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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 z obrad Powiatowej Rady
Rynku Pracy dla miasta Nowego S¹cza. Podczas posiedzenia
zebrani cz³onkowie dyskutowali m.in. nad aktualn¹ sytuacj¹ na
rynku pracy, wydali opiniê w zakresie oceny racjonalnoœci
gospodarowania œrodkami Funduszu Pracy za 2016 r. Spotkanie
mia³o miejsce w S¹deckim Urzêdzie Pracy w Nowym S¹czu.
Opisujemy równie¿ dzia³ania S¹deckiego Urzêdu Pracy oraz
ró¿nych innych organizacji, dziêki którym proces aktywizacji
bezrobotnych w naszym regionie przebiega tak sprawnie.
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 spadek liczby bezrobotnych
zarejestrowanych w S¹deckim Urzêdzie Pracy. Skupimy swoj¹
uwagê na analizie bezrobocia wg kryteriów: czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykszta³cenia oraz sta¿u pracy.

Zachêcam do lektury!
Stanis³awa Skwar³o
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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
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W aktualnym numerze przeczytaj¹ Pañstwo relacjê oraz
zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu grupowym. Spotkanie
przeznaczone jest dla osób, które chc¹ poszerzyæ swoj¹ wiedzê
nt. praw w pracy. Spotkanie organizuje S¹decki Urz¹d Pracy
przy wspó³pracy z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy.

Dyrektor SUP, Stanis³awa Skwar³o
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Poznaj swoje prawa w pracy – spotkania
grupowe w S¹deckim Urzêdzie Pracy
S¹decki Urz¹d Pracy organizuje cykl spotkañ grupowych z zakresu Prawa Pracy. Tematyka spotkañ,
w tym odbywaj¹cego siê 24 kwietnia brzmi „Poznaj swoje prawa w pracy”. Grupowe spotkania informacyjne organizowane s¹ przy wspó³pracy z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy.

N

a spotkaniu omówiono m.in.: charakter prawny stosunku pracy, jego cechy oraz obowi¹zki pracodawców
i pracowników. Uczestnikom przedstawiono nie tylko
najwa¿niejsze przepisy Kodeksu Pracy, które powinni znaæ
bezrobotni przed podjêciem zatrudnienia, ale równie¿ zmiany,
jakie we wspomnianym kodeksie zosta³y niedawno wprowadzone.
– Wa¿ne jest, aby przed rozpoczêciem zatrudnienia bezrobotni
poznali swoje prawa i obowi¹zki – mówi³a Anita Ka³yniuk, organizatorka spotkania. – Maj¹c na uwadze, ¿e ka¿da osoba
podejmuj¹ca pracê i zawieraj¹ca umowê powinna byæ œwiadoma swoich praw i obowi¹zków, przygotowaliœmy przy
wspó³pracy z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy cykliczne spotkania,
w czasie których zostan¹ poruszone istotne zagadnienia z zakresu podejmowania i realizowania wspó³pracy z pracodawc¹
– dodaje Pani Anita.
Przepisy prawa pracy to obszar, który zawsze budzi wiele emocji, a w szczególnoœci teraz, gdy – zarówno w roku 2016 jak
i w 2017 r. – pojawi³o siê wiele istotnych zmian w prawie pracy
m.in. w przepisach dotycz¹cych zawierania umów na czas
okreœlony i okres próbny, wysokoœci minimalnego wynagrodzenia.

Dziêki uczestnictwu w spotkaniu zainteresowani poznali swoje prawa i obowi¹zki w pracy. Zapoznali siê z informacjami odnoœnie rodzajów umów o pracê, zawierania oraz rozwi¹zywania umów o pracê, urlopów, czasu wykonywania pracy.
Dodatkowo prowadz¹cy spotkanie poinformowali o kluczowych zmianach jakie wesz³y w ¿ycie w 2015, 2016 i 2017 roku.
Zachêcamy do uczestnictwa w spotkaniach grupowych
organizowanych przez SUP. Aby wzi¹æ udzia³ wystarczy
przyjœæ lub napisaæ, zadzwoniæ i zg³osiæ swój udzia³:
- w siedzibie SUP u swojego Doradcy Klienta,
- telefonicznie u swojego Doradcy Klienta lub pod numerem telefonu: (18) 44 89 329, (18) 44 89 309, (18) 44 89 289
- mailowo: akalyniuk@sup.nowysacz.pl lub aolszewska@sup.
nowysacz.pl
Cykl spotkañ rozpocz¹³ siê w ubieg³ym roku. Z uwagi na bardzo
du¿e zainteresowanie t¹ tematyk¹ w tym roku zorganizowano
ju¿ dwie grupow¹ informacjê oraz planuje siê kolejne. Najbli¿sza 19 czerwca (poniedzia³ek). Panel przewidziany jest na
godz. 12.30, w sali 213 (II piêtro).

Uczestnicy spotkania grupowego organizowanego w S¹deckim Urzêdzie Pracy w dniu 24 kwietnia br.
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Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
5 kwietnia mia³o miejsce XI Plenarne Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego S¹cza. Zebrani cz³onkowie obradowali m.in. nad aktualn¹ sytuacj¹ na rynku pracy, wydali opiniê w zakresie oceny racjonalnoœci gospodarowania œrodkami Funduszu Pracy za 2016 r. Spotkanie mia³o
miejsce w S¹deckim Urzêdzie Pracy w Nowym S¹czu.

P

osiedzenie rozpocz¹³ przewodnicz¹cy Rady, Pan
Leszek Langer. – Niezmiernie mi³o mi goœciæ Pañstwa
na jedenastym ju¿ posiedzeniu Rady obecnej kadencji.
Mam nadziejê, ¿e obrady przebiegn¹ w sposób sprawny i merytoryczny – mówi³ dyrektor wydzia³u Integracji i Rynku Pracy.
– Na pocz¹tku proponujê przyj¹æ porz¹dek dzisiejszych obrad,
a nastêpnie protokó³ z poprzedniego, dziesi¹tego posiedzenia
Rady – kontynuowa³ dyrektor Langer.

Fot.: SUP

Obydwa punkty zaakceptowano jednomyœlnie, po czym g³os
zabra³a Pani Stanis³awa Skwar³o, dyrektor S¹deckiego Urzêdu Pracy. – Przybli¿ê Pañstwu bie¿¹c¹ sytuacjê na s¹deckim
rynku pracy. S¹ to dane aktualne z G³ównego Urzêdu Statystycznego na 28 lutego – mówi³a dyrektor.

1) Wyp³aty obligatoryjne – w wysokoœci faktycznych potrzeb
z przeznaczeniem na wyp³atê zasi³ków dla bezrobotnych,
dodatków aktywizacyjnych, œwiadczeñ integracyjnych i nale¿nych sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne od tych œwiadczeñ,
2) Programy promocji zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej:
* w wysokoœci ustalonej algorytmem dla samorz¹du powiatowego (w ramach których realizowano program specjalny
pn. „Praca ³¹czy pokolenia”, programy regionalne „Gwarancja
50+” i „Konserwator” oraz Program Aktywizacja i Integracja),
* œrodki z puli samorz¹du województwa na programy wspó³finansowane z EFS; Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój (POWER) oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Ma³opolskiego (RPO WM),
* œrodki na finansowanie programu skierowanego do bezrobotnych do 30 roku ¿ycia (art.150f ustawy),
* œrodki z rezerwy Ministra na finansowanie trzech programów
uruchomionych centralnie, tj. dla osób:
– w szczególnej sytuacji na rynku pracy – art.49 pkt 2-6 ustawy,
– w wieku 30-50 lat,
– w szczególnej sytuacji na rynku pracy – art.49 ustawy.

Dyrektorka SUP, Stanis³awa Skwar³o (po prawej)

– Zarejestrowanych bezrobotnych w ewidencji SUP mamy
2882 osoby, z czego 1541 stanowi¹ kobiety, co daje oko³o 53,5
procent. WskaŸnik ten od d³u¿szego czasu utrzymuje siê na
podobnym poziomie – kontynuowa³a. Dodatkowo omówiona
zosta³a stopa bezrobocia w Nowym S¹czu, która wynios³a na
koniec lutego 6,2 procent, co w zestawieniu rok do roku
wykaza³o znacz¹c¹ tendencjê spadkow¹ (o 2,2 proc.). Przeanalizowano równie¿ kwestie zwi¹zane z osobami uprawnionymi do pobierania zasi³ku, bezrobotnymi w szczególnej
sytuacji na rynku pracy, profilowaniem oraz ofertami pracy,
jakie wp³ywaj¹ do urzêdu.
Nastêpnie Pani Teresa Po³omska, zastêpca dyrektora SUP
ds. Rynku Pracy, podsumowa³a gospodarowanie œrodkami
Funduszu Pracy za rok 2016. – Zgodnie z rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu
ustalania kwot œrodków Funduszu Pracy na finansowanie
zadañ w województwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1294) oraz zgodnie z podzia³em œrodków dokonanym przez samorz¹d województwa (wg okreœlonych przez sejmik województwa
kryteriów) w 2016 r. samorz¹d Miasta Nowego S¹cza otrzyma³
i pozyska³ œrodki Funduszu Pracy na finansowanie nastêpuj¹cych zadañ – rozpoczê³a Pani Teresa Po³omska. Omówiono
takie wydatki jak:

3) Inne fakultatywne zadania – dotycz¹ce m.in. eksploatacji systemu informatycznego, obs³ugi œwiadczeñ wyp³aconych
bezrobotnym, kosztów wysy³ki wezwañ i zawiadomieñ, opracowywania i rozpowszechniania informacji o us³ugach Urzêdu
– w wysokoœci ustalonej algorytmem.
Na zakoñczenie wyst¹pienia Pani Teresa Po³omska omówi³a
dodatkowo dwa zadania realizowane przez S¹decki Urz¹d
Pracy:
– Krajowy Fundusz Szkoleniowy (œrodki przeznaczone na
pokrycie kosztów kszta³cenia ustawicznego dla pracodawców
i pracowników),
– PFRON (finansowanie zadañ w zakresie aktywizacji osób
niepe³nosprawnych poszukuj¹cych pracy nie pozostaj¹cych
w zatrudnieniu).
Wydatki kasowe S¹deckiego Urzêdu Pracy ogó³em zamknê³y
siê kwot¹ 12 694 349,49 z³ i by³y wy¿sze od poniesionych
w 2015 r. o 8,4% (2015 r. – 11 709 327,45 z³). Najwy¿szy bo
81,2%, udzia³ w strukturze w/w wydatków zajmowa³y wydatki
limitowane œrodków Funduszu Pracy – 10 307 549,49 z³ i Krajowego Funduszu Szkoleniowego 11,5% – 1 455 802,24 z³.
W ramach tych œrodków zrealizowano 3 230 osobo/us³ug,
w tym 2821 osobo/us³ug dla osób, które rozpoczê³y udzia³
w programie w 2016 roku, a pozosta³e 409 dla osób, które
rozpoczê³y udzia³ w 2015 r. i kontynuowa³y w 2016 r.
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POWIATOWA RADA RYNKU PRACY

