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„W³¹czyli myœlenie” i postawili na przedsiêbiorczoœæ!
W wydaniu przeczytamy:
> Pracownik potrzebny od zaraz
> Badanie opinii przedsiêbiorców wspó³pracuj¹cych
z S¹deckim Urzêdem Pracy cz. II
> Bezrobocie w Nowym S¹czu (kwiecieñ)
> Kronika gospodarcza
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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 podsumowanie pi¹tej ju¿ Edycji konkursu organizowanego przez Wydzia³ Przedsiêbiorczoœci Urzêdu
Miasta w Nowym S¹czu – „W³¹cz myœlenie – postaw na przedsiêbiorczoœæ”. Wydarzenie odby³o siê 26 kwietnia w auli Wy¿szej Szko³y Biznesu 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.
Kolejnym artyku³em jest analiza badañ przedsiêbiorców
wspó³pracuj¹cych z S¹deckim Urzêdem Pracy. Swoj¹ uwagê
skupimy na takich aspektach jak: wspó³praca pracodawców
z S¹deckim Urzêdem Pracy oraz wp³ywie œwiadczenia 500+ na
s¹decki rynek pracy .
W aktualnym wydaniu prezentujemy tak¿e najnowsz¹ statystykê bezrobocia, czyli dane, które s¹ bardzo wa¿ne, gdy¿
dziêki nim wiemy, jak wygl¹da sytuacja na lokalnym rynku pracy. Aktualna statystyka ukaza³a 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.
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W aktualnym numerze znajd¹ Pañstwo analizê trendów
panuj¹cych na s¹deckim rynku pracy na podstawie barometru
zawodów oraz badañ Narodowego Banku Polskiego. W aktualnym wydaniu biuletynu skoncentrujemy siê na zawodzie
tapicer.

Dyrektor SUP, Stanis³awa Skwar³o
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Specjalista potrzebny od zaraz!
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Wed³ug informacji, które sp³ywaj¹ ju¿ od kilku lat do S¹deckiego Urzêdu Pracy, w formie analiz przeprowadzonych przez ró¿ne instytucje m.in. urzêdy pracy, czy Narodowy Bank Polski, sytuacja na rynku
pracy pod wzglêdem mo¿liwoœci zatrudnienia wykwalifikowanego fachowca w niektórych zawodach
jest z³a. Mowa tutaj m.in. o takich zawodach jak: tapicer, brukarz, kucharz, monter, elektromechanik
i elektromonter, czy lakiernik. Co mo¿emy zrobiæ, aby zwiêkszyæ iloœæ pracowników w tych zawodach,
jednoczeœnie poprawiaj¹c koniunkturê na rynku pracy?

– W obecnej sytuacji na rynku bardzo ciê¿ko wrêcz niemo¿liwym jest zatrudnienie doœwiadczonego tapicera. Wiêkszoœæ
tapicerów uczy siê tego zawodu od podstaw. W zwi¹zku z tym
firma zmuszona jest zatrudniaæ osoby bez doœwiadczenia (których wyszkolenie zajmuje sporo czasu i pieniêdzy), a efekt
koñcowy nie jest do przewidzenia – analizuje Daniel Basiaga
z firmy Kalmar. Opiniê tê potwierdza badanie przeprowadzone
przez Narodowy Bank Polski „Badanie Ankietowe Rynku
Pracy” (BARP), w którym czytamy: „Coraz d³u¿ej trwa znalezienie pracownika. Pracodawcy oczekuj¹cy, ¿e zape³nienie
nowo utworzonego miejsca pracy bêdzie d³ugotrwa³e, mniej
chêtnie zaanga¿uj¹ siê w ich tworzenie tak¿e w przysz³oœci.
Tymczasem efektywnoœæ procesu poszukiwañ i dopasowañ na
rynku pracy jest uwarunkowana dostêpnoœci¹ informacji o wolnych miejscach pracy. Kolejne edycje BARP konsekwentnie

