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SZANOWNI PAÑSTWO!
Oddajemy w Pañstwa rêce kolejny numer S¹deckiego Rynku
Pracy, na ³amach którego opisujemy bie¿¹ce kwestie zwi¹zane
z lokaln¹ gospodark¹. Pragniemy tak¿e zaprezentowaæ nasze
aktualne dzia³ania. Dlatego te¿ przybli¿amy podejmowane
przez nas inicjatywy oraz opisujemy programy wsparcia, które
realizujemy.

Kolejny materia³ opisuje szczegó³y dotycz¹ce Krajowego
Funduszu Spo³ecznego. Informacje zawarte w artykule
przybli¿¹ s¹deckim przedsiêbiorcom, w jaki sposób skutecznie
aplikowaæ o przyznanie œrodków oraz przybli¿y priorytety
funduszu na 2017 rok.
Przeczytaæ mo¿na równie¿ artyku³ na temat Programu Rewitalizacji Miasta Nowego S¹cza na lata 2016-2022. O zmianie na
lepsze oraz o szczegó³ach podejmowanej uchwa³y informuje
Wojciech Piech, wiceprezydent Nowego S¹cza.
W aktualnym wydaniu prezentujemy tak¿e najnowsz¹ statystykê bezrobocia, czyli dane, które s¹ bardzo wa¿ne, gdy¿
dziêki nim wiemy, jak wygl¹da sytuacja na lokalnym rynku pracy. Aktualna statystyka ukaza³a niewielki spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w S¹deckim Urzêdzie Pracy, co
potwierdzi³o roczny, znacz¹cy trend spadku bezrobocia 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.
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W aktualnym numerze znajduje siê rozmowa z prezydentem
Nowego S¹cza, Ryszardem Nowakiem, na temat s¹deckiej
przedsiêbiorczoœci, wspieraniu przez urz¹d makro- i mikroprzedsiêbiorców oraz IX edycji konkursu „Przedsiêbiorca 2016 Mój Sposób na Biznes”.

Dyrektor SUP, Stanis³awa Skwar³o
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Szkolenia w ramach KFS
Ju¿ po raz czwarty s¹deccy przedsiêbiorcy mog¹ skorzystaæ z mo¿liwoœci sfinansowania lub dofinansowania szkoleñ dla siebie lub swoich pracowników w ramach KFS. Przypomnijmy: rz¹dowy program
rozpocz¹³ siê w 2014 r., a œrodki, którymi dysponowa³ S¹decki Urz¹d Pracy, to prawie 3 mln z³. W latach
2014-2016 do S¹deckiego Urzêdu Pracy wp³ynê³o ³¹cznie 259 wniosków pracodawców o przyznanie
œrodków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zawarto 210 umów, w ramach których kszta³ceniem
ustawicznym objêtych zosta³o 2 028 pracowników. £¹czna kwota, jak¹ w latach 2014-2016 wydano na
kszta³cenie ustawiczne wynios³a 2.919.665,66 z³
rodki na szkolenia w s¹deckich firmach o jakie na rok
2017 zawnioskowa³ S¹decki Urz¹d Pracy to 600 tys. z³.
Wed³ug nowych wytycznych priorytetami w bie¿¹cym roku s¹:

Œ

- wsparcie zawodowego kszta³cenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemys³owe, transport i gospodarka
magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc spo³eczna;
- wsparcie zawodowego kszta³cenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach
deficytowych;
- wsparcie kszta³cenia ustawicznego osób, które mog¹ udokumentowaæ wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym
nie przys³uguje prawo do emerytury pomostowej.

wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

W jakim kierunku szkolimy?
Œrodki KFS, które pracodawca otrzyma z powiatowego urzêdu
pracy, mog¹ byæ przeznaczone na:
- okreœlenie potrzeb firmy w zakresie kszta³cenia ustawicznego, które maj¹ byæ dofinansowane,
- kursy zawodowe i ogólnorozwojowe koñcz¹ce siê egzaminem zewnêtrznym,
- studia podyplomowe,
- egzaminy, które umo¿liwiaj¹ pozyskanie dyplomów potwierdzaj¹cych nabycie umiejêtnoœci, kwalifikacji lub uprawnieñ
zawodowych,
- badania lekarskie i psychologiczne, które wymagane s¹ do
podjêcia kszta³cenia lub pracy zawodowej po ukoñczonym
kszta³ceniu,
- ubezpieczenie NNW w zwi¹zku z podjêtym kszta³ceniem.
O komentarz w sprawie KFS poprosiliœmy Izabelê Ziembowicz - Wróbel, zastêpce kierownika dzia³u RPP, odpowiedzialnej w SUP za sprawy zwi¹zane z Krajowym Funduszem Szkoleniowym

Wies³aw Oracz - szkolony w ramach KFS w s¹deckim MPK

Kto mo¿e otrzymaæ dofinansowanie?
O dofinansowanie ze œrodków KFS mog¹ staraæ siê wszyscy
pracodawcy, którzy chc¹ podnieœæ kompetencje swoje lub pracowników. Warto pamiêtaæ, ¿e zgodnie z ustaw¹ o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pracodawc¹ nie jest osoba, która prowadzi jednoosobow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
i nie zatrudnia pracowników.

Na jakie wsparcie mog¹ liczyæ przedsiêbiorcy?
Pracodawca, który stara siê o dofinansowanie kosztów kszta³cenia ustawicznego, musi wnieœæ wk³ad w³asny, który wynosi
20 proc. kosztów; pozosta³e 80 proc. finansowane jest natomiast ze œrodków KFS. W przypadku mikroprzedsiêbiorstwa,
czyli pracodawcy, który zatrudnia do 10 osób, ze œrodków KFS
mo¿na sfinansowaæ 100 proc. kosztów kszta³cenia ustawicznego. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e ca³oœæ dofinansowania
œrodkami KFS nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 300 proc. przeciêtnego

Decyzja o zapotrzebowaniu na mniejsz¹ iloœæ œrodków z KFS
na 2017 by³a wynikiem przede wszystkim zmiany priorytetów
na 2017 rok. Dodatkowo od 1 stycznia 2017 r. zmieni³o siê rozporz¹dzenie w sprawie przyznawania œrodków z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego w zwi¹zku z tym zostanie zmieniony
„Wniosek pracodawcy o przyznanie œrodków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kszta³cenie ustawiczne pracodawcy”.
W przypadku, gdy wniosek bêdzie wype³niony nieprawid³owo
wyznaczany zostanie pracodawcy termin nie krótszy ni¿ 7 dni
i nie d³u¿szy ni¿ 14 dni na jego poprawienie. Wniosek pozostawia siê bez rozpatrzenia w przypadku niepoprawienia wniosku w wyznaczonym terminie lub niedo³¹czenia za³¹czników
wymienionych we wniosku.
Nabór wniosków zostanie og³oszony na stronie internetowej
Urzêdu niezw³ocznie po otrzymaniu decyzji o przyznaniu
œrodków na realizacjê zadañ w ramach KFS z ministerstwa.
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Nadu¿ywasz L4? Strze¿ siê!
Wed³ug Konfederacji Lewiatan „lewe” zwolnienia lekarskie kosztuj¹ pracodawców rocznie oko³o 1,5
mld z³otych. Pracownik, który przebywa na L4, kosztuje niema³o. Niestety nadu¿ywanie zwolnieñ lekarskich to w ostatnim czasie plaga. Nie dziwi wiêc postawa pracodawców, którzy coraz chêtniej korzystaj¹
z us³ug firm specjalizuj¹cych siê w kontrolowaniu tego, co ich pracownik tak naprawdê robi podczas
zwolnieñ lekarskich.

