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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 naboru do
Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Informacje zawarte w artykule przybli¿¹ s¹deckim przedsiêbiorcom, w jaki sposób
skutecznie aplikowaæ o przyznanie œrodków oraz przybli¿y
priorytety funduszu na 2017 rok.

Fot.: SUP

W aktualnym numerze znajduje siê relacja z konferencji
Ma³opolskich S³u¿b Zatrudnienia, którego tematem przewodnim by³o has³o: „Rynek pracownika – mit czy fakt?”. Wydarzenie odby³o siê w ramach „Dnia Publicznych S³u¿b Zatrudnienia”.

Dyrektor SUP, Stanis³awa Skwar³o

W NUMERZE m.in.:
Opisujemy równie¿ przebieg i zakres prac X posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy dla miasta Nowego S¹cza.
Przeczytaæ mo¿na równie¿ analizê statystyczn¹ za ca³y 2016
rok. Charakterystyka stanowi cenne Ÿród³o informacji na temat
stanu i struktury bezrobocia w Nowym S¹czu, a tak¿e lokalnego
rynku pracy.
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 wzrost liczby 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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Œwiêto Publicznych S³u¿b Zatrudnienia
30 stycznia 2017 r. w Operze Krakowskiej odby³a siê konferencja Ma³opolskich Publicznych S³u¿b
Zatrudnienia. Tematem przewodnim by³o has³o: „Rynek pracownika – mit czy fakt?” Wydarzenie odby³o siê w ramach „Dnia Publicznych S³u¿b Zatrudnienia”.

Spotkanie rozpoczê³o wyst¹pienie wiceministra Stanis³awa
Szweda. – Dziêkujê za zaanga¿owanie w tê niezwykle trudn¹
dziedzinê pracy. Publiczne S³u¿by Zatrudnienia to swojego rodzaju s³u¿ba obywatelom. ¯yczê aby ta praca by³a jak najbardziej efektywna i aby bezrobotni znaleŸli pracê, na jak¹ zas³u¿yli – wita³ zgromadzonych sekretarz stanu.
Minister dodatkowo zapowiedzia³ m.in. wprowadzenie
nowej ustawy w miejsce dotychczasowej ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy. – Proces zmniejszania bezrobocia
jest ewolucyjny, powolny.
Ciê¿ki do osi¹gniêcia. Ma na
niego wp³yw bardzo wiele
czynników. Ale nie jest niemo¿liwy. To dziêki naszej ciê¿kiej pracy bezrobocie w Ma³opolsce spad³o poni¿ej wartoœci dwucyfrowej. Gratulujê
Wam tego! Równie¿ dziêki
Waszej ciê¿kiej pracy Ma³opolska – jako jeden z piêciu
regionów w Unii Europejskiej
zdoby³a presti¿ow¹ nagrodê
Region Stars – wita³ zgromadzonych Józef Gawron, I wicewojewoda Ma³opolski.
– Swoj¹ prac¹ s³u¿ymy drugiemu cz³owiekowi. Od Was zale¿y czy uda siê mu pomóc. To
jest nie tylko s³u¿ba, ale i misja. Jestem przekonany, ¿e wszyscy dzisiaj tu nagrodzeni tê s³u¿bê wzorowo wype³niaj¹.
– Realizowane misje poszczególnych Urzêdów Pracy, poprzez
partnerstwo z OHP czy PEFRON, s¹ pozytywnie oceniane
przez ministerstwo i rz¹d. Bardzo siê cieszê, ¿e misjê Urzêdu
Pracy realizujecie skutecznie. Prowadzicie urzêdy w sposób
doskona³y. Pamiêtajmy, ¿e rynek pracy siê zmienia, a wiêc my
musimy zmieniaæ siê razem z nim – mówi³ dyrektor Wojewódzkiego Urzêdu Pracy, Jacek Paj¹k. Po czêœci oficjalnej nast¹pi³o wrêczenie odznaczeñ pañstwowych zas³u¿onym pra-

cownikom ma³opolskich urzêdów pracy. Odznaczono dwoje
pracowników S¹deckiego Urzêdu Pracy: Izabelê ZiêbowiczWróbel oraz Roberta Franczyka. Lista wszystkich odznaczonych: 1. Medal z³oty: Wanda Antos, Danuta Bierowiec,
Anna Brzeska, Andrzej Dyba³, Cecylia Galik, Czes³awa G¹golska, Bogus³awa Je¿, Sabina Marsza³ek, Renata Paciorek,
Alina Schab, Andrzej Stec, Barbara Wyrwa, Ma³gorzata Zych.
2. Medal srebrny: Krystyna Bugara, Robert Franczyk, Marta
G¹sienica, Ma³gorzata Górska, Ma³gorzata Harañczyk, Mariola Kobos, Renata Kowalska, Ewa Królicka, Grzegorz Lichoñ,
Micha³ Nowak, Katarzyna Ochman, Krystyna Potoniec, Wioletta Raczek, Nina Radzik, Marlena Rokosz, Agnieszka Œwistek, Marzena Tomala, Renata Wojewodzic, Beata Zajas.
3. Medal br¹zowy: Piotr Kilian, Dorota Majerczyk, Katarzyna
Przysta³, Marta Smoleñ, Agata Surówka, Bart³omiej Szczerba,
Monika Wadowska, Barbara Zegarliñska, Izabela ZiêbowiczWróbel.
Fot.: SUP

W

spotkaniu organizowanym ju¿ po raz szósty uczestniczyli przedstawiciele w³adz pañstwowych: Stanis³aw Szwed – sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej, Józef Lassota, Ireneusz
Raœ – pos³owie na Sejm RP, oraz w³adz samorz¹dowych: Jacek Krupa – marsza³ek województwa ma³opolskiego, Urszula
Nowogórska – przewodnicz¹ca Sejmiku Województwa Ma³opolskiego; urzêdów pracy z Ma³opolski, pracodawców, organizacji dzia³aj¹cych na rzecz wsparcia mieszkañców regionu,
instytucji partnerskich.

Izabela Ziêbowicz-Wróbel w towarzystwie Roberta Franczyka – odznaczeni pracownicy
S¹deckiego Urzêdu Pracy w Nowym S¹czu

Kolejnym punktem wydarzenia by³o wrêczenie Ma³opolskiej
Nagrody Rynku Pracy. W kategorii „Pracodawca Przyjazny
Pracownikom” zwyciê¿y³a firma Wiœniowski, w kat. „Osobowoœæ Rynku Pracy” – Pan Andrzej Martynuska. Przyznano
równie¿ nagrodê specjaln¹, któr¹ otrzyma³ Marek Piwowarczyk – przewodnicz¹cy Wojewódzkiej Rady Rynku
Pracy, kanclerz Ma³opolskiej Business Centre Club.
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O wyzwaniach i problemach wspó³czesnego rynku pracy rozmawiali: Józef Dziubasik – w³aœciciel stacji narciarskiej „Bania” oraz Terma Bania w Bia³ce Tatrzañskiej, dr Krzysztof Jakóbik – ekspert Narodowego Banku Polskiego, £ukasz Cioch
– dyrektor ds. publicznych, Stowarzyszenie ASPIRE oraz
Ryszard Piekarczyk – przedsiêbiorca. W trakcie panelu dyskusyjnego by³a okazja do zapoznania siê z opiniami mieszkañców regionu oraz Marka Piekarczyka – wokalisty zespo³u
TSA, którego doœwiadczenie w pracy to prawie 50 zdobytych
zawodów.

Firma Wiœniowski – laureat konkursu w kat. Pracodawca Przyjazny Pracownikom

Na zakoñczenie przeprowadzono debatê „Rynek pracownika –
mit czy fakt?”, prowadzon¹ przez Iwonê Sitnik-Korneck¹.
Omawiano aktualne zmiany w zatrudnieniu (zwiêkszaj¹ca siê
liczba ofert pracy i problemy ze znalezieniem pracowników).

Na zakoñczenie œwiêta Publicznych S³u¿b Zatrudnienia
zaprezentowa³ siê znakomity zespó³ Levi, z wokalistk¹ – s¹deczank¹ z pochodzenia, Ew¹ Novel (foto powy¿ej).

Rekrutacja do projektu
S¹decka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt

REKRUTACJA TRWA – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

dofinansowany z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego pt.:

ZAPRASZAMY!

