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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 spotkania informacyjnego
dot. naboru do Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Informacje zawarte w artykule przybli¿¹ s¹deckim przedsiêbiorcom,
w jaki sposób skutecznie aplikowaæ o przyznanie œrodków.
Opisujemy równie¿ dzia³ania S¹deckiego Urzêdu Pracy oraz
ró¿nych innych organizacji, dziêki którym proces aktywizacji
bezrobotnych w naszym regionie przebiega tak sprawnie.
Przybli¿amy równie¿ sylwetkê Pani Marioli Skrê¿yny, kierowcy
autobusu w s¹deckim MPK. Pani Mariola przybli¿a nam charakterystykê pracy, sk¹d pomys³ na zawód kierowcy, jakie z tym s¹
zwi¹zane problemy i bol¹czki oraz podzieli ciekawymi sytuacjami jakie doœwiadczy³a podczas kursów w Nowym S¹czu.
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.

Zachêcam do lektury!
Stanis³awa Skwar³o
Dyrektor

Miesiêcznik S¹decki Rynek Pracy ukazuje siê w formie biuletynu
na stronie www.sup.nowysacz.pl. S¹decki Rynek Pracy ma
tak¿e swój profil na Facebooku. Cykl wydawniczy uzale¿niony
jest od ukazywania siê wewnêtrznych i zewnêtrznych
materia³ów statystycznych. Plik z najnowsz¹ edycj¹ SRP
dostarczany jest partnerom i instytucjom wspó³pracuj¹cym
z SUP za pomoc¹ poczty elektronicznej. Na ¿yczenie
dostarczamy tak¿e Czytelnikom wersjê papierow¹.
Wydawca: S¹decki Urz¹d Pracy,
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Przygotowanie tekstów, sk³ad i opracowanie graficzne:
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W aktualnym numerze przeczytaj¹ Pañstwo krótk¹ analizê s¹deckiego rynku pracy. Przedstawiamy mo¿liwoœci oraz narzêdzia, dziêki którym pracodawcy, pracownicy oraz osoby bezrobotne mog¹ poszerzyæ swoje kwalifikacje zawodowe.

Dyrektor SUP, Stanis³awa Skwar³o
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Dokszta³canie – gwarancj¹ sukcesu
Dynamiczne zmiany, które od jakiegoœ czasu daj¹ siê zauwa¿yæ na naszym lokalnym rynku pracy maj¹
charakter ogólnopolski. Mowa tutaj o bardzo czêstych przypadkach braku fachowców i wykwafilikowanych specjalistów chêtnych do podjêcia zatrudnienia. Firmy bardzo czêsto borykaj¹ siê z tym
problemem. Warto wiêc zastanowiæ siê nad zmian¹ kwalifikacji zawodowych, aby zwiêkszyæ swoj¹
pozycjê na rynku pracy. Niew¹tpliwie dziêki tym zmianom podwy¿szymy satysfakcjê z wykonywanej
pracy oraz zadbamy o polepszenie domowego bud¿etu. Wszystkie prognozy wskazuj¹ bowiem, ¿e rynek pracy zaczyna byæ rynkiem pracownika.

O

– Obecnie S¹decki Urz¹d Pracy realizuje program Krajowego
Funduszu Szkoleniowego – mówi Stanis³awa Skwar³o, dyrektor S¹deckiego Urz¹du Pracy. – Za poœrednictwem urzêdu
mo¿emy sfinansowaæ kursy i studia podyplomowe realizowane
z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgod¹. Dodatkowo KFS
pozwala na sfinansowanie kosztów egzaminu umo¿liwiaj¹cego uzyskanie dokumentów potwierdzaj¹cych nabycie
umiejêtnoœci, kwalifikacji lub uprawnieñ zawodowych, sfinansuje badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjêcia kszta³cenia lub pracy zawodowej po ukoñczonym kszta³ceniu oraz ubezpieczenie od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków w zwi¹zku z podjêtym kszta³ceniem – dodaje.
Kolejnym bardzo przydatnym narzêdziem do „zdiagnozowania” rynku pracy jest Barometr Zawodów. Na jego podstawie
mo¿emy zauwa¿yæ, jakie mamy oraz jakie w najbli¿szym czasie mog¹ panowaæ trendy w zawodach w naszym regionie. Barometr znakomicie ukazuje tendencje panuj¹ce na rynku pracy. Dziêki raportowi wiemy, jakie zawody s¹ deficytowe, których jest równowaga na naszym rynku oraz widzimy zawody
nadwy¿kowe, te których na rynku pracy jest zbyt wiele.

Szczegó³y:
www.barometrzawodów.pl
Znakomitym przyk³adem na potwierdzenie powy¿szych wyników jest firma Newag z Nowego S¹cza. Podczas spotkania
w S¹deckim Urzêdzie Pracy zaproponowa³a chêæ zatrudnienia
150 osób na stanowiska: elektryk/elektromechanik, elektronik,
œlusarz/mechanik, monter, lakiernik oraz spawacz. Niestety,
urz¹d nie posiada tak du¿ych mo¿liwoœci, aby skierowaæ „od
siebie” tylu pracowników. W wiêkszoœci stanowiska pracy proponowane przez firmê Newag zaliczaj¹ siê do grupy zawodów
deficytowych i znalezienie pracowników na s¹deckim rynku
okazuje siê bardzo trudne. Pracownik, który bada³ sytuacjê, ju¿
kilka miesiêcy temu móg³ zauwa¿yæ, ¿e wymienione wy¿ej
zawody powoduj¹ problem dla firm funkcjonuj¹cych w naszym

regionie. Móg³ siê odpowiednio przygotowaæ (odbywaj¹c kursy, szkolenia) i zmieniæ lub rozpocz¹æ pracê praktycznie „od
rêki”.
Ubytek wykwalifikowanych pracowników to problem, który zauwa¿aj¹ równie¿ miêdzynarodowe agencje zatrudnienia. Przyk³adem mo¿e byæ ostatni raport ManpowerGroup, która kilka
dni temu og³osi³a, ¿e budownictwo, produkcja przemys³owa
oraz transport i logistyka to bran¿e, w których pracodawcy najczêœciej planuj¹ w najbli¿szym czasie wzrost zatrudnienia
w Polsce. Wed³ug prognoz agencji, najbli¿sze miesi¹ce to
przewaga firm, które planuj¹ zwiêkszyæ zatrudnienie nad firmami planuj¹cymi je ograniczyæ. Taka sytuacja ma miejsce po
raz pierwszy od 6 lat. Rosn¹cy popyt na pracownika zwiêkszy
jednoczeœnie nak³ady firm na œwiadczenia p³acowe.
(ManpowerGroup to miêdzynarodowa firma doradztwa
personalnego za³o¿ona w 1948 roku w USA. Œwiadczy us³ugi
z obszaru Human Resources. Przedsiêbiorstwo posiada
oddzia³y w ponad 80 krajach).

“

becnie rynek oferuje mnóstwo mo¿liwoœci podwy¿szenia kwalifikacji lub zmiany wykonywanego zawodu. Mo¿emy skorzystaæ ze szkoleñ, dziêki którym
zdobêdziemy nowe kwalifikacje i uprawnienia. S¹decki Urz¹d
Pracy oferuje takie rozwi¹zania zarówno dla prowadz¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, którzy chc¹ przeszkoliæ siebie lub
swoich pracowników (Krajowy Fundusz Szkoleniowy), jak i dla
bezrobotnych (szkolenia i bony szkoleniowe, trójstronne
umowy szkoleniowe, finansowanie kosztów egzaminów i licencji, po¿yczka szkoleniowa, dofinansowanie studiów
podyplomowych).

W ostatnim kwartale tego roku 460 tysiêcy
osób zyska uprawnienia emerytalne, z czego nawet
80% z nich skorzysta. To dwa razy wiêcej ni¿
w 2016 r. i cztery razy wiêcej ni¿ w 2013 r.

Kolejnym czynnikiem, który powinien wp³yn¹æ na nasz¹ mobilizacjê i chêæ kszta³cenia i wdra¿ania zmian w swoim ¿yciu, jest
prezydencka ustawa o obni¿eniu wieku emerytalnego do 60 lat
dla kobiet i 65 lat dla mê¿czyzn, która wejdzie w ¿ycie w paŸdzierniku br. Wed³ug wyliczeñ ZUS-u w efekcie tej zmiany w ostatnim kwartale tego roku 460 tysiêcy osób zyska uprawnienia
emerytalne, z czego nawet 80% z nich skorzysta. To dwa razy
wiêcej ni¿ w 2016 r. i cztery razy wiêcej ni¿ w 2013 r. Jak wynika
z analizy Rzeczpospolitej pogorszeniu sytuacji zatrudnienia
ulegn¹ takie bran¿e jak: handel, bran¿a produkcji mebli, odzie¿y czy s³abo op³acanych us³ugach publicznych. – Praca jest towarem rynkowym. Je¿eli bêdzie go ma³o, trzeba bêdzie za niego zap³aciæ wiêcej, czyli podnieœæ wynagrodzenia – mówi Ryszard Florek, prezes firmy Fakro.
Zdaniem wielu pracodawców i ekspertów, rz¹dz¹cy w naszym
kraju powinni przygotowaæ pakiet rozwi¹zañ wynikaj¹cy ze
zbli¿aj¹cych siê zmian demograficznych, poprawiæ politykê migracyjn¹, rozwi¹zaæ kwestiê pracy emerytów oraz zachêcaæ do
d³u¿szego zatrudniania pracowników. Póki co: „Pracowniku
dokszta³caj siê, a twoja szansa na lepsze jutro na pewno
wzroœnie!”
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Zawód – kierowca, p³eæ – piêkna
Zawód kierowcy od zawsze kojarzy³ siê z pasj¹ mê¿czyzn. To oni zawsze wiedli prym w tym kierunku. Jednak od jakiegoœ czasu zauwa¿yæ mo¿na wzmo¿on¹ akty-wnoœæ kobiet w zawodzie kierowcy. Jednym
z przyk³adów jest firma BATIM, specjalizuj¹ca siê w transporcie miêdzynarodowym, nagrodzona
niedawno przez starostê nowos¹deckiego Marka P³awiaka nagrod¹ Kryszta³owe Jab³ko S¹deckie. Firma
ta wziê³a udzia³ w programie dokumentalnym „Polscy truckersi” realizowanym przez kana³ Discovery.
Jeden z odcinków poœwiêcono bliŸniaczkom pracuj¹cym zawodowo w tej w³aœnie firmie jako kierowcy
ciê¿arówek.