wskazywa³y, ¿e najwiêksz¹ rolê w upowszechnianiu informacji
o wakatach odgrywa³y media (ok. 50%) oraz tzw. polecenie
(ok. 30%). Do PUP trafia ok. 10-20% ofert pracy, a ponad 60%
pracodawców w ogóle nie kieruje tam swoich ofert”.
Jak czytamy dalej w raporcie BARP, wyraŸnie wyd³u¿a siê czas
potrzebny do znalezienia nowego pracownika. Choæ coraz
wiêkszy odsetek firm nie poszukuje pracowników, to coraz wiêcej przedsiêbiorstw nie jest w stanie znaleŸæ w³aœciwego kandydata w ci¹gu kwarta³u. – W firmie Kalmar obecnie pracuje
oko³o 20 tapicerów. Niestety, jest to niewystarczaj¹ca liczba
w porównaniu do ca³kowitych mo¿liwoœci produkcyjnych. Spowodowane jest to brakiem odpowiednich kandydatów na
lokalnym rynku pracy, a czas ich naboru trwa bardzo d³ugo –
potwierdza Pan Basiaga.

“

W

spomniane wy¿ej zawody, wed³ug barometru zawodów przygotowanego przez S¹decki Urz¹d Pracy,
nale¿¹ do zawodów deficytowych. Przypomnijmy:
barometr zawodów jest jednoroczn¹ prognoz¹ sytuacji w zawodach. Dzieli on zawody na trzy grupy: deficytowe, czyli te,
w których w najbli¿szym roku nie powinno byæ trudnoœci ze
znalezieniem pracy (bêdzie du¿e zapotrzebowanie pracodawców, a poda¿ pracowników posiadaj¹cych odpowiednie kwalifikacje bêdzie niewielka); zrównowa¿one – takie, w których
liczba ofert pracy i liczba osób zdolnych do podjêcia zatrudnienia bêd¹ zbli¿one; oraz nadwy¿kowe, w których znalezienie pracy mo¿e byæ trudniejsze z racji ma³ego zapotrzebowania pracodawców oraz du¿ej liczbie kandydatów do podjêcia zatrudnienia. – Spotkanie odbywa siê raz w roku.
Opracowujemy listê zawodów, w których na lokalnym rynku
pracy wystêpuje deficyt kandydatów do pracy w danym
zawodzie, tzw. zawodów deficytowych – mówi Jaros³aw Gliñski, poœrednik pracy w SUP. – Jest to badanie jakoœciowe
opieraj¹ce siê na danych statystycznych (dane te stanowi¹ pomoc), które s¹ wyznacznikiem realnej poda¿y i popytu na rynku
pracy – dodaje Gliñski.

Coraz d³u¿ej trwa znalezienie pracownika.
Pracodawcy oczekuj¹cy, ¿e zape³nienie
nowo utworzonego miejsca pracy bêdzie
d³ugotrwa³e, mniej chêtnie zaanga¿uj¹ siê
w ich tworzenie tak¿e w przysz³oœci.

Wed³ug analizy rynku pracy przez pracowników S¹deckiego
Urzêdu Pracy (SUP) pod k¹tem zawodu tapicer (kod 753402)
w okresie od 1 stycznia 2016 do koñca marca br. zg³oszono
chêæ zatrudnienia 30 osób w lokalnych firmach tapicerskich,
w tym 4 sta¿e. Pomimo tego, ¿e w SUP zarejestrowanych jest
37 osób z poszukiwanym zawodem, posiadane kwalifikacje s¹
zdezaktualizowane i w chwili obecnej brak jest mo¿liwoœci
zaspokojenia poda¿y na rynku w tym zawodzie. Naprzeciw
potrzebom rynku pracy i kszta³cenia w zawodzie tapicera wyszed³ Zespó³ Szkó³ nr 3 im. Boles³awa Barbackiego w Nowym
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daje siê te¿ propagowanie zawodu tapicera g³ównie wœród m³odego pokolenia, które bêdzie wchodzi³o dopiero na rynek pracy
– dodaje Pan Daniel.