„Aktywizacja spo³eczno-zawodowa niepracuj¹cych mieszkañców Nowego S¹cza i powiatu nowos¹deckiego”

Wiêcej informacji: www.sarr.com.pl, tel. 18 440 81 63
Celem projektu jest poprawa warunków oraz wzmocnienie
szans na zatrudnienie 60 osób zagro¿onych ubóstwem lub wykluczeniem spo³ecznym z Nowego S¹cza i powiatu nowos¹deckiego do koñca marca 2019 r.
Projekt przewiduje wsparcie dla:
60 osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy w urzêdzie
pracy lub osób niepracuj¹cych – bezrobotnych lub biernych zawodowo, korzystaj¹cych ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej.
Projekt przewiduje:
Identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencja³ów uczestnika,
Poradnictwo psychospo³eczne,
Indywidualne poradnictwo psychologiczne,
Trening kompetencji i umiejêtnoœci spo³ecznych,
Indywidualne poradnictwo zawodowe,
Indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie,
Warsztaty robotyki/Warsztaty szachowe,
Kursy zawodowe (adekwatne do potrzeb uczestników) i stypendia szkoleniowe,
Pó³roczne sta¿e zawodowe i stypendia sta¿owe.
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Nowy S¹cz wysoko w rankingu
W plebiscycie organizowanym przez Zwi¹zek Powiatów Polskich na podium znalaz³ siê Nowy S¹cz
z drugim miejscem w Rankingu Miast na Prawach Powiatu za 2016 rok .

P

o raz kolejny zajêliœmy bardzo wysokie miejsce. To
oznacza, ¿e od lat jesteœmy w czo³ówce miast na prawach powiatu. Nie konkurujemy, jednak porównywanie
Nowego S¹cza z takimi miastami jak Rzeszów, Warszawa,
Kraków, S³upsk czy Lublin powinno byæ dla nas s¹deczan satysfakcj¹ i powodem do dumy – komentuje wyniki tegorocznej
edycji Rankingu Zwi¹zku Powiatów Polskich prezydent Ryszard Nowak.
Po ca³orocznych zmaganiach Nowy S¹cz osi¹gn¹³ na koniec
2016 r. rekordowy, a wiec wy¿szy ni¿ we wszystkich poprzednich edycjach rankingu, wynik 58 942 pkt. Miasto uzyska³o
maksymalna ocenê w kategorii dzia³añ proinwestycyjnych
i prorozwojowych za iloœæ pozyskanych œrodków finansowych
pochodz¹cych z funduszy zewnêtrznych. Równie istotnym obszarem oceny przez ekspertów ZPP s¹ dzia³ania samorz¹dów
na rzecz rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego. Nowy S¹cz
uzyska³ wysokie oceny równie¿ za wielkoœæ œrodków finansowych wydatkowanych na realizacje zadañ publicznych przez
NGO i organizowanie wydarzeñ, których celem jest prezentacja organizacji pozarz¹dowych. Dzia³ania UM w zakresie
promocji rozwi¹zañ z zakresu ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej tak¿e stanowi¹ mocna stronê w ocenie Miasta.
Warto przypomnieæ wyniki Nowego S¹cza w poprzednich
latach: 2015 – 1. miejsce, 2014 – 3. miejsce, 2013 – 3. miejsce,
2012 – 2. miejsce, 2011 – 3. miejsce, 2010 – 1. miejsce, 2009 –
2. miejsce, 2008 – 23. miejsce, 2007 – 31. miejsce, 2006 – 31.

miejsce, 2005 – 29. miejsce, 2004 – 9. Miejsce.
Po raz kolejny ZPP wy³oni³ tak¿e zwyciêzców Ogólnopolskiego
Rankingu Energii Odnawialnej. Nowy S¹cz zosta³ laureatem
2. miejsca w tej kategorii. O sukcesie miasta zdecydowa³a aktywnoœæ nowos¹deczan. Podstawa oceny miast w ramach Ogólnopolskiego Rankingu Energii Odnawialnej s¹ zg³oszenia zrealizowanych, prywatnych, ekologicznych instalacji odnawialnych Ÿróde³ energii. Sklasyfikowane w rankingu samorz¹dy s¹ oceniane przez ekspertów ZPP w zakresie promocji
rozwi¹zañ ekoenergetycznych i proekologicznych. Ocenie
poddawane s¹ projekty zwi¹zane z wykorzystywaniem energii
s³onecznej, geotermalnej, wodnej, wiatru, otoczenia i biomasy.
– Cieszy mnie zdobyte po raz kolejny wysokie miejsc w Ogólnopolskim Rankingu Energii Odnawialnej. To dowód, ze
zarówno Urz¹d Miasta, jak i s¹deczanie œwiadomie podchodz¹
do tematu jakoœci i ochrony powietrza. Musze jednak przyznaæ,
ze ten wynik nie jest dla mnie zaskoczeniem – powiedzia³ Ryszard Nowak
Urz¹d Miasta zrobi³ i nadal robi du¿o, aby poprawa jakoœci powietrza, nie tylko w Nowym S¹czu, ale w ca³ej Kotlinie Sadeckiej, by³a odczuwalna. Na przestrzeni ostatnich lat wydaliœmy ponad 35 milionów z³otych na ten cel, podjêliœmy liczne
inicjatywy, a w wielu z nich byliœmy pionierami – podkreœla prezydent.

Urz¹d Skarbowy rozliczy podatnika PIT-37 za ubieg³y rok
Osoby zainteresowane rozliczeniem swojego podatku PIT-37 za 2016 rok przez Urz¹d Skarbowy powinny z³o¿yæ stosowny wniosek przez Internet w terminie od 15 marca do 15 kwietnia 2017 r. Dotyczy to osób, które
osi¹gnê³y dochody wy³¹cznie od p³atników (z tytu³u m.in. umowy o pracê, zlecenia czy o dzie³o) lub organów
rentowych. Wype³niaj¹c wniosek w Internecie nale¿y pamiêtaæ o uwzglêdnieniu w nim ulgi na dzieci lub cele
rehabilitacyjne oraz o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP.

U

rz¹d Skarbowy przygotuje zeznanie podatkowe na
podstawie z³o¿onego wniosku podatnika oraz informacji o jego dochodach przekazanych przez p³atnika.

Podatnik mo¿e zawnioskowaæ o uwzglêdnienie:
- opodatkowania dochodów ³¹cznie z ma³¿onkiem,
- ulgi na dzieci,
- ulgi na cele rehabilitacyjne,
- zrycza³towanych lub rzeczywistych kosztów uzyskania przychodów,
- przekazania 1% podatku na wsparcie organizacji po¿ytku publicznego.
Wnioski bêd¹ rozpatrywane, a przygotowanie zeznania potrwa
do 5 dni roboczych od dnia z³o¿enia wniosku. O udostêpnieniu
go poinformuje podatnika wysy³aj¹c e-mail na podany wczeœniej adres mailowy. Rozliczenie bêdzie mo¿na zaakceptowaæ

lub odrzuciæ. Je¿eli odrzucimy zeznanie, kolejne bêdziemy
musieli z³o¿yæ samodzielnie. Je¿eli po wys³aniu deklaracji
przez Urz¹d Skarbowy petent nie podejmie reakcji do 2 maja
2017 (wtedy up³ywa ustawowy termin rozliczenia PIT-37), bêdzie to równoznaczne z akceptacj¹ zeznania podatkowego.
Wnioski nale¿y sk³adaæ w formie elektronicznej, za poœrednictwem:
- skrzynki podawczej systemu teleinformatycznego administracji skarbowej,
- Portalu Podatkowego,
- przes³anie przez Internet za poœrednictwem banku (podobnie
jak w przypadku wniosków 500+).
Wniosek powinien byæ podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, profilem zaufanym lub kwot¹ przychodu z zeznania za poprzedni rok.
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Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
24 stycznia mia³o miejsce X posiedzenie Plenarne Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego S¹cza. Spotkanie odby³o siê w siedzibie S¹deckiego Urzêdu Pracy, przy ul. Wêgierskiej 146. Cz³onkowie
rady podjêli m.in. uchwa³ê dot. dotycz¹ca wydania opinii w sprawie zmian w wyborze form aktywizacji
zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w ramach ³¹cznej kwoty ustalonej dla miasta Nowego S¹cza zgodnie z algorytmem na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia,
³agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadañ fakultatywnych w 2017

Fot.: SUP

Cz³onkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy dla miasta Nowego S¹cza wraz z pracownikami S¹deckiego Urzêdu Pracy

