowos¹deckim 10,4 proc., a w Nowym S¹czu 6,5 proc. W ka¿dym z powy¿szych przypadków zanotowano jej spadek.
– Do tej pory w S¹deckim Urzêdzie Pracy zarejestrowanych
zosta³o ponad siedemnaœcie tysiêcy oœwiadczeñ o zamiarze
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, poœród
których dominuj¹ obywatele Ukrainy. Zawody, w których
najczêœciej podejmuj¹ oni pracê to te, zwi¹zane z rozbiórk¹
i przetwórstwem miêsa oraz pakowacz i kierowca – informowa³a dyrektor.
Cz³onkowie rady zajêli siê równie¿ tematyk¹ zmian w zakresie
form aktywizacji zawodowej bezrobotnych – finansowania
programów na rzecz promocji zatrudnienia, ³agodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Podczas

– Mogê ju¿ zdradziæ, ¿e podczas tegorocznej gali obecna
bêdzie minister rodziny, pracy i polityki spo³ecznej, El¿bieta
Rafalska – mówi³ Leszek Langer, dyrektor Wydzia³u Integracji
i Rynku Pracy Urzêdu Miasta Nowego S¹cza, przewodnicz¹cy
Rady Rynku Pracy. – Udzia³ potwierdzili tak¿e wicemarsza³ek
Sejmu Joachim Brudziñski oraz wojewoda ma³opolski Józef
Pilch. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyc¹ nas zatem presti¿owi
goœcie – zakoñczy³ Langer.
Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczodoradczym Prezydenta Miasta Nowego S¹cza w sprawach
polityki rynku pracy. W jej sk³ad wchodz¹ przedstawiciele
dzia³aj¹cych na terenie powiatu: terenowych struktur ka¿dej
organizacji zwi¹zkowej, terenowych struktur ka¿dej
organizacji pracodawców, spo³eczno-zawodowych organizacji
rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji
pozarz¹dowych, które statutowo zajmuj¹ siê problematyk¹
rynku pracy.
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Przedsiêbiorca 2016
Mój Sposób na Biznes!
Znasz kogoœ, kto prowadzi firmê o ciekawym profilu, jest solidny, rzetelny i wiarygodny? Lub kogoœ, dla
kogo prowadzenie firmy jest równoczeœnie jego pasj¹? A mo¿e sam prowadzisz dzia³alnoœæ na terenie
Nowego S¹cza, a Twój biznes nieustannie siê rozwija? Nie czekaj! Ju¿ teraz zg³oœ siê do konkursu „Mój
sposób na biznes” i zyskaj miano przedsiêbiorcy roku 2016!

Ka¿dego roku, w konkursie bierze udzia³ kilkudziesiêciu
przedsiêbiorców. Ró¿norodnoœæ bran¿, jakimi zajmuj¹ siê
uczestnicy jest ogromna. Nie czekaj zatem! Ju¿ dziœ zg³oœ siê
do nas i poka¿ swój przepis na sukces. A byæ mo¿e to w³aœnie
Ty zostaniesz kolejnym zwyciêzcom konkursu!
Celem konkursu jest:
- promocja rozwoju przedsiêbiorczoœci na terenie Miasta
Nowego S¹cza;
- promowanie dobrych praktyk w prowadzeniu dzia³alnoœci
gospodarczej – zachêcanie do zak³adania nowych firm oraz
tworzenia nowych miejsc pracy;
- popularyzacja w³asnej aktywnoœci przedsiêbiorców –
zaanga¿owania w rozwój firmy.
Prace konkursowe oceniaæ bêdzie Kapitu³a Konkursu
powo³ana przez Prezydenta Miasta Nowego S¹cza, w sk³ad
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A BIZNES

Na zwyciêzców konkursu czekaj¹ presti¿owe statuetki.
Dodatkowo, zwyciêskie firmy mog¹ liczyæ na szerok¹ promocjê
swojej dzia³alnoœci w naszym regionie.

OR C A ROKU

MÓJ SPOSÓB

N

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: S¹decki
Przedsiêbiorca Roku oraz Debiut w biznesie (dla
przedsiêbiorców, którzy prowadz¹ dzia³alnoœæ nie d³u¿ej ni¿
3 lata). Jego celem jest przede wszystkim promowanie rozwoju
przedsiêbiorczoœci na terenie naszego miasta oraz
promowanie dobrych praktyk w prowadzeniu dzia³alnoœci
gospodarczej.

której wchodz¹ osoby doœwiadczone i na co dzieñ
uczestnicz¹ce w ¿yciu gospodarczym naszego regionu.

PRZED SIÊB I

P

rzedsiêbiorca 2016 - Mój sposób na biznes to konkurs,
który ju¿ po raz 9. organizowany jest przez prezydenta
Nowego S¹cza we wspó³pracy z S¹deckim Urzêdem
Pracy. Udzia³ w konkursie mog¹ wzi¹æ przedsiêbiorcy, którzy
prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie Nowego S¹cza
przez co najmniej 12 miesiêcy.

Nowe logo konkursu

Warunkiem wziêcia udzia³u w konkursie jest z³o¿enie do
S¹deckiego Urzêdu Pracy (osobiœcie, listem poleconym lub
poczt¹ kuriersk¹) kompletnie wype³nionego Formularza
Zg³oszeniowego wraz z za³¹cznikami w terminie

do 10 paŸdziernika 2016 r.
Biuro konkursu:
Dzia³ Us³ug Rynku Pracy S¹deckiego Urzêdu Pracy ul. Wêgierska 146, pokój nr 18 lub 19; nr tel. 18 44-89-291, 18 44-89-311,
18 44-89-277, 18 44-89-264, 18 44-89-272
Dokumentacja konkursowa jest dostêpna na stronach
nowysacz.pl oraz supnowysacz.praca.gov.pl
W zwi¹zku z powy¿szym zmianie uleg³y numery telefonów
do S¹deckiego Urzêdu Pracy, nowe numery to:

UWAGA !!!
ZMIANY W NUMERACH TELEFONÓW

S¹decki Urz¹d Pracy informuje o zmianie operatora
telekomunikacyjnego œwiadcz¹cego us³ugi
w zakresie rozmów telefonicznych.