Jak zauwa¿aj¹ analitycy NBP w raporcie BARP, wiêksze trudnoœci w szybkim zape³nieniu wakatów znalaz³y swoje odzwierciedlenie w rosn¹cej roli poœredników. Wzros³a liczba
pracodawców chêtnych do korzystania z us³ug PUP – czytamy
w raporcie. – Pozyskiwanie nowych pracowników odbywa siê
na bardzo szerok¹ skalê i ró¿nymi drogami. Pocz¹wszy od
og³oszeñ o pracê na stronach internetowych czy serwisach
og³oszeniowych, poprzez reklamy radiowe dotycz¹ce naboru.
Ponadto nowi pracownicy pozyskiwani s¹ poprzez rozwieszanie og³oszeñ w najbli¿szych okolicach. Firma, stawiaj¹c
na m³odych pracowników, prowadzi rekrutacjê ju¿ na etapie
szkolnym (praktyki zawodowe w zawodzie tapicera). Du¿ym
wsparciem jest tak¿e zg³aszanie ofert pracy w Urzêdach Pracy
– dodaje Pan Basiaga.

Fot.: Pixabay.com

S¹czu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Rady
Rynku Pracy w dniu 5 kwietnia br. w roku szkolnym 2017/18
uruchomiony zostanie nowy kierunek kszta³cenia: tapicer.
Niedobór wykwalifikowanych fachowców zauwa¿a równie¿
Daniel Basiaga – Brak dobrych fachowców na rynku wynika
z faktu, i¿ ci lepsi pracuj¹ ju¿ w ró¿nych zak³adach pracy.
Nowych nie przybywa z powodu braku mo¿liwoœci zdobycia
doœwiadczenia w tym zawodzie. Do tej pory nie istnia³y szko³y,
które kszta³ci³yby m³odzie¿ w zawodzie tapicera. Ponadto wielu
m³odych ludzi nie wie, czym zajmuje siê dok³adnie tapicer i jakie
mo¿liwoœci pracy s¹ przed osobami z takim wykszta³ceniem
i doœwiadczeniem zawodowym – podkreœla pracownik firmy
Kalmar.

Jak dodaje przedstawiciel firmy, Kalmar w najbli¿szej
przysz³oœci ma zamiar dalej rozwijaæ swoj¹ produkcjê. Firma
nie osi¹gnê³a jeszcze maksimum swoich mo¿liwoœci
produkcyjnych. W dalszej perspektywie rozwa¿ana jest
budowa ca³kowicie nowego zak³adu produkcyjnego. Jednak
jest to mocno zwi¹zane z potencja³em pracowniczym na
terenie S¹decczyzny, bez którego firma nie mo¿e dalej rozwijaæ
siê tak dynamicznie. Dla osób, które chc¹ zdobyæ fach i mieæ
sta³e, dobrze p³atne zatrudnienie, jednym z rozwi¹zañ jest
kszta³cenie lub szkolenie w tym zawodzie. – Prowadzi siê
indywidualne rozmowy z pracownikami w celu odpowiedniego
motywowania. Ka¿dy pracownik jest oceniany indywidualnie.
Stosowane s¹ premie okresowe za zaanga¿owanie pracownika w pracê – dodaje Pan Daniel Basiaga.
Wynagrodzenia w tym zawodzie równie¿ pozostaje na bardzo
zadowalaj¹cym poziomie. W nastêpnym numerze przyjrzymy
siê zawodowi brukarza, który w SUP równie¿ znajduje siê na
liœcie zawodów deficytowych.

“

com
bay.
Pixa
Fot.:

Kolejnym rozwi¹zaniem, jakie mo¿emy zastosowaæ podczas
poszukiwañ pracowników w w/w zawodzie, s¹ kursy oraz szkolenia oferowane m.in. za poœrednictwem S¹deckiego Urzêdu
Pracy. Mowa tutaj o Krajowym Funduszu Szkoleniowym, bonach szkoleniowych czy bonach sta¿owych. – Firma Kalmar,
z racji braku doœwiadczonych tapicerów na rynku pracy, jedyne
rozwi¹zanie widzi w zatrudnianiu osób bez doœwiadczenia
i szkolenia ich na wykwalifikowanych pracowników. Wi¹¿e siê
to z ogromnymi nak³adami zarówno finansowymi i nak³adami
pracy osoby szkol¹cej. Wa¿na wiêc dla pracodawców jest
mo¿liwoœæ wsparcia finansowego w procesie podnoszenia
kwalifikacji nowych pracowników (KFS, sta¿e, refundacje,
dop³aty do sk³adek ZUS, kursy, szkolenia). Bardzo wa¿nym wy-