Po czêœci oficjalnej, przywitaniu goœci i omówieniu porz¹dku
obrad g³os zabra³a dyrektor S¹deckiego Urzêdu Pracy – Stanis³awa Skwar³o, która przybli¿y³a zebranym goœciom stan
bezrobocia i jego strukturê na koniec 2016 roku. – Na 31 grudnia 2016 r. w S¹deckim Urzêdzie Pracy zarejestrowanych
osób bezrobotnych by³o 2877 osób, a wiêc o 586 osób mniej ni¿
w grudniu rok wczeœniej. Stopa bezrobocia na koniec listopada
w Nowym S¹czu wynosi³a 6,3% – mówi³a dyrektor Skwar³o.
– Z tych 2877 osób kobiety stanowi³y prawie 55 procent, czyli
1575 osób. Uprawnionych do korzystania z zasi³ku w grudniu
by³o 376 osób, co stanowi 13,06 proc. ogó³u zarejestrowanych
bezrobotnych. W grudniu z ewidencji wy³¹czono 338 osób,
a g³ówny powód utraty statusu to podjêcie pracy – 212 os. Z tytu³u niepotwierdzenia gotowoœci do pracy status straci³y 64
osoby – kontynuowa³a. Dodatkowo dyrektor SUP przedstawi³a
sytuacjê zwi¹zan¹ z dostêpnymi œrodkami na aktywizacjê
zawodow¹ na rok 2017 oraz omówi³a podstawowe zasady i kryteria realizacji us³ug i programów realizowanych w SUP.

“

S

potkanie zainicjowa³ przewodnicz¹cy Rady, Leszek
Langer, witaj¹c zebranych i ustalaj¹c porz¹dek obrad.
Pierwsze w tym roku posiedzenie rozpoczê³o siê
sprawozdaniem z pracy Powiatowej Rady Rynku Pracy za
2016 r., informacj¹ o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz dostêpnych œrodkach Funduszu Pracy na aktywizacjê zawodow¹
w 2017 r. Kolejnym punktem by³o omówienie planu dzia³añ
w zakresie promocji zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na 2017 rok. Wybrano formy
aktywizacji zawodowej oraz wskazano priorytety i zasady finansowania dzia³añ zwi¹zanych z Krajowym Funduszem
Szkoleniowym.

Kwota œrodków Funduszu Pracy
jaka zosta³a obecnie ustalona dla
samorz¹du Miasta Nowego S¹cza na 2017 r.
na aktywizacjê lokalnego rynku pracy wynosi
ogó³em 9 054,9 tys. z³

Kolejnym punktem, który zreferowa³a Teresa Po³omska, zastêpca dyrektora SUP ds. Rynku Pracy, by³o omówienie planu
dzia³añ w zakresie promocji zatrudnienia, ³agodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej na 2017 rok. – Plan okreœla
zadania s³u¿¹ce osi¹gniêciu wytyczonych celów w wieloletnim
Programie Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego
Rynku Pracy na lata 2016-2020, przyjêtym Uchwa³¹ Rady Miasta 19 kwietnia ubieg³ego roku – mówi³a. W Programie dla ka¿dego kierunku zosta³y sformu³owane cele oddzielnie, a miar¹
osi¹gniêcia za³o¿onych celów bêd¹ uzyskane wskaŸniki produktu i rezultatu, wed³ug których prowadzony bêdzie monitoring realizacji Programu i stopnia osi¹gania celu g³ównego –
kontynuowa³a Teresa Po³omska.
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Kwota œrodków Funduszu Pracy, jaka zosta³a obecnie ustalona dla samorz¹du Miasta Nowego S¹cza na 2017 r. z przeznaczeniem na aktywizacjê lokalnego rynku pracy wynosi ogó³em 9 054,9 tys. z³, w tym:
- œrodki przyznane bezpoœrednio samorz¹dowi miasta zgodnie
z obowi¹zuj¹cym algorytmem: 3 404,31 tys. z³, w tym œrodki na
finansowanie programu regionalnego „Konserwator”: 88,00
tys. z³;
- œrodki na realizacjê programów wspó³finansowanych z EFS:
3 631,99 tys. z³ (w tym: POWER: 2 131,99 tys. z³, RPO:
1 500,00 tys. z³);
- œrodki na aktywizacjê osób do 30. roku ¿ycia – nowy instrument wprowadzony nowelizacj¹ ustawy: 2 018,60 tys. z³).
£¹czna kwota œrodków, jak¹ aktualnie mo¿e przeznaczyæ samorz¹d Miasta Nowego S¹cza na aktywizacjê osób zarejestrowanych, jest ni¿sza o 651,30 tys. z³ od kwoty, jak¹ samorz¹d dysponowa³ w analogicznym okresie roku ubieg³ego.
Równoczeœnie do koñca 2017 roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój S¹decki Urz¹d Pracy musi zaanga¿owaæ dodatkow¹ kwotê œrodków w wysokoœci
1 453,06 tys. z³ na aktywizacjê osób m³odych w 2018 roku. Ponadto, w 2017 r. SUP otrzyma³ œrodki Krajowego Funduszu
Szkoleniowego na kszta³cenie ustawiczne pracodawców i ich
pracowników w wysokoœci 600 tys. z³.

Na zakoñczenie posiedzenia X Powiatowej Rady Rynku Pracy
dla miasta Nowego S¹cza dyskutowano o prognozowanej sytuacji na rynku pracy w 2017 r., zawodach deficytowych oraz
o mo¿liwoœciach i sposobach aktywizacji osób bezrobotnych
z III profilu pomocy.

Fot.: SUP

Przewodnicz¹cy Rady Rynku Pracy Leszek Langer

Zasady realizacji dzia³añ finansowych z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego w 2017 r. zreferowa³a Izabela ZiêbowiczWróbel. – W roku bie¿¹cym SUP zawnioskowa³ o kwotê 600
tys. z³. Wynika ona m.in. z nowych wytycznych KFS. Wed³ug
nich priorytetami w bie¿¹cym roku s¹: wsparcie zawodowego
kszta³cenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemys³owe, transport i gospodarka maga-zynowa 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 – mówi³a pani Ziêbowicz. 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 – doda³a.

Od lewej Tomasz Szczepanek, Teresa Po³omska, Stanis³awa Skwar³o

Aktywizacja osób m³odych pozostaj¹cych bez pracy w Nowym S¹czu
S¹decki Urz¹d Pracy rozpocz¹³ realizacjê projektu na rzecz zatrudnienia ludzi m³odych. Jego celem jest zwiêkszenie mo¿liwoœci zatrudnienia osób m³odych do 29 roku ¿ycia pozostaj¹cych bez pracy w Mieœcie Nowym S¹czu.
Projekt realizowany bêdzie do 30.07.2018 r.
Uczestnikami projektu bêd¹ osoby w wieku 18-29 lat, w tym
osoby z niepe³nosprawnoœciami posiadaj¹ce I lub II profil pomocy, które nie uczestnicz¹ w kszta³ceniu i szkoleniu (tzw. m³odzie¿ NEET). Zgodnie z definicj¹ przyjêt¹ w PO WER, osoby
z kategorii NEET to osoby bezrobotne, które:
- nie uczestnicz¹ w kszta³ceniu formalnym w trybie stacjonarnym i
- nie szkol¹ siê oraz nie uczestniczy³y w szkoleniu ze œrodków
publicznych w okresie 4 tygodni przed rekrutacj¹ do projektu.
Dzia³aniami w ramach projektu objêtych zostanie ³¹cznie 280
osób (kobiet i mê¿czyzn) zamieszka³ych na terenie Miasta Nowego S¹cza, zarejestrowanych w SUP jako bezrobotne.
Formy wsparcia w ramach projektu:
- sta¿e – 143 osoby,
- bony szkoleniowe – 15 osób,