Sekretariat
18 44 89 282
Poœrednictwo pracy
18 44 89 272
fax. 18 44 89 313
Osoby dzwoni¹ce do SUP na dotychczasowe numery
telefonów, zostaj¹ automatyczne przekierowane
na nowe numery. Dzwoni¹c na nowe numery osoby
otrzymuj¹ po³¹czenie z konkretnym stanowiskiem.

EDUKACJA - SZKOLENIA
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Liczba bezrobotnych spada

Sierpieñ by³ kolejnym miesi¹cem, kiedy to w S¹deckim Urzêdzie Pracy odnotowano
spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych. W stosunku do lipca br. z ewidencji
uby³o kolejnych 78 bezrobotnych i stan na 31 sierpnia wynosi 2831 osób.

S

ytuacja w sierpniu ubieg³ego roku nie by³a tak
dobra, a liczba osób zarejestrowanych w SUP

Podjêcia pracy
Jak wspomniano wczeœniej, w sierpniu 444 osoby podjê³y pracê,

wynosi³a 3743. Oznacza to spadek rok do roku o

z czego 78,6 proc. stanowi³y podjêcia pracy niesubsydiowanej

912 osób. Tak ma³ego bezrobocia w Nowym

(162). W porównaniu z lipcem, liczba podjêæ pracy zmniejszy³a

S¹czu nie by³o odk¹d prowadzone s¹ statystyki i

siê o 26. Z finansowego wsparcia urzêdu w podjêciu pracy

analizy s¹deckiego rynku pracy.

skorzysta³o 36 osób, g³ównie by³a to dotacja na podjêcie

Osoby z prawem do zasi³ku stanowi³y w sierpniu 13,4 pkt. proc.

podjêcie pracy poza miejscem zamieszkania – 4 osoby.

dzia³alnoœci gospodarczej – 12 osób, roboty publiczne – 1 osoba,
wszystkich bezrobotnych, a ich udzia³ w porównaniu z lipcem br.
spad³ o 1,2 proc. W sierpniu z ewidencji wy³¹czono 444 osoby,

Z koñcem miesi¹ca 183 osoby odbywa³y sta¿, 100 by³o

a g³ówny powód utraty statusu to podjêcie pracy (206 os.).

zatrudnionych przy pracach interwencyjnych, a kolejnych 27

Ponadto, 26 osób rozpoczê³o sta¿, a kolejnych 10 szkolenie. Z ty-

w ramach robót publicznych. 11 osób naby³o prawo do dodatku

tu³u niepotwierdzenia gotowoœci do pracy status straci³y 122

aktywizacyjnego, czyli podjê³y one pracê w okresie

osoby, ale mo¿na przyj¹æ, ¿e i w tej grupie s¹ osoby, które

przys³ugiwania prawa do zasi³ku dla bezrobotnych. £¹cznie

podjê³y pracê nie informuj¹c o tym fakcie urzêdu. W zwi¹zku

uprawnionych do tego œwiadczenia z koñcem lipca by³o 28 osób.

z nabyciem prawa do œwiadczeñ przedemerytalnych z ewidencji
wy³¹czono 18 osób, a z nabyciem praw emerytalnych i rentowych kolejne 4.

Zarejestrowani
Osoby w szczególnej sytuacji stanowi¹ 85,5 proc. ogó³u
zarejestrowanych w SUP czyli 2420 osób. W tej grupie
przewa¿aj¹ osoby d³ugotrwale bezrobotne oraz osoby powy¿ej
50. roku ¿ycia. £¹cznie jest to 2229 osób.
Sierpieñ to kolejny miesi¹c z rzêdu, kiedy wzrós³ udzia³ kobiet

“

zarejestrowanych w urzêdzie, który obecnie stanowi 58,6 proc.
ogó³u bezrobotnych (1660 kobiet).

W sierpniu 444 osoby podjê³y pracê,

z czego 78,6 % stanowi³y podjêcia pracy
niesubsydiowanej

Liczba osób zarejestrowanych w SUP w ostatnich miesi¹cach znacz¹co spad³a

W sierpniu wp³ynê³o do SUP 190 ofert zatrudnienia, czyli o 33
oferty mniej ni¿ w poprzednim miesi¹cu. Oferty, którymi
dysponowa³ urz¹d dotyczy³y g³ównie sprzedawców, kierowców
oraz bran¿y gastronomicznej. Pojawia³y siê równie¿ oferty dla

Wyjaœnieniem tego stanu jest analiza struktury wy³¹czeñ, gdzie

pracowników biurowych oraz pracowników fizycznych. W sier-

mo¿emy zaobserwowaæ, ¿e tylko 44,6 proc. wyrejestrowañ

pniu nie wp³ynê³o do urzêdu zg³oszenie zwolnieñ grupowych

z ewidencji dotyczy³o kobiet. Nale¿y podkreœliæ, ¿e liczba podjêæ
pracy w obu grupach jest znacznie ró¿na – 206 mê¿czyzn i tylko

Wiêkszoœæ bezrobotnych zarejestrowanych w SUP (2822 osób

83 kobiety podjê³y zatrudnienie w sierpniu, za to rzadziej, bo

z 2831 zarejestrowanych) mia³o ustalony profil pomocy.

w 37,7 proc. przypadków, kobiety trac¹ status z tytu³u

Przypomnijmy, ¿e ka¿demu bezrobotnemu przypisany zostaje

niepotwierdzenia gotowoœci do pracy.

BEZROBOCIE W NOWYM S¥CZU
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jeden z trzech profili: od I, gdzie wymagana pomoc

wiecie nowos¹deckim (ziemskim) odnotowano 10,4

sprowadza siê w zasadzie do poœrednictwa pracy; przez

proc., a w gorlickim 9,6 proc.

II, gdzie bezrobotny mo¿e korzystaæ z wiêkszoœci form
wsparcia; do III, gdzie wsparcie ma bardziej z³o¿ony

Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu jest ni¿sza w porów-

charakter, np. w postaci Programu Aktywizacja i Inte-

naniu do Ma³opolski (7 proc.) i kraju (8,6 proc.).

gracja. Wiêkszoœæ zarejestrowanych osób – 1411 zosta³o

Porównywalny z Nowym S¹czem pod wzglêdem

zakwalifikowanych do II profilu pomocy, a 1346 osób

potencja³u demograficznego i gospodarczego Tarnów

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

notuje stopê bezrobocia na poziomie 7,6 proc. Najni¿sze

które powinny znaleŸæ zatrudnienie bez wiêkszego

bezrobocie rejestrowane w Ma³opolsce tradycyjnie

wsparcia ze strony urzêdu by³o na koniec lipca 65.