Fot. SUP

Przypomnijmy, ¿e kontrole takie s¹ dopuszczalne, gdy pracodawca zatrudnia ponad 20 osób. Przy mniejszej iloœci zatrudnionych osób pracodawca mo¿e wykonaæ tak¹ kontrolê osobiœcie lub upowa¿niæ innego pracownika. Firmy coraz chêtniej
korzystaj¹ z tej mo¿liwoœci, bo – jak wynika z danych - a¿ 12
proc. wszystkich zwolnieñ to zwolnienia fikcyjne.

“

W

ynajêty specjalista, podobnie jak kontrolerzy w ZUS,
odwiedza chorych w domu, zakres jego czynnoœci
sprawdzaj¹cych jest jednak szerszy (dokonuje np.
kontroli aktywnoœci w mediach spo³ecznoœciowych). Specjaliœci sprawdzaj¹ przed wszystkim czy podczas korzystania z
L4 pracownik nie podejmuje dodatkowej pracy lub nie korzysta
z rekreacyjnych wyjazdów np. na narty.

13 dni - tyle trwa œrednio

Czêste nadu¿ywanie zwolnienia L4 z pracy to w Polsce prawdziwa plaga

Lekarzowi, który wystawia „lewe” zwolnienie, grozi odpowiedzialnoœæ karna oraz dyscyplinarna. Niestety, nikt nie jest w stanie oszacowaæ skali zjawiska. Warto dodaæ, ¿e ZUS ma prawo
cofn¹æ lekarzowi uprawnienia do wystawiania zwolnieñ lekarskich w sytuacji, gdy udowodni siê mu nielegalny proceder.

Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych rocznie wyp³aca 10 mld z³ (5
mld wyp³acaj¹ chorym pracodawcy, którzy ponosz¹ koszty
wynagrodzenia za maksymalnie 33 dni choroby w roku). ZUS
w minionym roku przeprowadzi³ 431,5 tys. kontroli, co pozwoli³o
ujawniæ 17,1 tys. nies³usznie pobieranych œwiadczeñ na kwotê
12,7 mln z³.

“

Fot.: Pixabay.com

zwolnienie lekarskie (Ÿród³o ZUS)

266 mln dni - tyle przebywaj¹ na zwolnieniu
lekarskim Polscy pracownicy (Ÿród³o ZUS)

Wydarzenia organizowane przez S¹decki Urz¹d Pracy
w ramach Tygodnia z Ma³opolskim Urzêdem Pracy
23 -29 stycznia 2017 r.
- Grupowa Informacja Zawodowa na temat us³ug
i instrumentów Rynku Pracy realizowanych w SUP
23 i 24 stycznia - siedziba SUP, godz. 11:00
- ŒledŸ nas codziennie na Facebook, bêdziemy zamieszczaæ
krótkie informacje dotycz¹cych us³ug Urzêdu!
www.facebook.pl/SadeckiRynekPracy
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„Wspieramy setki s¹deckich przedsiêbiorców”
O s¹deckiej przedsiêbiorczoœci, o konkursie „Przedsiêbiorca 2016 - Mój Sposób na biznes”, o wsparciu,
jakie daje Urz¹d Miasta i podleg³e placówki s¹deckim makro i mikroprzedsiêbiorcom, rozmawiamy
z Ryszardem Nowakiem, prezydentem Nowego S¹cza.

Cieszy mnie, ¿e z roku na rok uczestników tego konkursu jest
coraz wiêcej. Tym bardziej, ¿e pojawia siê coraz liczniejsze
grono m³odych osób, które widz¹, ¿e ich sposób na biznes to
równie¿ ich sposób na ¿ycie. Chcia³bym, aby ka¿da
z tych firm, ale te¿ ka¿dy, kto otwiera swoj¹ dzia³alnoœæ w Nowym S¹czu i na S¹decczyŸnie, w szybkim czasie sta³ siê cz³onkiem „klubu milionerów”. Organizacjê samego wydarzenia
oceniam bardzo dobrze. Urz¹d Miasta we wspó³pracy z licznymi partnerami pokaza³, ¿e przedsiêbiorczoœæ s¹deczan i rozwój lokalnych firm jest wa¿ny nie tylko dla nich samych. Wszystkie lokalne przedsiêwziêcia i inicjatywy zas³uguj¹ na wsparcie i promocjê. Temu s³u¿y równie¿ organizowany ju¿ od 9 lat
konkurs.
S¹decczyzna to pere³ka polskiej przedsiêbiorczoœci?

Fot.: UMNS

Nowy S¹cz jest, jak pokazuj¹ liczne dane, zag³êbiem milionerów. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e jest to wynik ich bardzo
ciê¿kiej pracy, przedsiêbiorczoœci i wytrwa³oœci w d¹¿eniu do
realizacji zamierzeñ i celów. Historia pokazuje, ¿e my - jako s¹deczanie - jesteœmy przyzwyczajeni do ciê¿kiej pracy bez ogl¹dania siê na przeciwnoœci losu. Wierzê, ¿e ka¿dy s¹deczanin
ma szansê na spe³nianie swoich marzeñ zawodowych w sposób, który zapewni mu dobre i szczêœliwe ¿ycie.

zku z tym w 2012 roku wprowadziliœmy tak¿e stawki preferencyjne podatku od nieruchomoœci dla rzemios³a. Mocnym
wsparciem przedsiêbiorczoœci by³o dofinansowanie rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej ze œrodków S¹deckiego
Urzêdu Pracy nie dla dziesi¹tek, ale dla setek m³odych przedsiêbiorców. To tylko kilka z wielu przyk³adów, w jaki sposób
wspieramy s¹deckich przedsiêbiorców.
Urz¹d Miasta w najbli¿szym czasie planuje jakieœ znacz¹ce wydarzenie w dziedzinie przedsiêbiorczoœci?
Od listopada ubieg³ego roku realizujemy ju¿ V. edycjê projektu
„W³¹cz myœlenie. Postaw na przedsiêbiorczoœæ”. Projektu,
w którym bior¹ udzia³ uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych
z Nowego S¹cza i Powiatu Nowos¹deckiego. Projekt jest odpowiedzi¹ na potrzeby i oczekiwania m³odych ludzi w zakresie
zdobywania wiedzy ekonomicznej i rozwijania przedsiêbiorczego myœlenia. Z roku na rok zauwa¿a siê coraz wiêksz¹ aktywnoœæ m³odzie¿y, a w poprzedniej edycji udzia³ wziê³o ponad
550 uczniów. Projekt „W³¹cz myœlenie. Postaw na przedsiêbiorczoœæ” jest impulsem do spotkañ, zacieœniania wiêzi i nawi¹zywania wspó³pracy m³odzie¿y z przedsiêbiorcami. Uczestnicz¹c w projekcie m³odzie¿ ma okazjê, niekiedy pierwszy
raz w swoim ¿yciu, spotkaæ lokalnych przedsiêbiorców, nie tylko dzia³aj¹cych na rynku s¹deckim, ale tak¿e liderów
gospodarki œwiatowej.

“

W

listopadzie mia³a miejsce IX edycja konkursu
„Przedsiêbiorca 2016 - Mój Sposób na Biznes".
Jak Pan podsumuje organizacjê wydarzenia?