Pozyskiwanie nowych pracowników
odbywa siê na bardzo szerok¹ skalê
i ró¿nymi drogami. Pocz¹wszy od og³oszeñ
o pracê na stronach internetowych czy
serwisach og³oszeniowych, poprzez reklamy
radiowe dotycz¹ce naboru.

POLUB NAS NA
www.facebook.com/
S¹decki Rynek Pracy
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Nowy S¹cz laureatem rankingów
Zwi¹zku Powiatów Polskich
Podczas XXII Zgromadzenia Ogólnego Zwi¹zku Powiatów Polskich odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia
nagród zwyciêzcom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2016 oraz. Nowy S¹cz zaj¹³ wysokie 2. miejsce z rekordow¹, jak dot¹d, liczb¹ 58 942 punktów. Podczas uroczystoœci rozdano tak¿e
nagrody dla zwyciêzców Ogólnopolskiego Rankingu Energii Odnawialnej. W³adze miasta Nowego S¹cza reprezentowa³ Dyrektor Biura Zwi¹zku Powiatów Polskich, Rudolf Borusiewicz.
– Pracujemy nie po to, aby zdobywaæ, ale po to, aby stawaæ siê
coraz lepszymi. Po raz kolejny zajêliœmy bardzo wysokie
miejsce. To oznacza, ¿e od lat jesteœmy w czo³ówce miast na
prawach powiatu. Ponownie mogê powiedzieæ, ¿e to by³ dobry
rok dla miasta, jego mieszkañców i dla mnie jako prezydenta komentuje wyniki rankingu prezydent Ryszard Nowak.
Tym razem po ca³orocznych zmaganiach, polegaj¹cych na
zg³aszaniu do oceny punktowej realizowanych projektów
i aktywnoœci, Nowy S¹cz osi¹gn¹³ na koniec 2016 r. rekordowy
wynik 58 942 pkt. (dla porównania w ubieg³ym roku 56 992
pkt.), a wiêc wy¿szy ni¿ we wszystkich poprzednich edycjach
rankingu.

Fot.: UMNS

Nowy S¹cz uzyska³ maksymaln¹ ocenê w kategorii dzia³añ
proinwestycyjnych i prorozwojowych za iloœæ pozyskanych
œrodków finansowych pochodz¹cych z funduszy zewnêtrznych. Równie istotnym obszarem oceny przez ekspertów ZPP
s¹ dzia³ania samorz¹dów na rzecz rozwoju spo³eczeñstwa
obywatelskiego. Tutaj Nowy S¹cz tak¿e uzyska³ wysokie oceny
m.in. za wielkoœæ œrodków finansowych wydatkowanych na
realizacjê zadañ publicznych przez NGO i organizowanie wydarzeñ, których celem jest prezentacja organizacji pozarz¹dowych. Dzia³ania Urzêdu Miasta w zakresie promocji
rozwi¹zañ ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej równie¿
stanowi¹ mocn¹ stronê w ocenie Miasta w rankingu.

Dla porównania warto odnotowaæ wyniki Nowego S¹cza w poprzednich latach: 2015 - 1. miejsce, 2014 - 3. miejsce, 2013 – 3.
miejsce, 2012 – 2. miejsce, 2011 – 3. miejsce, 2010 – 1.
miejsce, 2009 – 2. miejsce, 2008 – 23. miejsce, 2007 – 31.
miejsce, 2006 – 31. miejsce, 2005 – 29. miejsce, 2004 – 9.
miejsce.
Podczas XII Zgromadzenia Ogólnego ZPP rozdano tak¿e
nagrody dla zwyciêzców Ogólnopolskiego Rankingu Energii
Odnawialnej.
Samorz¹dy sklasyfikowane w tym rankingu s¹ oceniane przez
ekspertów ZPP w zakresie promocji rozwi¹zañ ekoenergetycznych i proekologicznych. Klasyfikowane s¹ projekty
zwi¹zane z wykorzystywaniem energii s³onecznej, geo-