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

Zdecydowana wiêkszoœæ z nich zosta³a objêta

w powiecie d¹browskim.

Indywidualnym Planem Dzia³ania. IPD to nic innego jak
nakreœlenie œcie¿ki powrotu osoby bezrobotnej na rynek
pracy i zawiera listê czynnoœci, które maj¹ wykonaæ
obydwie strony, zarówno bezrobotny, jak i urz¹d. IPD
przygotowuj¹ doradcy klienta wspólnie z bezrobotnym.
Dzia³ania zaplanowane w ramach IPD s¹ uzale¿nione od
wczeœniej ustalonego profilu wsparcia. W sierpniu
przygotowano IPD dla 310 osób bezrobotnych, a ³¹czna
liczba osób realizuj¹cych IPD wynosi³a w sierpniu 2724.

Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu

Stopa bezrobocia kszta³tuje siê na bardzo niskim poziomie ju¿ od kilku miesiêcy

6,5 proc. – tyle wynios³a stopa bezrobocia rejestrowanego w Nowym S¹czu w koñcu lipca 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.

W stosunku do czerwca stopa bezrobocia w Nowym S¹-

Bezrobocie w Polsce – najni¿sze od 20 lat

czu spad³a o 0,1 pkt. proc. W ujêciu rocznym obserwu-

Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu br. w Polsce wy-

jemy bardzo wyraŸny spadek, o 1,3 pkt. proc. Mo¿na

nios³a 8,6 proc. To spadek o 0,2 pkt. proc. w porównaniu

zatem przypuszczaæ, ¿e w œlad za spadkiem liczby

do czerwca br. Tak wyœrubowanego wyniku nie by³o od

bezrobotnych w sierpniu stopa bezrobocia równie¿

pocz¹tku analiz GUS, a wiêc od 2000 r.

spadnie.
Zwróæmy uwagê, ¿e poprawie sytuacji na rynku pracy
towarzyszy wzrost tzw. presji p³acowej. Wed³ug ostatnich
danych GUS, œrednia pensja w Polsce by³a w czerwcu
W ujêciu rocznym obserwujemy bardzo
wyraŸny spadek stopy bezrobocia
w Nowym S¹czu - o 1,3 %

o 5,3 procent wy¿sza ni¿ przed rokiem.

“

Na koniec lipca w urzêdach pracy zarejestrowanych
bezrobotnych by³o 1 mln 361,5 tys., co oznacza, ¿e by³o
W pozosta³ych powiatach subregionu s¹deckiego,

ich mniej w porównaniu z czerwcem o 31 tys.

obejmuj¹cego trzy powiaty ziemskie: nowos¹decki,
gorlicki i limanowski równie¿ odnotowano spadek

W ujêciu rok do roku zmiana jest jeszcze bardziej

bezrobocia. Najwy¿sz¹ stopê bezrobocia rejestrowanego

widoczna. W zestawieniu z lipcem 2015 r. zanotowaliœmy

zanotowano w powiecie limanowskim (10,9 proc.). W po-

zmianê o 14,1 proc., czyli o 224,2 tys. osób.
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Spadek stopy bezrobocia zanotowaliœmy w ca³ym kraju, we
wszystkich województwach. Najmocniejsz¹ zmianê odnotowano w województwie warmiñsko-mazurskim i zachodniopomorskim (po 2,2 pkt. proc.), a w najmniej – w lubelskim
i mazowieckim (po 1 pkt. proc.).
W strukturze bezrobotnych zarejestrowanych udzia³ kobiet
w koñcu lipca 2016 r. by³ wy¿szy ni¿ przed rokiem o 1 pkt. proc.
i wyniós³ 53,8 proc. Zwiêkszy³ siê te¿ udzia³ osób bezrobotnych
bez prawa do zasi³ku (o 0,2 pkt. proc. do 86,1 proc.) oraz osób
nieposiadaj¹cych kwalifikacji zawodowych (o 0,2 pkt. proc. do
30,6 proc.). Zmniejszy³ siê natomiast odsetek osób dotychczas
niepracuj¹cych (o 1 pkt. proc. do 14,9 proc.) oraz absolwentów
(o 0,2 pkt. proc. do 2,4 proc.).
Szczegó³owe i na bie¿¹co aktualizowane dane
statystyczne mo¿na znaleŸæ na stronie:

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

Wiœniowski zainwestuje 150 mln z³ w rozwój
firmy w Wielog³owach
Firma Wiœniowski planuje dobudowaæ do swoich obecnych
obiektów ogromne fabryki i hale produkcyjne. Dziêki temu,
w ci¹gu najbli¿szych trzech lat maj¹ powstaæ setki nowych
miejsc pracy. Inwestycja, której koszt wynosi 150 milionów
z³otych, ma zostaæ zrealizowana na terenie gminy Che³miec.
Obecnie w firmie Wiœniowski zatrudnionych jest ok. 1500 osób.
Pracuj¹ one na 7 hektarach hal produkcyjnych, a w budowie s¹
kolejne 3 hektary hal. Zarz¹d firmy deklaruje wybudowanie
kolejnych fabryk o ³¹cznej powierzchni 7 hektarów. Bêdzie to
mo¿liwe dziêki przyst¹pieniu do specjalnej strefy ekonomicznej
w ramach Krakowskiego Parku Technologicznego.
Obszar, na którym ulokowana bêdzie wspomniana strefa
ekonomiczna dotyczy 27 hektarów gruntu, na których
planowane s¹ inwestycje firmy Wiœniowski.

Bezrobocie w Unii Europejskiej
Stopa bezrobocia w UE w lipcu br. wynosi³a 8,6 proc. i nie zmieni³a siê w porównaniu z poprzednim miesi¹cem. W lipcu
ubieg³ego roku wynosi³a 9,4 proc., co stanowi spadek o 0,8 pkt.