Mocnym wsparciem przedsiêbiorczoœci
by³o dofinansowanie rozpoczêcia dzia³alnoœci
gospodarczej ze œrodków S¹deckiego Urzêdu
Pracy nie dla dziesi¹tek, ale dla setek
m³odych przedsiêbiorców.

Czego chcia³by Pan ¿yczyæ przedsiêbiorcom w nowym,
2017 roku?

Prezydent Nowego S¹cza Ryszard Nowak

W jaki sposób miasto wspiera przedsiêbiorców?
- Przede wszystkim nie przeszkadza – powiedzia³ z uœmiechem prezydent Ryszard Nowak. – Na przestrzeni 10-ciu lat
mojej prezydentury Urz¹d Miasta podj¹³ liczne inicjatywy w celu wspierania przedsiêbiorczoœci mieszkañców Nowego S¹cza. Do jednej z najbardziej znacz¹cych nale¿¹ podjête przez
Radê Miasta Nowego S¹cza uchwa³y, które daj¹ przedsiêbiorcom mo¿liwoœæ skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomoœci. Proszê pamiêtaæ, ¿e myœlimy zarówno o tych najwiêkszych, jak i tych najmniejszych przedsiêbiorcach. W zwi¹-

¯yczê naszym, s¹deckim przedsiêbiorcom, aby nadal byli odwa¿ni i kreatywni, poniewa¿ tylko w ten sposób bêd¹ mogli
sprostaæ wyzwaniom, jakie stawia przed nimi wspó³czesny rynek. ¯yczê im tak¿e niczym nieograniczonej wyobraŸni, by potrafili dostrzec szanse tam, gdzie inni ich nie widz¹. Spokoju, by
konsekwentnie realizowali przyjête za³o¿enia oraz marzeñ,
które - staj¹c siê celami - zmieniaj¹ rzeczywistoœæ na lepsze.
Mogê zapewniæ, ¿e w nowym roku zrobiê wiele, aby kontynuowaæ politykê wspierania rozwoju s¹deckich przedsiêbiorców.
Dziêkujê za rozmowê.
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Rewitalizacja, czyli zmiana na lepsze!
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Nowego S¹cza radni jednog³oœnie przyjêli Gminny Program
Rewitalizacji Miasta Nowego S¹cza na lata 2016-2022. Szczegó³y podejmowanej uchwa³y przedstawi³
zastêpca prezydenta Wojciech Piech.

Program rewitalizacji to: inicjowany,
opracowany i uchwalony przez
samorz¹d gminy wieloletni program
dzia³añ w sferze spo³ecznej,
ekonomicznej, przestrzennej,
œrodowiskowej, kulturowej
i technicznej, zmierzaj¹cy
do stworzenia warunków
dla zrównowa¿onego
rozwoju - mówi
Wojciech Piech
Wiceprezydent
Nowego S¹cza

Fot.: SUP

G

minny Program Restrukturyzacji Miasta Nowego S¹cza
to niezwykle istotny dokument, mo¿na powiedzieæ strategiczny, bo o tyle inny od wszystkich dokumentów,
które pañstwo przyjmujecie. Jego autorami i wspó³autorami s¹
mieszkañcy Nowego S¹cza, spo³ecznoœci lokalne, organizacje
pozarz¹dowe, stowarzyszenia, zarz¹dy osiedli i oczywiœcie
Urz¹d Miasta Nowego S¹cza. Dzisiaj stwarzamy szansê
wszystkim interesariuszom, którzy z³o¿yli 22 projekty
rewitalizacyjne do realizacji tych wszystkich programów i z³o¿enia w stosownym czasie wniosków o dofinansowanie
w Urzêdzie Marsza³kowskim – podkreœla zastêpca prezydenta,
Wojciech Piech.
Uchwa³a podjêta przez radnych w dniu 29 grudnia by³a trzeci¹
z kolei dotycz¹c¹ Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Nowego S¹cza. Prace rozpoczê³y siê w pierwszym kwartale
ubieg³ego roku, a jej pierwszym efektem by³a podjêta
w kwietniu uchwa³a wyznaczaj¹ca granice obszaru
rewitalizacji. Wynika³y one z wczeœniej przeprowadzonej
diagnozy i objê³y cztery osiedla: Stare Miasto, Centrum,
Kiliñskiego oraz Przydworcowe.
Wyjaœniaj¹c kwestiê samej idei programu rewitalizacji,
prezydent Ryszard Nowak podkreœla, ¿e u¿ywane przez
ustawodawcê okreœlenia s¹ zbyt dosadne i mog¹ tworzyæ
negatywn¹ atmosferê wokó³ terminu, który powinien byæ
traktowany bardzo szeroko. – Warto wspomnieæ tu o okreœleniu
obszar zdegradowany, tak czêsto i chêtnie u¿ywanym przez

dziennikarzy. A przecie¿ obszary czterech osiedli, wyznaczone
podczas przeprowadzonej diagnozy, w sensie dos³ownym nie
mog¹ byæ traktowane w taki sposób, raczej jako obszar wymagaj¹cy pewnej pomocy i w³aœnie ukierunkowanej na konkretny
problem rewitalizacji – mówi prezydent.
Kolejnym krokiem by³a podjêta w lipcu uchwa³a o przyst¹pieniu
do sporz¹dzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowego S¹cza na lata 2016-2022. – Œladem tej uchwa³y zosta³y
podjête szeroko zakrojone konsultacje spo³eczne, odby³y siê liczne warsztaty i spotkania tematyczne. To w efekcie tych wszystkich, przeprowadzonych w bie¿¹cym roku prac przedstawiamy pañstwu Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowego S¹cza na lata 2016-22 – mówi³ w grudniu do radnych jeszcze przed g³osowaniem nad uchwa³¹ Wojciech Piech. Zastêpca prezydenta podkreœla³, ¿e na podstawie ustalonego
przez Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego harmonogramu
mo¿na spodziewaæ siê, ¿e nabór wniosków rewitalizacyjnych
rozpocznie siê z pocz¹tkiem drugiego kwarta³u 2017 roku i powinien zakoñczyæ siê w czerwcu 2017 r. – Dlatego w interesie
nas wszystkich, spo³ecznoœci lokalnych Nowego S¹cza, stowarzyszeñ, organizacji pozarz¹dowych, instytucji i grup obywatelskich jest to, aby ta uchwa³a zosta³a przyjêta mo¿liwie jak
najszybciej – zaznacza³ wiceprezydent Piech, który podziêkowa³ równie¿ wszystkim osobom, bior¹cymy udzia³
w przygotowaniu programu, a w szczególnoœci cz³onkom
zespo³u weryfikuj¹cemu.
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„Pomoc d³u¿nikom w ZUS-ie”
Nowos¹decki ZUS wprowadzi³ od 30 grudnia 2016 r. now¹ us³ugê – doradztwo w sprawach ulg
i umorzeñ. – Zmienia siê sposób obs³ugi klientów z zad³u¿eniem w ZUS. Teraz przypominaæ bêdzie
bezpoœredni¹ obs³ugê klienta firmowego w banku. Zad³u¿onemu p³atnikowi sk³adek na ka¿dym etapie
rozpatrzenia sprawy bêdzie pomagaæ ten sam pracownik Zak³adu. Doradzi on przy kompletowaniu
dokumentów i sk³adaniu wniosku oraz poprowadzi krok po kroku przez wszystkie inne formalnoœci – mówi
Anna Szaniawska, regionalny rzecznik prasowy ZUS.
Us³uga doradcy do spraw ulg i umorzeñ realizowana bêdzie
w nowos¹deckim oddziale ZUS przy ul. Sienkiewicza 77, a tak¿e w drugim budynku oddzia³u przy ul. Wêgierskiej 11.
Fot.: Pixabay.com

T

a sama osoba skontaktuje siê z petentem na ka¿dym
etapie sprawy, dlatego bêdzie zna³a wszystkie
szczegó³y zwi¹zane z danym przypadkiem. To na
pewno pozytywnie wp³ynie na wspó³pracê pomiêdzy doradc¹
ZUS a przedsiêbiorc¹ i pomo¿e dobraæ najlepsz¹ formê
pomocy – dodaje.
Doradcy bêd¹ wspomagaæ p³atników sk³adek m.in. w sprawach dotycz¹cych:
• roz³o¿enia zad³u¿enia na raty,
• odroczenia terminu p³atnoœci sk³adek,
• utrzymania w mocy zawartej ju¿ umowy,
• zmiany warunków udzielonej ju¿ ulgi,
• ponownego rozpatrzeniem wniosku o umorzenie nale¿noœci
z tytu³u sk³adek.