Rozmawiamy z Pani¹ Mariol¹ Skrê¿yn¹, kierowc¹ w s¹deckim MPK, która za „kó³kiem” jest ju¿ od 34 lat.
S¹decki Rynek Pracy: Jak d³ugo pracuje pani w zawodzie
kierowcy?
Mariola Skrê¿yna: 15 maja minie trzy lata, odk¹d pracujê jako
kierowca w s¹deckim MPK. Wczeœniej pracowa³am jako instruktor nauki jazdy samochodów osobowych. Lubiê jeŸdziæ i jazda
sprawa mi satysfakcjê, wiêc zdecydowa³am siê na zrobienie
kursu na przewóz osób. Nie chcia³am pracowaæ dla przewoŸników lokalnych, którzy korzystaj¹ g³ównie z busów. Postanowi³am z³o¿yæ papiery do MPK i nowos¹deckiego PKS. Ten
drugi niestety przesta³ funkcjonowaæ. Jestem wiêc tutaj (uœmiech).

Jakie ciekawe zdarzenia mia³a Pani podczas je¿d¿enia nowos¹deckim MPK?
Kilka razy us³ysza³am od pasa¿erek, ¿e mi³o w koñcu widzieæ
za kierownic¹ autobusu kobietê. Zdarzy³o siê mi te¿ jednak, ¿e
pasa¿er nie wsiad³, bo nie chcia³ jechaæ autobusem, którym
kieruje kobieta. By³y tak¿e osoby, które ¿egna³y siê przy
wsiadaniu, gdy zauwa¿y³y mnie za kó³kiem. S³owa krytyki te¿
s³ysza³am Zdarzy³a siê te¿ sytuacja, gdy pieszy zatrzyma³ siê
na pasach i przygl¹da³ mi siê z uwag¹.
Mia³a Pani jakieœ nieprzyjemne zdarzenie?
Najbardziej nieprzyjemnym wypadkiem by³o to, kiedy autobusem na gapê jecha³ bardzo pijany pan. Akurat kierowa³am
nocnym autobusem i po dojechaniu na pêtlê poprosi³am go,
aby wysiad³, niestety odmówi³. Poinformowa³am go, ¿e zadzwoniê po policjê, co nie zrobi³o na nim wiêkszego wra¿enia.
Zg³osi³am sprawê na dyspozytorniê i zawiadomi³am funkcjonariuszy. Policja przyjecha³a chwilê póŸniej i musieli pana praktycznie wynieœæ z autobusu, poniewa¿ nie by³ w stanie opuœciæ
go o w³asnych si³ach – by³ bardzo pijany. Innych nieprzyjemnych zdarzeñ nie pamiêtam.
Fot.: SUP

S

kupmy jednak swoj¹ uwagê na s¹deckiej spó³ce: Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne. – Od wielu kilku
lat w spó³ce zatrudniamy kobiety-kierowców. W ostatnim
czasie rzeczywiœcie zatrudnienie kobiet na tym stanowisku
znacz¹co wzros³o – mówi Andrzej Górski, prezes MPK. – Z kobietami wspó³pracuje mi siê bardzo dobrze. S¹ odpowiedzialne, cierpliwe i bardzo obowi¹zkowe. Dbaj¹ o powierzone pojazdy, które wyró¿niaj¹ siê czystoœci¹. Na pocz¹tku wœród pasa¿erów naszych autobusów zauwa¿alny by³ niepokój, lecz bardzo szybko wszyscy przekonali siê, ¿e obawy co do ich umiejêtnoœci s¹ bezpodstawne. Kierowanych by³o do mnie wiele pochwa³ od pasa¿erów w stronê naszych Pañ szczególnie podkreœlane by³o p³ynne prowadzenie autobusu – dodaje prezes.

Jakie jest pani wykszta³cenie?
Z wykszta³cenia jestem technikiem ekonomii, ale w swoim zawodzie nie pracowa³am. Nie da³abym rady wysiedzieæ w biurze. Co ja bym tam robi³a? W tym momencie nie biorê pod uwagê pracy w wyuczonym zawodzie.
Jak to siê sta³o, ¿e zosta³a pani zawodowym kierowc¹?
Na pocz¹tku pracowa³am w szwalni na ró¿nych stanowiskach,
potem uczy³am jazdy i dopiero kilka lat temu postanowi³am zostaæ zawodowym kierowc¹. Ten pomys³ pojawi³ siê w ostatnich
latach, chocia¿ prawo jazdy na „osobówki” zda³am w roku 1983
i od tego czasu ca³y czas by³am za kó³kiem. Nie mia³am
¿adnych trudnoœci ze zrobieniem prawa jazdy na autobus i zda³am wszystkie egzaminy za pierwszym razem.
To niew¹tpliwy sukces. Czy jest pani zadowolona z pacy
i jak siê pani odnajduje w mêskim gronie kierowców MPK?
Z pracy jestem bardzo zadowolona poniewa¿ daje mi ona
satysfakcjê. Kierowanie autobusem jest w³aœnie dla mnie!
W mêskim gronie kierowców czujê siê doskonale i wspaniale
te¿ siê odnajdujê. Koledzy od pocz¹tku przyjêli mnie z otwartymi rêkami, mamy dobry kontakt. W pocz¹tkowym okresie pracy
byli bardzo pomocni, ca³y czas mnie wspieraj¹.

Mariola Skrê¿yna podczas wykonywania kursu w s¹deckim MPK

Jak traktuj¹ Pani¹ inni kierowcy na drodze?
Nie mam z nimi problemu. Bardzo czêsto spotykam siê z tym,
¿e przepuszczaj¹ mnie na skrzy¿owaniach czy podczas
wyje¿d¿ania z przystanku. Myœlê, ¿e ta uprzejmoœæ
powodowana jest tym, ¿e jestem kobiet¹. Widaæ mnie w tej
du¿ej szybie autobusu. Panów nie wpuszczaj¹ do ruchu tak
chêtnie. Ja nie mam z tym problemu (œmiech).
Czy kobiety powinny baæ siê tego zawodu?
Absolutnie! Oczywiœcie, nie ka¿dy nadaje siê do tego zawodu,
ale to nie jest zale¿ne od p³ci – tu nie ma regu³y. M³odym
dziewczynom, które chc¹ zostaæ zawodowym kierowc¹, mogê
daæ tylko jedn¹ radê: iœæ i robiæ prawo jazdy. Wiem, ¿e to kosztuje, ale je¿eli czuj¹ siê pewne i mocne za kierownic¹ to niech
próbuj¹ – to bardzo ciekawy zawód.
Dziêkujemy za rozmowê!
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Ministerstwo dofinansowa³o budowê!

– Bardzo siê cieszê, ¿e mo¿emy dzisiaj sfinalizowaæ to, co og³osiliœmy
kilka dni temu – powiedzia³ Wiceminister Rozwoju Witold S³owik.
Podkreœli³, ¿e zwiêkszone dofinansowanie zosta³o okreœlone na
maksymalnym mo¿liwym poziomie
85 procent. – W dniu dzisiejszym
podpisujemy umowy z Nowym S¹czem, Sosnowcem, Toruniem i Gorzowem Wielkopolskim. W sumie
wartoœæ dofinansowania wynosi 232
mln z³ i jest to dla beneficjentów kwota niebagatelna. Dlatego bardzo siê
cieszê, ¿e te wa¿ne dla poszczególnych miast inwestycje bêd¹ zrealizowane – doda³ minister. Zaznaczy³, ¿e program ten s³u¿y zwiêkszeniu dostêpnoœci transportowej i odci¹¿enie centrów miast, a tak¿e lepsze skomunikowanie z sieci¹ dróg
krajowych i ekspresowych, w tym tak¿e autostrad.
Prezydent Ryszard Nowak zauwa¿y³, ¿e nast¹pi³a zdecydowania zmiana w podejœciu do
inwestycji realizowanych poza du¿ymi aglomeracjami. – Cieszê siê, ¿e rz¹d Prawa i Sprawiedliwoœci traktuje lokalne samorz¹dy jak partnerów. Tak wczeœniej nie by³o. Teraz widaæ, ¿e
dostrzegana jest Polska lokalna, ta Polska, gdzie my, samorz¹dowcy, borykamy siê z ró¿nymi trudnoœciami. To siê zmienia
i to niezwykle cenne. Wierzê, ¿e tak bêdzie nadal – mówi³ podczas swojego wyst¹pienia w Ministerstwie Rozwoju prezydent
Ryszard Nowak. – Podjête decyzje, które pozwalaj¹ nam
pokazaæ potencja³ swoich regionów, wymagaj¹ wsparcia. Dzisiaj otrzymujemy. Ten program jest wzorcowy pod ka¿dym
wzglêdem i z tego jestem niezwykle zadowolony – powiedzia³
Ryszard Nowak, dziêkuj¹c jednoczeœnie za szczególne wsparcie Wiceministrowi Finansów Wies³awowi Janczykowi, a tak¿e
s¹deckim parlamentarzystom.
– Beneficjentami sprawnej pracy Urzêdu Miasta w zakresie
przygotowania dobrego wniosku s¹ przede wszystkim mieszkañcy Nowego S¹cza i ca³ej S¹decczyzny – zwróci³ uwagê
wiceminister Wies³aw Janczyk. – Bardziej przyjazna i bezpieczna komunikacja oraz podniesienie atrakcyjnoœci inwestycyjnej regionu to najwa¿niejsze skutki tej wa¿nej decyzji. To
tak¿e wyrównanie szans komunikacyjnych miejscowoœci po³o¿onych w bezpoœrednim otoczeniu Nowego S¹cza.
Wiceminister Finansów doda³, ¿e realizacja kolejnej istotnej dla
miasta inwestycji bêdzie mia³a realny wp³yw tak¿e na poprawê
jakoœci powietrza, poprzez zmniejszenie ruchu samochodowego w samym centrum Nowego S¹cza.
Zadowolenia z podpisanego dofinansowania dla inwestycji