Newag z umow¹ na 250 mln z³

proc. Wed³ug metodologii Eurostatu bezrobocie w lipcu w Pol-

Nowos¹decka firma Newag wygra³a przetarg og³oszony przez

sce wynosi³o 6,1 proc. i spad³o o 0,1 proc. w stosunku do

w³adze Pomorza Zachodniego. W ramach umowy, której

poprzedniego miesi¹ca. W zestawieniu rocznym spad³o o 1,3

wartoœæ wynosi ponad 250 milionów z³otych, Newag ma

proc. (7,4 proc. w lipcu 2015 roku).

wyprodukowaæ i dostarczyæ 17 nowych elektrycznych poci¹-

Najni¿sze bezrobocie zanotowano na Malcie – 3,9 proc. Naj-

gów osobowych.

wy¿sz¹ stopê bezrobocia odnotowano w Grecji (23,4 proc. –

Na tory trafi 12 trzycz³onowych i 5 czterocz³onowych pojazdów.

dane z maja) oraz w Hiszpanii – 19.6 proc.

Firma ma dostarczyæ tak¿e symulator, na którym bêdzie siê

Stopa bezrobocia w procentach na koniec lipca bie¿¹cego roku

szkoli³a obs³uga nowych poci¹gów. Przetarg zak³ada równie¿

w poszczególnych krajach Unii Europejskiej: Malta (4); Czechy

mo¿liwoœæ zwiêkszenia zamówienia o dodatkowe 10 pojazdów.

(4,2); Niemcy (4,2); Wielka Brytania (5); Wêgry (5,1); Holandia

Pierwsze sk³ady maj¹ trafiæ na tory w województwie

(6); Luxemburg (6,2); Austria (6); Polska (6); Rumunia (6,1);

zachodniopomorskim w maju przysz³ego roku.

Estonia (7); Szwecja (7); Bu³garia (7,9); Irlandia (8,3); S³owenia

Umowa z w³adzami Pomorza Zachodniego mo¿e byæ szans¹

(7,9); Belgia (8,3); Finlandia (9,1); S³owacja (9,7); Francja

na nowe miejsca pracy na S¹decczyŸnie. Firma, która ostatnio

(10,3); £otwa (9,5); Portugalia (11,1); W³ochy (11,4); Cypr

by³a zmuszona do redukcji etatów nie wyklucza zatrudnienia

(11,6); Chorwacja (13,2); Hiszpania (19,6); Grecja (23,4).

nowych ludzi – ponownie zweryfikowane zostanie zapotrze-

Eurostat mierzy zharmonizowan¹ stopê bezrobocia jako

bowanie na nowych pracowników.

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

FAKRO kuŸni¹ talentów

tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych

„Dziennik Gazeta Prawna” 11 sierpnia opublikowa³ ranking pod-

zawodowo w danym kraju.

miotów, które zg³osi³y najwiêcej patentów i wzorów u¿ytkowych

W Stanach Zjednoczonych w lipcu bezrobocie nie zmieni³o siê

w 2015 roku. Pierwsz¹ firm¹, która znalaz³a siê na liœcie jest no-

w stosunku do czerwca br. i wynios³o 4,9 proc. W Turcji

wos¹decka firma FAKRO. Wyprzedzi³y j¹ tylko uczelnie wy¿sze

bezrobocie w maju br. wynosi³o 10,1 proc, a w Japonii w lipcu

i instytuty naukowe.

by³o na poziomie 3 proc.

– Zajêcie pierwszego miejsca jako firma, w rankingu przepro-
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wadzonym przez Urz¹d Patentowy RP, to dla nas wyró¿nienie
i powód do dumy – komentuje Henryk Musia³, dyrektor ds.
Badañ i Rozwoju FAKRO. – Zg³aszaj¹c w³asne rozwi¹zania,
FAKRO wyró¿nia siê du¿¹ kreatywnoœci¹. Jesteœmy autorami
ponad 140 zg³oszeñ patentowych. Naszym klientom,
partnerom i pracownikom dziêkujemy za Ÿród³o licznych
inspiracji – kontynuuje Musia³.
FAKRO od 25 lat posiada w swojej strukturze Centrum Badañ
i Rozwoju, które jest kuŸni¹ patentów firmy. W dziale tym
pracuje na co dzieñ ponad 100 konstruktorów.

S¹decki Rynek Pracy Nr 8 (66) sierpieñ 2016

DAKO - rozbudowa
W sierpniu ruszy³y pierwsze prace przy rozbudowie infrastruktury produkcyjnej DAKO. Inwestycja jest naturaln¹ konsekwencj¹ systematycznego wzrostu sprzeda¿y i poszerzania
oferty produktów - czytamy w komunikacie.
Rozbudowa fabryki to strategiczne posuniêcie wynikaj¹ce z rosn¹cego zapotrzebowania na produkty, zarówno na rynku
polskim, jak te¿ na rynkach zagranicznych. Nowo powstaj¹cy
budynek zapewni DAKO dodatkowe 5 200 m2 powierzchni.
Zakoñczenie budowy obiektu planowane jest na luty 2017
roku.

Koniec z syndromem pierwszej dniówki!
1 wrzeœnia wesz³a w ¿ycie nowelizacja Kodeksu pracy, która zak³ada koniec z tzw.
syndromem pierwszej dniówki. Wed³ug nowelizacji, umowa z pracownikiem musi byæ
zawarta przed rozpoczêciem przez niego pracy. Do tej pory przepisy mówi³y
o obowi¹zku sporz¹dzania umowy do koñca pierwszego dnia pracy, co pozwala³o
nieuczciwym pracodawcom na nadu¿ycia.
Po wejœciu w ¿ycie nowych przepisów pracodawca nie bêdzie

kieruje kandydata do zatrudnienia na wstêpne badania

móg³ powierzyæ pracownikowi wykonywania pracy, dopóki nie

lekarskie, nastêpnie, gdy orzeczenie lekarza medycyny pracy

podpisze z nim umowy o pracê. W przypadku, gdy umowa

nie zawiera przeciwwskazañ do zatrudnienia, pracodawca

o pracê nie jest zawarta na piœmie, a na przyk³ad strony ustal¹

wrêcza pracownikowi umowê o pracê, potem zapoznaje z tre-

jej warunki ustnie, pracodawca musi przekazaæ pracownikowi

œci¹ regulaminu pracy oraz pozosta³ymi dokumentami

pisemne potwierdzenie tych warunków, przed dopuszczeniem

organizacyjnymi.

go do pracy. Brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy
przed rozpoczêciem pracy, grozi wymierzeniem pracodawcy

Przepisy, które obowi¹zywa³y przed 1 wrzeœnia, pozwala³y, by

“

pracodawca dope³ni³ formalnoœci zwi¹zanych z umow¹ do

o pracê.

kary grzywny. Jej wysokoœæ wynosi od 1 do 30 tys. z³.