Pracownicy ZUS-u doradz¹ jak sp³aciæ zad³u¿enie, by móc póŸniej funkcjonowaæ normalnie...

Rekrutacja trwa!
S¹decka Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z Fundacj¹
Promocji Nauki i Kreatywnoœci zachêca do udzia³u w projekcie
„Program aktywnego w³¹czenia osób niepracuj¹cych z Nowego
S¹cza i Powiatu Nowos¹deckiego" wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Udzia³ w projekcie jest
bezp³atny i przewiduje wiele ciekawych opcji rozwojowych.
W ramach projektu organizatorzy oferuj¹:
*

Identyfikacjê indywidualnych potrzeb oraz potencja³ów

*

Wyjazdowe poradnictwo psychospo³eczne

*

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

* Trening kompetencji i umiejêtnoœci spo³ecznych
*

Indywidualne poradnictwo zawodowe

*

Warsztaty zaradnoœci i samodzielnoœci

*

Indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie

*

Warsztaty robotyki w formie zabawy playful-learning

*

Warsztaty szachowe

*

Kursy zawodowe (indywidualnie dobierane)

*

6- miesiêczne sta¿e zawodowe

* 12-miesiêczne zatrudnienie subsydiowane u pracodawców
z terenu Nowego S¹cza i powiatu nowos¹deckiego.
Organizatorzy zapewniaj¹ nocleg, wy¿ywienie, zwrot kosztów
dojazdu, stypendia szkoleniowe, sta¿owe, œwietn¹ ekipê trenersk¹, a tak¿e wiele innych atrakcji.

Wiêcej informacji: www.sarr.com.pl, tel. 18 440 81 63
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S¥DECKI URZ¥D PRACY

Bezrobocie w dó³

Grudzieñ potwierdzi³ tendencjê spadku bezrobocia w 2016 roku w Nowym S¹czu.
Bezrobocie sukcesywnie spada od lutego br. Stan na 31 grudnia 2016 r.: w S¹deckim Urzêdzie Pracy zarejestrowanych bezrobotnych jest 2877 osób, a wiêc
o 586 osób mniej ni¿ w grudniu rok wczeœniej. Stopa bezrobocia nie zmieni³a siê ju¿
od czterech miesiêcy i na koniec listopada wynosi³a 6,3%.
.

U

prawnionych do korzystania z zasi³ku w listopadzie

(143). W porównaniu z listopadem liczba podjêæ pracy nie

by³o 376 osób, co stanowi 13,06 proc. ogó³u zare-

zmieni³a siê. Z finansowego wsparcia urzêdu w podjêciu pracy

jestrowanych bezrobotnych. W porównaniu z listo-

skorzysta³o 69 osób. G³ównie by³y to dofinansowania pro-

padem br. ich stosunek zwiêkszy³ siê o 0,3 proc.

wadzenia dzia³alnoœci gospodarczej (43 osoby), refundacji ko-

W grudniu z ewidencji wy³¹czono 338 osób. G³ówny powód

sztów zatrudnienia bezrobotnego (10 osób), bony zasie-

utraty statusu to podjêcie pracy (212 os.). W tym: 43 osoby

dleniowe ( 2 osoby). Z koñcem miesi¹ca 90 osób odbywa³o

otrzyma³y dofinansowanie na prowadzenie w³asnej dzia-

sta¿, 116 by³o zatrudnionych przy pracach interwencyjnych,

³alnoœci gospodarczej, 9 osób rozpoczê³o sta¿, a kolejnych

a kolejnych 10 w ramach robót publicznych. 13 osób naby³o pra-

8 osób rozpoczê³o szkolenia. Z tytu³u niepotwierdzenia gotowo-

wo do dodatku aktywizacyjnego, czyli podjê³y one pracê w okre-

œci do pracy status straci³y 64 osoby. Mo¿na przyj¹æ, ¿e w tej

sie przys³ugiwania prawa do zasi³ku dla bezrobotnych. £¹cznie

grupie s¹ osoby, które podjê³y pracê nie informuj¹c o tym fakcie

uprawnionych do tego œwiadczenia z koñcem grudnia by³o 20

urzêdu. W zwi¹zku z nabyciem praw do œwiadczenia przed-

osób.

emerytalnego status osoby bezrobotnej straci³o 8 osób.

Zarejestrowani
WskaŸnik osób bêd¹cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy
w stosunku do listopada minimalnie siê zmniejszy³ (o 1,4%) i pozostaje na poziomie 86,16 proc. ogó³u zarejestrowanych (2877
os.), czyli 2479 osób. W tej grupie przewa¿aj¹ d³ugotrwale bezrobotni oraz osoby powy¿ej 50. roku ¿ycia.
Grudzieñ to kolejny miesi¹c, w którym spad³ udzia³ kobiet zarejestrowanych w urzêdzie. Obecnie stanowi 54,74 proc. ogó³u
bezrobotnych (1575 kobiet, czyli o 56 mniej ni¿ w listopadzie

O 586 osób zmala³a iloœæ zarejestrowanych osób w SUP w stosunku rok do roku

br.). Nale¿y podkreœliæ, ¿e proporcja wy³¹czeñ coraz bardziej
dotyczy kobiet. W grudniu wy³¹czono z ewidencji zareje-

W grudniu wp³ynê³o do SUP 112 ofert pracy od przedsiêbior-

strowanych osób bezrobotnych 154 mê¿czyzn i 184 kobiety.

ców, czyli o 65 mniej ni¿ w poprzednim miesi¹cu. Oferty, którymi

Podobny jest wskaŸnik utraty statusu osoby bezrobotnej

dysponowa³ urz¹d, dotyczy³y g³ównie sprzedawców, kierowców

“

z powodu niepotwierdzenia gotowoœci do pracy, czêœciej trac¹
go mê¿czyŸni (38), ni¿ kobiety (26).

oraz bran¿y gastronomicznej. Pojawia³y siê równie¿ oferty dla
pracowników biurowych oraz pracowników fizycznych. Niestety, w grudniu wp³ynê³y do urzêdu dwa zg³oszenia zwolnieñ

W grudniu 212 osób podjê³o pracê,

grupowych. Prywatne firmy planuj¹ redukcjê zatrudnienia o 38

z czego 67,45 proc. stanowi³y podjêcia pracy

osób.

niesubsydiowanej

Zdecydowana wiêkszoœæ bezrobotnych zarejestrowanych
w SUP (2870 osób z 2877 zarejestrowanych) posiada³o ustalony profil pomocy. Przypomnijmy, ¿e ka¿demu bezrobotnemu