Fot.: UMNS

Z udzia³em Wiceministra Rozwoju Witolda S³owika, Wiceministra Finansów Wies³awa Janczyka oraz
Wicewojewody Ma³opolskiego Józefa Gawrona w Ministerstwie Rozwoju odby³o siê oficjalne podpisanie umów dotycz¹cych unijnego dofinansowania strategicznych inwestycji drogowych w czterech
miastach: Nowym S¹czu, Toruniu, Sosnowcu i Gorzowie Wielkopolskim. Umowê na dofinansowanie
budowy nowego mostu heleñskiego z uk³adem komunikacyjnym po obu stronach rzeki Dunajec podpisa³ prezydent Nowego S¹cza Ryszard Nowak, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Przemys³aw Gorgol i dyrektor Miejskiego Zarz¹du Dróg Grzegorz Mirek.

Od lewej: Arkadiusz Mularczyk, Józef Gawron, Ryszard Nowak, Wies³aw Janczyk, Grzegorz Mirek

w Nowym S¹czu nie kry³ Wicewojewoda Ma³opolski Józef Gawron. – Zadanie, które bêdzie realizowane w Nowym S¹czu nie
by³o by osi¹galne bez wsparcia finansowego. Wierzê, ¿e pan
prezydent potrafi trudne zadania wykonywaæ, a my bêdziemy
gotowi do przyjêcia kolejnych œrodków finansowych – zaznaczy³ wicewojewoda Józef Gawron.
– Dzisiejsze podpisanie umowy to ju¿ oficjalne potwierdzenie
maksymalnego, 85 procentowego dofinansowania do
niezwykle wa¿nej dla naszego miasta i regionu inwestycji
drogowej. Budowa nowej, czteropasmowej przeprawy przez
Dunajec z dwoma rondami po obu stronach rzeki znacznie
usprawni komunikacjê w kierunku osiedla Helena – powiedzia³
prezydent Ryszard Nowak tu¿ po spotkaniu w Ministerstwie
Rozwoju. – Wszystko potoczy³o siê bardzo szybko. Proszê
pamiêtaæ, ¿e kilka dni temu w tym samym miejscu
otrzymaliœmy potwierdzenie zwiêkszenia dofinansowania do
tej niew¹tpliwie strategicznej dla Nowego S¹cza inwestycji,
a dzisiaj mam w rêku gotow¹, podpisan¹ umowê. To naprawdê
wielki sukces naszego miasta i wszystkich, którzy siê do tego
przyczynili – nie ukrywa³ zadowolenia prezydent Nowego
S¹cza.
Budowa nowego mostu heleñskiego z uk³adem komunikacyjnym po obu stronach Dunajca najpierw otrzyma³a wsparcie
finansowe w wysokoœci 24,5 mln z³, które obecnie zosta³o podniesione a¿ o 52,5 mln z³! Dziêki temu inwestycja, której wartoœæ szacowana jest na 91 mln z³, zosta³a dofinansowana kwot¹ a¿ 77 mln z³ przy ca³kowitym wsparciu dla wszystkich miast
wynosz¹cym 232 mln z³.
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SPOTKANIA W SUP

KFS – spotkanie informacyjne
Krajowy Fundusz Szkoleniowy to jeden z programów wsparcia, który na dobre wpisa³ siê w dzia³ania podejmowane przez pracodawców za poœrednictwem S¹deckiego Urzêdu Pracy. Przypomnijmy, rz¹dowy
program rozpocz¹³ siê w 2014 r., a œrodki, którymi dysponowa³ S¹decki Urz¹d Pracy to prawie 3 mln z³.

Zebrani goœcie mieli mo¿liwoœæ uzyskania wyczerpuj¹cych
informacji na temat nowych zasad naboru wniosków o przyznanie œrodków na kszta³cenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach KFS w 2017 roku. Materia³y prezentowa³a
Izabela Ziêbowicz-Wróbel, zastêpca kierownika Dzia³u Us³ug
Rynku Pracy.
Spotkanie zainicjowa³a dyrektor S¹deckiego Urzêdu Pracy,
Pani Stanis³awa Skwar³o, witaj¹c goœci i dziêkuj¹c im za przybycie. – Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzielon¹
czeœæ Funduszu Pracy przeznaczon¹ na dofinansowanie
kszta³cenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgod¹ pracodawcy – powiedzia³a Pani dyrektor. – Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracuj¹ce z powodu
kompetencji nieadekwatnych do wymagañ dynamicznie zmieniaj¹cej siê gospodarki – przypomnia³a.
Dyrektor Stanis³awa Skwar³o poinformowa³a zebranych, ¿e nabór wniosków prowadzony bêdzie w terminie od 21.02.2017 r.
do 28.02.2017 r.. Zaznaczy³a, i¿ bêdzie on powtarzany do
wyczerpania ustalonego limitu œrodków, jakimi dysponuje
Urz¹d, tj. do wysokoœci 600 000,00 z³.
– Istota jest zmiana priorytetów wydatkowania œrodków KFS –
podkreœli³a. – Zgodnie z ustaleniem Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Spo³ecznej w roku bie¿¹cym fundusze bêd¹ przyznawane w pierwszej kolejnoœci na: 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, którzy mog¹ udokumentowaæ wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przys³uguje
prawo do emerytury pomostowej – poinformowa³a Pani dyrektor.
Nastêpnie g³os zabra³a Teresa Po³omska, zastêpca dyrektora
S¹deckiego Urzêdu Pracy ds. Rynku Pracy, która przybli¿y³a
istotê rozporz¹dzenia Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz omówi³a zmiany w regulaminie przyznawania œrodków KFS. Wœród tych najwa¿niejszych znalaz³a siê koniecznoœæ przygotowania za³¹czników do wniosku przed jego z³o¿eniem, tak aby stanowi³y z nim ca³oœæ.
– Ich brak, zgodnie z wymogami zawartymi w rozporz¹dzeniu,
œwiadczyæ bêdzie o nieprawid³owoœci wniosku i koniecznoœci
jego uzupe³nienia – powiedzia³a Pani Teresa Po³omska. – To

wa¿ne, poniewa¿ rozpatrywanie wniosków bêdzie odbywaæ siê
zgodnie z kolejnoœci¹ ich wp³ywu, ale tylko pod warunkiem, ¿e
dany wniosek zawieraæ bêdzie obowi¹zuj¹ce za³¹czniki. Brak
któregokolwiek z za³¹czników spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia – doda³a. Pani dyrektor przypomnia³a, ¿e
wniosek musi zawieraæ: dane pracodawcy; wskazanie dzia³añ
podejmowanych wobec pracowników, których wydatek dotyczy; okreœlenie ca³kowitej wysokoœci wydatków; uzasadnienie
potrzeby odbycia kszta³cenia ustawicznego; uzasadnienie wyboru realizatora us³ugi kszta³cenia ustawicznego finansowanej
ze œrodków KFS; informacjê o planach dotycz¹cych dalszego
zatrudnienia osób, które bêd¹ objête kszta³ceniem.
Kolejnym punktem spotkania by³a prezentacja materia³ów
przygotowanych przez Izabelê Ziêbowicz-Wróbel a dotycz¹cych m.in. zakresu dzia³añ finansowanych z KFS i zasad
wydatkowania.
Fot.: SUP

W

dniu 16 lutego 2017 r. w siedzibie S¹deckiego Urzêdu
Pracy przy ul. Wêgierskiej 146 w Nowym S¹czu odby³y siê spotkania informacyjne dotycz¹ce Krajowego
Funduszu Szkoleniowego. By³y one skierowane do pracodawców chc¹cych podnieœæ kwalifikacje swoje lub pracowników i, jak zwykle, cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem.
Wœród obecnych pojawili siê m.in. przedstawiciele m.in. Szpitala Specjalistycznego im. Jêdrzeja Œniadeckiego, FAKRO,
Domu Pomocy Spo³ecznej, s¹deckiego MPK, Proximy i wielu
innych firm.