Po wejœciu w ¿ycie nowych przepisów pracodawca

nie bêdzie móg³ powierzyæ pracownikowi wyko-

koñca pierwszego dnia pracy. Dziêki temu pracodawcy czêsto
odwlekali sporz¹dzenie umowy, a w razie kontroli t³umaczyli, ¿e

nywania pracy, dopóki nie podpisze z nim umowy

“

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzona zosta³a na skutek

pracownik jest zatrudniony dopiero pierwszy dzieñ i termin na

z³o¿enia wniosku przez G³ównego Inspektora Pracy. Dziêki niej,

potwierdzenie warunków umowy o pracê jeszcze nie min¹³.

Pañstwowa Inspekcja Pracy zyska bardziej efektywne

Nowelizacja Kodeksu pracy ma zapobiec takim praktykom i po-

narzêdzie do skutecznej kontroli legalnego zatrudniania

zwoliæ pracownikom w pe³ni korzystaæ z praw pracowniczych

pracowników. Wed³ug informacji PIP w 2014 roku przypadek

ju¿ od pocz¹tku pracy. Dziêki wprowadzonym zmianom

nielegalnego zatrudnienia (czyli powierzenia pracy bez

pracownicy ³atwiej bêd¹ mogli domagaæ siê przys³uguj¹cych im

potwierdzenia na piœmie rodzaju umowy i jej warunków oraz

œwiadczeñ i uprawnieñ, a tak¿e korzystaæ z ochrony, jak¹

niezg³oszenie osoby zatrudnionej do ubezpieczenia

gwarantuj¹ im przepisy ubezpieczeñ spo³ecznych.

spo³ecznego) stwierdzono w 18 proc. kontrolowanych
podmiotów. Uszczelnienie przepisów ma zatem ograniczyæ

Z nowelizacji Kodeksu pracy wynika równie¿ obowi¹zek

mo¿liwoœæ stosowania niedozwolonych praktyk.

zapoznania pracownika z treœci¹ regulaminu pracy przed
dopuszczeniem go do pracy. W praktyce wiêc powinno to

Zmiany wprowadza ustawa z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy

wygl¹daæ w ten sposób, ¿e w pierwszej kolejnoœci pracodawca

Kodeks pracy (Dz. U. z 27 czerwca 2016 r., poz. 910).

10
S¹decki Rynek Pracy Nr 8 (66) sierpieñ 2016

EDUKACJA - SZKOLENIA

ZMIANY W USTAWIE
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SUP INFORMUJE

Jêzyki obce to podstawa!
Jak informuje jeden z najwiêkszych portali dla pracodawców i pracowników pracuj.pl, a¿ w 70% ofert
pracy wymagana jest znajomoœæ jêzyka angielskiego wobec 47% rok temu. Wymóg znajomoœci jêzyka
angielskiego znalaz³ siê w 70% ofert pracy w pierwszym pó³roczu 2016 r. W okresie styczeñ - czerwiec
2015 r. by³o to 47% wszystkich og³oszeñ - czytamy w komunikacie.

W

obecnych czasach bez znajomoœci jêzyka obcego
ciê¿ko funkcjonowaæ na rynku pracy. Jest on
podstawowym aspektem w niektórych bran¿ach tj.
turystyka, logistyka, ³¹cznoœæ czy transport. Jêzyk angielski
jest ju¿ standardem, firmy wymagaj¹ znajomoœci
komunikatywnej lub bardzo dobrej. W urzêdzie przekonujemy
osoby zarejestrowane, ¿e inwestycja w naukê jêzyka jest
niewymierna i z pewnoœci¹ przyczyni siê do znalezienia pracy –
mówi S³awomir Ga³da, poœrednik pracy, doradca klienta w
S¹deckim Urzêdzie Pracy. – Czêsto niestety zdarza siê, ¿e
bezrobotni czy osoby poszukuj¹ce pracy w swoich CV
deklaruj¹ znajomoœæ jêzyka na poziomie komunikatywnym,
a ju¿ podczas pierwszej rozmowy np. telefonicznej okazuje siê,
¿e to tylko deklaracje, a CV zosta³o „podrasowane”. Nie warto
wiêc ubarwiaæ swojego CV, a realnie zadbaæ o znajomoœæ
jêzyka angielskiego – dodaje Ga³da.
Najwiêcej ofert pracy ze znajomoœci¹ jêzyka angielskiego, bo
a¿ 92% skierowanych jest do osób odpowiedzialnych za rozwój
oprogramowania. Pracownicy odpowiedzialni za badania i rozwój tak¿e nie powinni zapominaæ o nauce jêzyka
angielskiego. Wed³ug informacji pracuj.pl - 85% og³oszeñ
skierowanych do pracowników odpowiedzialnych za badania
i rozwój posiada³o wymóg znajomoœci tego jêzyka. Podobne
oczekiwanie zawiera³o te¿ 85% ofert pracy dla osób
odpowiedzialnych za marketing. W obszarach hotelarstwa,
gastronomii i turystyki 82% pracodawców wymaga znajomoœci
jêzyka angielskiego.

Drugim najczêœciej pojawiaj¹cym siê w og³oszeniach o pracê
jêzykiem, jest jêzyk niemiecki. Oferty zawieraj¹ce wymóg
znajomoœci tego jêzyka stanowi³y 14% wszystkich og³oszeñ –
to wzrost o 5 pkt. proc. w stosunku do danych z pierwszego
pó³roczna 2015 r.
Z analizy og³oszeñ, które zosta³y opublikowane na portalu
pracuj.pl w I kwartale 2016 r. wynika, ¿e wymóg znajomoœci
jêzyka niemieckiego pojawia³ siê najczêœciej wœród og³oszeñ
skierowanych do osób odpowiedzialnych za transport,
spedycjê, logistykê (25% z wszystkich ofert dla tych
specjalistów zawiera wymóg znajomoœci jêzyka niemieckiego),
budownictwo (22%) oraz pracowników ³añcucha dostaw (20%)
- czytamy w komunikacie.