Podjêcia pracy

przypisany zostaje jeden z trzech profili: od I, gdzie wymagana

Jak wspomniano wczeœniej: w grudniu 212 osób podjê³o pracê,

pomoc sprowadza siê w zasadzie do poœrednictwa pracy; przez

z czego 67,45 proc. stanowi³y podjêcia pracy niesubsydiowanej

II, gdzie bezrobotny mo¿e korzystaæ z wiêkszoœci form wspar-
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wski, równie¿ odnotowano spadek bezrobocia. Najwy¿sz¹ stopê bezrobocia rejestrowanego zanotowano w powiecie nowocia; do III profilu, gdzie stosowane formy wsparcia s¹ ogra-

s¹deckim (10,2 proc.), limanowskim – 9,9 proc., natomiast

niczone do Programu „Aktywizacja i Integracja”, dzia³añ akty-

w powiecie gorlickim 8,6 proc.

wizacyjnych zleconych przez Wojewódzki Urz¹d Pracy oraz
skierowania do podjêcia pracy w spó³dzielni socjalnej za-

Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu jest ni¿sza w porównaniu do

k³adanej przez osoby prawne. Osobie zakwalifikowanej do III

Ma³opolski (6,6 proc.) i kraju (8,2 proc.). Porównywalny z No-

profilu nie mo¿na natomiast przed³o¿yæ zwyk³ej oferty pracy, tak

wym S¹czem pod wzglêdem potencja³u demograficznego

jak ma to miejsce w przypadku pozosta³ych dwóch profili. Na

i gospodarczego Tarnów notuje stopê bezrobocia na poziomie

koniec miesi¹ca 1354 zarejestrowanych osób zosta³o zakwa-

7 proc. Najni¿sze bezrobocie rejestrowane w Ma³opolsce trady-

lifikowanych do II profilu pomocy, a 1433 osoby mia³o ustalony

cyjnie zanotowano w Krakowie (3,7 proc.), a najwy¿sze (13,6

III profil wsparcia. Osób uznanych za te, które powinny znaleŸæ

proc.) w powiecie d¹browskim.

koniec grudnia 83. Zdecydowana wiêkszoœæ zarejestrowanych bezrobotnych zosta³a objêta Indywidualnym Planem Dzia³ania. IPD to nic innego jak nakreœlenie œcie¿ki po-

“

zatrudnienie bez wiêkszego wsparcia ze strony urzêdu by³o na

W ujêciu rocznym obserwujemy bardzo
wyraŸny spadek stopy bezrobocia
w Nowym S¹czu - o 1,5 %

wrotu osoby bezrobotnej na rynek pracy. Zawiera ona listê
czynnoœci, które maj¹ wykonaæ obydwie strony, zarówno bezrobotny, jak i urz¹d. IPD przygotowuj¹ doradcy klienta wspólnie

G³ówny Urz¹d Statystyczny oblicza stopê bezrobocia jako pro-

z bezrobotnym. Dzia³ania zaplanowane w ramach IPD s¹ uza-

centowy udzia³ liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludnoœci

le¿nione od wczeœniej ustalonego profilu wsparcia. W grudniu

aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek bud-

przygotowano IPD dla 298 bezrobotnych, a ³¹czna liczba osób

¿etowych, prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie obrony naro-

realizuj¹cych IPD wynosi³a 2669 osób.

dowej i bezpieczeñstwa publicznego.

Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu

Bezrobocie w Polsce – nadal niskie

6,3 proc. – tyle wynios³a stopa bezrobocia rejestrowanego

Stopa bezrobocia rejestrowanego w listopadzie w Polsce wy-

w Nowym S¹czu w koñcu listopada 2016 r. (ostatnie dane

nios³a 8,2 proc., Czyli nie zmieni³a siê w porównaniu do paŸ-

G³ównego Urzêdu Statystycznego). Statystyki GUS-u do-

dziernika br. To tyle samo co przed miesi¹cem, ale o 1,4 p. proc.

tycz¹ce stopy bezrobocia ukazuj¹ siê póŸniej ni¿ dane liczbowe

mniej ni¿ przed rokiem. Tak wyœrubowanego wyniku nie by³o od

z powiatowych urzêdów pracy, dlatego te¿ dane te publikujemy

pocz¹tku analiz GUS, a wiêc od 2000 r.

w grudniu.

Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu od 4 miesiêcy pozostaje bez zmian

W stosunku do paŸdziernika stopa bezrobocia w Nowym S¹czu
nie zmieni³a siê. W ujêciu rocznym obserwujemy jednak wyraŸny spadek, o 1,2 pkt. proc. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e w œlad
za delikatnym spadkiem liczby bezrobotnych w grudniu, stopa
bezrobocia mo¿e nadal pozostaæ na tym samym poziomie.
Wed³ug G³ównego Urzêdu Statystycznego w koñcu listopada
W pozosta³ych powiatach subregionu s¹deckiego, obejmu-

br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzêdach pracy

j¹cego trzy powiaty ziemskie: nowos¹decki, gorlicki i limano-

ukszta³towa³a siê na poziomie 1 mln 313 tys. osób, tj. niezna-
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Eurostat szacuje, ¿e 20 mln 429 tys. Europejczyków nie mia³o
w przedostatnim miesi¹cu ubieg³ego roku pracy, z czego 15
znacznie zwiêkszy³a siê w porównaniu z poprzednim miesi¹-

mln 898 tys. w strefie euro. W porównaniu z paŸdziernikiem

cem (o 0,4 proc., czyli o 5,7 tys.), ale obni¿y³a w porównaniu

liczba bezrobotnych spad³a w "28" o 41 tys., natomiast w euro-

z listopadem ub. roku (o 14,2 proc., czyli o 217 tys.).

landzie o 15 tys. Liczby te s¹ zdecydowanie wiêksze, jeœli porówna siê rok do roku. Miêdzy listopadem 2015 i 2016 r. w UE

Najni¿sza stopa bezrobocia by³a w województwie wielko-

przyby³o 1 mln 552 tys. miejsc pracy, z czego 972 tys. w strefie

polskim - 5 proc., najwy¿sza w warmiñsko-mazurskim - 13,9

euro.

proc. W porównaniu z paŸdziernikiem br. zmniejszy³a siê w województwach ³ódzkim i mazowieckim (po 0,1 proc.), a zwiêk-

Najni¿sze bezrobocie odnotowywano w Czechach (3,7 proc.),

szy³a w województwach: lubelskim, œwiêtokrzyskim, warmiñ-

najwy¿sze w Grecji - 23,1 proc. Polska z wynikiem 6 proc. zna-

sko-mazurskim (po 0,2 proc.) oraz kujawsko-pomorskim,

laz³a siê na 9. pozycji w UE za Niemcami, Wêgrami, Malt¹,

podkarpackim, zachodniopomorskim (po 0,1 proc.).

Wielka Brytani¹, Holandi¹, Rumuni¹ i Austri¹. Najwy¿sza stopa bezrobocia by³a w Grecji, Hiszpanii (19,2 proc.) oraz na Cy-

Jednak - jak podkreœli³ GUS - w porównaniu z listopadem ub.

prze (14,2 proc.).

roku stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszy³a siê we
wszystkich województwach. Najbardziej w zachodniopo-

Powy¿ej œredniej unijnej by³y te¿ W³ochy (11,9 proc.) oraz Fra-

morskim (o 2,3 proc.) i warmiñsko-mazurskim (o 2,0 proc.),

ncja (9,5 proc.). Najwiêksza gospodarka eurolandu Niemcy by-

a w najmniej - w województwie opolskim (o 0,9 proc.).