G³osowanie nad uchwa³ami podejmowanymi przez Powiatow¹ Radê Rynku Pracy

W kolejnym punkcie porz¹dku obrad g³os zabra³a Pani Sylwia
Lachowska, kierownik Dzia³u Programów Rynku Pracy
w SUP. Pani kierownik omówi³a strukturê wyboru 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
roku. Rada jednog³oœnie i pozytywnie zaopiniowa³a i przyjê³a
uchwa³ê.
Nastêpnie Rada Rynku Pracy, po zapoznaniu siê z za³o¿eniami
programu specjalnego pn. „Czas na pracê”, pozytywnie zaopiniowa³a celowoœæ realizacji w/w zadania przez S¹decki
Urz¹d Pracy w Nowym S¹czu, w tym w szczególnoœci po
uwzglêdnieniu:
– liczby osób objêtych programem i kryteriów doboru tych
osób, tj. 10 osób d³ugotrwale bezrobotnych bez doœwiadczenia
zawodowego oraz z ustalonym III profilem pomocy. Aktywizacj¹ w ramach programu obejmowane bêd¹ w pierwszej
kolejnoœci osoby zarejestrowane powy¿ej 12 m-cy, osoby bez
kwalifikacji zawodowych, osoby w wieku do 30 r.¿. oraz kobiety.
– zak³adanych rezultatów programu specjalnego, w tym w ramach poszczególnych dzia³añ, tj. realizacja sta¿y dla 10 osób
wraz z us³ugami poœrednictwa pracy i poradnictwa
zawodowego, ze skierowaniem na badania lekarskie oraz z zastosowaniem specyficznego elementu wspieraj¹cego
zatrudnienie w postaci us³ugi pn. „Przygotowanie do pracy”.
Za³o¿ono, ¿e w wyniku uczestnictwa w programie „Czas na
pracê” zatrudnienie podejmie co najmniej 5 osób. Dodatkowo
przeanalizowano i za³o¿ono nastêpuj¹ce wskaŸniki przy realizacji programu:
• planowana efektywnoœæ kosztowa programu specjalnego na
poziomie 19 400,00 z³/os.
• planowana efektywnoœæ zatrudnieniowa programu specjalnego na poziomie 50%,
• zak³adane (planowane) koszty realizacji programu w wysokoœci 97 000,00 z³ ogó³em w ramach œrodków Funduszu Pracy
przyznanych algorytmem dla Miasta Nowego S¹cza na
realizacjê programów promocji zatrudnienia, ³agodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w roku 2017 oraz
planowanych kosztów poszczególnych przedsiêwziêæ w wysokoœci:
* organizacja sta¿y (stypendium + sk³adki ZUS, badania
lekarskie) – 80 000,00 z³,
* zakup us³ugi pn. „Przygotowanie do pracy” – 17 000,00 z³.

Nastêpnie Pani Izabela Ziêbowicz-Wróbel, zastêpca kierownika dzia³u Us³ug Rynku Pracy, omówi³a wniosek w sprawie
uruchomienia nowego kierunku kszta³cenia w zawodzie tapicera w Zespole Szkó³ nr 3 im. Boles³awa Barbackiego w Nowym S¹czu. – W obecnej sytuacji pracodawcy w celu zaspokojenia potrzeb kadrowych zmuszeni s¹ przyuczaæ osoby do
wykonywania tego zawodu. Jednoczeœnie z bie¿¹cych kontaktów i doœwiadczeñ wynika, ¿e s¹ oni otwarci na wspó³pracê,
która ukierunkowana jest na pomoc w uzupe³nieniu tych
deficytów – mówi³a Pani Ziêbowicz-Wróbel. – Raporty Manpower wskazuj¹ równie¿ na to, ¿e w ujêciu globalnym (badane
by³y kraje z ca³ego œwiata) oko³o 20% pracodawców wskazuje
brak umiejêtnoœci miêkkich jako g³ówn¹ przyczynê problemów
z pozyskaniem pracowników. Jeszcze wiêkszy odsetek, bo a¿
25%, jako najwiêkszy problem wskazuje brak doœwiadczenia
potencjalnych pracowników. Wobec tego uwa¿am, i¿ w procesie kszta³cenia osób w zawodzie tapicera du¿y nacisk
powinien byæ po³o¿ony na praktyczn¹ czêœæ. W przysz³oœci to
w³aœnie umiejêtnoœci praktyczne bêd¹ wprost rzutowaæ na
mo¿liwoœci zatrudnieniowe absolwentów. Jednym z pomys³ów
mo¿e byæ podjêcie œcis³ej wspó³pracy pomiêdzy szko³¹, a lokalnymi firmami w bran¿y – kontynuowa³a. Rada pozytywnie
zaopiniowa³a omawian¹ uchwa³ê i podjê³a jednog³oœnie
decyzjê o pozytywnym wydaniu w tej sprawie opinii.
Poproszono równie¿, aby po zakoñczeniu procesu rekrutacyjnego w placówce, poinformowano Radê o wynikach
naboru uczniów oraz dalszych losach uruchomionego
kierunku.
Kolejnym punktem posiedzenia Rady by³o wydanie opinii
w sprawie umorzenia kosztów s¹dowych i kosztów zastêpstwa
prawnego powsta³ych w zwi¹zku z dochodzeniem zwrotu
nienale¿nie wyp³aconego dofinansowania studiów podyplomowych z Funduszu Pracy. Dyrektor Stanis³awa Skwar³o
bardzo dok³adnie i szczegó³owo przedstawi³a sytuacjê, w której
znalaz³ siê jeden z beneficjentów programu. Po szczegó³owej
analizie Rada wyda³a w tej sprawie pozytywn¹ opiniê.
Na zakoñczenie spotkania przewidziano dyskusjê i wolne
wnioski. G³os zabra³ Pan Henryk Najduch z firmy Nowomag,
który zwróci³ uwagê na brak na rynku pracy specjalistów –
spawaczy. Poprosi³ o informacjê nt. ewentualnych szkoleñ
pracowników i bezrobotnych w tym zawodzie. Spotkanie
zakoñczy³ przewodnicz¹cy, Pan Leszek Langer. ¯yczy³
w imieniu swoim oraz Prezydenta Nowego S¹cza Ryszarda
Nowaka wszystkim obecnym na sali zdrowych i spokojnych
Œwi¹t Wielkiej Nocy.
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PROJEKTY USTAW

Rz¹d planuje wsparcie
dla opiekunów dzieci niepe³nosprawnych
Rodzice chorych dzieci ju¿ wkrótce, bo byæ mo¿e od 1 lipca 2017 r. (tak przewiduje projekt ustawy z dnia
27 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku z realizacj¹ programu „Za ¿yciem), bêd¹ mogli
liczyæ na wsparcie ze œrodków m.in. Funduszu Pracy. Umo¿liwi to planowana nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy.

Z

miany te przewiduje projekt nowelizacji niektórych ustaw
w ramach realizowanego programu „Za ¿yciem”.

Przypomnijmy: program „Za ¿yciem” rozpocz¹³ siê 1 stycznia
br. i przewiduje m.in. takie wsparcie jak wyp³ata 4 tys. z³. zapomogi zwi¹zanej z narodzeniem nieuleczalnie chorego dziecka, czy objêcie rodziny z chorym dzieckiem wsparciem asystenta. Wejœcie w ¿ycie zmian planowane jest na 1 lipca 2017
roku.
Opiekunom osób niepe³nosprawnych, zarejestrowanym w powiatowym urzêdzie pracy jako poszukuj¹cy pracy, którzy
jednoczeœnie nie pozostaj¹ w zatrudnieniu, zapewniony
zostanie dostêp do us³ug rynku pracy i instrumentów rynku
pracy wskazanych w tym przepisie – na takich samych
zasadach jak osobom bezrobotnym. Z zakresu podmiotowego
tego przepisu – w zwi¹zku ze zdefiniowaniem grupy osób
uprawnionych poprzez odes³anie do nowego pkt 7 w art. 49
ustawy – wy³¹czeni zostali opiekunowie osób niepe³no-

sprawnych pobieraj¹cy z tego tytu³u œwiadczenie pielêgnacyjne, specjalny zasi³ek opiekuñczy lub zasi³ek dla opiekuna.
Osoby zarejestrowane w urzêdzie pracy z ww. grupy bêd¹
mog³y m.in. uzyskaæ œrodki na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej lub te¿ pracodawca, który bêdzie chcia³ tak¹ osobê
zatrudniæ uzyska mo¿liwoœæ zrefundowania kosztów utworzenia stanowiska pracy.
Ponadto, pracodawcy mog¹ liczyæ tak¿e na refundacjê czêœci
kosztów zatrudnienia przez okres 6 miesiêcy lub grant na
sfinansowanie stanowiska w formie telepracy (do 12 krotnoœci
minimalnego miesiêcznego wynagrodzenia).
Projektowane zmiany maj¹ na celu u³atwienie powrotu na
rynek pracy opiekunom osób niepe³nosprawnych (cz³onkom
rodziny, w rozumieniu ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.
o wsparciu kobiet w ci¹¿y i rodziny „Za ¿yciem”).

D³ugi wobec ZUS-u
Je¿eli Twoje mo¿liwoœci finansowe nie pozwalaj¹ na
terminowe sp³aty zad³u¿enia wzglêdem Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych, mo¿esz z³o¿yæ stosowny
wniosek o uk³ad ratalny.
Taka mo¿liwoœæ istnieje, jeœli jesteœ:
• przedsiêbiorc¹ lub by³ym przedsiêbiorc¹,
• spadkobierc¹, osob¹ trzeci¹ i nastêpc¹ prawnym, czyli osob¹,
która odpowiada za nieop³acone sk³adki,
• ma³¿onkiem, który odpowiada z maj¹tku wspólnego za d³ugi
sk³adkowe swojego wspó³ma³¿onka,
• pe³nomocnikiem osoby, która ma d³ug.
Umowa o roz³o¿enie na raty mo¿e dotyczyæ sk³adek na:
• ubezpieczenia spo³eczne,
• ubezpieczenie zdrowotne,
• Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ
Pracowniczych,
• Fundusz Emerytur Pomostowych – z odsetkami za zw³okê (do
dnia z³o¿enia wniosku).
Zalety zawarcia umowy
Je¿eli zdecydujesz siê na taki system sp³aty zad³u¿enia,
sp³acisz d³ug w d³u¿szym okresie i na uzgodnionych

warunkach. ZUS nie bêdzie nalicza³ odsetek od nastêpnego
dnia po tym, w którym wp³ynie wniosek. Bêdziesz musia³
zap³aciæ jedynie op³atê prolongacyjn¹. Wynosi ona 50% stawki
odsetek za zw³okê, która obowi¹zuje w dniu podpisania umowy. Zawieszone równie¿ zostanie prowadzone postêpowanie
egzekucyjne.
Z³o¿enie wniosku o roz³o¿enie sp³aty zad³u¿enia na raty nie
gwarantuje, ¿e skorzystasz z ulgi, a ZUS zawiesi postêpowanie
egzekucyjne. Je¿eli wniosek zostanie odrzucony, to sp³acisz
zad³u¿enie wraz z odsetkami za zw³okê (do dnia zap³aty).
Wczeœniejsze sp³acenie zad³u¿enia
Jeœli zmieni siê sytuacja finansowa (pogorszy siê lub poprawi),
mo¿esz z³o¿yæ wniosek o zmianê warunków ulgi. Warunkiem
jest do³¹czenie do niego dokumentów, które uzasadniaj¹
proœbê, a ZUS je oceni.
Jeœli ZUS wyrazi zgodê na zmianê umowy, podpisze z Tob¹
aneks do niej. Zmieni siê wysokoœæ op³aty prolongacyjnej, ale
wysokoœæ odsetek bêdzie taka sama.
Dziêki zmianie warunków umowy mo¿esz: wyd³u¿yæ b¹dŸ
skróciæ okres sp³aty nale¿noœci, zmieniæ termin p³atnoœci
rat lub ich wysokoœæ.
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Ochrona powietrza: kolejny krok
Kolejny krok w kierunku poprawy jakoœci powietrza w Nowym S¹czu. Rada Miasta na wniosek Prezydenta Nowego S¹cza podjê³a uchwa³ê o zwolnieniu z podatku od nieruchomoœci budynków mieszkalnych, w których zastosowano niskoemisyjne Ÿród³a ogrzewania. Zwolnienie przys³uguje na 5 lat.