termalnej, wodnej, wiatru, otoczenia i biomasy.Nowy S¹cz
zdoby³ drugie miejsce w Rankingu Energii Odnawialnej.
– Cieszê siê, ¿e Nowy S¹cz znalaz³ siê w œcis³ej czo³ówce
miast walcz¹cych o poprawê jakoœci powietrza i otaczaj¹cego
nas œrodowiska naturalnego. Jest to potwierdzenie, ¿e podejmowane przez nas dzia³ania s¹ dobre i realizowane w sposób
w³aœciwy – komentuje prezydent Ryszard Nowak.
O rankingu
Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin prowadzony przez
Zwi¹zek Powiatów Polskich oparty jest na zasadzie
bezp³atnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorz¹dów szczebla gminnego i powiatowego. Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów prowadzony przez Zwi¹zek Powiatów
Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorz¹dów
zarz¹dzany na bie¿¹co przez ekspertów w trybie on-line.
Ranking trwa przez ca³y rok.
Ranking prowadzony jest w podziale na szeœæ kategorii
jednostek samorz¹du terytorialnego: powiaty do 60 tys.
mieszkañców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkañców;
powiaty powy¿ej 120 tys. mieszkañców; miasta na prawach
powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.
Samorz¹dy sklasyfikowane w Rankingu s¹ oceniane przez
ekspertów ZPP wed³ug wielu kryteriów zgrupowanych w jedenastu grupach tematycznych takich jak:
• dzia³ania proinwestycyjne i prorozwojowe;
• rozwi¹zania poprawiaj¹ce jakoœæ obs³ugi mieszkañca oraz
funkcjonowania jednostki
• samorz¹du terytorialnego;
• rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego;
• rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego;
• umacnianie systemów zarz¹dzania bezpieczeñstwem
informacji;
• promocja rozwi¹zañ z zakresu ochrony zdrowia i pomocy
spo³ecznej;
• promocja rozwi¹zañ z zakresu edukacji, kultury i sportu;
• wspieranie dzia³añ na rzecz gospodarki rynkowej;
• promocja rozwi¹zañ ekoenergetycznych i proekologicznych;
• wspó³praca krajowa i miêdzynarodowa;
• dzia³ania promocyjne.
Kolejnoœæ w Rankingu uzale¿niona jest od wyników
osi¹ganych przez samorz¹d oraz zrealizowanych projektów.
Równie¿ mieszkañcy mog¹ wnieœæ swój wk³ad w powodzenie
swojej gminy lub powiatu, zg³aszaj¹c zrealizowane przez
siebie prywatne ekologiczne instalacje odnawialnych Ÿróde³
energii, np. s³onecznej, geotermalnej, wodnej, ale tak¿e energii
wiatru, otoczenia i biomasy. Po weryfikacji regulaminowej s¹
one zg³aszane do oceny eksperckiej w ramach Rankingu ZPP.
Dziêki temu to nie tylko jednostki samorz¹du terytorialnego, ale
ca³e wspólnoty samorz¹dowe i lokalne, s¹ rzeczywistymi
uczestnikami tego Rankingu.
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KONKURSY

Podsumowano pi¹t¹ edycjê konkursu
„W³¹cz myœlenie – postaw na przedsiêbiorczoœæ”!
26 kwietnia w nowos¹deckiej auli WSB-NLU, podczas oficjalnej gali, podsumowano projekt realizowany
przez Urz¹d Miasta Nowego S¹cza: „W³¹cz myœlenie postaw na przedsiêbiorczoœæ”. By³a to ju¿ pi¹ta edycja wydarzenia i, jak zapowiadaj¹ organizatorzy, z pewnoœci¹ nie ostatnia.
Zwyciêzcami konkursu i laureatami pierwszego miejsca w kategorii „Nowy S¹cz” okazali siê uczniowie Zespo³u Szkó³
Elektromechanicznych w Nowym S¹czu. Jury najbardziej
spodoba³ siê film pt.: „Komputer dla ka¿dego”. Zwyciêzcy w kat.
„powiat nowos¹decki” to uczniowie Powiatowego Zespo³u
Szkó³ w Muszynie. Pula nagród – 8000 z³.