Uczestnicy spotkania informacyjnego w ramach KFS

– W roku 2017 Urz¹d przeznacza œrodki KFS na finansowanie
kszta³cenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, na które
sk³adaj¹ siê: 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 – oœwiadczy³a Izabela Ziêbowicz-Wróbel.
Wa¿n¹ czêœæ spotkania z pracodawcami stanowi³a mo¿liwoœæ
zadawania przez nich pytañ w trakcie i po prezentacji oraz uzyskania na nie wyczerpuj¹cej odpowiedzi. Pracownicy S¹deckiego Urzêdu Pracy chêtnie s³u¿yli pomoc¹ i wiedz¹ w tym
zakresie.
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
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Aktywizacja bezrobotnych 30+
S¹decki Urz¹d Pracy realizuje projekt pn.: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i wiêcej pozostaj¹cych bez
pracy w Mieœcie Nowym S¹czu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma³opolskiego na lata 2014-2020, Oœ Priorytetowa VIII Rynek pracy, Dzia³anie 8.1 Aktywizacja zawodowa
– projekty Powiatowych Urzêdów Pracy.
Dzia³ania w projekcie przewidziano na 1,5 roku (rozpoczê³y siê
1 stycznia 2017 r. i potrwaj¹ do 30 czerwca 2018 r.) – mówi Kinga Bodziony, koordynatorka zadania. – Uczestnikiem projektu
mo¿e byæ osoba w wieku 30 lat i wiêcej pozostaj¹ca bez pracy,
zarejestrowana w S¹deckim Urzêdzie Pracy jako bezrobotne
zakwalifikowana do I lub II profilu pomocy, nale¿¹ca co
najmniej do jednej z grup: jest osob¹ z niepe³nosprawnoœciami,
ma powy¿ej 50 lat, jest d³ugotrwale bezrobotna lub jest osob¹
o niskich kwalifikacjach, (tzn. osoba z wykszta³ceniem co najwy¿ej œrednim bez pomaturalnego/policealnego i wy¿szego).
Dodatkowo w projekcie mog¹ wzi¹æ udzia³ kobiety pow. 30 r.¿.)
– dodaje Pani Kinga.
Definicja: Osoba d³ugotrwale bezrobotna – osoba, która nieprzerwanie przez okres 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ
rozpoczêcia udzia³u w projekcie pozostawa³a bez pracy oraz
by³a gotowa do podjêcia pracy i aktywnie poszukiwa³a zatrudnienia. W celu obliczenia okresu pozostawania bez zatrudnienia nale¿y uwzglêdniæ faktyczny czas pozostawania
bez pracy, w tym równie¿ okres przed rejestracj¹ w urzêdzie
pracy.

W ramach projektu dla ka¿dego z uczestników przedstawienie
konkretnej oferty aktywizacji zawodowej zostanie
poprzedzone pog³êbion¹ analiz¹ umiejêtnoœci, predyspozycji
i problemów zawodowych poprzez opracowanie/aktualizacjê
Indywidualnego Planu Dzia³ania (IPD). Na tej podstawie SUP
realizowaæ bêdzie odpowiednio dobrane do uczestników
us³ugi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Formy wsparcia w ramach projektu:
– sta¿e: 20 osób;
– szkolenia: 25 osób, w tym: 15 osób – szkolenia grupowe, 10
osób – szkolenia indywidualne;
– œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej: 23 osoby;
– prace interwencyjne: 35 osób;
– refundacja kosztów wyposa¿enia lub doposa¿enia stanowiska pracy: 20 osób.

Wartoœæ projektu: 1 500 000 z³,
Kwota dofinansowania: 1 500 000 z³.

Warto zaznaczyæ, ¿e w projekcie wezm¹ udzia³ 123 osoby,
w tym: 33 osoby powy¿ej 50. r.¿.; 35 osób d³ugotrwale bezrobotnych; 8 osób z niepe³nosprawnoœciami.

Wiêcej informacji udzieli Pani Kinga Bodziony:
kbodziony@sup.nowysacz.pl , tel. 18 44 89 292

Rekrutacja w korpusie szeregowych
Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ w Nowym S¹czu prowadzi nabór kandydatów do odbycia s³u¿by
przygotowawczej pe³nionej w korpusie szeregowych w 2017 r.
Nigdy wczeœniej nie odbywa³eœ s³u¿by wojskowej, a chcia³byœ
siê ubiegaæ o powo³anie do zawodowej s³u¿by wojskowej lub
do Ochrony Terytorialnej? Je¿eli tak to aktualnie prowadzony
nabór w WKU w Nowym S¹czu jest skierowany w³aœnie do Ciebie!
Czas trwania s³u¿by przygotowawczej dla kandydatów
szkol¹cych siê w korpusie szeregowych wynosi do 4 miesiêcy.
Turnusy s³u¿by przygotowawczej w 2017 r., w których mo¿na
odbyæ szkolenie, odbêd¹ siê jeszcze dwukrotnie: 4 maja – 31
sierpnia 2017 r. oraz 5 wrzeœnia – 22 grudnia 2017 r.
Miejsce pe³nienia s³u¿by: Centra Szkolenia oraz wybrane
Jednostki Wojskowe.
Ka¿dy uczestnik szkolenia mo¿e liczyæ na uposa¿enie w
wysokoœci 960 z³ brutto miesiêcznie oraz specjalnej
odprawy na zakoñczenie szkolenia w wysokoœci 2000 z³
brutto.
Wymagania, jakimi powinien cechowaæ siê kandydat to:
•
wiek co najmniej osiemnaœcie lat,

•
•
•
•

obywatelstwo polskie,
zdolnoœæ do czynnej s³u¿by wojskowej – kat. A,
niekaralnoœæ,
wykszta³cenie co najmniej gimnazjalne .

Osoby zainteresowane pe³nieniem s³u¿by przygotowawczej
zapraszamy do kontaktu z Wojskow¹ Komend¹ Uzupe³nieñ
w Nowym S¹czu, ul. Czarnieckiego 13 celem z³o¿enia stosownego wniosku o powo³anie do s³u¿by przygotowawczej.
Szczegó³owych informacji mo¿na uzyskaæ osobiœcie w Wojskowej Komedzie Uzupe³nieñ w Nowym S¹czu, telefonicznie
pod numerami 261 138 703 lub 261 138 704 od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. od 8.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej
www.nowysacz.wku.mil.pl Ponadto wszelkie pytania proszê
kierowaæ na skrzynkê pocztow¹
e-mail: wku.nowysacz
@ron.mil.pl
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S¥DECKI URZ¥D PRACY

Bezrobocie w dó³

Wed³ug analiz rynku pracy na przestrzeni kilku ostatnich lat bezrobocie w pierwszych
miesi¹cach roku zawsze ros³o. By³o to argumentowane czynnikami takimi jak:
sezonowoœæ, redukcja kadr w okresie zimowym, przygotowanie programów aktywizacyjnych przez jednostki bud¿etowe. Jednak ju¿ od pocz¹tku roku zauwa¿amy
spadek zarejestrowanych bezrobotnych w S¹deckim Urzêdzie Pracy. Potwierdza to
trend znacznego spadku bezrobocia w Nowym S¹czu. W lutym w ewidencji S¹deckiego Urzêdu Pracy by³y zarejestrowane 2882 osoby.

W

lutym 2017 roku zanotowano spadek liczby

bezrobotnych zarejestrowanych w S¹deckim Urzê-

ZAREJESTROWANI
Zdecydowana wiêkszoœæ zarejestrowanych w SUP to

dzie Pracy. Liczba ta jest znacznie mniejsza ni¿

bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zaliczamy do

w analogicznym okresie ubieg³ego roku. W koñcu stycznia 2017

nich miêdzy innymi osoby do 30. i powy¿ej 50. roku ¿ycia, nie-

roku w ewidencji S¹deckiego Urzêdu Pracy znajdowa³o siê

pe³nosprawne i d³ugotrwale bezrobotne. Bezrobotni w szcze-

3011 osób bezrobotnych. W ujêciu miesiêcznym oznacza to

gólnej sytuacji stanowi¹ 85,5 proc. wszystkich zarejestro-

spadek o 129 osób, ale w stosunku do analogicznego okresu

wanych. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e odsetek ten powoli, ale

ubieg³ego roku, liczba bezrobotnych jest mniejsza o 945 osób.

stale spada.

W kolejnych miesi¹cach bezrobocie powinno nadal spadaæ,
wp³yw na to bêd¹ mia³y ró¿ne programy realizowane przez
pracowników SUP, tj. szkolenia, sta¿e etc. Programy wsparcia
na pocz¹tku roku dopiero startuj¹ i ich wp³yw na poziom
bezrobocia bêdzie bardziej widoczny w kolejnych miesi¹cach.
Nie oznacza to, ¿e programy aktywizacyjne w pierwszych miesi¹cach roku zupe³nie zamar³y. W tzw. aktywnych formach przeciwdzia³ania bezrobociu uczestniczy³o w koñcu lutego 167 osób
bezrobotnych.
O 945 osób zmala³a iloœæ zarejestrowanych osób w SUP w stosunku rok do roku

Kolejnym pozytywnym zjawiskiem, jaki zauwa¿amy, jest wzrost
liczby podjêæ pracy. W lutym by³o ich o 39 wiêcej ni¿ w styczniu.

Najwiêkszy udzia³ w strukturze bezrobotnych stanowi¹

Ogólnie mówi¹c, luty i marzec to najgorsze miesi¹ce z punktu

d³ugotrwale bezrobotni, czyli pozostaj¹cy w rejestrze

widzenia publicznych s³u¿b zatrudnienia. W ubieg³ym roku naj-

Powiatowego Urzêdu Pracy ³¹cznie przez okres ponad 12 mie-

wiêcej bezrobotnych notowano w³aœnie we wspomnianych mie-

siêcy w okresie ostatnich 2 lat. Odsetek ten od kilku miesiêcy

si¹cach zimowych, potem by³o ju¿ tylko lepiej. Mo¿na za³o¿yæ,

jest poni¿ej po³owy wszystkich zarejestrowanych. Nie zmienia

¿e i w tym roku bêdzie podobnie, tym bardziej, ¿e gospodarka

to faktu, ¿e nadal jest bardzo wysoki (49,2 proc.). To g³ówny po-

“

wyraŸnie przyœpiesza.

wód, dla którego wiêkszoœæ programów wsparcia konstruowana jest z myœl¹ w³aœnie o tej grupie bezrobotnych.
Nieznacznie spad³ odsetek osób powy¿ej 50. roku ¿ycia i nie-

W lutym 214 osób podjê³o pracê,

pe³nosprawnych, wzrós³ natomiast udzia³ procentowy osób do

z czego 91,1 proc. stanowi³y podjêcia pracy

30. roku ¿ycia, tak¿e traktowanych jako osoby w szczególnej

niesubsydiowanej

sytuacji na rynku pracy. Urz¹d przygotowa³ dla nich miêdzy innymi program PO WER i dwunastomiesiêczn¹ refundacjê kosztów dla pracodawców, którzy zechc¹ m³odych bezrobotnych
zatrudniæ.
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PRACODAWCY
W lutym pracodawcy z³o¿yli w SUP 239 ofert pracy i aktywizacji