– Uchwa³a bêdzie obowi¹zywa³a do 31 grudnia 2020 roku. Jest
to data, do której podatnik mo¿e z³o¿yæ informacjê o zastosowaniu w budynku mieszkalnym niskoemisyjnego Ÿród³a
ogrzewania – informuje Alina Marek, dyrektor Wydzia³u
Przedsiêbiorczoœci i Funduszy Zewnêtrznych Urzêdu Miasta
Nowego S¹cza. Tym samym podatnicy, którzy chc¹ skorzystaæ
z ulgi podatkowej, maj¹ czas na wymianê Ÿród³a ogrzewania do
koñca 2020 roku. Szczegó³y
dotycz¹ce wprowadzenia w ¿ycie uchwa³y ukazywaæ siê bêd¹
na stronie internetowej miasta

www.nowysacz.pl

– Wojciech PIECH – wiceprezydent Nowego S¹cza
Podjêta uchwa³a ma zachêciæ mieszkañców Nowego S¹cza do
wczeœniejszej wymiany kot³ów niespe³niaj¹cych norm i, co za
tym idzie, poprawy jakoœci powietrza w naszym mieœcie.
Preferencje dla podatników wymieniaj¹cych Ÿród³a ciep³a na
nowoczeœniejsze, bardziej wydajne i ekologiczne bêd¹ oczywiœcie skutkowaæ zmniejszonymi wp³ywami do bud¿etu miasta, ale per saldo Nowy S¹cz zyska, zarówno poprawiaj¹c jakoœæ ¿ycia mieszkañców, jak i lepszy wizerunek u potencjalnych inwestorów.
Fot.: UMNS

Zwolnienie dotyczy tak¿e podatników prowadz¹cych w budynku dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i stanowi w takim wypadku pomoc
de minimis. Podatnik korzystaj¹cy z ulgi zobowi¹zany jest do
u¿ytkowania niskoemisyjnego Ÿród³a ogrzewania jako podstawowego Ÿród³a ogrzewania w swoim budynku co najmniej
przez okres zwolnienia z podatku.

To unikalne dzia³anie w skali kraju, a projekt
uchwa³y przewiduje zwolnienie od podatków od
nieruchomoœci budynków mieszkalnych, w których
zastosowano niskjoemisyjne Ÿród³a ogrzewania.
Mówimy tutaj o kot³ach na paliwo gazowe, kot³ach
na paliwo olejowe, zastosowanie energii elektrycznej
na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego,
pompy ciep³a, wreszcie kot³y na paliwo sta³e, o których
traktuje uchwa³a Sejmiku Województwa Ma³opolskiego
podjêta 23 stycznia br., tak zwana uchwa³a antysmogowa

“

Jak podkreœli³ zastêpca prezydenta, zwolnienie dotyczy budynków mieszkalnych po³o¿onych na terenie miasta Nowego
S¹cza, które objête zosta³y podatkiem od nieruchomoœci przed
30 czerwca bie¿¹cego roku. Jednoczeœnie na zwolnienie mog¹ liczyæ budynki, w których zastosowano niskoemisyjne
Ÿród³a ogrzewania po 1 stycznia 2017 roku.

niaj¹ce unijne normy. Do koñca 2022 roku konieczna bêdzie
wymiana kot³ów na wêgiel lub drewno, które nie spe³niaj¹
¿adnych norm emisji zanieczyszczeñ. Kot³y, które spe³niaj¹
podstawowe normy, bêd¹ musia³y zostaæ wymienione do
koñca 2026 roku.

“

W uzasadnieniu do uchwa³y zastêpca prezydenta Wojciech
Piech podkreœli³, ¿e przyjmuj¹c nowe regulacje wzbogacamy
ofertê dzia³añ zorientowanych na ochronê powietrza w Nowym
S¹czu. – To unikalne dzia³anie w skali kraju, a projekt uchwa³y
przewiduje zwolnienie od podatków od nieruchomoœci budynków mieszkalnych, w których zastosowano niskjoemisyjne
Ÿród³a ogrzewania. Mówimy tutaj o kot³ach na paliwo gazowe,
kot³ach na paliwo olejowe, zastosowanie energii elektrycznej
na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego, pompy ciep³a,
wreszcie kot³y na paliwo sta³e, o których traktuje uchwa³a
Sejmiku Województwa Ma³opolskiego podjêta 23 stycznia br.,
tak zwana uchwa³a antysmogowa – mówi³ Wojciech Piech.

ród³a uchwa³y
Uchwa³a jest kolejnym krokiem
w realizacji wizji Nowego S¹cza
okreœlonej w Strategii Rozwoju
Nowego S¹cza 2020+ jako miasta dbaj¹cego o dobry stan œrodowiska naturalnego. Oznacza to
miêdzy innymi dzia³ania w kierunku ograniczenia tzw. niskiej
emisji oraz wzrost œwiadomoœci
ekologicznej mieszkañców.
Trzeba tak¿e pamiêtaæ, ¿e ju¿ od
1 lipca zacznie na terenie województwa ma³opolskiego obowi¹zywaæ tzw. ustawa antysmogowa, podjêta przez Sejmik
Województwa. Bêdzie mo¿na
instalowaæ wy³¹cznie kot³y spe³Mieszkañcy Nowego S¹cza (stosuj¹cy niskoemisyjne Ÿród³a energii) do 31 grudnia 2020 r. bêd¹ zwolnieni z podatków
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S¥DECKI URZ¥D PRACY

Marcowy spadek bezrobocia

W marcu br. odnotowano kolejny spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w S¹deckim Urzêdzie Pracy. Z rejestrów SUP uby³o 198 osób, a liczba bezrobotnych w ewidencji na koniec marca wynosi³a 2684 osoby. W stosunku do analogicznego okresu
ubieg³ego roku spadek liczby bezrobotnych wyniós³ 968 osób. Wszystkie dane, sp³ywaj¹ce równie¿ z G³ównego Urzêdu Statystycznego, potwierdzaj¹ trend spadku
bezrobocia nie tylko w Nowym S¹czu, ale równie¿ w ca³ej Polsce.

M

aj¹c na uwadze trendy wystêpuj¹ce w poprzednich

Najliczniejsz¹ grupê osób zarejestrowanych w kategorii

latach, mo¿na za³o¿yæ, ¿e kolejne miesi¹ce przy-

uwzglêdniaj¹cej wiek bezrobotnych s¹ osoby w wieku 25 do 34

nios¹ dalszy spadek liczby zarejestrowanych bezro-

botnych, a wp³yw na to bêd¹ mia³y ró¿ne programy wsparcia re-

lat – 811 osób. Najmniej liczna jest grupa osób powy¿ej 60 r.¿. –
144.

alizowane przez S¹decki Urz¹d Pracy. Przypomnijmy, ¿e
w ubieg³ym roku za poœrednictwem urzêdu pracê podjê³o 3281
osób (w tym podjêcie pracy niesubsydiowanej – 2349 osób).
Kolejnym pozytywnym zjawiskiem jest wzrost liczby podjêæ pracy. W marcu by³o ich o 47 wiêcej ni¿ w lutym. Ogólnie mówi¹c,
luty i marzec to najgorsze miesi¹ce z punktu widzenia publicznych s³u¿b zatrudnienia. W ubieg³ym roku najwiêcej bezrobotnych notowano w³aœnie we wspomnianych miesi¹cach zimowych.
Bezrobotni zarejestrowani w SUP wg wieku

Warto w tym miejscu przyjrzeæ siê statystykom, które obrazuj¹

W rejestrach S¹deckiego Urzêdu Pracy pozostaj¹ 673 osoby

nam strukturê bezrobotnych zarejestrowanych w Nowym S¹-

z wykszta³ceniem policealnym i œrednim zawodowym. Jest to

czu wed³ug kryteriów: czasu pozostawania bez pracy, wieku,

najliczniejsza grupa. Najmniej liczna jest grupa osób po

poziomu wykszta³cenia oraz sta¿u pracy.

ukoñczeniu liceum ogólnokszta³c¹cego – 326.

Zacznijmy od statystyk zwi¹zanych z czasem pozostawania
bez pracy. Znaczn¹ czêœæ stanowi¹ tutaj osoby zarejestrowane
od 1 do 3 mc – 571 osób. Bardzo du¿o, bo prawie 1/5 wszystkich
zarejestrowanych, stanowi¹ osoby zarejestrowane w urzêdzie
powy¿ej 24 miesiêcy – 530 osób. Najmniej, bo 412 osób, pozostaje bez pracy przez okres 3-6 miesiêcy.

Bezrobotni zarejestrowani w SUP wg wykszta³cenia

Ostatni¹ kategori¹, której przyjrzymy siê bli¿ej, jest sta¿ pracy
zarejestrowanych bezrobotnych. W tym przypadku
najliczniejsz¹ grup¹ jest ta, w której zarejestrowane s¹ osoby
maj¹ce „przepracowany okres” od 1 do 5 lat – 623 osoby.
Najmniej liczna jest grupa, która swój sta¿ pracy ma powy¿ej 30
lat – 104 osoby.
Bezrobotni zarejestrowani w SUP wg czasu pozostawania bez pracy w miesi¹cach
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wsparcia: sta¿e – dla 143 osób, bony szkoleniowe – dla 15
osób, jednorazowe œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej – 56 osób, bony na zasiedlenie – 50 osób, prace
interwencyjne – 16 osób).