³a pod tym wzglêdem na bardzo wysokiej drugiej pozycji z wynikiem 4,1 proc.

W strukturze bezrobotnych zarejestrowanych w urzêdach pracy udzia³ kobiet w koñcu listopada br. by³ wy¿szy ni¿ przed ro-

Najwiêkszy problem mia³a Grecja, gdzie bezrobocie m³odych

kiem o 1,2 proc. i wyniós³ 53,9 proc. Zwiêkszy³ siê nieznacznie

wynosi³o 46,1 proc. (dane za wrzesieñ). Niewiele lepiej sy-

udzia³ osób nieposiadaj¹cych kwalifikacji zawodowych (o 0,1

tuacja wygada³a w Hiszpanii, gdzie bezrobocie wynosi³o 44,4

proc., do 30,8 proc.).

proc. i we W³oszech, gdzie bez pracy by³o 39,4 proc. m³odych
do 25 roku ¿ycia.

Zmniejszy³ siê za to udzia³ osób dot¹d niepracuj¹cych (o 1,4
proc., do 14,9 proc.) oraz absolwentów (o 0,6 proc. do 4 proc.).

W znacznie lepszej sytuacji s¹ m³ode osoby poszukuj¹ce

Podobnie jak wczeœniej prawa do zasi³ków nie mia³o 86,4 proc.

pracy w Niemczech, gdzie bezrobocie wœród m³odzie¿y wy-

bezrobotnych.

nosi³o 6,7 proc., Holandii (10,3 proc.), Austrii (10,4 proc.) i Czechach (10,6 proc.). W Polsce w listopadzie 2016 roku bezro-

Bezrobocie w Unii Europejskiej

bocie wœród osób do 25 roku ¿ycia wynosi³o 18,1 proc. w po-

Stopa bezrobocia w strefie euro nie zmieni³a siê w stosunku

równaniu do 20 proc. rok wczeœniej.

paŸdziernika i wynosi 9,8 proc., - poda³ unijny urz¹d statystyczny Eurostat. Jest na najni¿szym poziomie od lipca 2009 r.

Stopa bezrobocia w procentach na koniec listopada bie¿¹cego

Eurostat mierzy zharmonizowan¹ stopê bezrobocia jako pro-

Czechy (3,7); Niemcy (4,1); Wielka Brytania (4,8); Wêgry (4,6);

roku w poszczególnych krajach Unii Europejskiej: Malta (4,8);
cent osób w wieku 15-74 lata pozostaj¹cych bez pracy, zdol-

Holandia (5,6); Luxemburg (6,2); Austria (5,8); Polska (6); Ru-

Fot.: Pixabay.com
nych podj¹æ zatrudnienie w ci¹gu najbli¿szych dwóch
tygodni,

munia (5,7); Estonia (7,4); Szwecja (6,8); Bu³garia (7,1); Ir-

którzy aktywnie poszukiwali pracy w ci¹gu ostatnich tygodni

landia (7,3); S³owenia (7,6); Belgia (7,6); Finlandia (8,8); S³o-

w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w da-

wacja (9); Francja (9,5); £otwa (9,6); Portugalia (10,5); W³ochy

nym kraju.

(11,9); Cypr (14,2); Chorwacja (11,4); Hiszpania (19,2); Grecja
(23).

Z danych biura statystycznego UE wynika, ¿e bezrobocie
w UE spad³o w listopadzie 2016 r. do poziomu 8,3 proc. wobec

W Stanach Zjednoczonych w listopadzie bezrobocie spad³o

8,4 proc. miesi¹c wczeœniej. W listopadzie 2015 r. bezrobocie

w stosunku do paŸdziernika br. i wynios³o 4,6 proc. (zmiana

w UE wynosi³o 9 proc.

o 0,3 proc.). W Turcji bezrobocie w sierpniu br. wynosi³o 11,4
proc., a w Japonii by³o na poziomie 3,1 proc. – wzrost o 0,1
proc.
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Struktura bezrobocia w S¹decki Urzêdzie Pracy
Prezentujemy opracowan¹ przez SUP strukturê osób bezrobotnych ze wzglêdu na wybrane charakterystyki takie jak: p³eæ, wiek, wykszta³cenie, sta¿ pracy, okres pozostawania bez pracy. Przygotowane
dane dotycz¹ wielkoœci wg stanu na dzieñ 31 grudnia 2016 r.

Kobiety stanowi¹ ponad po³owê osób zarejestrowanych w S¹deckim Urzêdzie Pracy. Wg
stanu na dzieñ 31 grudnia 2016 r. liczba bezrobotnych kobiet wynosi³a
1 575, a ich udzia³ w ogólnej liczbie bezrobotnych
stanowi³ 54,7 proc. Porównuj¹c udzia³ kobiet
w ogólnej strukturze
osób bezrobotnych ze
stanem z koñca roku
2015 odnotowany zosta³
spadek o 1,05 pkt. proc.
(Patrz wykres obok)

Wœród osób zarejestrowanych w S¹deckim Urzêdzie Pracy
przewa¿a³y osoby z wykszta³ceniem policealnym œrednim
zawodowym (25,7 proc.) oraz zasadniczym zawodowym (25,3
proc.). Osoby z wykszta³ceniem gimnazjalnym i poni¿ej stano-

wi³y 18,6 proc ogó³u bezrobotnych a osoby z wy¿szym
wykszta³ceniem 18,5 proc. Najni¿szy odsetek stanowi³y osoby
z wykszta³ceniem œrednim ogólnokszta³c¹cym ( 12,0 proc.).
(Patrz wykres poni¿ej)
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Wg stanu na koniec 2016 r. 12,7 proc. zarejestrowanych bezrobotnych nie posiada³o wczeœniej kontaktu z rynkiem pracy.
Dotyczy³o to co 8- go bezrobotnego. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e w porównaniu ze stanem z 2015 roku udzia³ osób nieposiadaj¹cych sta¿u pracy zmniejszy³ siê o 0,2 pkt. proc. Najwiêksza liczba osób legitymowa³a siê sta¿em pracy od 1 do 5 lat
(23,5 proc.), natomiast najmniej osób posiada³o sta¿ pracy 30
lat i wiêcej- 101 osób, co stanowi³o 3,5 proc. ogólnej liczby bezrobotnych.
(Patrz wykres po prawej)

Analizuj¹c strukturê wiekow¹ osób zarejestrowanych w S¹deckim Urzêdzie Pracy mo¿na zauwa¿yæ, ¿e najliczniej reprezentowan¹ grup¹ wiekow¹ by³y osoby w wieku 25-34 lata oraz
35-44 lata. Grupy te stanowi³y odpowiednio 30,2 proc. i 23,3
proc. ogólnej liczby bezrobotnych. Najm³odsza grupa bezrobotnych (18-24 lata) stanowi³a 10,6 proc. (odnotowano spadek
o 2,8 pkt proc.), a osoby powy¿ej 505. roku ¿ycia 16,7 proc.
(wzrost o 1,6 pkt proc.). W strukturze osób bezrobotnych na
przestrzeni ostatnich lat daje siê zauwa¿yæ spadek udzia³u
osób w wieku 18-24 lata oraz wzrost udzia³u osób po 55. r. ¿.
(Patrz wykres po lewej)

Bezrobocie rodzinne
Bezrobociem rodzinnym, czyli z rodzin, w których wiêcej ni¿ jedna osoba jest bezrobotna, wg stanu na
koniec 2016 roku objête by³y 532 osoby z 242 rodzin, czyli 18,5 proc. ogó³u bezrobotnych zarejestrowanych w S¹deckim Urzêdzie Pracy. W stosunku do stanu z koñca 2015 r. nast¹pi³ spadek o 270 osób
(124 rodziny). Udzia³ osób nale¿¹cych do grupy bezrobocia rodzinnego w ogólnej liczbie osób bezrobotnych spad³ w 2016 r. o 4,6 pkt proc.