KOBIETY

zawodowej. To podobnie jak w styczniu. Ofert pracy niesub-

Kobiety stanowi¹ 53,5 proc. zarejestrowanych ogó³em. Od-

sydiowanej, czyli bez dop³aty z Funduszu Pracy, by³o zdecy-

setek bezrobotnych kobiet nieznacznie wzrós³. Kobiety sta-

dowanie mniej ni¿ miesi¹c wczeœniej (w styczniu 207, w lutym

nowi¹ wiêkszy odsetek zarejestrowanych, ale mniej z nich po-

135). Do Urzêdu zaczynaj¹ sp³ywaæ oferty zorganizowania

biera zasi³ek dla bezrobotnych. Rynek pracy dla kobiet nadal

miejsc aktywizacji zawodowej, zw³aszcza sta¿y – w lutym

oferuje gorsze miejsca zatrudnienia, na których nie mo¿na wy-

wp³ynê³o ich 54.

pracowaæ prawa do zasi³ku.
W dniu przygotowywania materia³u pracodawcy oferowali na
Kobiet jest tak¿e wiêcej wœród osób w szczególnej sytuacji na

stronie internetowej S¹deckiego Urzêdu Pracy 94 wolne miej-

rynku pracy (55,2 proc.). Szczególnie niepokoj¹ca jest staty-

sca zatrudnienia. Wiêkszoœæ ofert zwi¹zana by³a z transportem

styka d³ugotrwale bezrobotnych, tu kobiety stanowi¹ 58,4 zare-

i logistyk¹, produkcj¹ i us³ugami oraz handlem. Pracodawcy

jestrowanych. Wsparcie w programach aktywizacji zawodowej

oferowali przewa¿nie pojedyncze miejsca pracy, rzadko by³o

bêdzie wiêc w pierwszej kolejnoœci kierowane do tej grupy bez-

ich kilka.

robotnych.
Stale poszukiwani s¹ kierowcy ci¹gników siod³owych. O¿ywie-

PODJÊCIA PRACY

nie widaæ w handlu, pracodawcy poszukuj¹ sprzedawców,

W lutym pracê podjê³o 214 osób bezrobotnych (w styczniu –

przedstawicieli handlowych i kierowników sklepów. Czêœæ

175). Zdecydowana wiêkszoœæ to podjêcia pracy niesub-

z tych ofert dotyczy zorganizowania sta¿u. Poszukiwani byli

sydiowanej, czyli bez wsparcia ze œrodków bud¿etowych.

tak¿e miêdzy innymi krawcy, stolarze i pracownicy gastronomii.
Zdecydowana wiêkszoœæ ofert zaczyna³a siê od najni¿szej kraj-

Na wysokim poziomie znalaz³ siê wskaŸnik liczby osób, które

owej (2000 z³otych brutto) plus dodatki. Umowy w zdecy-

nie potwierdzi³y gotowoœci do pracy (najczêœciej oznacza nie-

dowanej wiêkszoœci dotyczy³y zatrudnienia na czas okreœlony

zg³oszenie siê do doradcy klienta w wyznaczonym terminie).

lub okres próbny.

Z tego powodu w lutym wy³¹czono z ewidencji 111 osób; zdarza³y siê miesi¹ce, kiedy liczba wy³¹czonych z tego powodu by-

ZANIM BEZROBOTNY WRÓCI NA RYNEK

³a znacznie mniejsza. Bardzo du¿o, bo a¿ 130 osób, z w³asnej

W lutym przygotowano indywidualne plany dzia³ania (IPD) dla

inicjatywy zrezygnowa³o ze statusu bezrobotnego.

kolejnych 563 bezrobotnych. Ogó³em w S¹deckim Urzêdzie

Wzrasta odsetek osób uprawnionych do zasi³ku dla bez-

nic innego, jak nakreœlenie œcie¿ki powrotu osoby bezrobotnej

Pracy realizuje je ponad 2,6 tys. osób. Przypomnijmy, ¿e IPD to
robotnych. W koñcu lutego prawo do tego œwiadczenia mia³o

na rynek pracy i zawiera listê czynnoœci, które maj¹ wykonaæ

16,2 proc. ogó³u zarejestrowanych; w poprzednim miesi¹cu o

obydwie strony, zarówno bezrobotny jak i urz¹d. IPD przy-

jeden punkt procentowy mniej. Odsetek uprawnionych do za-

gotowuj¹ doradcy klienta.

si³ku mozolnie pnie siê do góry. Nie zmienia to faktu, ¿e nadal

“

pozostaje na stosunkowo niskim poziomie.

Ponad 2,8 tys. osób zarejestrowanych w SUP ma ustalony profil pomocy. Ka¿demu bezrobotnemu przypisany zostaje jeden
z trzech profili: od I, gdzie wymagana pomoc sprowadza siê w

Kobiety stanowi¹ 53,5 proc. zarejestrowanych

zasadzie do poœrednictwa pracy; przez II, gdzie bezrobotny

ogó³em w S¹deckim Urzêdzie Pracy, jest ich

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

równie¿ Wiêcej wœród osób w szczególnej

wsparcie ma charakter specjalistyczny, np. w postaci Programu

sytuacji na rynku pracy.

„Aktywizacja i Integracja”.

Przypomnijmy: ¿eby uzyskaæ prawo zasi³ku trzeba (w

Wiêkszoœæ bezrobotnych w SUP, 1887 osób, ma ustalony II

najwiêkszym uproszczeniu) przepracowaæ minimum 12

profil pomocy. Niemal co trzeci bezrobotny to osoba oddalona

miesiêcy w ci¹gu osiemnastu poprzedzaj¹cych datê rejestracji

od rynku pracy, zaliczana do III profilu wsparcia. Osób wyma-

i osi¹gaæ w tym czasie co najmniej minimalne wynagrodzenie

gaj¹cych minimalnego wsparcia jest zaledwie 111.

za pracê. Charakterystyka wspó³czesnego rynku pracy nie
pozwala w wielu wypadkach na osi¹gniêcie tego kryterium.
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G³ówny Urz¹d Statystyczny oblicza stopê bezrobocia jako procentowy udzia³ liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludnoœci

STOPA BEZROBOCIA W NOWYM S¥CZU

aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek bud-

6,5 proc. – tyle wynios³a stopa bezrobocia rejestrowanego

¿etowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie obrony na-

w Nowym S¹czu w koñcu stycznia 2017 r. (ostatnie dane G³ów-

rodowej i bezpieczeñstwa publicznego.

nego Urzêdu Statystycznego).

BEZROBOCIE W POLSCE
Oznacza to wzrost w stosunku do poprzedniego miesi¹ca

W styczniu w Polsce nast¹pi³ wzrost bezrobocia. Jak poda³

o 0,2 punktu procentowego. W ujêciu rocznym natomiast za-

G³ówny Urz¹d Statystyczny, stopa bezrobocia na koniec sty-

notowano wyraŸny spadek, w analogicznym okresie ubieg³ego

cznia 2017 r. wynios³a 8,6 proc. Przypomnijmy, ¿e stopa bez-

roku stopa bezrobocia w naszym mieœcie by³a o 1,8 punktu

robocia na koniec grudnia 2016 r. wynios³a 8,3 proc.

procentowego wy¿sza.
Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wzros³a w styWzrost stopy bezrobocia w lutym nast¹pi³ solidarnie we

czniu do 203 tys. osób, czyli o 6,7 proc. miesi¹c do miesi¹ca,

wszystkich powiatach subregionu nowos¹deckiego obejmu-

a w ujêciu rocznym spad³a o 9,2 proc. – wynika z danych GUS.

j¹cego trzy powiaty ziemskie i wynosi³: nowos¹decki (10,9 p.
proc.), gorlicki (9,1 p. proc.) i limanowski (10,6 p.. proc.).

2015
2016
2017

Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu lekko wzros³a i wynosi 6,5 procent.

Pod wzglêdem poziomu bezrobocia rejestrowanego miasto
Nowy S¹cz jest nieprzerwanie liderem w podregionie nowos¹deckim. Ró¿nica pomiêdzy Nowym S¹czem a pozosta³ymi
powiatami siêga kilku punktów procentowych.
W styczniu tego roku do urzêdów pracy zg³oszono 122,7 tys.
Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu jest ni¿sza w porównaniu

ofert zatrudnienia, o 35,4 proc. wiêcej ni¿ przed miesi¹cem

do Ma³opolski (6,9 proc.) i kraju (8,6 proc.). Porównywalny

i o 41 proc. wiêcej ni¿ przed rokiem.

z Nowym S¹czem pod wzglêdem potencja³u demograficznego
i gospodarczego Tarnów notuje stopê bezrobocia na poziomie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej szacowa³o,

7,3 proc.

¿e stopa bezrobocia wynios³a w styczniu 8,7 procent.

Fot.: Pixabay.com

Najni¿sze bezrobocie rejestrowane w Ma³opolsce tradycyjnie

Styczniowy wzrost by³ sezonowy. Wynika³ z tego, ¿e w tym

zanotowano w Krakowie, w styczniu wynios³o ono 3,6 proc.,

okresie zmniejsza siê liczba miejsc pracy w takich bran¿ach

chocia¿ minimalny wzrost wskaŸnika zanotowano i tam.

jak: rolnictwo, budownictwo. Ogólna sytuacja na naszym rynku
pracy jest pozytywna, co jest kolejnym dowodem na to, ¿e gospodarka przyspiesza.

Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu
na koniec stycznia wynosi³a 6,5 proc.