KOBIETY
Kobiety stanowi¹ 54 proc. zarejestrowanych ogó³em. Odsetek
bezrobotnych kobiet nieznacznie wzrós³. Kobiety stanowi¹
wiêkszy odsetek zarejestrowanych oraz wiêcej z nich pobiera
zasi³ek dla bezrobotnych. Kobiet jest tak¿e wiêcej wœród osób
w szczególnej sytuacji na rynku pracy (55,2 proc.). Szczególnie
Bezrobotni zarejestrowani w SUP wg sta¿u pracy

niepokoj¹ca jest statystyka d³ugotrwale bezrobotnych, tu kobiety stanowi¹ 58,4 zarejestrowanych. Wsparcie w programach

ZAREJESTROWANI

aktywizacji zawodowej bêdzie wiêc w pierwszej kolejnoœci

Zdecydowana wiêkszoœæ zarejestrowanych w SUP to bez-

kierowane do tej grupy bezrobotnych.

pe³nosprawne i d³ugotrwale bezrobotne. Bezrobotni w szczególnej sytuacji stanowi¹ 86,1 proc. wszystkich zarejestrowa-

“

robotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zaliczamy do
nich miêdzy innymi osoby do 30. i powy¿ej 50. roku ¿ycia, nie-

Kobiety stanowi¹ 54 proc. zarejestrowanych

nych. Warto zauwa¿yæ, ¿e wskaŸnik ten w porównaniu z osta-

ogó³em w S¹deckim Urzêdzie Pracy, jest ich

tnimi miesi¹cami nieznacznie wzrós³.

równie¿ wiêcej wœród osób w szczególnej
sytuacji na rynku pracy.

PODJÊCIA PRACY
W marcu pracê podjê³o 261 osób bezrobotnych (w lutym – 214).
Zdecydowana wiêkszoœæ to podjêcia pracy niesubsydiowanej,
czyli bez wsparcia ze œrodków bêd¹cych w dyspozycji urzêdu.
Ponadto 122 osoby straci³y status bezrobotnego w zwi¹zku
z niepotwierdzeniem gotowoœci do podjêcia pracy (najczêœciej
oznacza niezg³oszenie siê do doradcy klienta w wyznaczonym
O 968 osób zmala³a iloœæ zarejestrowanych osób w SUP w stosunku rok do roku

Najwiêkszy udzia³ w strukturze bezrobotnych stanowi¹

terminie), a kolejne 83 osoby dobrowolnie zrezygnowa³y ze
statusu bezrobotnego.

d³ugotrwale bezrobotni, czyli pozostaj¹cy w rejestrze Urzêdu
Pracy ³¹cznie przez okres ponad 12 miesiêcy w okresie

Spad³ odsetek osób uprawnionych do zasi³ku dla bezro-

ostatnich 2 lat. Udzia³ tej grupy wynosi obecnie 50,1 % i jest to

botnych. W koñcu marca prawo do tego œwiadczenia mia³o

g³ówny powód, dla którego osoby te aktywizowane s¹ w pier-

15,7 proc. ogó³u zarejestrowanych; w poprzednim miesi¹cu

wszej kolejnoœci.

o pó³ punktu procentowego wiêcej (16,2). Przypomnijmy: ¿eby
uzyskaæ prawo zasi³ku trzeba (w najwiêkszym uproszczeniu)

Nieznacznie spad³ odsetek osób powy¿ej 50. roku ¿ycia i nie-

przepracowaæ minimum 12 miesiêcy w ci¹gu osiemnastu po-

pe³nosprawnych. Osoby te s¹ aktywizowane m.in. w ramach

przedzaj¹cych datê rejestracji i osi¹gaæ w tym czasie co naj-

realizowanego przez SUP projektu pn. „Aktywizacja osób

mniej minimalne wynagrodzenie za pracê. Charakterystyka

w wieku 30 lat i wiêcej pozostaj¹cych bez pracy w mieœcie

wspó³czesnego rynku pracy nie pozwala w wielu wypadkach na

Nowym S¹czu (III)”. W grupie osób do 30. roku ¿ycia

osi¹gniêcie tego kryterium.

zaobserwowano niewielki wzrost udzia³u osób bezrobotnych.
Urz¹d przygotowa³ dla nich miêdzy innymi w ramach programu
operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projekt „Aktywizacja
osób m³odych pozostaj¹cych bez pracy w mieœcie Nowym
S¹czu (III)”, w ramach którego przewidziano nastêpuj¹ce formy
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STOPA BEZROBOCIA W NOWYM S¥CZU
6,2 proc. – tyle wynios³a stopa bezrobocia rejestrowanego
w Nowym S¹czu wynios³a w koñcu lutego 2017 r. (ostatnie

PRACODAWCY

dane G³ównego Urzêdu Statystycznego).

W marcu pracodawcy z³o¿yli w SUP 310 ofert pracy i aktywizacji zawodowej. To znacznie wiêcej ni¿ w lutym (239 ofert).

Oznacza to spadek w stosunku do poprzedniego miesi¹ca

Do Urzêdu zaczynaj¹ sp³ywaæ oferty zorganizowania miejsc

o 0,3 punktu procentowego. W ujêciu rocznym równie¿ zano-

aktywizacji zawodowej, zw³aszcza sta¿y – w marcu wp³ynê³o

towano wyraŸny spadek, w analogicznym okresie ubieg³ego

ich 89.

roku stopa bezrobocia w naszym mieœcie by³a o 2,2 punktu
procentowego wy¿sza.

W dniu przygotowywania materia³u pracodawcy oferowali na
stronie internetowej S¹deckiego Urzêdu Pracy 158 wolnych
miejsca zatrudnienia. Wiêkszoœæ ofert zwi¹zana by³a z transportem i logistyk¹, produkcj¹ i us³ugami oraz handlem. Pra-

2015
2016
2017

codawcy oferowali przewa¿nie pojedyncze miejsca pracy,
rzadko by³o ich kilka. Stale poszukiwani s¹ kierowcy ci¹gników
siod³owych. Przedœwi¹teczne o¿ywienie widaæ w handlu,
pracodawcy poszukuj¹ sprzedawców, przedstawicieli
handlowych i kierowników sklepów. Czêœæ z tych ofert dotyczy
zorganizowania sta¿u.

Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu lekko spad³a i wynosi 6,2 procent.

Poszukiwani byli tak¿e miêdzy innymi krawcy, stolarze i pra-

Spadek stopy bezrobocia w lutym nast¹pi³ solidarnie we wszy-

cownicy gastronomii. Zdecydowana wiêkszoœæ ofert zaczy-

stkich powiatach subregionu nowos¹deckiego, obejmuj¹cego

na³a siê od najni¿szej krajowej (2000 z³otych brutto) plus do-

trzy powiaty ziemskie, i wynosi³: nowos¹decki (10,7 p. proc.),

datki. Umowy w zdecydowanej wiêkszoœci dotyczy³y zatru-

gorlicki (8,9 p. proc.) i limanowski (10,5 p. proc.).

dnienia na czas okreœlony lub okres próbny.
Pod wzglêdem poziomu bezrobocia rejestrowanego miasto

ZANIM BEZROBOTNY WRÓCI NA RYNEK

Nowy S¹cz jest nieprzerwanie liderem w podregionie nowo-

W marcu przygotowano indywidualne plany dzia³ania (IPD) dla

s¹deckim. Ró¿nica pomiêdzy Nowym S¹czem, a pozosta³ymi

kolejnych 391 bezrobotnych. Ogó³em w S¹deckim Urzêdzie

powiatami siêga kilku punktów procentowych.

Pracy realizuje je prawie 2,6 tys. osób. Przypomnijmy, ¿e IPD
to nic innego jak nakreœlenie œcie¿ki powrotu osoby bezro-

Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu jest ni¿sza w porównaniu

botnej na rynek pracy i zawiera listê czynnoœci, które maj¹

do Ma³opolski (6,9 proc.) i kraju (8,5 proc.). Porównywalny

wykonaæ obydwie strony, zarówno bezrobotny, jak i Urz¹d. IPD

z Nowym S¹czem pod wzglêdem potencja³u demograficznego

przygotowuj¹ doradcy klienta.

i gospodarczego Tarnów notuje stopê bezrobocia na poziomie
7,3 proc.

Ponad 2,6 tys. osób zarejestrowanych w SUP ma ustalony
profil pomocy. Ka¿demu bezrobotnemu przypisany zostaje

Najni¿sze bezrobocie rejestrowane w Ma³opolsce tradycyjnie

Pixabay.com
jeden z trzech profili: od I, gdzie wymagana pomocFot.:
sprowadza

zanotowano w Krakowie, w lutym wynios³o ono 3,7 proc.,

siê w zasadzie do poœrednictwa pracy; przez II, gdzie

zanotowano minimalny wzrost wskaŸnika.

bezrobotny mo¿e korzystaæ z wiêkszoœci form wsparcia do III,
gdzie wsparcie ma charakter specjalistyczny, np. w postaci

G³ówny Urz¹d Statystyczny oblicza stopê bezrobocia jako

Programu Aktywizacja i Integracja.

procentowy udzia³ liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej
ludnoœci aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek

Wiêkszoœæ bezrobotnych w SUP, 1772 osoby, maj¹ ustalony II

bud¿etowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie obrony

profil pomocy. Co trzeci bezrobotny to osoba oddalona od

narodowej i bezpieczeñstwa publicznego.

rynku pracy, zaliczana do III profilu wsparcia (808 osób).
Bezrobotnych wymagaj¹cych minimalnego wsparcia jest
zaledwie 93.
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BEZROBOCIE W UE
W styczniu w Polsce nast¹pi³ spadek bezrobocia. Jak poda³
G³ówny Urz¹d Statystyczny stopa bezrobocia na koniec lutego
2017 r. wynios³a 8,5 proc. Przypomnijmy, ¿e stopa bezrobocia
na koniec stycznia br. wynios³a 8,6 proc.
Wed³ug GUS w koñcu lutego br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzêdach pracy ukszta³towa³a siê na poziomie
1383,4 tys. i zmniejszy³a siê w porównaniu z poprzednim
miesi¹cem – o 1,0 proc. (tj. o 13,7 tys.) i w stosunku do analogicznego miesi¹ca ub. roku – o 16,3 proc. (tj. o 269,3 tys.).
Stopa bezrobocia w województwach kszta³towa³a siê w granicach od 5,2 proc. w wielkopolskim do 14,7 proc. w warmiñsko-mazurskim. W ujêciu miesiêcznym zmniejszy³a siê
ona w wiêkszoœci województw, z wyj¹tkiem województw: ma³opolskiego, opolskiego, œl¹skiego i wielkopolskiego, w których
pozosta³a na tym samym poziomie – poda³ GUS. W porównaniu z lutym ub. roku stopa bezrobocia obni¿y³a siê we
wszystkich województwach, w najwiêkszym stopniu (w granicach 2,5 pkt. proc. – 2,0 pkt. proc.) w zachodniopomorskim,
lubuskim, warmiñsko-mazurskim i œwiêtokrzyskim, a w najmniejszym (o 1,2 pkt. proc.) – w wielkopolskim.