S

truktura osób objêtych bezrobociem rodzinnym znacznie
odbiega od ogólnej struktury bezrobotnych zarejestrowanych w SUP. W grupie osób objêtych bezrobociem rodzinnym przewa¿aj¹ osoby s³abiej wykszta³cone.
Procentowy udzia³ osób z wykszta³ceniem gimnazjalnym i poni¿ej jest o 13,2 proc. wy¿szy ni¿ udzia³ tej samej grupy w ogólnej strukturze bezrobotnych. Wœród osób z wykszta³ceniem
wy¿szym oraz policealnym i œrednim zawodowym udzia³y te s¹
z kolei odpowiednio ni¿sze o 9,1 proc.
oraz 7,1 proc..

mniejszy udzia³ osób powy¿ej 35 r. ¿.
Kolejna grupa obejmuje osoby nale¿¹ce do bezrobocia rodzinnego, tj. osoby z rodzin, w których wiêcej ni¿ jedna osoba jest
bezrobotna. Grupa ta, mimo i¿ nie zosta³a wyszczególniona
w ustawie o promocji zatrudnienia, jest od wielu lat na bie¿¹co
monitorowana przez S¹decki Urz¹d Pracy.

Równie¿ porównanie struktury bezrobocia rodzinnego wg kryterium sta¿u pracy
wskazuje na wiêksze trudnoœci ze znalezieniem zatrudnienia oraz jego utrzymaniem przez osoby z grupy.
Udzia³ osób bez sta¿u pracy w analizowanej grupie jest o 7 proc. wy¿szy ni¿
w ogólnej strukturze bezrobotnych, natomiast udzia³ osób ze sta¿em pracy powy¿ej 10 lat o 9,5 proc. ni¿szy. Struktura
osób wg czasu pozostawania bez pracy
w obu porównywanych strukturach jest
bardzo zbli¿ona natomiast analiza wieku
wskazuje na wy¿szy udzia³ osób w wieku
18-34 lata (o 5,3 proc.) oraz odpowiednio
Od 2013 roku bezrobocie rodzinne stale i znacz¹co spada
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Kronika Gospodarcza

Firma k³ad³a równie¿ mocny akcent na wspieranie wszelakich
dzia³añ spo³ecznych. Jedn¹ z nich jest fina³ akcji „Spe³nij marzenie o bezpieczeñstwie”, do której zaproszono podopiecznych domów dziecka z ca³ej Polski. Akcja pozwoli³a zaanga¿owaæ do wspólnego dzia³ania lokalne spo³ecznoœci i zapewniæ

Lokomotywownia w s¹deckim Newagu
Newag, jeden z liderów na polskim „rynku kolejowym” zatrudniaj¹cy przesz³o 1800 pracowników oraz buduj¹cy najnowoczeœniejsze poci¹gi za setki milionów z³otych, rozpocz¹³ w Nowym S¹czu inwestycjê – budowê lokomotywowni. Nowy budynek powstaje w miejscu wyburzonej hali warsztatów kolejowych. Nowa hala produkcji lokomotyw powstaje na wskutek
zamkniêcia dzia³alnoœci prowadzonej przez Newag w Gliwicach. W hali produkowane bêd¹ lokomotywy elektryczne. Jak
zapewniaj¹ w³adze spó³ki, kondycja finansowa Newagu jest dobra. Zad³u¿enie jest niewielkie, oczekiwane przychody z przetargów mog¹ siê wahaæ w okolicach 3 mld z³ rocznie (w perspektywie 4 lat). Firma eksportuje równie¿ swoje produkty m.in.
do W³och czy Niemiec. Od 2013 r. spó³ka akcyjna Newag notoFot.: Newag.pl

wana jest przez Warszawsk¹ Gie³dê Papierów Wartoœciowych.

bezpieczeñstwo wychowankom placówek opiekuñczo-wychowawczych. Zwyciêzcy konkursu otrzymali produkty marki Wiœniowski, które bezp³atnie zamontowali partnerzy akcji.
Rok 2016 przyniós³ równie¿ wielkie œwiêto kibiców pi³karskich,
w którego celebracji nie mog³o zabrakn¹æ firmy Wiœniowski –
Oficjalnego Partnera Pi³karskiej Reprezentacji Polski. Podczas
turnieju Euro 2016 marka wspiera³a pi³karzy nie tylko na boisku.
Zadba³a tak¿e o bezpieczny transport bia³o-czerwonych na
zgrupowania, a w stadionowych kuluarach wspólnie z kibicami
zagrzewa³a ich do walki o zwyciêstwo.
- Sukcesywnie i rozwa¿nie poszerzamy swoj¹ obecnoœæ na rynkach zagranicznych. Prezentowana oferta spotyka siê z coraz
wiêkszym zainteresowaniem i uznaniem tamtejszych klientów.
Oczywiœcie, nie odpuszczamy dzia³añ na terenie Polski. Potwierdzeniem jest chocia¿by tytu³ Lidera Bran¿y przyznany nam
po raz pi¹ty z rzêdu przez Centrum Analiz Bran¿owych oraz nominacja do Nagrody Gospodarczej Prezydenta. To dla nas pozytywne podsumowanie tegorocznej dzia³alnoœci i potwierdzenie, i¿ obraliœmy w³aœciw¹ œcie¿kê rozwoju – mówi
Krystyna Baran, prezes firmy Wiœniowski.

Prace rozbiurkowe na terenie s¹deckiego Newagu

Kolejny produkt FAKRO z nagrod¹
Archiproducts, jeden z najwa¿niejszych portali internetowych zajmuj¹cych siê zagadnieniami z dziedziny architektury
na poziomie miêdzynarodowym, przeprowadzi³ pierwsz¹ edy-

Wiœniowski podsumowuje 2016 rok

cjê konkursu Archiproducts Design Award. Jedn¹ z nagród

Miniony, 2016 rok, firma Wiœniowski mo¿e uznaæ za bardzo

otrzyma³o okno do dachów p³askich DXW firmy FAKRO.

udany. By³ to czas intensywnej pracy na rzecz rozwoju przedsiêbiorstwa, dalszych inwestycji budowlanych, wielu odwa-

Do konkursu zg³oszonych zosta³o 490 produktów z 250 firm,

¿nych, biznesowych decyzji, a tak¿e pe³nych sukcesu dzia³añ

pochodz¹cych z 15 krajów. Okno dachowe FAKRO zdoby³o na-

spo³ecznych. W 2017 roku firma Wiœniowski zapewne nie zwol-

grodê „Best of category” w kategorii „Building Shell”.

ni tempa.