- jednorazowe œrodki na podjêcie dz. gospodarczej – 56 osób,
- bony na zasiedlenie – 50 osób,
- prace interwencyjne – 16 osób.
Kryteria pierwszeñstwa do udzia³u w projekcie:
- przynale¿noœæ do jednej lub wiêcej z wy¿ej wymienionych kategorii osób bezrobotnych,
- d³ugotrwale bezrobotni, tj. osoby, które nieprzerwanie przez
okres ponad 6 miesiêcy (w przypadku osób poni¿ej 25 roku ¿ycia) lub 12 miesiêcy (w przypadku osób w wieku 25 lat i wiêcej)
poprzedzaj¹cych dzieñ rozpoczêcia udzia³u w projekcie
pozostawa³y bez pracy oraz by³y gotowe do podjêcia pracy i
aktywnie poszukiwa³y zatrudnienia,
- osoby z niepe³nosprawnoœciami,
- pozostali bezrobotni.
W przypadku, gdy liczba osób spe³niaj¹cych kryteria pierwszeñstwa bêdzie wiêksza ni¿ liczba miejsc,o przyst¹pieniu do
projektu decydowaæ bêdzie przynale¿noœæ do wiêcej ni¿ jednej
kategorii.
Szczegó³owe informacje dla osób zainteresowanych udzia³em
w projekcie dostêpne s¹ na:
www.sup.nowysacz.pl
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Styczeñ z lekkim wzrostem bezrobocia

Jak wynika z ewidencji S¹deckiego Urzêdu Pracy w styczniu przyby³o 134 bezrobotnych zarejestrowanych w urzêdzie. Stan na koniec stycznia to 3011 osób, z czego
54,16 proc. stanowi¹ kobiety (dok³adnie 1631 osób). W zestawieniu z rokiem poprzednim stan bezrobotnych znacznie siê zmniejszy³. W styczniu 2016 wynosi³ 3732 osoby,
natomiast w styczniu 2015 r. – 4231. Spoœród wszystkich zarejestrowanych w SUP
459 osób ma prawo do zasi³ku. Stopa bezrobocia nie zmieni³a siê od piêciu miesiêcy
i na koniec roku 2016 wynios³a 6,3 proc.

N

a dzieñ 31 stycznia 2017 r. osób bezrobotnych za-

INDYWIDUALNY PLAN DZIA£ANIA

rejestrowanych w SUP by³o 3011, (1631 kobiet i1380

W styczniu przygotowano 494 bezrobotnym (w tym 226 kobie-

mê¿czyzn), tj. o 134 osoby wiêcej ni¿ w poprzednim

tom) indywidualny plan dzia³ania. 416 osób przerwa³o realizacjê

miesi¹cu oraz o 721 osób mniej ni¿ w styczniu 2016 roku. Oso-

IPD, w tym 133 osoby z powodu podjêcia pracy. Na koniec

by z prawem do zasi³ku stanowi³y 15,2 proc. udzia³u w ogólnej

stycznia 2732 osoby bezrobotne realizowa³y IPD.

strukturze osób bezrobotnych (459 os.). Porównuj¹c dane
z analogicznym okresem roku ubieg³ego, zaobserwowano
spadek liczby osób z prawem do zasi³ku o 87 (styczeñ 2016 r. –
546 osób).
Zwolnionych osób z przyczyn dotycz¹cych zak³adu pracy zarejestrowanych w ewidencji SUP by³o 156 osób, czyli o 14 mniej
ni¿ w poprzednim miesi¹cu. Liczba dotychczas niepracuj¹cych
to 349 osób.

PODJÊCIA PRACY
157 osób podjê³o pracê niesubsydiowan¹. Natomiast pracê

O 721 osób zmala³a iloœæ zarejestrowanych osób w SUP w stosunku rok do roku

subsydiowan¹ podjê³o 18 osób (2 podjê³y pracê w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego, 3 – bonu na zasie-

PROFILE POMOCY

dlenie, 4 – w ramach prac interwencyjnych, 4 – dofinansowa-

W styczniu przeprowadzono 631 wywiadów zakoñczonych

nia dla osób do 30 roku ¿ycia, 3 osoby podjê³y pracê w ramach

ustaleniem profilu pomocy. W koñcu miesi¹ca liczba bezro-

“

robót publicznych).

botnych z ustalonym profilem pomocy wynios³a 2 994 osoby,
w tym 110 osób posiada³o profil I, 1 636 osób posiada³o profil II

W styczniu 175 osób podjê³o pracê,
z czego 89,71 proc. stanowi³y podjêcia pracy
niesubsydiowanej

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane

i 1 248 osób posiada³o profil III.

WOLNE MIEJSCA PRACY I AKTYWIZACJI
ZAWODOWEJ
W styczniu 2017 r. do SUP wp³ynê³y 233 wolne miejsca pracy

w SUP stanowi³y 85,4 proc. udzia³u z ogólnej liczby osób bezro-

i aktywizacji zawodowej, czyli o 121 wiêcej ni¿ w poprzednim

botnych zarejestrowanych w SUP. W styczniu br. zareje-

miesi¹cu oraz o 100 wiêcej ni¿ w styczniu 2016 r.

strowane by³y ogó³em 2 574 osoby bêd¹ce w szczególnej sy-

Zak³ady pracy z sektora prywatnego zg³osi³y 229 wolnych miej-

tuacji na rynku pracy. Najliczniejszy udzia³ wœród bezrobotnych

sca pracy, natomiast 4 wolne miejsca pracy zosta³y zg³oszone

w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w SUP

z sektora publicznego, 26 miejsc pracy dotyczy³o pracy subsy-

odnotowano wœród osób d³ugotrwale bezrobotnych (59 proc.)

diowanej. Z ³¹cznej liczby oferowanych przez pracodawców

oraz wœród osób powy¿ej 50 roku ¿ycia (32,1 proc.) Osoby do

miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 8 dotyczy³o sta¿y.

30 roku ¿ycia stanowi³y 31 proc. wœród osób w szczególnej

Dla osób niepe³nosprawnych skierowanych by³o 8 wolnych

sytuacji na rynku pracy.

miejsc pracy i aktywizacji zawodowej.
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Stopa bezrobocia w województwach wynosi³a w koñcu grudnia
2016 r. w granicach od 5,0 proc. w wielkopolskim do 14,2 proc.

POSZUKUJ¥CY PRACY

w warmiñsko-mazurskim. W skali miesi¹ca stopa bezrobocia

Wed³ug stanu w koñcu miesi¹ca sprawozdawczego zareje-

nieznacznie wzros³a (w granicach 0,4 – 0,1 p. proc.) w wiê-

strowanych by³o 162 osoby (w tym 72 kobiety), czyli o 5 osób

kszoœci województw (poza podlaskim, œl¹skim, œwiêtokrzyskim

wiêcej ni¿ w poprzednim miesi¹cu. Poszukuj¹cych pracy nie-

i wielkopolskim, w których pozosta³a na niezmienionym po-

pe³nosprawnych niepozostaj¹cych w zatrudnieniu w ewidencji

ziomie). W porównaniu z grudniem 2015 r. stopa bezrobocia

SUP by³o 57 osób (w tym 30 kobiet). W styczniu 2016 r. zareje-

spad³a we wszystkich województwach, najbardziej w wo-

strowa³o siê 25 osób poszukuj¹cych pracy a wyrejestrowa³o

jewództwie zachodniopomorskim (o 2,1 p. proc.), a najmniej

z ewidencji osób poszukuj¹cych pracy 20 osób.

w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, opolskim i wielkopolskim (po 1,1 p.. proc.).

STOPA BEZROBOCIA
Stopa bezrobocia w grudniu 2016 r. w Nowym S¹czu kszta³towa³a siê na poziomie 6,3%. Statystyki GUS-u dotycz¹ce
stopy bezrobocia ukazuj¹ siê póŸniej ni¿ dane liczbowe z powiatowych urzêdów pracy, dlatego te¿ dane te publikujemy
z opóŸnieniem.

Stpa bezrobocia w Nowym S¹czu od 5 miesiêcy kszta³tuje siê na tym samym poziomie - 6,3 %

Polska – 8,3 proc. Wzost o 0,1 p. proc. w porównaniu z poprzednim miesi¹cem, natomiast porównuj¹c ze wskaŸnikiem

BEZROBOCIE W UNII EUROPEJSKIEJ

roku ubieg³ego odnotowano spadek o 1,5 pp.