“
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BEZROBOCIE W UE
3,4 proc. – tak niski poziom bezrobocia osi¹gnêli w styczniu nasi po³udniowi s¹siedzi. To w³aœnie Czechy maj¹ dziœ najzdrowszy rynek pracy w UE, a tutejsi pracodawcy zaczynaj¹
œci¹gaæ do siebie pracowników z Polski.
Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej spad³a w styczniu do 8,1
proc. z 8,2 proc. miesi¹c wczeœniej oraz z 8,9 proc. w styczniu
2016 r. – poda³ Eurostat. Tak niskiego bezrobocia we wspólnocie nie notowano od pocz¹tku 2009 roku. W strefie euro wskaŸnik ten nie zmieni³ siê wobec grudnia 2016 r. i wyniós³ 9,6 proc.
To najlepszy wynik od maja 2009 roku. Jeszcze w styczniu
2016 r. stopa bezrobocia w strefie euro siêga³a 10,4 proc.
Niekwestionowanym rekordzist¹ na unijnym rynku pracy s¹
Czechy. Stopa bezrobocia u naszego po³udniowego s¹siada
spad³a w styczniu do rekordowo niskiego poziomu 3,4 proc.
Rok temu by³o to 4,3 proc.
Na drugim miejscu w Europie pod wzglêdem niskiego bezrobocia uplasowa³y siê Niemcy (3,8 proc.), a na trzecim – Wêgry
(ostatnie dostêpne dane z grudnia 2016 r. wskazuj¹ na 4,3-procentowe bezrobocie). Polska znajduje siê dopiero na 7. pozycji
w UE. W styczniu stopa bezrobocia w naszym kraju wynios³a
5,4 proc. wobec 5,5 miesi¹c wczeœniej – poda³ Eurostat.
Po drugiej stronie rankingu, z najwy¿szymi wskaŸnikami bezroboci,a niezmienne plasuj¹ siê trzy kraje: Grecja (23 proc. –
dane z listopada 2016 r.), Hiszpania (18,2 proc.) oraz Cypr
(14,1 proc.).
W sumie bezrobocie spad³o w 25 krajach cz³onkowskich,
a wzros³o tylko w trzech – na Cyprze (z 13,1 proc. do 14,1
proc.), we W³oszech (z 11,6 proc. do 11,9 proc.) oraz w Danii ( z
6 proc. do 6,2 proc.).
Stopa bezrobocia w procentach na koniec grudnia ubieg³ego
roku w poszczególnych krajach Unii Europejskiej: Czechy
(3,4); Niemcy (3,8); Wêgry (4,3); Malta (4,4); Wielka Brytania
(4,7); Holandia (5,3); Polska (5,4); Rumunia (5,4); Austria (5,7);
Luxemburg (6,1); Estonia (6,2); Dania (6,2); Irlandia (6,7);
Szwecja (6,8); Bu³garia (7,2); S³owenia (7,5); Belgia (7,7); Hiszpania (18,2); S³owacja (8,6); Finlandia (8,7); £otwa (9,7);
Francja (10); Portugalia (10,2); Chorwacja (11,3); W³ochy
(11,9); Cypr (14,1); Grecja (23,1).
W Stanach Zjednoczonych w styczniu bezrobocie wzros³o
w stosunku do grudnia ubieg³ego roku i wynios³o 4,8 proc.
(zmiana o 0,1 proc.). W Turcji bezrobocie w listopadzie
ubieg³ego roku wynosi³o 11,8 proc., a w Japonii by³o na poziomie 3,1 proc. – bez zmian.
,
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Kronika Gospodarcza
Gala przedsiêbiorczoœci
W Hotelu Per³a Po³udnia w Rytrze odby³a siê kolejna edycja
konkursu „Gala Przedsiêbiorczoœci – S¹decki Lider Biznesu”
organizowanego przez Powiatowy Urz¹d Pracy dla Powiatu
Nowos¹deckiego.
Podczas gali starosta nowos¹decki, Marek P³awiak wrêczy³
Kryszta³owe Jab³ko S¹deckie szefowi firmy BATIM Transport
Miêdzynarodowy i Spedycja oraz wyró¿ni³ grono s¹deckich
przedsiêbiorców. Rozstrzygniêto tak¿e konkurs „Pracodawca
roku 2016”. W kategorii Œrednich Przedsiêbiorstw by³o dwóch
zwyciêzców: HOTEL*** PER£A PO£UDNIA RYTRO (PBM
Po³udnie Tour sp. z o.o.). i Zak³ad Piekarski GRZYB sp.j., Têgoborze. W kategorii Ma³ych Przedsiêbiorstw zwyciê¿y³a firma
PPHU „EKRAN” Maciej Leœniak, Stary S¹cz.
W Gali Przedsiêbiorczoœci wziêli udzia³ m.in. s¹deccy parlamenarzyœci, zastêpca prezydenta Nowego S¹cza Jerzy Gwi¿d¿, radny wojewódzki Stanis³aw Pasoñ, dyrektor PUP,
Teresa Klimek

Florek na liœcie 100 najbogatszych
Jedynie nazwisko Ryszarda Florka widnieje na liœcie 100 najbogatszych Polaków wg miesiêcznika Forbes. Pró¿no szukaæ
tam s¹deckich nazwisk takich jak: Pazgan, Koral, Wiœniowski
czy Kluska. Jedynie Newag dodatkowo ³¹czy ten presti¿owy
ranking z ziemi¹ s¹deck¹ (w³aœcicielem jest Zbigniew
Jakubas).
Maj¹tek Ryszarda Florka wyceniany jest na 1,1 mld z³otych, co
pozwoli³o mu uplasowaæ siê na 25 pozycji. Potentat bran¿y
okien dachowych zanotowa³ znacz¹cy awans, bo dwa lata temu Ryszard Florek zajmowa³ 41.miejsce z maj¹tkiem szacowanym „jedynie” na 590 milionów z³otych.
S¹deckim akcentem na liœcie miesiêcznika Forbes jest tak¿e
w³aœciciel s¹deckiej spó³ki Newag, Zbigniew Jakubas, który
w zestawieniu skoczy³ o jedno oczko w górê (16 miejsce) z maj¹tkiem 1,4 mld z³otych.
Listê najzasobniejszych otwieraj¹ Sebastian i Dominika
Kulczykowie z maj¹tkiem 14, 2 mld z³otych. Stu najbogatszych
Polaków dysponuje ³¹cznym maj¹tkiem ponad 134 mld z³.

NEWAG podpisa³ umowê
£ódzka Kolej Aglomeracyjna podpisa³a umowê z firm¹ Newag
S.A. na dostawê 14 poci¹gów waz z ich utrzymaniem. £ódzki
przewoŸnik jako pierwszy otrzyma pojazdy nowej generacji
IMPULS II. Poci¹gi bêd¹ wykorzystywane do obs³ugi nowych
po³¹czeñ na terenie województwa ³ódzkiego. Pierwsze zamówione pojazdy producent ma dostarczyæ w czwartym kwartale 2018 roku. Wartoœæ zamówienia to 266 968 762,35 z³ brutto.

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

Newag zosta³ wy³oniony w ramach postêpowania na „Dostawê
elektrycznych zespo³ów trakcyjnych wraz ze œwiadczeniem
us³ug ich utrzymania. Spó³ka zamówi³a czternaœcie trzycz³o-

12
10
S¹decki Rynek Pracy Nr 2 (72) luty 2017

nowych elektrycznych zespo³ów trakcyjnych. Dostawca bêdzie równie¿ odpowiedzialny za ich serwisowanie przez okres
12 lat.
Poci¹gi zgodnie ze specyfikacj¹ przetargow¹ bêd¹ wyposa¿one m.in. w bezp³atne wifi, klimatyzacjê, gniazdka elektryczne, monitory. Bêd¹ dostosowane do potrzeb osób niepe³nosprawnych i zgodne z najnowszymi europejskimi normami dotycz¹cymi bezpieczeñstwa. Poci¹gi bêd¹ osi¹ga³y
prêdkoœæ do 160 km/h. Liczba miejsc siedz¹cych w ka¿dym
sk³adzie to 160, w tym 154 sta³e.
Zgodnie z harmonogramem dostaw, pierwsze 4 pojazdy zostan¹ dostarczone do 28 paŸdziernika 2018 roku, kolejne 10 –
rok póŸniej. Nowe poci¹gi bêd¹ obs³ugiwa³y m.in. obecne trasy
poci¹gów £KA do Skierniewic, Sieradza, Kutna, £owicza, na
których zwiêkszona zostanie liczba po³¹czeñ.

Fakro w czo³ówce z liczb¹ patentów
S¹decka firma znalaz³a siê w czo³ówce oœrodków badawczych
i firm, które wykaza³y najwiêksz¹ dzia³alnoœæ patentow¹. Najwiêcej wniosków z³o¿y³ Uniwersytet Jagielloñski (12 zg³oszeñ),
nastêpnie spó³ka farmaceutyczna Polpharma (10) i firma Fakro
oraz Wroc³awskie Centrum Badañ EIT+ (6 zg³oszeñ).
Na rzecz rozwoju produktów w firmie pracuje ponad 100 in¿ynierów, autorów ponad 130 zg³oszeñ patentowych i wzorów
u¿ytkowych. Fakro wytycza w ten sposób nowe kierunki

KRONIKA GOSPODARCZA
rozwoju dla bran¿y okien dachowych na œwiecie.
Firma jest jednym z przyk³adów dynamicznego rozwoju polskich przedsiêbiorstw. O ich innowacyjnoœci œwiadczy rekordowa liczba patentów przyznanych polskim instytutom badawczym i przedsiêbiorstwom przez Europejski Urz¹d Patentowy. W ubieg³ym roku EPO przyzna³ w Polsce 180 patentów.