gowanie innowacyjnych metod nauczania przedsiêbiorczoœci
oraz inspirowanie uczniów do poszukiwania innych ni¿
podrêcznik form edukacji w zakresie przedsiêbiorczoœci.
Zainteresowanie projektem udowodni³o jak wa¿na jest
przedsiêbiorczoœæ jako umiejêtnoœæ i jaka ró¿norodnoœæ
dzia³añ siê z ni¹ wi¹¿e.

– Pi¹ta edycja tego konkursu to ju¿ ma³y jubileusz – rozpocz¹³
galê prezydent Nowego S¹cza Ryszard Nowak. – Cieszy nas,
¿e z roku na rok zainteresowanie jest coraz wiêksze. Chêæ
udzia³u m³odych to jedno, ale równie¿ istotne jest zaanga¿owanie s¹deckich przedsiêbiorców. Myœlê, ¿e te uwagi,
których jako m³odzi przedsiêbiorcy mogliœcie wys³uchaæ i wasze prace stanowi¹ wartoœæ, która pozwoli ukierunkowaæ
wasze myœlenie na przedsiêbiorczoœæ. A przedsiêbiorczoœæ to
w dzisiejszych czasach coœ, co mo¿e zagwarantowaæ dobr¹
przysz³oœæ, dobry start i póŸniej stabilne funkcjonowanie –
kontynuowa³ prezydent.

£¹cznie do konkursu przyst¹pi³o 17 zespo³ów (zg³oszono 17
filmów). 9 szkó³ z terenu powiatu nowos¹deckiego oraz 8 z Nowego S¹cza. Nagrodzono 6 dru¿yn, przyznano nagrodê
specjaln¹ oraz przyznano nagrodê publicznoœci (g³osowanie
internetowe).

– Jeden obraz, tysi¹c s³ów – rozpoczê³a Alina Marek, dyrektor
Wydzia³u Przedsiêbiorczoœci w Urzêdzie Miasta w Nowym S¹czu. – Sala wype³niona po brzegi to najlepszy przyk³ad, ¿e
przedsiêbiorczoœæ jest atrakcyjna dla m³odzie¿y. Ale bez
wytrwa³ej i intensywnej pracy sukcesy firm nie by³yby mo¿liwe.
Tego Wam wszystkim ¿yczê. Projekt powsta³ z myœl¹ o m³odzie¿y i dla m³odzie¿y. Dziêkujê wszystkim wspó³pracuj¹cym
firmom i instytucjom za wsparcie – zakoñczy³a dyrektor Mirek.
Konkurs polega³ na prezentacji krótkiego, kilkuminutowego
filmu, w którym grupa uczniów przedstawi³a w³asny pomys³ na
rozwi¹zanie potrzeby wynikaj¹cej z ró¿nych czynników: braku
funduszy, sprzêtu komputerowego, sponsora itp. Nale¿a³o
pokazaæ potrzebê i skuteczny sposób jej realizacji poprzez
aktywizacjê najbli¿szego œrodowiska np. kolegów ze szko³y.

II miejsce – kat. Nowy S¹cz: Sara Obrzud, Wiktoria Kotlarz,
Dominika Nowak, Katarzyna Homoncik z II Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Nagroda – 1000 z³.
II miejsce – kat. powiat nowos¹decki: Ma³gorzata
Szczepanek, Ewelina Mordarska, Agnieszka Ligas, Marek
Jakób, Ewelina Zacher z ZS im. œw. Kingi w £¹cku. Nagroda –
1000 z³.
III miejsce – kat. Nowy S¹cz: Klaudia Œwiês, Wiktoria Zieliñska, Natalia Poparda, Konrad Barnowski, Przemys³aw
Staroñ z I Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Nagroda – 500 z³.
III miejsce – kat. powiat nowos¹decki: Gabriela Wêgrzyn,
Marta Franczyk, Ma³gorzata Szczypka, Dawid Lizoñ z ZS
Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju. Nagroda – 500 z³.