Wiceminister w Nowym S¹czu
Tu¿ przed rozpoczêciem Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju w Nowym S¹czu goœci³ wiceminister
rozwoju Witold S³owik. W s¹deckim magistracie uczestniczy³ wspólnie z wiceprezydentami
Wojciechem Piechem oraz Jerzym Gwi¿d¿em w konsultacjach spo³ecznych projektu "Strategia na rzecz
odpowiedzialnego rozwoju". Warto zaznaczyæ, ¿e by³y to pierwsze tego typu konsultacje, których
zasiêg jest ogólnopolski. Udzia³ w nich wziêli przedstawiciele lokalnych samorz¹dów, organizacji
pozarz¹dowych, stowarzyszeñ, a tak¿e lokalnych firm.

D

ebata dotyczy³a g³ównie najwa¿niejszych problemów
S¹decczyzny, tak¿e w kontekœcie skomunikowania
Nowego S¹cza z autostrad¹ A4 oraz budowy szybkiej
kolei do Krakowa.
Wiceminister S³owik podkreœli³, ¿e zgodnie z zapewnieniami
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do 2023 roku
droga zostanie poddana daleko id¹cej modernizacji. - W Krajowym Programie Drogowym jest uwzglêdniona modernizacja
Drogi Krajowej nr 75, ³¹cz¹cej autostradê A4 z Nowym
S¹czem. Ostatecznie zdecydowano, ¿e bêdzie to
modernizacja po istniej¹cym œladzie poprzez poszerzenie
drogi i z³agodzenie ³uków - podkreœla³.
- To g³ówna bol¹czka Nowego S¹cza, czyli brak dobrego
po³¹czenia drogowego i kolejowego. W ramach aktualnie
konsultowanego Krajowego Programu Kolejowego
przewidziana jest realizacja linii kolejowej z Krakowa poprzez

trzy etapy inwestycji. Etap pierwszy to jej przygotowanie, co
jest realizowane w chwili obecnej. Etap drugi, to linia kolejowa
³¹cz¹ca Chabówkê z Nowym S¹czem i ten etap znajduje siê
w programie podstawowym. Natomiast najistotniejszy dla
ca³oœci projekt, czyli Pod³ê¿e - Piekie³ko, który jest na liœcie rezerwowej, znajduje siê na rz¹dowej liœcie projektów
przeznaczonych do finansowania z Europejskiego Funduszu
na Rzecz Inwestycji Strategicznych i osobiœcie dok³adam
maksimum starañ, aby znalaz³y siê œrodki dla tego
przedsiêwziêcia - powiedzia³ wiceminister rozwoju w odpowiedzi na pytania p³yn¹ce z sali. Dotyczy³y one g³ównie
komunikacji drogowej i kolejowej S¹decczyzny oraz ca³ej
Ma³opolski.
Podczas dyskusji poruszono jeszcze jeden bardzo wa¿ny dla
S¹decczyzny aspekt jakoœci powietrza, które poprzez
po³o¿enie geograficzne miasta pozostawia wiele do ¿yczenia.

ROZMOWA SRP
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Wspieramy s¹deckich przedsiêbiorców
O kolejnej ju¿ edycji konkursu pn.: „Przedsiêbiorca 2016 - Mój Sposób na Biznes”, o zmianach jakie w tym roku
wprowadzi³a kapitu³a konkursu, o potencjalnych laureatach idei konkursu , o potrzebie promocji ma³ego i nie tylko
rozmawiamy z Leszkiem Langerem dyrektorem Wydz. Integracji i Rynku Pracy w Urzêdzie Miasta Nowego S¹cza.

S

¹decki Rynek Pracy: Panie Dyrektorze, w tym roku
przypada ju¿ kolejna, 9. edycja konkursu pn.:
„Przedsiêbiorca 2016 – Mój Sposób na Biznes”. Kto
jest g³ównym organizatorem i jaka jest idea samego
konkursu?
Leszek Langer: Faktycznie w tym roku przypada, kolejna 9.
edycja konkursu, który ju¿ w Nowym S¹czu ma pewne
tradycje, pewn¹ historiê. Inicjatywa wychodzi od prezydenta
Nowego S¹cza Ryszarda Nowaka oraz S¹deckiego Urzêdu
Pracy, jako ¿e to oni s¹ organizatorami konkursu. Sama jego
idea jest skierowana zarówno do tych przedsiêbiorców, którzy
ju¿ od lat z powodzeniem dzia³aj¹ na rynku pracy, jak i do tych,
którzy startuj¹, debiutuj¹, funkcjonuj¹ przynajmniej rok na
lokalnym rynku. Jak wiemy, Nowy S¹cz jest postrzegany jako
matecznik firm, które osi¹gaj¹ bardzo du¿e sukcesy.
Chcielibyœmy, aby nie tylko by³ kojarzony z tymi olbrzymimi
firmami, z tymi rekinami biznesu znanymi na ca³ym œwiecie, ale
równie¿ ¿eby by³ kojarzony jako dobre miejsce do
rozpoczynania i prowadzenia biznesu ma³ego, œredniego
i ka¿dego innego. Chcemy w ramach tego konkursu
wskazywaæ na dobre praktyki, na te wszystkie narzêdzia
wsparcia, których Miasto Nowy S¹cz udziela przedsiêbiorcom.
SRP: Jakie to wsparcie?
LL: Wspomnê chocia¿by o tym, ¿e obecny prezydent Nowego
S¹cza, Ryszard Nowak, powo³a³ w ostatnich latach Wydzia³ ds.
przedsiêbiorczoœci i funduszy zewnêtrznych. Jest to wydzia³,
który jest stricte przygotowany do tego, aby wspieraæ lokalnych
przedsiêbiorców, który, jak sama nazwa wskazuje, pomaga
w pozyskiwaniu œrodków zewnêtrznych, potrzebnych m.in. na
prowadzenie dzia³alnoœci. Który pomaga w przeprowadzeniu
wszystkich procedur administracyjnych, aby przedsiêbiorcy na
terenie Nowego S¹cza mogli funkcjonowaæ ³atwiej, mogli
wiêcej czasu poœwiêcaæ chocia¿by na rozwijanie dzia³alnoœci,
a nie na sprawy administracyjne.
SRP: A jakie zmiany zaistnia³y w tegorocznej edycji?
LL: Jesteœmy ju¿ po kilku spotkaniach kapitu³y, która
rozstrzygnê³a konkurs na logo, jakie bêdzie towarzyszy³o
wszystkim kolejnym edycjom. Mamy nadziejê, ¿e tych edycji
bêdzie jeszcze bardzo wiele w kolejnych latach. I chcemy, aby
ten konkurs kojarzy³ siê ze znakiem graficznym,
indywidualnym logotypem, ze statuetk¹, na któr¹ konkurs te¿
zosta³ rozstrzygniêty. Mamy nadziejê, ¿e bêd¹ to takie trofea,
które bêd¹ trafia³y do s¹deckich przedsiêbiorców, które bêd¹
chcieli z dum¹ prezentowaæ w swoich gabinetach.
SRP: Do kiedy mo¿na aplikowaæ do konkursu? Jaki jest
termin przyjmowania prac?
LL: Wa¿n¹ rzecz¹ jest to, ¿e do 10 paŸdziernika sp³ywaj¹
aplikacje do S¹deckiego Urzêdu Pracy. Og³osiliœmy ten
konkurs – jest informacja dostêpna na stronach zarówno
S¹deckiego Urzêdu Pracy, jak i równie¿ na stronie Urzêdu
Miasta Nowego S¹cza. Czekamy na wype³nione aplikacje od
s¹deckich przedsiêbiorców i liczymy na to, ¿e te wnioski, które
s¹ zamieszczone na wspomnianych stronach spotkaj¹ siê
z zainteresowaniem lokalnych przedsiêbiorców. Chcemy
w³aœnie spoœród tych przedsiêbiorców wy³oniæ póŸniej
zwyciêzców w dwóch kategoriach: debiut w obszarze