Eurostat opublikowa³ dane dotycz¹ce wyrównanej sezonowo
stopy bezrobocia w krajach UE w lutym 2017 r. Œrednia dla
krajów unijnej 28 wynios³a 8% – to nieznacznie lepszy wynik
ni¿ w poprzednich miesi¹cach, a tak¿e – w poprzednim roku,
gdy odsetek ten wyniós³ 8,9%. Sytuacja poprawi³a siê równie¿
w 19 krajach strefy euro – dla nich œrednia stopa wynosi za luty
9,5%. Rok temu by³o to 10,3%.
Wœród pañstw, dla których dostêpne s¹ dane, Polska zajmuje
szóst¹ pozycjê ex aequo z Holandi¹. Wyrównana sezonowo
stopa bezrobocia w Polsce wynios³a 5,3 proc w lutym 2017 r.
wobec 5,4 proc. w poprzednim miesi¹cu. W lutym 2016 r.
wynosi³a 6,5 proc.. Z krajów dla których dostêpne s¹ dane za
luty 2017 r. najwy¿sz¹ stopê bezrobocia zaobserwowano w Hiszpanii (18,0 proc.).
W porównaniu z rokiem poprzednim stopa bezrobocia w lutym
2017 r. Spad³a w dwudziestu szeœciu pañstwach
cz³onkowskich, a wzros³a w Danii (z 6,0% do 6,4%) i na Litwie
(z 8,0% do 8,3%). Najwiêksze spadki odnotowano w Chorwacji
(z 14,4% do 11,6%), w Hiszpanii (z 20,5% do 18,0%), w Portugalii (z 12,2% do 10,0%) i w Irlandii (z 8,4% do 6,6%).

“

BEZROBOCIE W POLSCE

Wœród pañstw, dla których dostêpne s¹ dane,
Polska zajmuje szóst¹ pozycjê ex aequo
z Holandi¹. Wyrównana sezonowo stopa
bezrobocia w Polsce wynios³a 5,3 proc
w lutym 2017 r. wobec 5,4 proc.
W poprzednim miesi¹cu.

Urz¹d statystyczny poda³, ¿e w lutym br. kobiety stanowi³y 52,4
proc. zarejestrowanych bezrobotnych, co oznacza wzrost
o 1,2 pkt proc. w porównaniu z lutym 2016 r. Wœród
bezrobotnych zmniejszy³ siê natomiast odsetek dotychczas
niepracuj¹cych (do 13,7 proc.), absolwentów (do 3,8 proc.)
oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasi³ku (do 85,3 proc.)
Udzia³ osób bezrobotnych nieposiadaj¹cych kwalifikacji
zawodowych by³ zbli¿ony do notowanego rok wczeœniej i wyniós³ 30,7 proc.

Stopa bezrobocia w procentach na koniec grudnia ubieg³ego
roku w poszczególnych krajach Unii Europejskiej: Czechy
(3,4); Niemcy (3,9); Wêgry (4,3); Malta (4,1); Wielka Brytania
(4,5); Holandia (5,3); Polska (5,3); Rumunia (5,4); Austria
(5,7); Estonia (5,8); Luxemburg (6,1); Dania (6,4); Irlandia
(6,6); Bu³garia (6,7); Szwecja (6,8); Belgia (7); S³owenia (7,8);
S³owacja (8,6); Finlandia (8,7); £otwa (9,3); Francja (10);
Portugalia (10); W³ochy (11,5); Chorwacja (11,6); Cypr (12,9);
Hiszpania (18); Grecja (23,5).
W Stanach Zjednoczonych w lutym bezrobocie wzros³o w stosunku do grudnia ubieg³ego roku i wynios³o 4,7 proc. (zmiana
o 0,1 proc.). W Turcji bezrobocie w grudniu ubr. wynosi³o 11,9
proc., a w Japonii by³o na poziomie 2,8 proc. – spadek o 0,3.

Zgodnie z danymi GUS zmniejszy³ siê udzia³: osób d³ugotrwale
bezrobotnych, osób dotychczas niepracuj¹cych, absolwentów, osób bez kwalifikacji zawodowych, osób zamieszka³ych
na wsi oraz osób zwolnionych z przyczyn dotycz¹cych
zak³adów pracy.
GUS poda³ ponadto, ¿e w 2016 r. utworzono 618,7 tys. nowych
miejsc pracy, tj. o 2,8 proc. wiêcej ni¿ przed rokiem, natomiast
zlikwidowano 284,2 tys. miejsc pracy, tj. o 10,5 proc. mniej ni¿
rok wczeœniej.

POLUB NAS NA
www.facebook.com/
S¹decki Rynek Pracy
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Kronika Gospodarcza
Stypendia dla najzdolniejszych
Firma Newag rozpoczê³a program stypendialny, wspieraj¹c
studentów, by najlepszych zatrudniæ u siebie w firmie.
Studenci Politechniki Krakowskiej: El¿bieta Bo³oz, Natalia
Grzyb, Marek Kalinowski i Daniel Statucki to pierwsi stypendyœci Newagu. 1100 z³ miesiêcznie ufundowa³a, nale¿¹ca
do Grupy NEWAG, spó³ka NEWAG IP Management, by wspieraæ najzdolniejszych i najbardziej zaanga¿owanych studentów
kierunku Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji, specjalnoœæ:
In¿ynieria Produkcji Œrodków Transportu Masowego. Finansowe wsparcie jest przyznawane na jeden semestr, ale mo¿na je
otrzymaæ na d³u¿szy okres pod warunkiem wczeœniejszego
zaliczenia sta¿u i jeœli œrednia ocen semestralnych wynosi
minimum 4,5.
W uroczystym wrêczeniu pierwszych stypendiów uczestniczyli:
Prezes NEWAG IP Józef Michalik, p.o. Dyrektora Instytutu
Pojazdów Szynowych dr in¿. Grzegorz Zaj¹c oraz Maciej
Górowski — Kierownik Dzia³u Badañ i Rozwoju w firmie
Newag, bêd¹cy jednoczeœnie koordynatorem programu
stypendialnego. Kolejn¹ edycjê programu zaplanowano na
pocz¹tek roku akademickiego 2017/2018.

KRONIKA GOSPODARCZA
gentnego sterowania, zapraszamy do swojego domu komfort
Z pomoc¹ sterownika Ri-Co lub oferuj¹cego jeszcze wiêcej
opcji urz¹dzenia Connexoon uzyskujemy mo¿liwoœæ internetowego sterowania urz¹dzeniami domowymi i nadzoru nad
nimi z dowolnego miejsca. Oznacza to jeszcze wiêksze
bezpieczeñstwo i kontrolê nad dostêpem do domu i posesji
oraz wygodê programowania urz¹dzeñ w taki sposób, aby
dopasowywa³y siê do trybu codziennego ¿ycia domowników.
Nie dziwi zatem, ¿e coraz wiêksza liczba klientów decyduje siê
na wprowadzenie inteligentnych technologii do swoich
czterech œcian.
Idea smartCONNECTED od marki WIŒNIOWSKI to kolejny
etap rewolucji technologicznej w kategorii wjazdu i wejœcia do
domu. Podobnie jak kilka lat temu bramy automatyczne
zrewolucjonizowa³y rynek bram gara¿owych i ogrodzeniowych
tak teraz wprowadzenie ich na tory Internetu wp³ywaæ bêdzie
na podniesienie standardu ¿ycia.

SUPER MARKA 2017 dla firmy Koral
Wyró¿nienie to przyznawane jest najbardziej rozwojowym i
najbardziej rozpoznawalnym markom obecnym na polskim
rynku. W ramach Programu ju¿ po raz ósmy zosta³y
przeprowadzone badania maj¹ce na celu okreœlenie wartoœci,
aktywnoœci oraz rozpoznawalnoœci poszczególnych brandów.
Przedmiotem analiz, dokonanych miêdzy innymi na podstawie
ogólnodostêpnych Ÿróde³, objête zosta³y g³ównie: pozycja
rynkowa poszczególnych marek i ich progres, jakoœæ
prezentowana przez dany produkt lub us³ugê oraz stopieñ
zaufania konsumentów i klientów.

Nowa hala produkcyjna DAKO
Prace przy trwaj¹cej od sierpnia 2016 r. rozbudowie infrastruktury produkcyjnej DAKO dobieg³y koñca. Inwestycja zwi¹zana jest z dynamicznym rozwojem, wynikaj¹cym ze wzrostu
sprzeda¿y i sta³ego poszerzania oferty produktowej.
Wszystkie dzia³ania zosta³y zakoñczone zgodnie z za³o¿onym
harmonogramem. W niespe³na rok wybudowano now¹ halê
produkcyjno-magazynow¹, która powiêkszy dotychczasow¹
powierzchniê o 5 200 m2. W ramach inwestycji powsta³a
równie¿ infrastruktura towarzysz¹ca wraz z zagospodarowaniem terenu wokó³ hali, czyli budow¹ parkingów, dróg
dojazdowych i placu manewrowego.
Docelowo do nowej hali zostanie przeniesiona produkcja
stolarki aluminiowej, która ust¹pi dotychczasowego miejsca
produkcji stolarki PVC. Ca³kowity koszt inwestycji zwi¹zanej
z zakupem nowych maszyn produkcyjnych oraz modernizacj¹
linii wyniós³ blisko 6 mln z³. Termin pe³nego oddania hali do
u¿ytku planowany jest w drugim kwartale 2017 r.

Wiœniowski – smartCONNECTED
Automatyczne bramy gara¿owe, drzwi wejœciowe z zamkiem
elektrycznym oraz automatyczne bramy ogrodzeniowe firmy
Wisniowski bêdzie mo¿na nabyæ w technologii smartCONNECTED. Wiosna zapowiada siê wiêc interesuj¹co dla
wszystkich entuzjastów inteligentnych technologii planuj¹cych
remont lub budowê domu.
Wybieraj¹c bramy i drzwi po³¹czone z systemami inteli-

Stawiaj¹ na energooszczêdnoœæ i ekologiê
Firma Fakro – wicelider na œwiatowym rynku okien dachowych
i schodów strychowych – dbaj¹c o ka¿dy detal swoich innowacyjnych rozwi¹zañ nie pomija tak wa¿nego aspektu, jakim
jest ekologia. Producent skupia siê przede wszystkim na œwiadomym dzia³aniu na rzecz ochrony œrodowiska. Zarówno produkty firmy, jak i proces ich produkcji, s¹ energooszczêdne
i ekologiczne.
W firmie podstawowym surowcem do produkcji okien jest najwy¿szej jakoœci drewno sosnowe. Naturalny surowiec pozyskiwany jest z ze zrównowa¿onych obszarów leœnych, posiadaj¹cych certyfikat FSC i/lub PEFC. Produkty Fakro wykonywane s¹ z tego drewna oznaczone s¹ certyfikatem FSC.
Firma do izolacji termicznej wykorzystuje miêdzy innymi
naturaln¹ i specjalnie impregnowan¹ we³nê owcz¹, która dziêki
odpowiedniej gêstoœci i du¿ej sprê¿ystoœci dok³adnie wype³nia
szczeliny wokó³ okna. Stosowanie tak elastycznej termoizolacji
to uniwersalny sposób docieplenia okna dachowego
niezale¿nie od wielkoœci otworu monta¿owego. We³na owcza
jest produktem naturalnym i ekologicznym, bez zapachu,
neutralnym dla skóry i niepodra¿niaj¹cym oczu podczas
monta¿u.
Poprzez proekologiczne dzia³ania firma realizuje za³o¿enia
strategii Europa 2020. Zgodnie z nimi 20% energii powinno
pochodziæ ze Ÿróde³ energii odnawialnej.