Wiœniowski na w³oskim MADE Expo
Nowoczesny design, produkty idealnie dopasowane do istniej¹cej zabudowy czy rozwi¹zania renowacyjne to wszystko
sprawia, ¿e polska marka cieszy siê powodzeniem wœród w³oskich odbiorców.
Targi MADE Expo co dwa lata œci¹gaj¹ do Mediolanu architektów, projektantów i przedsiêbiorców zwi¹zanych z bran¿¹
budowlan¹. Mediolan po raz kolejny sta³ siê mekk¹ profesjonalistów zwi¹zanych z budownictwem. Wœród takiego grona wystawców nie mog³o zabrakn¹æ s¹deckiej firmy, której produkty dla wielu W³ochów s¹ synonimem wyszukanego designu,
jakoœci i bezpieczeñstwa.
Mediolan by³ kolejnym, wa¿nym punktem na targowej mapie firmy. By³a to doskona³a okazja nie tylko, by promowaæ polsk¹
markê, ale i zdobywaæ nowe doœwiadczenia, inspirowaæ siê
i wzbogacaæ sieæ kontaktów biznesowych oraz wiedzê na temat
bie¿¹cych nowoœci bran¿y budowlanej. W zesz³ym roku Targi
odwiedzi³o a¿ 208 302 zwiedzaj¹cych i 1 450 wystawców.

Agencja dop³aci do 100 tys. z³
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczy do 100 tys. z³ premii na w³asny biznes
prowadzony na wsi np. na za³o¿enie firmy œwiadcz¹cej us³ugi turystyczne. O pieni¹dze mo¿e staraæ siê
rolnik lub jego rodzina. Nabór rozpocz¹³ siê w poniedzia³ek 13 marca i potrwa do 11 kwietnia 2017 r.
Dzia³anie to ma aktywizowaæ mieszkañców wsi poprzez umo¿liwienie uzyskiwania dodatkowych dochodów ze Ÿróde³ poza
rolnictwem. Jest ono finansowane ze œrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski nale¿y
sk³adaæ do dyrektora oddzia³u regionalnego ARiMR.
Kto mo¿e staraæ siê o dofinansowanie? O premiê na rozpoczêcie dzia³alnoœci pozarolniczej bêd¹ mogli staraæ siê:
• rolnicy,
•domownicy,
•ma³¿onkowie rolnika, którzy podlegaj¹ ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników (KRUS) w pe³nym zakresie co najmniej od 24
miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ z³o¿enia wniosku
• rolnik, który, w ramach systemu wsparcia dla ma³ych gospodarstw, przeka¿e swoje gospodarstwo innemu rolnikowi.
Kto nie mo¿e staraæ siê o dofinansowanie?
• osoba wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoœci Gospodarczej,
• osoba wpisana do Krajowego Rejestru S¹dowego,
• osoba wpisana do ewidencji prowadzonej przez jednostkê
samorz¹du terytorialnego w ci¹gu 2 lat poprzedzaj¹cych dzieñ
z³o¿enia wniosku o przyznanie pomocy.
Jaki profile dzia³alnoœci mo¿e finansowaæ wsparcie agencji? O dofinansowanie mog¹ staraæ siê firmy zajmuj¹ce siê:
• przetwórstwem i sprzeda¿¹ produktów nierolniczych,
• rzemios³em,
•rêkodzielnictwem,
• turystyk¹ wiejsk¹,

• firma mo¿e równie¿ œwiadczyæ us³ugi opieki nad dzieæmi,
osobami starszymi, niepe³nosprawnymi,
• dzia³alnoœci¹ informatyczn¹, architektoniczn¹ i in¿yniersk¹,
us³ugami rachunkowoœci, ksiêgowymi, audytorskimi,
technicznymi,
•dzia³alnoœci¹ weterynaryjn¹.
Pomoc nie przys³uguje osobie, która by³a lub jest beneficjentem dzia³ania „Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej" objêtego PROW 2007-2013, „Premie dla m³odych rolników", „Restrukturyzacja ma³ych gospodarstw" objêtych
PROW 2014-2020.
Wnioski zostan¹ poddane ocenie punktowej. Na tej podstawie ustalona zostanie kolejnoœæ przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. Najwiêcej punktów dostan¹
osoby, które w dniu z³o¿enia wniosku nie przekrocz¹ 40 lat i bêd¹ beneficjentem poddzia³ania „P³atnoœci na rzecz rolników
kwalifikuj¹cych siê do systemu dla ma³ych gospodarstw, którzy
trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Do
punktacji uwzglêdniona bêdzie skala bezrobocia w powiecie,
w którym realizowane bêdzie przedsiêwziêcie i to czy podjêta
dzia³alnoœæ gospodarcza bêdzie innowacyjna, a tak¿e to, ile
dziêki niej powstanie nowych miejsc pracy.
Premia zostanie wyp³acona w dwóch ratach: 80 proc. œrodków
zostanie wyp³aconych, gdy beneficjent spe³nieni warunki do
otrzymania pomocy w ci¹gu 9 miesiêcy od dnia otrzymania decyzji; pozosta³e 20 proc. premii beneficjent otrzyma po realizacji biznesplanu.
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Targi Szkó³ Wy¿szych
W dniu 1 marca w Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR w Nowym S¹czu odby³y siê Targi Szkó³ Wy¿szych. Dla wszystkich absolwentów szkó³ pomaturalnych z naszego regionu swoj¹ ofertê przygotowa³o
oko³o 30 wystawców – szkó³ oraz instytucji. Bardzo du¿ym zainteresowaniem cieszy³o siê stoisko S¹deckiego Urzêdu Pracy.

Dyrektor Wydzia³u Edukacji Urzêdu Miasta w Nowym S¹czu,
Józef Klimek, nie kry³ zadowolenia z frekwencji imprezy. – Wydarzenie z roku na rok cieszy siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹.
Wydzia³ edukacji dok³ada wszelkich starañ, aby s¹decka m³odzie¿ znalaz³a swój cel i realizowa³a siê w sposób j¹ zadowalaj¹cy. Uczelnie i szko³y prezentuj¹ce tutaj swoj¹ ofertê z ca³¹ pewnoœci¹ umo¿liwi¹ realizacjê marzeñ ka¿dego z m³odych
s¹deczan – mówi³ dyrektor.
Spoœród prawie 30 wystawców mo¿na by³o zapoznaæ siê
z ofert¹ m.in. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
PWSZ w Nowym S¹czu, Politechniki Krakowskiej, WSB-NLU,
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu im. Marii
Sk³odowskiej-Curie, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja F. Modrzejewskiego i wielu innych szkó³ z terenu województwa ma³opolskiego, podkarpackiego, œl¹skiego i œwiêtokrzyskiego.
M³odzie¿ zwiedzaj¹ca stoiska w wiêkszoœci nie wiedzia³a jeszcze, jak¹ œcie¿kê kariery obraæ.
– Moja obecnoœæ na targach spowodowana jest niezdecydowaniem – powiedzia³ Grzegorz, uczeñ Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych w Nowym S¹czu. – Nie wiem czy wyjechaæ do Krakowa i studiowaæ dziennie na koszt rodziców, czy pozostaæ na
miejscu i poszukaæ lokalnej uczelni, która nie obci¹¿y rodziny
finansowo. A mo¿e studiowaæ zaocznie i podj¹æ zatrudnienie?
Te decyzje s¹ przede mn¹, na razie chcê jeszcze trochê skorzystaæ z ¿ycia – doda³.

Fot.: SUP

W trudnych decyzjach doradczym s³owem wspierali m³odych
zgromadzeni na hali wystawcy. Ka¿dy przekonywa³, ¿e to w³aœnie jego metoda kszta³cenia czy kierunek kariery to w³aœnie
ten, który w ¿yciu chcia³oby siê realizowaæ. Bardzo du¿ym
powodzeniem cieszy³o siê stoisko S¹deckiego Medyka, czyli
Policealnej Szko³y Pracowników S³u¿b Medycznych i Spo³ecznych, na którym studenci prezentowali liczne mo¿liwoœci.
– Szko³a oferuje szkolenie w takich zawodach jak: higienistka
stomatologiczna, technik us³ug kosmetycznych, fryzjer,
masa¿ysta, farmaceuta, opiekun medyczny – mówi³a Pani Dorota, opiekunka stoiska. – Dla naszych s³uchaczy oferujemy
bardzo bogat¹ ofertê bezp³atnych zajêæ na p³ywalni, œciance
wspinaczkowej, si³owni, fitness, zagraniczne wyjazdy studyjne
oraz sta¿e zawodowe – kontynuowa³a.

Pokazy samoobrony podczas targów

Swoj¹ bardzo bogat¹ bazê prezentowa³a Pañstwowa Wy¿sza
Szko³a Zawodowa w Nowym S¹czu. Na kilku stoiskach zaprezentowano mo¿liwoœci bezp³atnych studiów stacjonarnych
oraz niestacjonarnych, podyplomowych w szeœciu instytutach:
ekonomicznym, jêzyków obcych, kultury fizycznej, pedagogicznym, techniczny oraz zdrowia. – PWSZ jest uczelni¹ publiczn¹, finansowan¹ z bud¿etu pañstwa, w dodatku umiejscowion¹ w pobli¿u Waszych miejsc zamieszkania, co jest nie bez
znaczenia dla rodzinnych bud¿etów. Najlepsi studenci mog¹
skorzystaæ ze stypendium rektora, a za wybitne osi¹gniêcia
nawet ze stypendium ministra – mówi³ Tomasz Zac³ona, rzecznik uczelni. – Zachêcamy do studiowania na naszej uczelni,
gwarantujemy wysok¹ jakoœæ zajêæ dydaktycznych oraz bardzo dobre przygotowanie praktyczne do wykonywanego zawodu – zaznaczy³.
Fot.: SUP

– Niezmiernie mi³o mi mieæ zaszczyt otwarcia kolejnej edycji
tak wa¿nej imprezy, jak¹ s¹ Targi Uczelni Wy¿szych – mówi³
Leszek Zegzda, cz³onek Zarz¹du Województwa Ma³opolskiego. – Jestem przekonany, ¿e osoby, które nie s¹ na dan¹ chwilê
zdecydowane, w jakim kierunku pójœæ, tutaj znajd¹ odpowiedŸ
na nurtuj¹ce je pytania i swoj¹ karierê zawodow¹ ukierunkuj¹
wed³ug posiadanych cech i umiejêtnoœci – kontynuowa³.