prowadzenia dzia³alnoœci na lokalnym rynku pracy, a tak¿e
przedsiêbiorca 2016, który odniós³ sukces na tyle
spektakularny, ¿e mo¿e byæ zachêt¹ i inspiracj¹ dla
pozosta³ych przedsiêbiorców.
SRP: Co bêdzie szczególnie doceniane, oceniane przez
Kapitu³ê Konkursow¹?
LL: Chcemy wskazaæ i nagrodziæ takiego przedsiêbiorcê, który
w sposób niezwykle aktywny wspó³pracuje z naszymi
lokalnymi s³u¿bami zatrudnienia, czyli S¹deckim Urzêdem
Pracy; chocia¿by w takim obszarze, ¿e przyjmuje nowych
pracowników, organizuje sta¿e, czy podejmuje inn¹ formê
wspó³pracy, zwi¹zan¹ chocia¿by ze szkoleniami. To s¹
niezwykle wa¿ne aspekty funkcjonowania przedsiêbiorczoœci
na terenie Nowego S¹cza i chcemy je w³aœnie wskazywaæ.
Chcemy te¿ wskazywaæ na takich przedsiêbiorców, którzy
poprzez swoje dzia³alnoœci w sposób widoczny promuj¹
Miasto Nowy S¹cz, jako miejsce przyjazne dla obszaru
przedsiêbiorczoœci. Jak wspomnia³em, w tym roku nowoœci¹
bêdzie to, ¿e wprowadzamy zupe³nie now¹ statuetkê,
statuetkê naprawdê bardzo presti¿ow¹. Bêdziemy chcieli
równie¿, aby ta statuetka w poszczególnych latach kojarzy³a
siê w³aœnie z tym naszym konkursem. Wa¿n¹ rzecz¹ jest
równie¿ to, ¿e bêdziemy chcieli, aby tym wszystkim konkursom
przez poszczególne lata towarzyszy³y równie¿ presti¿owe
patronaty. Nad nimi w³aœnie pracujê.
SRP: Mo¿e teraz trochê z innej beczki. Kilka dni temu
odby³y siê w s¹deckim magistracie konsultacje
spo³eczne. Czego dotyczy³y?
LL: Przed kilkom dniami, z inicjatywy prezydenta Ryszarda
Nowaka, w Urzêdzie Miasta Nowego S¹cza odby³y siê
konsultacje spo³eczne dla organizacji pozarz¹dowych oraz
wszystkich œrodowisk pomagaj¹cych i wspieraj¹cych osoby
niepe³nosprawne. Konsultacje te s¹ owocem du¿ych
ogólnopolskich badañ, zaproponowanych przez pana Robert
Kwiatkowskiego, prezesa Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych (PFRON). Do 15 wrzeœnia
nale¿a³o sk³adaæ odpowiednie formularze. Do koñca wrzeœnia
mo¿na mo¿na te¿ wysy³aæ petycje do oddzia³ów wojewódzkich
PFRON. Petycje, w których s¹ zawarte uwagi na temat
praktycznego funkcjonowania obecnej ustawy o rehabilitacji
zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych. Jak pamiêtamy, pan prezes, który odwiedza³ Nowy
S¹cz kilka tygodni temu, zapowiedzia³, ¿e jeszcze w tym roku
bêdzie chcia³ doprowadziæ do tzw. ma³ej nowelizacji tej ustawy.
Przygotowywana jest te¿ du¿a, kompleksowa nowelizacja – ta
ustawa bêdzie pisana na nowo, z uwzglêdnieniem realiów
obecnego rynku pracy, zw³aszcza w obszarze funkcjonowania
zak³adów aktywnoœci zawodowej, zak³adów pracy chronionej,
a tak¿e spó³dzielni socjalnych. Jak wiemy, w czasach, kiedy tê
ustawê tworzono, rynek pracy wygl¹da³ zupe³nie inaczej ni¿
wygl¹da obecnie. St¹d te konsultacje. Nasze organizacje pozarz¹dowe z terenu Nowego S¹cza, których jest ponad
trzydzieœci i które aktywnie wspieraj¹ osoby niepe³nosprawne,
wys³a³y swoj¹ mocn¹ reprezentacjê na wspomniane
konsultacje. Zebraliœmy du¿o uwag, które w formie petycji
przesy³amy do PFRON
SRP: Dziêkujê za rozmowê.
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JESTEŒ OSOB¥ BEZROBOTN¥ I CHCESZ
UNIKN¥Æ KOLEJKI PRZY REJESTRACJI?

ZAREJESTRUJ SIÊ PRZEZ INTERNET!