Bezrobocie w UE wynios³o w grudniu minionego roku 8,2 proc.,

Ma³opolska – 6,7 proc. Wzrost o 0,1 p. proc. w porównaniu

czyli tyle, ile w listopadzie 2016 r. – informuje Eurostat, europej-

z poprzednim miesi¹cem, natomiast porównuj¹c ze wskaŸni-

ski odpowiednik G³ównego Urzêdu Statystycznego. W Polsce

kiem roku ubieg³ego odnotowano spadek o 1,7 pp.

wskaŸnik ten w grudniu wyniós³ 5,9 proc., z liczb¹ bezrobotnych

Miasto Nowy S¹cz – 6,3 proc., na takim samym poziomie jak

na poziomie 1,012 mln osób wobec 6,0 proc. w listopadzie

w poprzednim miesi¹cu, natomiast porównuj¹c ze wskaŸ-

z 1,028 mln osób bezrobotnych.

nikiem roku ubieg³ego odnotowano spadek o 1,5 pp.
Powiat Nowos¹decki – 10,5 proc. Wzrost o 0,3 p. proc. w po-

Eurostat mierzy zharmonizowan¹ stopê bezrobocia jako pro-

równaniu z poprzednim miesi¹cem, natomiast porównuj¹c ze

cent osób w wieku 15-74 lata pozostaj¹cych bez pracy, zdol-

wskaŸnikiem roku ubieg³ego odnotowano spadek o 3,1 pp.

nych podj¹æ zatrudnienie w ci¹gu najbli¿szych dwóch tygodni,

Podregion nowos¹decki – 9,1 proc. Wzrost o 0,1 p. proc.

którzy aktywnie poszukiwali pracy w ci¹gu ostatnich tygodni

w porównaniu z poprzednim miesi¹cem, natomiast porównuj¹c

w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w da-

ze wskaŸnikiem roku ubieg³ego odnotowano spadek o 2,9 pp.

nym kraju.
W krajach strefy Euro bezrobocie w opisywanym czasie wynio-

Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu

s³o 9,6 proc. wobec 9,7 proc. w listopadzie 2016 r.

nie zmieni³a siê od 5 miesiêcy i na koniec
roku wynosi³a 6,3 proc.

Jak podaje Eurostat najni¿szy wskaŸnik bezrobocia zanotowano w opisywanym okresie w Czechach (3,5 proc.) i Niem-

“
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czech (3,9 proc.). Najwy¿szy natomiast w Grecji (23 proc. dane
za paŸdziernik 2016 r.) i Hiszpanii (18,4 proc.).

Bracia Koral docenieni
Marki: Koral i Bracia Koral – Lody Jak Dawniej zdoby³y tytu³
„Super Marka 2017 – Jakoœæ, Zaufanie, Renoma” w kategorii
Artyku³y spo¿ywcze – Lody. To ju¿ drugie z rzêdu odznaczenie
dla PPL Koral. Wyró¿nienie jest przyznawane najbardziej rozwojowym i rozpoznawalnym markom obecnym na polskim rynku.
– Kolejna nagroda jest dla nas cennym wyró¿nieniem motywuj¹cym do dalszej pracy nad ci¹g³ym udoskonalaniem lodów
³¹cz¹cych pokolenia – mówi Mariusz Jurek, Dyrektor
Generalny PPL Koral. – Niebawem planujemy wprowadzenie
na rynek wielu nowych smaków i rodzajów lodów w portfolio
obu naszych marek. Mamy nadziejê, ¿e bêd¹ one potwierdzeniem wysokiej jakoœci i doskona³oœci naszych produktów –

Stopa bezrobocia w procentach na koniec grudnia ubieg³ego

dodaje.

roku w poszczególnych krajach Unii Europejskiej: Austria (5,7),

W ramach programu ju¿ po raz ósmy przeprowadzono bada-

Belgia (7,6); Bu³garia (7,1); Chorwacja (11,4); Cypr (14,3);

nia maj¹ce na celu okreœlenie wartoœci, aktywnoœci oraz rozpo-

Czechy (3,5); Estonia (6,7); Finlandia (8,7); Francja (9,6); Gre-

znawalnoœci poszczególnych marek. Przedmiotem analiz

cja (23), Hiszpania (18,4); Holandia (5,4); Irlandia (7,2); Lux-

dokonanych m.in. na podstawie ogólnodostêpnych Ÿróde³

emburg (6,3); £otwa (9,8); Malta (4,5); Niemcy 3,9); Polska

objête zosta³y g³ównie: pozycja rynkowa poszczególnych ma-

(5,9); Portugalia (10,2); Rumunia (5,5); S³owacja (8,8); S³o-

rek i ich progres, jakoœæ prezentowana przez dany produkt lub

wenia (7,5); Szwecja (6,9); Wêgry (4,5); Wielka Brytania (4,8);

us³ugê oraz stopieñ zaufania konsumentów i klientów.

W³ochy (12).

Presti¿owy tytu³ „Super Marka 2017 – Jakoœæ, Zaufanie, Renoma” jest przyznawany przez Redakcjê Biznes Trendy

W krajach strefy euro bezrobocie w opisywanym czasie wynios³o 9,6 proc.
wobec 9,7 proc. w listopadzie 2016 r.

w dzienniku Rzeczpospolita i Redakcjê Forum Biznesu
w Dzienniku Gazeta Prawna.
Marka Bracia Koral – Lody Jak Dawniej zadebiutowa³a na ryn-

“

ku w sezonie 2014 z okazji jubileuszu 35-lecia dzia³alnoœci
Przedsiêbiorstwa. Obecnie w portfolio marki dostêpne s¹ 23
W Stanach Zjednoczonych w grudniu bezrobocie wzros³o

produkty – oferta obejmuje zarówno lody impulsowe oraz fa-

w stosunku do listopada ubieg³ego roku i wynios³o 4,7 proc.

milijne.

(zmiana o 0,1 proc.). W Turcji bezrobocie w paŸdzierniku
ubieg³ego roku wynosi³o 11,7 proc., a w Japonii by³o na poziomie 3,1 proc. – bez zmian.
Fot.: Pixabay.com

Fakro na BUDMIE 2017
Fakro, jeden z wiod¹cych producentów okien dachowych na
œwiecie ju¿, po raz 26. goœci³ na Miêdzynarodowych Targach
Budownictwa i Architektury BUDMA 2017. Podczas imprezy
odbywa siê polska premiera nowej marki FAKRO – INNOVIEW.
Podczas targów zagospodarowano 55 000 m2 powierzchni,

POLUB NAS NA
www.facebook.com/
S¹decki Rynek Pracy

na której swoje produkty wyeksponowa³o na stoiskach 800 wystawców z 26 krajów. Targi odwiedzi³o ok. 50 000 zwiedzaj¹cych.

KRONIKA GOSPODARCZA

Furorê zrobi³y produkty nowej marki INNOVIEW. Wœród nich
zapewniaj¹ce nieograniczone widoki drzwi podnoszono-przesuwne, bramy gara¿owe oraz markizy do okien pionowych.
Du¿ym zainteresowaniem wœród zwiedzaj¹cych cieszy siê
równie¿ najnowszy model okna uchylno-obrotowego preSelect2, produkty do dachów p³askich oraz akcesoria do okien
dachowych.
Podczas uroczystej Gali Otwarcia BUDMY 2017 odby³o siê
wrêczenie Z³otych Medali Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. Fakro otrzyma³o a¿ 3 Z³ote Medale oraz z³ot¹ nagrodê
ACANTHUS AUREUS. Firma otrzyma³a tak¿e wyj¹tkow¹ nagrodê ACANTHUS AUREUS za stoisko najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej
firmy podczas targów.
– Nie by³oby targów bez nowoczesnej stolarki budowlanej, ale
równie¿ nie by³oby innowacyjnych produktów bez tak
nowoczesnej BUDMY. W Polsce wyros³y najwiêksze marki
reprezentuj¹ce bran¿ê. Polska jest najwiêkszym eksporterem
stolarki budowlanej w Europie, dlatego z dum¹ mo¿na
powiedzieæ, ¿e nasz kraj wyznacza nowe trendy i kreuje
nowoczesne rozwi¹zania – podkreœla Janusz Komurkiewicz, cz³onek zarz¹du firmy Fakro.

Z£OTY CHAMP dla Dako
S¹decka firma Dako zosta³a laureatem presti¿owej nagrody
Z³oty Champ za realizacjê kampanii reklamowej w roku
2015/16 – Sponsoring Zespo³u Sportowego. Nagrodê podczas
IV edycji plebiscytu wrêcza³ Ambasador The Champ, polski
hokeista – Mariusz Czerkawski. Gala „The Champ Awards odby³a siê w warszawskiej siedzibie Muzeum Sportu i Turystyki.
Plebiscyt pomaga w rozwoju polskiego sportu jak równie¿, na
czym organizatorom szczególnie zale¿y, ³¹czy sport z biznesem. Nagrodzeni w plebiscycie „The Champ Awards” to
produkty, marki, agencje, kampanie reklamowe i marketingowe, osoby oraz organizacje, którzy wyró¿nili siê
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postaw¹, wynikami, sukcesami i znakomicie prowadzonymi
dzia³aniami marketingowymi, jak równie¿ wytyczyli nowe kierunki w rozwoju sportu i rekreacji w Polsce.