ANALIZY, OPRACOWANIA
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Badanie opinii przedsiêbiorców
Wspó³czesny rynek pracy, daj¹c ogromne mo¿liwoœci rozwoju, stawia zarazem wiele wymagañ; szybko
zachodz¹ce zmiany zmuszaj¹ do ci¹g³ej adaptacji, zarówno pracodawców, jak i pracowników. W zwi¹zku z tym od 2011 roku S¹decki Urz¹d Pracy cyklicznie przeprowadza badania ankietowe wœród
pracodawców z nami wspó³pracuj¹cych. Przeprowadzona analiza ma na celu zebranie informacji od respondentów zwi¹zanych z kszta³towaniem siê lokalnego rynku pracy, jak równie¿ ich opinii na temat
kondycji reprezentowanych przez nich bran¿. Okreœlenie tendencji dotycz¹cych wzrostu poziomu
zatrudnienia oraz zakreœlenie mo¿liwoœci wspó³pracy z SUP przygotowywane jest w celu racjonalnego
planowania aktywnej polityki przeciwdzia³ania bezrobociu.
Monitoring zachodz¹cych na rynku pracy procesów pozwala
na uchwycenie zmian i udoskonalenie dalszej wspó³pracy
w celu osi¹gniêcia wysokich efektów dla ka¿dej ze stron. Bez
w¹tpienia w chwili obecnej rynek pracy zmienia siê w kierunku
pracownika. Dlatego wa¿ne jest poznanie opinii przedsiêbiorców na temat tego, w jaki sposób reaguj¹ lub planuj¹ reagowaæ w przysz³oœci, aby zaspokoiæ swoje potrzeby kadrowe.

towego. Metod¹ zastosowan¹ do realizacji badania by³ indywidualny wywiad bezpoœredni prowadzony przez doradców
klienta obs³uguj¹cych pracodawców podczas spotkañ w urzêdzie oraz w trakcie bezpoœrednich wizyt w siedzibach firm. Formularze ankietowe zosta³y wype³nione przez w³aœcicieli lub
osoby zajmuj¹ce w firmie stanowiska decyzyjne. Ankieta sk³ada³a siê z 27 pytañ zarówno zamkniêtych, jak i otwartych.

Badanie opinii przedsiêbiorców wspó³pracuj¹cych z SUP sporz¹dzone zosta³o w celu w³aœciwego doboru us³ug i instrumentów rynku pracy przydatnych dla naszych klientów
w aspekcie uwarunkowañ lokalnego rynku pracy. Celem badania jest:

CHARAKTERYSTYKA BADANYCH PODMIOTÓW

1. poznanie barier w funkcjonowaniu i rozwoju firmy dostrzeganych przez ich w³aœcicieli,
2. poznanie sytuacji ekonomicznej badanych firm,
3. zbadanie planów dotycz¹cych wzrostu poziomu zatrudnienia,
4. zdiagnozowanie planów dotycz¹cych nowych inwestycji,
ewentualnego rozszerzenia terytorialnego swojej dzia³alnoœci
oraz wprowadzenia nowych produktów i/lub us³ug,
5. poznania oceny na temat klimatu lokalnego dla prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej,
6. zaoferowanie pomocy, która w kontekœcie potrzeb lokalnego
rynku pracy ma szansê okazaæ siê najskuteczniejsza poprzez
odpowiednio dobrane formy wsparcia,
7. zbadanie opinii na temat pracy urzêdu.

W przeprowadzonym badaniu zdecydowanie przewa¿a³y osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, które stanowi³y 56% wszystkich badanych przedsiêbiorstw. Wœród spó³ek
najliczniej reprezentowane by³y spó³ki z o.o. – 22% respondentów, spó³ki cywilne i spó³ki akcyjne stanowi³y odpowiednio
9% i 3% uzyskanych odpowiedzi. Przedsiêbiorstwa pañstwowe stanowi³y 1% badanej próby, natomiast przedsiêbiorstwa posiadaj¹ce inn¹ osobowoœæ prawn¹ stanowi³y ³¹cznie 9% ankietowanych.
Spoœród badanych przedsiêbiorstw 11% stanowi³y firmy prowadzone przez osoby fizyczne niezatrudniaj¹ce pracowników.
Mikroprzedsiêbiorcy zatrudniaj¹cy do 10 pracowników stanowili 50% respondentów. Firmy ma³e zatrudniaj¹ce mniej ni¿
50 pracowników stanowi³y 21% badanych. Firmy z przedzia³em zatrudnienia 50 - 250 pracowników stanowi³y ³¹cznie
12% badanych. Najmniej liczn¹, jednak proporcjonaln¹ do reprezentacji grupê stanowi³y przedsiêbiorstwa du¿e, w których
stan zatrudnienia jest wiêkszy ni¿ 251 osób – 6% (rysunek
poni¿ej).

Jednoosobowa dzia³alnoœæ gospodarcza to najwiêkszy odsetek prowadzonych dzia³alnoœci

Prezentowany raport stanowi podsumowanie badañ ankietowych prowadzonych przez SUP w okresie od 1 paŸdziernika do
31 grudnia ubieg³ego roku. Analiz¹ zosta³o objêtych 150 przedsiêbiorców, którzy prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie Miasta Nowego S¹cza.
38% badanych zatrudnia od 1 do 5 pracowników

Badanie przeprowadzono przy u¿yciu kwestionariusza ankie-
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W badaniu wyst¹pi³o du¿e zró¿nicowanie przedstawicieli ró¿nych bran¿. Najliczniej reprezentowane by³y firmy dzia³aj¹ce
w dziedzinie handlu hurtowego
i detalicznego, naprawa pojazdów samochodowych – 28,7%.
Nieco mniej liczn¹ reprezentacjê
stanowi³y przedsiêbiorstwa z bran¿y przetwórstwo przemys³owe, produkcja – 24,0%, oraz przedsiêbiorstwa oferuj¹ce
szeroko pojête us³ugi 15,3%.
Rok 2016 by³ dla 42% badanych przedsiêbiorców rokiem poprawy ich sytuacji ekonomicznej, co oznacza wzrost o 14%
w stosunku do roku 2015r. 36% badanych oceni³o, i¿ ich sytuacja pozosta³a bez zmian, zaœ dla 16% sytuacja ekonomiczna uleg³a pogorszeniu. Czêœæ spoœród ankietowanych
przedsiêbiorców (6%) nie by³a w stanie oceniæ czy miniony
czas by³ dla ich firmy okresem pozytywnych, czy negatywnych
zmian ekonomicznych.
ZATRUDNIENIE
W przeprowadzonym badaniu wiêkszoœæ ankietowanych
przedsiêbiorców potwierdzi³a, ¿e planuje w ci¹gu najbli¿szego
roku zatrudniæ nowych pracowników – 54%. Ankietowani
przedsiêbiorcy, niezdecydowani co do podjêcia tego typu
deklaracji, stanowili 29% badanych, zaœ 17% firm jednoznacznie okreœli³o, ¿e nie planuje zatrudniaæ nowych pracowników w najbli¿szym czasie. Porównuj¹c analogiczny okres
z ubieg³ego roku o 16% wzros³a chêæ zatrudnienia nowych pracowników przez ankietowane podmioty.
Analizuj¹c szczegó³owo przedsiêbiorców deklaruj¹cych chêæ
zatrudnienia pracowników w ci¹gu najblizszego roku w podziale na bran¿e mo¿na zauwa¿yæ, ¿e na nowe miejsca pracy
mog¹ liczyæ osoby poszukuj¹ce pracy w produkcji, przetwórstwie, handlu, us³ugach, budownictwie oraz gastronomii.
W pozosta³ych bran¿ach odpowiedzi skupia³y siê raczej wokó³
niezdecydowania lub braku planów zatrudnieniowych. Jednak
najwy¿sza proporcja w rozbiciu na bran¿e wystêpuje w us³ugach: spoœród 23 ankietowanych firm a¿ 16 zamierza zwiêkszaæ zatrudnienie.

Prawie po³owa badanych firm twierdzi, ¿e sytuacja w firmie polepszy³a siê

Ankietowani przedsiêbiorcy, deklaruj¹cy zatrudnienie nowych
Pracowników, wskazali, ¿e planuj¹ zwiêkszyæ zatrudnienie
w zawodach: sprzedawca kasjer (10) oraz pracownik biurowy
(6).
Ankietowani pracodawcy maj¹ zamiar zatrudniæ ³¹cznie 343
osoby. Jedna z firm deklaruje chêæ zatrudnienia ponad 200
osób w III lub IV kwartale 2017 r. (SUP pozostaje w bie¿¹cym
kontakcie z tym pracodawc¹).

“

W tegorocznym badaniu zdecydowan¹ wiêkszoœæ przedsiêbiorców stanowili ci, którzy
prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ powy¿ej 5 lat – 57%. „M³odzi”
przedsiêbiorcy, w tym m.in. ci,
którzy skorzystali z dotacji na
uruchomienie dzia³alnoœci gospodarczej z SUP, prowadz¹cy
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ nie
d³u¿ej ni¿ 2 lata stanowili 21%
badanej próby. O 1% liczniejsz¹
grup¹ badawcz¹ okazali siê
przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoœæ w okresie od 2 do 5 lat –
22%.

Fot. SUP
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W tegorocznym badaniu prawie 60%
przedsiêbiorców zadeklarowa³o chêæ
wspó³pracy z urzêdem poprzez
zg³aszanie ofert pracy lub korzystanie
z innych us³ug urzêdu