Konsultacje na stoisku S¹deckiego Urzêdu Pracu

Podczas targów nie mog³o oczywiœcie zabrakn¹æ stoiska S¹deckiego Urzêdu Pracy. Nasi eksperci udzielali informacji
wszystkim zainteresowanym. – Podczas imprezy zg³asza³o siê
do nas bardzo wiele m³odych osób, które nie by³y zdecydowane w wyborze swojej przysz³oœci. Pojawiali siê uczniowie ZS
Ekonomicznych, „Odzie¿ówki”, liceów ogólnokszta³c¹cych, techników. Wszyscy pytali, co w przypadku niepowodzenia na
maturze, b¹dŸ podczas rekrutacji na wymarzony kierunek studiów – mówi Anita Ka³yniuk, doradca zawodowy w SUP.
– Aktualnie przerwa³em studia, jestem absolwentem liceum
ogólnokszta³c¹cego – mówi Dominik. – Przyszed³em z mam¹
i rozgl¹dam siê wspólnie z ni¹ nad mo¿liwoœciami. Ona zna
mnie najlepiej i na pewno mi doradzi. Chcia³bym od wrzeœnia
ponownie rozpocz¹æ edukacjê, ale nie wiem, w jakim kierunku.
W ostatecznoœci zarejestrujê siê w S¹deckim Urzêdzie i poproszê o pomoc – kontynuowa³.
Z oferty S¹deckiego Urzêdu Pracy nie mog¹ niestety korzystaæ
osoby studiuj¹ce w systemie dziennym. Natomiast studenci
„zaoczni” mog¹ korzystaæ z mo¿liwoœci aktywizacyjnych urzêdu. Oferujemy m.in. szkolenia, bony, wsparcie finansowe przy
za³o¿eniu w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. Mo¿liwoœci jest
bardzo wiele, a nasi doradcy zawodowi w ka¿dej chwili s³u¿¹
Pomoc¹.
Podczas wydarzenia da³o siê us³yszeæ pytanie: czy w Nowym
S¹czu nasta³ „czas pracownika”? Czy pracodawcy widz¹ coraz
wiêkszy deficyt pracowników i co w zwi¹zku z tym zrobiæ?
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Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Fot. SUP

Realizowa³eœ ciekawy projekt ze wsparciem funduszy
europejskich? Chcesz go zaprezentowaæ, pokazaæ szerszemu
gronu mieszkañców naszego regionu? Twój projekt lub
dzia³ania firmy, w której pracujesz, wp³ywa na rozwój naszego
otoczenia, miasta, wsi, kraju lub te¿ sprzyja rozwojowi
osobistemu beneficjentów i przedsiêbiorczoœci? Dni Otwarte
Funduszy Europejskich (DOFE) to wydarzenie, które wypromuje projekty zapewniaj¹ce proste i nowoczesne rozwi¹zania,
dziêki którym ¿yje nam siê lepiej. Nie czekaj, do³¹cz do akcji!

Wydarzenie odbêdzie siê 18 maja i potrwa do 21 maja 2017 r.
Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest rozwój: naszego
otoczenia, kraju, przedsiêbiorczoœci, ale te¿ rozwój osobisty.
Aby uczestniczyæ w akcji, nie trzeba organizowaæ wielkiego,

spektakularnego eventu. Wystarczy udostêpniæ swoj¹ ofertê
za darmo lub ze zni¿k¹. Najciekawsze w DOFE s¹ wydarzenia
w miejscach niekoniecznie zwi¹zanych z rozrywk¹ i relaksem.
Mo¿liwoœæ zobaczenia zaplecza teatrów, lotnisk, zak³adów
produkcyjnych czy oczyszczalni œcieków wyró¿nia DOFE
spoœród innych, podobnych akcji i najbardziej przyci¹ga
uczestników.
Na czym mo¿esz skorzystaæ? Ministerstwo Rozwoju wraz
z partnerami akcji wspiera promocjê wszystkich wydarzeñ
uczestnicz¹cych w DOFE. Zapewniaj¹ reklamê akcji w mediach ogólnopolskich i regionalnych, darmowe pakiety
materia³ów promocyjnych dla odwiedzaj¹cych, funkcjonalny
portal ze wspóln¹ map¹ wydarzeñ. Najciekawsze projekty
mog¹ liczyæ na dedykowane audycje w mediach. Warto
zaznaczyæ, ¿e ubieg³oroczna edycja DOFE zgromadzi³a
³¹cznie 1000 wydarzeñ, które odwiedzi³o blisko 220 tysiêcy
uczestników, a ca³a edycja wydarzenia zwyciê¿y³a w presti¿owym konkursie European Public Communication Award
2016 na najlepsz¹ europejsk¹ kampaniê publiczn¹. Jury
konkursu doceni³o polskie Dni Otwarte za skalê, efekty i szeroki
zasiêg medialny.
Nabór do IV edycji DOFE rozpocznie siê ju¿ w marcu, o czym
na bie¿¹co bêdziemy informowaæ na naszym portalu oraz
profilu Facebook.

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.

15

URZ¥D MIASTA INFORMUJE

S¹decki Rynek Pracy Nr 2 (72) luty 2017

S¹deckie MPK z rz¹dowym wsparciem
Nowy S¹cz znalaz³ siê w presti¿owym gronie 41 miast i gmin w Polsce, które w najbli¿szych latach
skorzystaj¹ z rz¹dowego wsparcia programu E-bus. Jednym z istotnych celów projektu jest
zwiêkszenie liczby autobusów elektrycznych w polskich miastach i gminach w ramach istniej¹cych
systemów komunikacji zbiorowej. Docelowo program ten rozwinie flotê polskich spó³ek
komunikacyjnych o 1000 rocznie.

Fot.: UMNS

– Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne w Nowym S¹czu
w ramach MRPO zamierza zakupiæ w nied³ugim okresie, najpóŸniej w 2018 r., autobusy zeroemisyjne, elektryczne, co wpisuje siê w przyjêty program E-Bus. Zakupowi autobusów elektrycznych towarzyszyæ bêdzie budowa infrastruktury do³adowuj¹cej, czyli tzw. pantografów. Dziêki podpisaniu listu intencyjnego Nowy S¹cz staje siê miastem pierwszego wyboru dla
rz¹dowych instytucji zarz¹dzaj¹cych projektami z obszaru
elektromobilnoœci oraz w zakresie dostêpu do najnowszej wiedzy i technologii – mówi wiceprezydent Nowego S¹cza Woj.ciech Piech.

Wiceprezydent Wojciech Piech (po prawej) w towarzystwie
Andrzeja Górskiego, prezesa MPK

– Dziêki programowi Nowy S¹cz skorzysta dwojako. Po pierwsze to dziêki funduszom rz¹dowym wybudowana zostanie
w mieœcie infrastruktura umo¿liwiaj¹ca ³adowanie pojazdów
elektrycznych pr¹dem, tzw. pantografy. A drugim, jak¿e dla s¹decczyzny wa¿nym aspektem, jest
stopniowa wymiana taboru spó³ki na
ekologiczny, elektryczny, zeroemisyjny.
Wp³ynie to z pewnoœci¹ na poprawê powietrza w Nowym S¹czu – podkreœla
prezes s¹deckiego MPK, Andrzej
Górski.
W spotkaniu uczestniczyli: Ministerstwo
Rozwoju i Finansów, Ministerstwo Energii, Polski Fundusz Rozwoju S.A.,
Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej, Narodowe
Centrum Badañ i Rozwoju oraz
przedstawiciele 41 samorz¹dów.

Rozwój sektora elektromobilnoœci w Polsce jest jednym ze
strategicznych projektów zapisanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, uchwalonej tydzieñ temu przez Radê Ministrów.
Porozumienie tworzy wspólnotê, która bêdzie kszta³towaæ zasady rozwoju elektromobilnoœci w ca³ej Polsce.
– Porozumienie oznacza, ¿e elektromobilnoœæ znajduje siê na
najlepszej drodze, ¿eby staæ siê ko³em zamachowym reindustrializacji naszej gospodarki i pozytywnym przyk³adem
budowania w Polsce przemys³u przysz³oœci – mówi Mateusz
Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów. –
Dynamiczny rozwój bran¿y e-busów czy szerzej mówi¹c: polskiej bran¿y elektromobilnoœci, to nie tylko czystsze powietrze
w naszych miastach. To przede wszystkim tysi¹ce nowych,
wysoko p³atnych miejsc pracy dla polskich specjalistów, silny
impuls innowacyjny dla gospodarki oraz zwiêkszenie zdolnoœci eksportowych Polski, bo przecie¿ polskie e-busy ju¿ zdobywaj¹ rynki nie tylko europejskie, ale i œwiatowe. Wiemy, ¿e
konkurencja jest wymagaj¹ca, chcemy jednak, aby polska
bran¿a elektromobilna w perspektywie kilku lat sta³a siê istotnym elementem nowej œwiatowej rewolucji przemys³owej –
doda³ Wicepremier.
W ramach programu „Elektromobilnoœæ” uruchamianych
jest szereg inicjatyw konkursowych dedykowanych programowi. Jedn¹ z nich jest og³oszony 25 stycznia 2017r. przez wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, Jaros³awa Gowina, Program „Bezemisyjny Transport Publiczny”. To
jeden z elementów dzia³añ w ramach rz¹dowej Strategii na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie pojazdów zero–
i niskoemisyjnych, realizowanych przez wspó³pracuj¹ce ze
sob¹ ministerstwa rozwoju, szkolnictwa oraz œrodowiska.
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