Wiœniowski na BOUWINNOVATIE 2017
Miêdzynarodowe targi budowlane BOUWINNOVATIE 2017 to
wydarzenie, na którym od lat swoj¹ obecnoœæ podkreœla firma
Wiœniowski. Wspólnie z belgijskim partnerem – firm¹ Garden
Center 'T' – specjaliœci od marketingu prezentowali przez dwa
weekendy produkty i rozwi¹zania oferowane przez œwiatowego producenta bram – firmê Wiœniowski. Targi odbywa³y siê
w Ethias Arena w Hasselt (Belgia).

Stoisko firmy Wiœniowski

Newag z kolejnym zamówieniem
W lipcu br. na podkarpackie tory wyjad¹ pierwsze nowe szynobusy, które zakupi³ samorz¹d województwa.
– Dwa pojazdy spalinowe dostarczy firma Newag z Nowego
S¹cza. Bêd¹ to szynobusy dwucz³onowe, ka¿dy bêdzie móg³
pomieœciæ 240 osób, w tym 115 miejsc bêdzie siedz¹cych. Koszt ich zakupu to ponad 32 mln z³. Firma dostarczy je na Podkarpacie w I kwartale 2018 r." – informowa³ rzecznik prasowy
województwa podkarpackiego, Tomasz Leyko.

Zmiany na kontach Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
Od 1 stycznia 2018 roku Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych wprowadzi dla ka¿dego przedsiêbiorcy indywidualny rachunek sk³adkowy, na który bêdzie wp³aca³ wszystkie nale¿noœci wzglêdem ZUS. Oznacza to, ¿e
przedsiêbiorca bêdzie dokonywa³ tylko jednej wp³aty, zamiast – tak jak jest teraz – trzech lub czterech.

Z

mieniono w tym zakresie ustawê o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz ustawê Kodeksu pracy.

Projekt zosta³ przyjêty 7 lutego br. przez Radê Ministrów.

Obecnie ka¿dy przedsiêbiorca zmuszony jest do dokonywania
kilku wp³at na ró¿ne konta przy pomocy kilku blankietów. Generuje to dla przedsiêbiorcy spore koszty.
Po nowelizacji ustawy ka¿dy przedsiêbiorca otrzyma niepowtarzalny numer konta, który jednoczeœnie bêdzie nowym
identyfikatorem p³atnika sk³adek. ZUS ma obowi¹zek wygenerowania nowych numerów rachunków do koñca 2017 roku.
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KFS 2017

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Rozpocz¹³ siê nabór wniosków o przyznanie œrodków na kszta³cenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach KFS w 2017 roku. Na podstawie § 2 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania œrodków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
(Dz. U. z 2014 r. poz. 639 z póŸn. zm.) dyrektor S¹deckiego Urzêdu Pracy og³asza nabór wniosków pracodawców o przyznanie œrodków KFS na sfinansowanie kosztów kszta³cenia ustawicznego.
rodki z KFS przeznaczyæ mo¿na na pokrycie kosztów
kszta³cenia ustawicznego obejmuj¹ce nastêpuj¹ce dzia³ania:
- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgod¹,
- egzaminy umo¿liwiaj¹ce uzyskanie dokumentów potwierdzaj¹cych nabycie umiejêtnoœci, kwalifikacji lub uprawnieñ zawodowych,
- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjêcia
kszta³cenia lub pracy zawodowej po ukoñczonym kszta³ceniu,
- ubezpieczenie od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków
w zwi¹zku z podjêtym kszta³ceniem.

Œ

pracowników i pracodawców ze œrodków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego w S¹deckim Urzêdzie Pracy dostêpny jest na
stronie internetowej S¹deckiego Urzêdu Pracy pod adresem
www.sup.nowysacz.pl

Nabór wniosków prowadzony bêdzie
w terminie od 21.02.2017 r. do 28.02.2017 r.
Nabór bêdzie powtarzany do wyczerpania ustalonego limitu
œrodków, jakimi dysponuje S¹decki Urz¹d Pracy, tj. do wysokoœci 600.000,00 z³.
Sk³adane wnioski musz¹ mieœciæ siê w obszarze przynajmniej
jednego z ustalonych na 2017 rok przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej priorytetów wydatkowania œrodków
KFS, tj.:
- priorytet 1 – wsparcie zawodowego kszta³cenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemys³owe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc
spo³eczna;
- priorytet 2 – wsparcie zawodowego kszta³cenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie
zawodach deficytowych;
- priorytet 3 – 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.

Przy rozpatrywaniu wniosków i ich ocenie bêd¹ brane pod uwagê:
1. Elementy wskazane w § 6 ust. 5 w/w rozporz¹dzenia tj.
- zgodnoœæ dofinansowywanych dzia³añ z ustalonymi priorytetami wydatkowania œrodków KFS na dany rok,
- zgodnoœæ kompetencji nabywanych przez uczestników
kszta³cenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
- koszty us³ugi kszta³cenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze œrodków KFS w porównaniu z kosztami
podobnych us³ug dostêpnych na rynku,
- posiadanie przez realizatora us³ugi kszta³cenia ustawicznego
finansowanej ze œrodków KFS certyfikatów jakoœci oferowanych us³ug kszta³cenia ustawicznego,
- w przypadku kursów: posiadanie przez realizatora us³ugi
kszta³cenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego
prowadzi on pozaszkolne formy kszta³cenia ustawicznego,
- plany dotycz¹ce dalszego zatrudnienia osób, które bêd¹ objête kszta³ceniem ustawicznym finansowanym ze œrodków KFS,
- mo¿liwoœæ sfinansowania ze œrodków KFS dzia³añ okreœlonych we wniosku, z uwzglêdnieniem limitów dostêpnych
œrodków w danym roku.
2. Przed³o¿one uzasadnienie celowoœci i potrzeby odbycia
kszta³cenia ustawicznego przy uwzglêdnieniu obecnych lub
przysz³ych potrzeb pracodawcy oraz obowi¹zuj¹cych priorytetów wydatkowania œrodków KFS.
3. Dodatkowe ustalone lokalnie zasady i kryteria wymienione w § 5 ust. 14 w/w regulaminu.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce opisu obowi¹zuj¹cych
w 2017 roku priorytetów zosta³y zawarte w za³¹czniku nr 2 do
„Regulaminu przyznawania œrodków na kszta³cenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze œrodków Krajowego
Funduszu Szkoleniowego w S¹deckim Urzêdzie Pracy".
W za³¹czniku nr 3 do w/w regulaminu zosta³ podany wykaz zidentyfikowanych zawodów deficytowych w mieœcie Nowym
S¹czu oraz w województwie ma³opolskim.
Regulamin przyznawania œrodków na kszta³cenie ustawiczne

Regulamin, za³¹czniki oraz wnioski
niezbêdne do uzyskania œrodków z KFS
znajdziesz na stronie

www.sup.nowysacz.pl
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Analiza statystyczna za 2016 rok
Analiza statystyczna za ca³y 2016 rok, jak¹ prezentujemy Pañstwu w aktualnym numerze, stanowi cenne Ÿród³o informacji na temat stanu i struktury bezrobocia w Nowym S¹czu, a tak¿e lokalnego rynku
pracy.

Mieszkañcy Nowego S¹cza
Wed³ug danych zebranych na koniec 2015 roku liczba mieszkañców Nowego S¹cza wzros³a o 0,1% w porównaniu ze stanem z grudnia roku 2014. Roczny rzeczywisty przyrost ludnoœci wyniós³ 50 osób. Nieznacznie zwiêkszy³a siê przy tym
gêstoœæ zaludnienia (1 457 osób/km2). Wspó³czynnik feminizacji w 2015 roku pozosta³ bez zmian: kobiety stanowi³y 52,2
proc. ogólnej liczby mieszkañców Nowego S¹cza.