W tegorocznym badaniu prawie 60% przedsiêbiorców zadeklarowa³o chêæ wspó³pracy z urzêdem poprzez zg³aszanie
ofert pracy lub korzystanie z innych us³ug urzêdu zwi¹zanych
z pomoc¹ w rekrutacji pracowników. Pozosta³a czêœæ ankietowanych nie wyrazi³o zainteresowania z³o¿eniem oferty
w SUP. Jednak, jak podkreœlali w trakcie badania, nie wykluczaj¹ zmiany swojej obecnej decyzji.
Przedsiêbiorcy w zdecydowanej wiêkszoœci nie wyrazili zamiaru zwalniania swoich pracowników – 79% spoœród badanych firm. Swojego stanowiska w sprawie ewentualnych zwolnieñ nie by³o w stanie okreœliæ 15% ankietowanych. Z badania
wynika, ¿e – o ile nie zmieni siê sytuacja – jedynie 6% ankietowanych podejmie decyzjê o zwolnieniu pracowników.
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ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH – REKRUTACJA PERSONELU
Badani przedsiêbiorcy zapytani o to, z jakich form rekrutacji
korzystaj¹ przy pozyskiwaniu nowych pracowników,
najczêœciej wskazali na odpowiedŸ urz¹d pracy – 27%
respondentów. Wynika z tego, i¿ nieco ponad
1/4
pracodawców wybiera urz¹d pracy jako Ÿród³o pozyskania
nowych pracowników. Sieæ kontaktów w³asnych czyli tzw.
networking lub potocznie mówi¹c „zatrudnienie z polecenia”
stosuje 15% badanych, wskazuj¹c je nadal jako bezpieczne
i sprawdzone Ÿród³o pozyskania potencjalnego pracownika.
Internet jako ogólnodostêpny i szybki kana³ przekazywania
informacji wykorzystywany jest przez 21% ankietowanych
przedsiêbiorców. Bazê CV osób poszukuj¹cych pracy
prowadzi i wykorzystuje w wypadku pojawiaj¹cego siê
wolnego miejsca pracy 13% przedsiêbiorców. W tegorocznym
badaniu 10% spoœród przedsiêbiorców wskaza³o, ¿e
pozyskuj¹ pracowników poprzez wczeœniejsze zorganizowanie sta¿u lub praktyki, a 11% badanych przedsiêbiorców korzysta z og³oszeñ prasowych, jako najlepszego
miejsca do zamieszczania ofert pracy. Niezmiennie niska
liczba s¹deckich przedsiêbiorców w celu pozyskiwania
pracowników korzysta z us³ug agencji zatrudnienia – tak jak
w zesz³ym roku by³o to jedynie 3% badanych firm.
Problem z pozyskaniem nowych pracowników zg³asza 32%
spoœród badanych przedsiêbiorców. Co trzeci przedsiêbiorca
w ci¹gu ostatniego roku mia³ problem ze znalezieniem
odpowiedniego kandydata do pracy. Najczêœciej pojawiaj¹ce
siê powody takich problemów zostan¹ omówione w dalszej
czêœci opracowania. Ponad po³owa przedsiêbiorców spotka³a
siê z problemami w trakcie rekrutacji z pozyskiwaniem osób
chêtnych do pracy. Z analizy wynika, ¿e problem pojawia³ siê
g³ównie w przypadku przedsiêbiorców prowadz¹cych
dzia³alnoœæ gastronomiczn¹, handlow¹, produkcyjn¹,
us³ugow¹ oraz budowlan¹.
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Problem z zatrudnianiem pracowników wskazuj¹ przede
wszystkim firmy w bran¿y: handlowej, produkcji i przetwórstwie, us³ugowej, budownictwie i gastronomii.
Problem z zatrudnieniem pracowników zg³oszony zosta³
przez pracodawców w nastêpuj¹cych zawodach: cieœla
szalunkowy, cukiernik, grafik komputerowy, informatyk –
programista, kierowca ci¹gnika siod³owego, kucharz, monter
konstrukcji stalowych, operator sprzêtu budowlanego,
operator CNC, przedstawiciel handlowy, sprzedawca w sklepie
spo¿ywczym, œlusarz, tapicer, tokarz.
W opinii badanych przedsiêbiorców problem z pozyskaniem
nowych pracowników spowodowany jest w g³ównej brakiem
chêci do pracy wœród kandydatów. Niezale¿nie od tego czy pod
tym pojêciem respondenci rozumiej¹ ogólny brak
zainteresowania prac¹, czy brak zainteresowania
proponowanymi warunkami pracy w tym równie¿ warunkami
finansowymi, nale¿y uznaæ, ¿e jest to g³ówny powód odmów
przyjêcia do pracy potencjalnych kandydatów w naszym
badaniu. OdpowiedŸ tak¹ wskaza³o blisko 26%
przedsiêbiorców. 40% wskazañ uzyska³a odpowiedŸ, ¿e
problemem w pozyskiwaniu nowych pracowników jest brak
posiadanych przez nich odpowiednich kwalifikacji, a 19%
wskazañ – brak posiadania przez potencjalnych pracowników
kompetencji spo³ecznych. Nale¿y pamiêtaæ jednak, ¿e braki
w zakresie kwalifikacji s¹ ³atwiejsze do uzupe³nienia ni¿ te
spo³eczne, które kszta³towane s¹ w d³ugich procesach
wychowawczych. Problem zbyt niskich p³ac na lokalnym rynku
pracy, czêsto wskazywany przez osoby bezrobotne w
kontaktach z doradcami klienta, ujêty zosta³ w arkuszu
odpowiedzi jako zbyt wysokie oczekiwania finansowe osób
poszukuj¹cych pracy. Dla 15% przedsiêbiorców jest to
problem, przez który nie s¹ w stanie uzupe³niæ swoich potrzeb
kadrowych.

Urz¹d Pracy i og³oszenia w internecie – to najpopularniejsze formy poszukiwania pracowników

16
10

SUP INFORMUJE

S¹decki Rynek Pracy Nr 3 (73) marzec 2017

Chêci do pracy oraz doœwiadczenie zawodowe - to g³ówne czynniki determinuj¹ce chêæ zatrudnienia przez pracodawcê

Najwa¿niejszym argumentem w opini ankietowanych
przedsiêbiorców, który decyduje o zatrudnieniu danego
kandydata, s¹ chêci do pracy oraz doœwiadczenie zawodowe –
odpowiednio 16,5% i 14% (w ubieg³ym roku by³o to 17%
i 15%). Kolejne czynniki brane pod uwagê przyz zatrudnianiu
pracowników to umiejêtnoœci zawodowe – 12,4%, kwalifikacje
zawodowe – 13%, dyspozycyjnoœæ – 11,8% i kompetencje
spo³eczne – 11,3%. W mniejszym stopniu o zatrudnieniu
decyduje wykszta³cenie, które wa¿ne jest tylko dla 6%
przedsiêbiorców (w zesz³ym roku dla 7%) oraz prezencja –
3,9%. W badaniu pojawi³y siê równie¿ kryteria, które uznawane
s¹ za dyskryminuj¹ce. Pracodawcy jednak bardzo rzadko
wskazywali na nie jako decyduj¹ce o zatrudnieniu. Wiek wa¿ny
jest dla niespe³na 3% przedsiêbiorców, natomiast p³eæ – dla
1,4%. D³ugotrwa³e bezrobocie wa¿ne jest dla 3,7%
ankietowanych.

WNIOSKI I REKOMENDACJE
• Sytuacja ekonomiczna u wiêkszoœci ankietowanych
przedsiêbiorców poprawi³a siê.
• Ponad po³owa przedsiêbiorców zamierza w 2017 roku
zatrudniæ pracownika. £¹cznie 54% badanych pracodawców
przewiduje zwiêkszenie zatrudnienia. To 16% wzrost w stosunku do danych z roku ubieg³ego. Najwiêcej ofert pracy
powinno pojawiæ siê w bran¿ach: produkcyjnej, handlowej,
gastronomicznej oraz w budownictwie.
• Na najwiêksz¹ liczbê propozycji pracy mog¹ liczyæ przede
wszystkim osoby posiadaj¹ce wykszta³cenie zasadnicze
zawodowe oraz wy¿sze techniczne.
• Pracodawcy deklaruj¹, ¿e ponad po³owa ofert pracy zostanie
zg³oszona do urzêdu pracy zarówno w formie subsydiowanej
jak i nie subsydiowanej. W porównaniu z rokiem ubieg³ym rola
urzêdu w zakresie poœrednictwa pracy wzroœnie o 11%.
• Ponad 3/4 przedsiêbiorców zdecydowanie nie planuje
zwalniaæ pracowników. Mo¿liwoœæ redukcji stanu zatrudnienia
zak³ada 6% ankietowanych pracodawców.
• Urz¹d pracy w opinii pracodawców nadal jest g³ównym
miejscem pozyskania pracowników.
• W porównaniu z rokiem ubieg³ym o 5% wzrós³ odsetek
pracodawców, u których wyst¹pi³ problem z pozyskaniem
nowych pracowników. Wed³ug najnowszych badañ ju¿ 32%
przedsiêbiorców zmaga siê z trudnoœciami zwi¹zanymi z wyszukaniem na rynku pracy pracownika o odpowiednich
kompetencjach.

“

Powy¿sze problemy sk³aniaj¹ przedsiêbiorców do
poszukiwania ró¿nego rodzaju rozwi¹zañ zmierzaj¹cych do
uzupe³nienia powsta³ych luk kadrowych. Z zaproponowanych
w kwestionariuszu ankiety rozwi¹zañ najwiêcej wskazañ
uzyska³a gotowoœæ pracodawców do zatrudnienia osoby
bezrobotnej przeszkolonej pod k¹tem konkretnych potrzeb
firmy. Ponad 28% respondentów w³aœnie w ten sposób
zamierza spróbowaæ rozwi¹zaæ zaistnia³y problem. Nieco
mniej, bo niespe³na 27% przedsiêbiorców, planuje podnieœæ
proponowane wynagrodzenie. Mniej ni¿ 25% badanych firm
deklaruje gotowoœæ przyjêcia do pracy osób bez kwalifikacji
zawodowych i ich gruntownego przyuczenia. Grupa 20%
ankietowanych jest sk³onna obni¿yæ wymagania i kwalifikacje
podawane w zg³aszanych przez nich ofertach pracy.Na rynku
pracy coraz czêœciej spotyka siê sytuacje, kiedy to do pracy
przyjmowani s¹ obcokrajowcy. Z przeprowadzonego przez
SUP badania wynika, i¿ firmy sk³onne zatrudniaæ
obcokrajowców najchêtniej, bo a¿ w 37%, przyjê³yby
repatriantów lub osoby pochodzenia polskiego gotowe wróciæ
do Polski. Nieco mniej, bo 32% respondentów, sk³oni³o siê ku
zatrudnieniu obcokrajowców, w szczególnoœci obywateli
Ukrainy, 19% – obywateli S³owacji, zamieszkuj¹cych strefê
przygraniczn¹, a 12% – uchodŸców z krajów arabskich.

Na najwiêksz¹ liczbê propozycji pracy
mog¹ liczyæ przede wszystkim osoby
posiadaj¹ce wykszta³cenie zasadnicze
zawodowe oraz wy¿sze techniczne
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• G³ównym powodem braku mo¿liwoœci pozyskania odpowiedniego pracownika w opinii s¹deckich przedsiêbiorców
jest brak osób na rynku prac posiadaj¹cych odpowiednie
kwalifikacje. Po raz pierwszy, odk¹d SUP prowadzi badanie, za
wiod¹c¹ odpowiedŸ nie zosta³ uznany brak chêci do pracy
wœród kandydatów. Pracodawcy dostrzegaj¹ na rynku brak
specjalistów, jednoczeœnie rynek pracy zmieniaj¹cy siê na
korzyœæ pracownika powoduje polepszenie warunków pracy,
co z kolei przek³ada siê na motywacjê i chêci do pracy.
• Najlepsze rozwi¹zanie problemu w pozyskaniu nowych
pracowników pracodawcy upatruj¹ w przyjmowaniu do pracy
osób bez kwalifikacji i gruntownym ich przyuczeniu do
wykonywania zawodu. OdpowiedŸ ta jest pozytywna z uwagi
na fakt, ¿e osoby bez zawodu lub o niskich kwalifikacjach
chêtne do ich podnoszenia powoli przestaj¹ byæ wykluczone
z rynku pracy.
• Problemy w pozyskiwaniu nowych pracowników przek³adaj¹
siê na stosunkowo du¿¹ otwartoœæ s¹deckich przedsiêbiorców
w zakresie zatrudniania repatriantów, cudzoziemców –
zw³aszcza obywateli Ukrainy, S³owaków mieszkaj¹cych
w strefie przygranicznej, a nawet uchodŸców z pañstw
arabskich.
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chêci do pracy. Dopiero na kolejnych miejscach znalaz³y siê
doœwiadczenie, umiejêtnoœci zawodowe oraz kwalifikacje,
dyspozycyjnoœæ i kompetencje spo³eczne. Nadal mniejsze
znaczenie dla pracodawców w przypadku niektórych zawodów
ma wykszta³cenie.
• W najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy zdaniem
pracodawców znajduj¹ siê osoby powy¿ej 50 roku ¿ycia,
a nastêpnie d³ugotrwale bezrobotne. Co ciekawe po raz
pierwszy w tym zestawieniu pracodawcy nie wskazuj¹ na
osoby m³ode.
• Zdaniem pracodawców na poprawê oraz rozwój s¹deckiego
rynku pracy mog³aby wp³yn¹æ promocja kierunków
kszta³cenia, na które jest zapotrzebowanie na naszym rynku
oraz zwiêkszona iloœæ œrodków na refundowane formy
zatrudnienia.