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

2. kliknij w baner
“elektroniczna
rejestracja”

3. wype³nij formularz

SUP INFORMUJE
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Nowe zasady przyjmowania obcokrajowców
Polski parlament efekty swoich ustaleñ, czyli ustaw wprowadza w ¿ycie przewa¿nie pocz¹tkiem kolejnego roku.
Dok³adnie tak¹ sam¹ formê przyjêto przy wchodz¹cych z dniem 1 stycznia 2017 roku regulacjach, kiedy to zaczn¹
obowi¹zywaæ nowe zasady zatrudniania cudzoziemców. Proponowane zmiany, wg zapewnieñ parlamentarzystów, nie powinny negatywnie wp³yn¹æ na proces przyjmowania obcokrajowców w Polsce. Warto dodaæ, ¿e
tylko w s¹deckim urzêdzie pracy w bie¿¹cym roku nadano ponad 17 tysiêcy zg³oszeñ (stan na 21 wrzeœnia 2016 r.)
chêci zatrudnienia obcokrajowców. Wnioski dotyczy³y g³ównie obywateli Ukrainy.

N

owa ustawa przewiduje powrót do systemu zezwoleñ
na podjêcie pracy obcokrajowców. Aktualnie
funkcjonuje system zg³oszeniowy. Pracodawcy
zg³aszaj¹ wnioski do wojewody lub rejestruj¹ oœwiadczenia
w PUP, co jest podstaw¹ do zawierania umów z pracownikiem.
Po analizie sytuacji okaza³o siê, ¿e pracodawcy nie zatrudniali
obcokrajowców, traktowali zg³oszenia jako towar – dodajmy
atrakcyjny dla obcokrajowców, poniewa¿ pracownicy
tranzytem wyje¿d¿ali z Polski do innych krajów UE do pracy.
Agencje zatrudnienia czy firmy traktowa³y to jako prosty
zarobek, co by³o swojego rodzaju oszustwem.
Teraz to rynek pracy bêdzie weryfikowa³ zapotrzebowanie na
pracownika spoza granic Polski. Nowy system nie przewiduje
wprowadzenia limitów na zezwolenia.
Przewiduje siê trzy typy pozwolenia na pracê:

2.Sezonowe zezwolenie na pracê na okres do oœmiu miesiêcy.
3.D³ugoterminowe - bêdzie obowi¹zywaæ do trzech lat.
Dodatkowo przewidziano takie rozwi¹zania jak:
wynagrodzenie cudzoziemców powinno byæ na poziomie
wynagrodzenia za podobn¹ pracê dla obywatela polskiego.
Przewidziano tutaj obawy naszego rynku pracy, gdzie
potencjalnym zagro¿eniem by³a tania si³a robocza ze
wschodu. Jak to bêdzie funkcjonowa³o w rzeczywistoœci –
zobaczymy. Wiadomo jednak, ¿e w takich sektorach jak
rolnictwo, budownictwo czy us³ugi spo³eczne teraz brakuje r¹k
do pracy, wiêc zaproponowanie cudzoziemcom naszych
stawek nie powinno byæ problemem. Obywatele obcych krajów
bêd¹ trafiaæ do tych sektorów gospodarki, w których Polacy nie
chc¹ podj¹æ pracy. Co wa¿ne, bêd¹ dodatkowo prawnie
chronieni przed dyskryminacj¹ w zakresie wynagrodzeñ.

1.Krótkotrwa³e zatrudnienie na okres do szeœciu miesiêcy.

Œci¹gn¹³ cudzoziemców do pracy
Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, które odbywa³o siê w dniach 7-9 wrzeœnia br. wicepremier,
minister rozwoju Mateusz Morawiecki zapowiedzia³, ¿e œci¹gnie do kraju pracowników z Bia³orusi, Ukrainy oraz
Gruzji. Wed³ug wyliczeñ resortu, w 2060 r. mo¿e brakowaæ w Polsce nawet 8 milionów pracowników w g³ównych
sektorach gospodarki.

Z

achêcanie np. Ukraiñców do przyjazdu do pracy w Polsce to bardzo wa¿ny filar polityki demograficznej i ³agodzenia skutków niekorzystnych demograficznych
tendencji – mówi³ w Krynicy Morawiecki. - To dla polskiej
gospodarki fundamentalnie wa¿na sprawa ze wzglêdów
geopolitycznych, ale te¿ z powodu obecnej sytuacji na rynku
pracy – doda³.
Wed³ug analiz rz¹du i prognoz demograficznych G³ównego
Urzêdu Statystycznego do 2060 roku drastycznie spadnie
liczba osób w wieku produkcyjnym, a¿ o 6,7 mln w porównaniu
z 2015 r. W przypadku, gdy zapowiadana reforma emerytalna
wejdzie w ¿ycie, mo¿e zabrakn¹æ nawet 8 milionów „r¹k” do
pracy.
Rz¹d wprowadza pewne rozwi¹zania maj¹ce na celu poprawê
kondycji demograficznej kraju – jak choæby program 500+, ale
jest on doraŸny, a planowane efekty nie bêd¹ na tyle
efektywne, aby w nastêpnych pokoleniach zaspokoiæ
zapotrzebowanie na pracowników. Dodatkowo, sytuacji nie
poprawia sta³y odp³yw pracowników na zachód za lepszym
i bardziej atrakcyjnym finansowo wynagrodzeniem. Rz¹d liczy,
¿e w niedalekiej przysz³oœci zachêci emigrantów do powrotu
do kraju.
Wed³ug wicepremiera Morawieckiego, w zachêcaniu
Ukraiñców do przyje¿d¿ania do Polski chodzi nie tylko o uzupe³nienie „ubytków iloœciowych”, ale tak¿e o to, by byli to wysoko kwalifikowani pracownicy. - “Strategia odpowiedzialnego
rozwoju” (SOR), która w³aœnie jest konsultowana, powinna zo-

staæ rozszerzona o zapisy dotycz¹ce prowadzenia skutecznej
polityki imigracyjnej. W tej chwili w ramach proponowanych
dzia³añ wobec imigrantów mowa jest o trzech ich rodzajach:
aktywna polityka imigracyjna nastawiona na potrzeby rynku
pracy, programy uzupe³niaj¹ce kompetencje i kwalifikacje
cudzoziemców pracuj¹cych w Polsce (np. jêzykowe – przyt.
red.) oraz szybsza œcie¿ka migracji np. dla pracowników
wysoko kwalifikowanych. Te punkty zostan¹ doprecyzowane i
rozwiniête – mówi³. – Nie ma potrzeby proponowania
specjalnych zachêt, ale trzeba siê nauczyæ na przyk³adach
tych, którym siê nie uda³o doprowadziæ do dalej id¹cej
adaptacji imigrantów – podkreœla³ minister rozwoju.
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