214 podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 2 podmioty wiêcej
ni¿ w roku ubieg³ym. W 2015 roku za poœrednictwem Wydzia³u
Przedsiêbiorczoœci i Funduszy Zewnêtrznych Urzêdu Miasta
Nowego S¹cza 901 podmiotów gospodarki narodowej
za1
wiesi³o prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej. Wed³ug danych zebranych na koniec grudnia 2016 r. najwiêcej podmiotów prowadzi³o dzia³alnoœæ zaliczan¹ do takich sekcji jak:
handel, naprawa pojazdów samochodowych (2422 – 25%),
dzia³alnoœæ profesjonalna, naukowa i techniczna (1128 –
11,7%), budownictwo (995 – 10,3 %), przetwórstwo przemys³owe (763 – 7,9 %) oraz pozosta³a dzia³alnoœæ us³ugowa
(792 – 8,2 %).

Rynek pracy w Nowym S¹czu
Liczba pracuj¹cych w Nowym S¹czu na koniec 2015 roku wynosi³a 31 758 osób (o 668 osób wiêcej ni¿ w 2014 roku). W tej
grupie mê¿czyŸni stanowili 52,8% ogó³u pracuj¹cych (odnotowano spadek o 1,0 pkt proc. w skali roku), a kobiety 47,2 %
(odsetek pracuj¹cych kobiet zwiêkszy³ siê o 1,0 pkt proc.
w skali roku). W sektorze prywatnym pracowa³o 21,8 tys. osób,
tj. 68,7 % ogó³u pracuj¹cych (w ujêciu rocznym odnotowano
wzrost o 3,5 %), natomiast w sektorze publicznym zatrudnionych by³o 9,9 tys. osób, tj. pozosta³e 31,3% (wyst¹pi³ spadek o 0,7 %).

Demografia
Osoby w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) stanowi³y
18,7 proc. ogó³u ludnoœci Nowego S¹cza (w stosunku do ubieg³ego roku udzia³ zmniejszy³ siê o 0,2 pkt proc.). Nast¹pi³ tak¿e
spadek udzia³u osób w wieku produkcyjnym (18-59/64 lat)
o 0,5 pkt proc. Osoby w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat i wiêcej) stanowi³y 19,2% ogólnej liczby mieszkañców (udzia³ tej
grupy w ujêciu rocznym zwiêkszy³ siê o 0,7 pkt proc.). Takie
ukszta³towanie siê struktury ludnoœci miasta wykazuje niekorzystne tendencje: spadek udzia³u osób w wieku produkcyjnym przy jednoczesnym wzroœcie udzia³u osób w wieku
poprodukcyjnym i spadku udzia³u osób w wieku przedprodukcyjnym. Zgodnie z prognozami zjawisko to bêdzie siê
pog³êbiaæ.

Podmioty gospodarki narodowej
Wed³ug stanu na koniec roku 2015 w województwie ma³opolskim w rejestrze REGON zarejestrowanych by³o 363,9 tys.
podmiotów gospodarki narodowej (o 2,0 proc. wiêcej ni¿ przed
rokiem). Rejestr REGON z koñca 2015 roku skupia³ 9682 podmioty gospodarki narodowej z terenu Nowego S¹cza (bez
osób prowadz¹cych gospodarstwa indywidualne w rolnictwie),
tj. o 1,3 proc. wiêcej ni¿ przed rokiem. Sektor prywatny skupia³
9413 podmiotów gospodarki narodowej (97,2 proc.). W porównaniu ze stanem z koñca poprzedniego roku ich liczba zwiêkszy³a siê o 74 tj. 0,8 pkt proc. Do sektora publicznego nale¿a³o

W 2015 roku 901 podmiotów zawiesi³o

“

dzia³alnoœæ gospodarcz¹, natomiast na koniec
roku by³o zarejestrowanych 9682 podmiotów

Poziom bezrobocia w Nowym S¹czu
Liczba bezrobotnych w Nowym S¹czu wg stanu na dzieñ
31.12.2016 r. wynosi³a 2 877 osób i w porównaniu z grudniem
2015 r. spad³a o 586 osób. Spadek by³ wynikiem wiêkszej liczby wy³¹czeñ z rejestru bezrobotnych ni¿ liczby dokonywanych rejestracji. W 2016 roku w S¹deckim Urzêdzie Pracy zarejestrowano ogó³em 5 053 osób bezrobotnych.
W tej grupie by³o 2412 kobiet (47,7% ogó³u rejestruj¹cych siê).
Wiêkszoœæ rejestruj¹cych siê w 2016 roku stanowi³y osoby poprzednio pracuj¹ce (87,2%), ale nadal wysoki, bo 12,8%
udzia³, stanowi³y osoby dotychczas niepracuj¹ce. Wysoki
udzia³ stanowi¹ osoby do 30. roku ¿ycia (45%) oraz d³ugotrwale bezrobotni (30,2%). W roku 2016 wy³¹czono z ewidencji 5 639 osób. Najczêstsz¹ przyczyn¹ utraty statusu bezrobotnego by³o podjêcie pracy: 52,1% (w tym g³ównie niesubsydiowanej) oraz niepotwierdzenie gotowoœci do pracy: 23%.

Struktura osób bezrobotnych zarejestrowanych – stan z dnia 31 grudnia 2016 r.
Najliczniej reprezentowan¹ grup¹ wiekow¹ wœród zarejestrowanych w S¹deckim Urzêdzie Pracy by³y osoby maj¹ce 25-34
lata oraz 35-44 lata. Grupy te stanowi³y odpowiednio 30,2 %
i 23,3 % ogólnej liczby bezrobotnych. Najm³odsza grupa bezrobotnych (18-24 lata) stanowi³a 10,6 % (odnotowano spadek o
2,8 pkt proc.), a osoby powy¿ej 50. roku ¿ycia 16,7% (wzrost o
1,6 pkt proc.).
Wœród osób zarejestrowanych w S¹deckim Urzêdzie Pracy
przewa¿a³y osoby z wykszta³ceniem policealnym œrednim zawodowym (25,7%) oraz zasadniczym zawodowym (25,3%).
Osoby z wykszta³ceniem gimnazjalnym i poni¿ej stanowi³y
18,6 % ogó³u bezrobotnych, a osoby z wy¿szym wykszta³-

__________________
1. ród³o: opracowanie wydzia³ Przedsiêbiorczoœci i Funduszy Zewnêtrznych UMNS na podstawie danych CEIDG..
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STATYSTYKI, ANALIZY
Struktura osób bezrobotnych w szczególnej
sytuacji na rynku pracy

ceniem 18,5 %. Najni¿szy odsetek stanowi³y osoby z wykszta³ceniem œrednim ogólnokszta³c¹cym ( 12,0 %).
Wg stanu na 31.12.2016 r. 12,7 % zarejestrowanych bezrobotnych nie posiada³o wczeœniej kontaktu z rynkiem pracy. Najwiêksza liczba osób legitymowa³a siê sta¿em pracy od 1 do 5 lat
(23,5%), natomiast najmniej osób posiada³o sta¿ pracy 30 lat
i wiêcej: 101 osób, co stanowi³o 3,5 % ogólnej liczby bezrobotnych.
W strukturze bezrobotnych ze wzglêdu na czas pozostawania
bez pracy najliczniejsza grupa to osoby pozostaj¹ce bez pracy
przez okres powy¿ej 24 miesiêcy (21 % ogó³u bezrobotnych).
Osoby pozostaj¹ce bez pracy od 1 do 3 miesiêcy stanowi³y 18,5
%, od 3 do 6 miesiêcy – 16,8%, od 6 do 12 miesiêcy – 16,6 %
a od 12 do 24 miesiêcy – 16,3%. Osoby, które pozostawa³y bez
pracy do 1 miesi¹ca stanowi³y 9,7 % ogó³u bezrobotnych (280
osób, w tym 104 kobiety) i by³a to najmniej liczna grupa bezrobotnych.

Struktura bezrobotnych wg najliczniej
reprezentowanych zawodów
Najliczniej reprezentowan¹ grup¹ zawodow¹ wœród zarejestrowanych w S¹deckim Urzêdzie Pracy byli: sprzedawcy (266
osób), kucharze (101 osób), technicy ekonomiœci (88 osób), nauczyciele (73 osoby), mechanicy pojazdów samochodowych
(68 osób), murarze (61 osób), technicy mechanicy (56 osób),
fryzjerzy (56 osób), œlusarze (49 osób), krawcy (49 osób), technicy budownictwa (44 osoby).
Prawo do zasi³ku wg stanu na dzieñ 31 grudnia 2016 roku posiada³o 376 osób, tj. 13,1% ogó³u bezrobotnych.
Na koniec 2016 roku 2 870 zarejestrowanych osób bezrobotnych mia³o ustalony profil pomocy, okreœlany ze wzglêdu na
oddalanie na rynku pracy oraz gotowoœæ do wejœcia lub powrotu
na rynek pracy. Najwiêcej bezrobotnych to osoby, dla których
ustalony zosta³ III profil pomocy: 1433 osoby (49,9 %), nastêpnie osoby, którym ustalono II profil pomocy: 1354 osoby
(47,1 %) oraz osoby z ustalonym I profilem pomocy: 83 (2,9 %).