W najbli¿szym numerze przybli¿ymy
Pañstwu analizê corocznego badania
w zakresie wp³ywu œwiadczenia 500+
na rynek pracy w Nowym Saczu oraz
przyjrzymy siê wspó³pracy podmiotów
gospodarczych z S¹deckim
Urzêdem Pracy.

• O zatrudnieniu pracowników decyduj¹ przede wszystkim

500 plus do uszczelnienia
Uszczelnienie programu 500 plus od 1 paŸdziernika br., w tym doprecyzowanie przepisów dotycz¹cych
opieki naprzemiennej, zapowiedzia³a szefowa Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Spo³ecznej Pani
El-¿bieta Rafalska.

M

inister El¿bieta Rafalska, pytana podczas programu
publicystycznego „Jeden na jeden” m.in. co jest najwiêksz¹ luk¹ w programie 500+, odpowiedzia³a, ¿e
chodzi m.in. o koniecznoœæ doprecyzowania kwestii zwi¹zanych z opiek¹ naprzemienn¹. – Je¿eli rodzice dziel¹ siê opiek¹,
a maj¹ dzieci z drugiego zwi¹zku, to te dzieci, które s¹ ich
pierwszymi dzieæmi i którym nale¿a³oby przyznawaæ
œwiadczenie w oparciu o kryterium dochodowe, raptem (...) s¹
drugimi dzieæmi, w zwi¹zku z tym ta liczba dzieci trochê nam roœnie – t³umaczy³a Pani minister.
Na zarzuty i dopytywania o sytuacje, gdy ktoœ zwalnia siê z pracy po to tylko, ¿eby zatrudniæ siê u tego samego pracodawcy
z ni¿sz¹ pensj¹, odpowiedzia³a: – Staramy siê dostaæ bardzo
precyzyjne dane, które potwierdzaj¹, ¿e akurat to s¹ te
przypadki. Przy niemal¿e 2 mln 600 tys. rodzin, korzystaj¹cych
z tego œwiadczenia, mo¿e siê zdarzyæ i zdarzaj¹ siê sytuacje –
ktoœ traci pracê, jest jakaœ upad³oœæ zak³adu, jest zmiana pracy,
bo jest dobra sytuacja na rynku – mówi³a.
Pytana czy zapowiadane uszczelnianie i weryfikacja programu
500 plus ma s³u¿yæ temu, ¿eby wydawaæ mniej pieniêdzy,
odpar³a: – Nie, ona ma byæ po prostu precyzyjna; tam gdzie s¹
w¹tpliwoœci interpretacyjne, gdzie jedne samorz¹dy wydajê
takie decyzje, bo mówi¹, ¿e przepisy mówi¹ tak, a drugie maj¹
w¹tpliwoœci (...). Chcemy, ¿eby to wprost wynika³o z naszych
przepisów.
Na pytanie, kiedy to uszczelnienie mo¿e nast¹piæ, odpowiedzia³a: – Pamiêtajmy, ¿e wydawaliœmy decyzje do 30 wrzeœnia

i od 1 paŸdziernika tego roku jest nowy okres zasi³kowy, w zwi¹zku z tym chcielibyœmy, ¿eby przepisy obowi¹zywa³y na nowy
okres zasi³kowy.
Program "Rodzina 500 plus" wystartowa³ 1 kwietnia zesz³ego roku. Dziêki niemu wyp³acane jest œwiadczenie
wychowawcze w wysokoœci 500 z³ miesiêcznie na ka¿de drugie
i kolejne dziecko do 18 lat. W mniej zamo¿nych rodzinach (po
spe³nieniu kryterium dochodowego w wysokoœci 800 z³ na
osobê w rodzinie lub 1200 z³ w przypadku rodzin z niepe³nosprawnymi dzieæmi) œwiadczenie przys³uguje równie¿ na
pierwsze dziecko.
Wed³ug danych na koniec lutego 2017 r. wsparciem z programu
objêto ponad 3,82 mln dzieci do lat 18; do ponad 2,57 mln
rodzin trafi³o 21 mld z³. W pierwszym roku obowi¹zywania
programu przeznaczono na niego ponad 17 mld z³, a w tym
roku – ponad 23 mld z³.

JESTEŒ OSOB¥ BEZROBOTN¥ I CHCESZ
UNIKN¥Æ KOLEJKI PRZY REJESTRACJI?

ZAREJESTRUJ SIÊ PRZEZ INTERNET!

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

2. kliknij w baner
“elektroniczna
rejestracja”

3. wype³nij formularz

URZ¥D MIASTA INFORMUJE
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Bud¿et Obywatelski 2018
Prezydent Ryszard Nowak og³osi³ regulamin i harmonogram Bud¿etu Obywatelskiego na rok 2018.
Tym samym ruszy³a trzecia edycja bud¿etu obywatelskiego, która wprowadza wiele zmian w porównaniu do poprzednich dwóch edycji.

Pozosta³e cztery czêœci BO, tak¿e w wysokoœci do 400 tys. z³otych ka¿da, przeznaczone bêd¹ na zadania dzielnicowe,
zarówno o charakterze „twardym" (np. budowa lub modernizacja infrastruktury), jak i „miêkkim". Obszar Nowego
S¹cza podzielono na cztery dzielnice w sk³ad ka¿dej wchodzi 7 osiedli. Dzielnice maj¹ zbli¿on¹ liczbê mieszkañców i pokrywaj¹ siê z okrêgami wyborczymi w wyborach samorz¹dowych.
Kolejna nowoœæ to obni¿enie wieku osób zaanga¿owanych
w przygotowywanie projektów do BO. Wnioski do bud¿etu obywatelskiego mog¹ sk³adaæ mieszkañcy, którzy ukoñczyli 16 lat.
Obni¿ono równie¿ limit wieku w przypadku g³osowania na
poszczególne projekty. G³osuj¹cy ma osi¹gn¹æ 16 lat w bie¿¹cym roku, a wiec urodziæ siê przed 1 stycznia 2002 roku.
Musi tak¿e posiadaæ sta³e lub czasowe zameldowanie na
terenie Nowego S¹cza w dniu rozpoczêcia g³osowania.
Kolejna zmiana w stosunku do ubieg³ego roku to g³osowanie
wy³¹cznie w formie elektronicznej za poœrednictwem strony
internetowej www.bo.nowysacz.pl. Mieszkañcy g³osowaæ
bêd¹ na dwa projekty: jeden ogólnomiejski i jeden dzielnicowy,
bez wzglêdu na to, w której „dzielnicy" mieszkaj¹.
Wyniki g³osowania widoczne bêd¹ na bie¿¹co na stronie
internetowej. O kolejnoœci na listach do g³osowania zdecyduje
nie losowanie, ale kolejnoœæ wp³ywu do urzêdu
poszczególnych projektów. To kolejna zmiana w regulaminie.

Fot.: UMNS

Podobnie jak w latach poprzednich mieszkañcy bêd¹ mogli
rozdysponowaæ 2 mln z³otych na zadania, które ich zdaniem
powinny byæ realizowane w Nowym S¹czu. Nowoœci¹ jest
podzia³ œrodków. Kwotê przeznaczon¹ na bud¿et obywatelski
podzielono na piêæ czêœci. Jedna z nich, w wysokoœci do 400
tys. z³otych, przeznaczona jest na sfinansowanie zadañ o charakterze ogólnomiejskim, a wiec takich, których beneficjentami
bêd¹ wszyscy mieszkañcy Nowego S¹cza. Zadania te maj¹
mieæ charakter wy³¹cznie „miêkki" (nieinwestycyjny), a wiec na
przyk³ad kulturalne, oœwiatowe, promocyjne, sportowe czy te¿
zadania z obszaru profilaktyki zdrowia czy ekologii.

Sekretarz miasta Edyta Brongiel i wiceprezydent Wojciech Piech
podczas konferencji prasowej w nowos¹deckim Ratuszu

Ponadto prezydent Ryszard Nowak przychyli³ siê do propozycji przedstawionych przez przedstawicieli mieszkañców
i uwzglêdni³ wiêkszoœæ zaproponowanych rozwi¹zañ. A s¹ to:
- Rezygnacja z list poparcia do z³o¿onych projektów. Przypomnijmy, w trakcie dwóch poprzednich edycji ka¿dy z wnioskodawców musia³ do z³o¿onego wniosku do³¹czyæ listê poparcia minimum 30 osób.
- Wprowadzono zapisy, które reguluj¹ sytuacje w przypadku
nierozdysponowanych œrodków.
- Ponadto prezydent Ryszard Nowak przychyli³ siê do propozycji poszerzenia sk³adu Zespo³u Weryfikuj¹cego o dwóch
przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych z terenu miasta.
W kwestii dotycz¹cej g³osowania, które w trzeciej edycji bud¿etu obywatelskiego bêdzie mo¿liwe tylko drog¹ elektroniczn¹, na wniosek mieszkañców zmniejszono liczbê
SMS-ów z kodem weryfikuj¹cym, który nale¿y wprowadziæ do
formularza g³osowania w celu potwierdzenia oddania g³osu,
z piêciu do trzech.
Bez zmian pozosta³a frekwencja, jeœli chodzi o g³osowanie.
Aby by³o wa¿ne, udzia³ musi wzi¹æ minimum 3000 osób.
W przypadku mniejszej frekwencji œrodki przeznaczone na
bud¿et obywatelski pozostaj¹ w bud¿ecie miasta.

Harmonogram BO 2018
Kwiecieñ 2017

Og³oszenie listy projektów

Kampania informacyjna

5 – 29 wrzeœnia 2017

4 maja – 30 czerwca 2017

Kampania informacyjno-promocyjna

Nabór projektów

30 wrzeœnia – 7 paŸdziernika 2017

Od momentu wp³ywu wniosków do 1 wrzeœnia 2017

G³osowanie

Weryfikacja projektów

9 – 16 paŸdziernika 2017

4 wrzeœnia 2017

Sporz¹dzenie listy zadañ do realizacji, og³oszenie wyników
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