– Jest nam mi³o, ¿e po raz kolejny nowy produkt FAKRO do da-

Firma Wiœniowski w roku 2016 postawi³a silny akcent na roz-

chów p³askich otrzyma³ presti¿ow¹ nagrodê za nowoczesny

wój sieci dystrybucji i nowatorskie podejœcie do ekspozycji oraz

design. W kreacji innowacyjnych rozwi¹zañ, obok wzornictwa,

promocji swoich produktów. Budowa salonów ekspozycyjnych

bardzo wa¿na jest dla nas funkcjonalnoœæ spe³niaj¹ca wymogi

w podwarszawskich £omiankach oraz Rudzie Œl¹skiej to kolej-

ponadczasowych projektów architektonicznych. Okno DXW

ny krok w tym kierunku. Celem tego projektu by³a realizacji idei

doskonale sprawdza siê w zabudowie tarasu czy dachu

przestrzeni, w której klient indywidualny, partner handlowy, in-

zielonego. Pozwala na uzyskanie idealnie p³askiej powierzchni

westor czy architekt mo¿e na w³asne oczy sprawdziæ, jak fun-

dachu z zachowaniem wszystkich w³aœciwoœci okna dacho-

kcjonuj¹ produkty w warunkach codziennego u¿ytkowania.

wego – mówi S³awomir Gawlik, dyrektor marketingu Grupy

Planowane s¹ ju¿ nastêpne inwestycje tego typu – mówi

FAKRO.

Katarzyna Œwiderska, dyrektor marketingu firmy Wiœniowski.
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PROGNOZY

Prezentujemy Pañstwu jednoroczn¹ prognozê sytuacji w zawodach tzw.: „Barometr zawodów”. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównowa¿one i nadwy¿kowe. Zawody deficytowe to takie, w których w najbli¿szym roku nie powinno byæ trudnoœci ze znalezieniem pracy. Natomiast, w zawodach zrównowa¿onych liczba ofert
pracy bêdzie zbli¿ona do liczby osób zdolnych i chêtnych do podjêcia zatrudnienia w danym zawodzie. Zawody nadwy¿kowe to takie, w których znalezienie pracy mo¿e byæ trudniejsze ze wzglêdu na ma³e zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chêtnych do podjêcia pracy i spe³niaj¹cych wymagania pracodawców.

DZIA£ANIA SUP
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Gie³da pracy w S¹deckim Urzêdzie Pracy
W SUP mia³y miejsce trzy rekrutacje do pracy (tzw. gie³dy pracy). Osoby zarejestrowane w tutejszym
urzêdzie jako osoby bezrobotne lub poszukuj¹ce pracy, które zainteresowane by³y podjêciem pracy
w firmach Lamitex sp. z o.o., Us³ugi Szybkiej Obs³ugi McDonald’s lub Lumaro sp. z o.o., spotka³y siê z osobami rekrutuj¹cymi na dane stanowiska. Do urzêdu zg³osi³o siê blisko 50 osób, które z nadziej¹ patrzy³y
na wyniki naboru do pracy.
Zachêcamy wszystkie firmy do korzystania z tej, jak¿e skutecznej, formy rekrutacji oraz do sk³adania ofert pracy za poœrednictwem S¹deckiego Urzêdu Pracy.
Fot.: SUP

B

ardzo du¿ym zainteresowaniem cieszy³o siê stanowisko
operatora linii technicznej w spó³ce Lamitex, nieco
mniejszym praca w McDonaldzie i Lumaro – mówi S³awomir Ga³da, poœrednik pracy odpowiedzialny za bezpoœrednie kontakty z pracodawcami. – Takie gie³dy s¹ dla pracowników SUP sposobem na kontakt z pracodawc¹, na
sposób rekrutacji. Umawialiœmy uczestników spotkania na
gie³dê, informowaliœmy i promowaliœmy stanowiska pracy. Mamy nadziejê, ¿e zostanie wybrana jak najwiêksza liczba osób
z zarejestrowanych w naszej ewidencji – dodaje.
W czasach kiedy bardzo trudno o dobrego pracownika, takie
spotkania s¹ niezmiernie wa¿ne dla pracodawców. Podczas
rekrutacji maj¹ kontakt ze znaczn¹ liczb¹ chêtnych, potencjalnych pracowników i – prowadz¹c rozmowy kwalifikacyjne –
mog¹ zwracaæ szczególn¹ uwagê na cechy, które u³atwi¹
pracê kandydatowi. – Dziêki organizowanym przez SUP spotkaniom potencjalnych pracowników z pracodawcami
wy³oniliœmy ju¿ 5 osób, które spe³niaj¹ kryteria i podjê³y pracê –
mówi S³awomir Ga³da. – To bardzo wa¿ne zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, poniewa¿ obie strony s¹ zadowolone, widz¹ efektywnoœæ gie³dy i z pewnoœci¹ w przysz³oœci
skorzystaj¹ z podobnej mo¿liwoœci – podkreœla Ga³da.

Licznie zebrani uczestnicy gie³dy pracy

150 etatów w s¹deckim Newagu!
W siedzibie S¹deckiego Urzêdu Pracy odby³o siê spotkanie przedstawicieli firmy Newag, Powiatowego
Urzêdu Pracy dla Powiatu Nowos¹deckiego oraz S¹deckiego Urzêdu Pracy. G³ównym tematem spotkania by³a chêæ szerokiej wspó³pracy przy rekrutacji 150 osób – zarejestrowanych bezrobotnych
w urzêdzie.

- Spotkanie by³o bardzo owocne. Przedstawiciele spó³ki
Newag zaoferowali nam chêæ zatrudnienia 150 osób na stanowiska: elektryk/elektromechanik, elektronik, œlusarz/mechanik,
monter, lakiernik oraz spawacz – mówi Stanis³awa Skwar³o,
dyrektor SUP. – Niestety nie posiadamy tak du¿ych mo¿liwoœci,
aby skierowaæ z S¹deckiego Urzêdu Pracy tylu pracowników,
dlatego w spotkaniu uczestniczy³a równie¿ przedstawicielka
Powiatowego Urzêdu Pracy – dodaje.
Miejsca pracy, jakimi w najbli¿szym czasie bêdzie dysponowa³
Newag, z pewnoœci¹ wp³yn¹ na zmniejszenie bezrobocia w naszym regionie, a sta³a praca na etacie z atrakcyjnym wynagrodzeniem niejednego sk³oni do rozpoczêcia wspó³pracy z s¹deckim gigantem.

W spotkaniu uczestniczyli: Anna Zió³ko - reprezentuj¹ca Newag, Stanis³awa Skwar³o, dyrektor SUP - Danuta Pacyna oraz
Andrzej Kustra - pracownicy SUP, oraz Agata Pajda – Motak
z Powiatowego Urzêdu Pracy dla Powiatu Nowos¹deckiego.
Fot.: SUP

W

ostatnim czasie bardzo du¿o mówi siê o s¹deckiej firmie Newag: w kontekœcie inwestycji, kolejnego
wygranego przetargu oraz rozbudowy lokomotywowni. Wszystko to sk³ania do wniosku, ¿e s¹decki gigant
w budowie i modernizacji poci¹gów i lokomotyw ma siê bardzo
dobrze. Same w³adze spó³ki przyznaj¹, ¿e ich kondycja finansowa jest stabilna, przewidywane obroty w najbli¿szych czterech latach osi¹gn¹ pu³ap miliardów z³otych. Spotkanie zorganizowane w SUP potwierdza jedynie t¹ tezê.

Uczestnicy spotkania. Od prawej: Danuta Pacyna, Agata Pajda - Motak,
Stanis³awa Skwar³o, Anna Zió³ko

S¥DECKI URZ¥D PRACY

S¥DECKI URZ¥D PRACY
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
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zaprasza do korzystania ze swoich us³ug