W strukturze osób zarejestrowanych w 2016 roku nadal utrzymuje siê wysoki udzia³ osób bêd¹cych w szczególnej sytuacji
na rynku pracy (w rozumieniu art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia). Znaczna czêœæ osób nale¿y do kilku kategorii równoczeœnie, np. oprócz tego, ¿e jest osob¹ powy¿ej 50 roku ¿ycia,
jednoczeœnie jest osob¹ d³ugotrwale bezrobotn¹, niepe³nosprawn¹ i/lub korzystaj¹c¹ ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej.
Struktura osób bezrobotnych bêd¹cych w szczególnej sytuacji
na rynku pracy najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ osoby d³ugotrwale bezrobotne. Ich udzia³ wg stanu na dzieñ 31.12.2016 r.
wynosi³ 52,5 % i uleg³ nieznacznemu zwiêkszeniu – o 0,1 pkt
proc.
W stosunku do poprzedniego roku w strukturze bezrobotnych
nast¹pi³ spadek osób powy¿ej 50 roku ¿ycia (o 114 osób) przy
jednoczesnym wzroœcie ich udzia³u (o 1,4 pkt proc.). Równoczeœnie odnotowano spadek udzia³u osób do 30 roku ¿ycia
o 3,8 pkt proc. (tj. o 289 osób) oraz osób niepe³nosprawnych
o 0,1 pkt proc. – 52 osoby. Co 12 osoba bezrobotna legitymowa³a siê orzeczeniem o stopniu niepe³nosprawnoœci.
W porównaniu z rokiem ubieg³ym odnotowaliœmy spadek o 58
osób liczby bezrobotnych posiadaj¹cych co najmniej jedno
dziecko do 6 roku ¿ycia (przy jednoczesnym wzroœcie ich udzia³u o 2 pkt proc.).

Podjêcia pracy i oferty pracy
W 2016 roku SUP dysponowa³ 2134 ofertami pracy, by³o to
o 284 oferty wiêcej ni¿ w 2015 roku i 107 wiêcej ni¿ w 2014 roku.
Oferty pracy niesubsydiowanej stanowi³y 64,8 % ogó³u ofert
pracy, a ich liczba w porównaniu do roku 2015 zwiêkszy³a siê
o 270. W 2016 roku zwiêkszy³a siê równie¿ liczba ofert pracy
subsydiowanej ( z 737 w 2015 do 751 w 2016).
W 2016 roku pracê podjê³o ogó³em 3281 osób (w tym sta¿e,
przygotowanie zawodowe doros³ych, prace spo³ecznie u¿yteczne oraz podjêcia dzia³alnoœci gospodarczej), tj. o 80 osób
mniej ni¿ w 2015 roku. Pracê subsydiowan¹ podjê³y 932 osoby
oraz 2349 osób podjê³o pracê niesubsydiowan¹. Udzia³ podjêæ
pracy subsydiowanej w podjêciach pracy ogó³em wynosi³ 28,4
% i by³ wy¿szy w porównaniu z poprzednim rokiem o 1,1 proc.
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„W³¹cz myœlenie”
Wyk³ady z przedsiêbiorczoœci
300 uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych z Nowego S¹cza i powiatu nowos¹deckiego wziê³o udzia³
w drugim wyk³adzie zorganizowanym w ramach V edycji projektu „W³¹cz myœlenie. Postaw na przedsiêbiorczoœæ". Zajêcia odby³y siê w auli Wy¿szej Szko³y Biznesu - NLU w Nowym S¹czu.

– Bogactwo jest pojêciem wzglêdnym, powstaj¹cym z porównywania swojego stanu posiadania z innymi. Nie zapewnia poczucia szczêœcia, bo zawsze znajdzie sie ktoœ, kto ma wiêcej.
Szczêœcie daje wolnoœæ finansowa, która nie zale¿y od wysokoœci dochodów, tylko od tego czy zaspokajamy wszystkie
swoje potrzeby – t³umaczy³ Wojciech Krupa.

czyæ o swoje, aby nie skoñczyæ sprzedaj¹c obwarzanki. Lepiej
prowadziæ w³asny biznes ni¿ byæ pracownikiem".
Ania Szlagowska z Zespo³u Szkó³ Katolickich im. b³. P. J.
Frassati odpowiedzia³a: „Jesteœmy najwa¿niejsi dlatego, najpierw trzeba p³aciæ sobie, a pracowaæ nale¿y tak, ¿eby nie byæ
robotem". Bronis³aw Krzyœciak z Zespo³u Szkó³ nr 1 im.
Komisji Edukacji Narodowej napisa³: „Warto popracowaæ
nawet za darmo, bez wynagrodzenia. Przekonaæ do siebie
pracodawcê i daæ z siebie coœ wiêcej ni¿ minimum".
Fot.: UMNS

P

rojekt oferuje wyk³ady z wiedzy ekonomicznej, warsztaty z przedsiêbiorczoœci, udzia³ w konkursie „Pomys³
kluczem do sukcesu – II" oraz udzia³ w gali fina³owej.
Sobotni wyk³ad poprowadzi³ przedsiêbiorca Wojciech Krupa
z Organizacji Hotel Cluster. Wyk³adowca t³umaczy³ podstawy
„alfabetu biznesowego": jak zarabiaæ pieni¹dze, czym sie ró¿ni
„bogactwo" od „wolnoœci finansowej", jak za³o¿yæ firmê nie maj¹c na to ¿adnych œrodków, sk¹d pozyskaæ kapita³ i czym s¹
dŸwignie finansowe.

Prowadz¹cy zaprosi³ m³odzie¿ do dyskusji. – Aktywa to rzeczy,
które przysparzaj¹ nam pieniêdzy, pasywa te pieni¹dze z kieszeni wyci¹gaj¹. Wymieñcie jakieœ aktywa i pasywa – prosi³
Wojciech Krupa.
– Telefon komórkowy mo¿e byæ i pasywem i aktywem – dzieli³
siê swoimi przemyœleniami jeden ze s³uchaczy. – Je¿eli s³u¿y
tylko do plotkowania z kole¿ank¹ o ostatnim odcinku ulubionego serialu – to jest pasywem, bo trzeba p³aciæ abonament, a nie przynosi on ¿adnego dochodu. Je¿eli ten sam telefon wykorzystujemy do kontaktów biznesowych, umawiania
interesów – to jest aktywem, bo jest narzêdziem s³u¿¹cym do
zarabiania pieniêdzy. Podobnie jest z domem czy samochodem.
Przedsiêbiorca zachêca³ s³uchaczy do rozwijania swoich pasji
i zainteresowañ, które w przysz³oœci mog¹ przerodziæ siê w dobrze prosperuj¹ce przedsiêbiorstwa. Uczniowie odpowiadali
potem na pytanie, co zapamiêtali z wys³uchanego wyk³adu. Kinga Ogorza³ek z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 2 im.
Marii Konopnickiej napisa³a: „Osoba przedsiêbiorcza musi wal-

Wojciech Ryniewicz z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr
2 im. Marii Konopnickiej napisa³ z kolei: „Wa¿nym elementem
pracy jest odpoczynek. W pracy trzeba siê spe³niaæ. Najwa¿niejsze s¹ ambicje". Fabian Piskorz z Zasadniczej Szko³y
Zawodowej Cechu Rzemios³ Ró¿nych stwierdzi³: „Nie warto
staæ w miejscu, lecz walczyæ o swoje marzenia. Wykreowaæ
swoje pasje i zainteresowania, ¿eby nie marudziæ, ¿e to, co robimy, jest z woli rodziców".
Wiêcej informacji na temat warsztatów, konkursu i innych dzia³añ zaplanowanych w ramach projektu na stronie internetowej:
www.nowysacz.pl/wlacz-myslenie
Materia³ przygotowany przez Wydzia³ Przedsiêbiorczoœci
i Funduszy Zewnêtrznych Urzêdu Miasta w Nowym S¹czu.
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CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
w Nowym S¹czu
zaprasza do korzystania ze swoich us³ug