Fot.: SUP

Celem projektu by³a popularyzacja wiedzy ekonomicznej oraz
kszta³towanie przedsiêbiorczej postawy wœród m³odzie¿y szkó³
ponadgimnazjalnych. Projekt mia³ równie¿ na celu propa-

I miejsce – kat. Nowy S¹cz: Dawid Solarni, Karol Waligóra
i £ukasz Wiœniak z Zespo³u Szkó³ Elektryczno-Mechanicznych
im. gen. Józefa Kustronia w Nowym S¹czu. Film pt. „Komputer
dla ka¿dego”. Nagroda – 1500 z³.
I miejsce – kat. powiat nowos¹decki: Karolina Peregrym,
Ewelina Pelaczyk, Wiktoria Prusak, Weronika Zieliñska,
Dorota Lech z Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Muszynie.
Nagroda – 1500 z³.

Prezydent Nowego S¹cza Ryszard Nowak podczas wyst¹pienia rozpoczynaj¹cego podsumowanie V edycji konkursu „W³¹cz myœlenie – postaw na przedsiêbiorczoœæ”
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Fot.: SUP

Nagroda specjalna trafi³a do Anety Porêbskiej z I LO w Nowym
S¹czu. Nagroda publicznoœci (przyznana w g³osowaniu przesz³o tysi¹ca internautów) trafi³a do uczniów ZS Elektromechanicznych w Nowym S¹czu (laureaci g³ównej nagrody) oraz
Kingi Paj¹k, Julii Bocheñskiej, Moniki Dudy, Katarzyny Wilczyñskiej z Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marii Sk³odowskiejCurie w Starym S¹czu

HOLDING Sp. z o.o., Wojciech Krupa – za³o¿yciel organizacji
HOTEL CLUSTER, Ma³gorzata Szostkiewicz – Prezes
Zarz¹du Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o., Jan Za³ubski –
Prezes Zarz¹du ZET Transport Sp. z o.o., Andrzej Grygiel –
w³aœciciel firmy Grand, Mariola Pawlak – w³aœciciel Centrum
Rehabilitacyjne TUKAN, Jan Plata – w³aœciciel Firmy
KRYSZTA£ oraz Rafa³ Œwierczek – w³aœciciel Agencji
Handlowej RAFA.
Podczas uroczystoœci podziêkowano za zaanga¿owanie
i chêæ wspó³pracy nauczycielom ze szkó³ uczestnicz¹cych
w projekcie. By³y to Panie: Sabina Garwol, Marzena G³az,
Anna Bartusiak, Krystyna Hotloœ, Ewa Madzik-Kania, Iwona
Szypu³a, Sabina Pasiut, Beata Floryan, Ma³gorzata Matl¹g,
Joanna Olesiak, Agnieszka Bugajska, Dobros³awa
Konopacka, Barbara Wójcik, Anna Gadzina, Ludwik Dzieñ,
Marzena Borek, Magdalena RzeŸnik, Anna Kumor, Katarzyna
Czader oraz Panowie: Tomasz Przyborowski, Adam Basta,
Boles³aw Bielak i Tomasz Strachanowski
Organizatorami projektu byli: Urz¹d Miasta Nowego S¹cza,
Starostwo Powiatowe w Nowym S¹czu, WSB – NLU,
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Œrodowisk Akademickich
Orion i S¹decka Izba Gospodarcza. Tegoroczna edycja
projektu realizowana by³a pod honorowym patronatem
Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego,
Konfederacji Lewiatan i Krajowej Izby Gospodarczej.

W trakcie trwania tegorocznej edycji projektu „W³¹cz myœlenie
– postaw na przedsiêbiorczoœæ” organizatorzy przy wspó³pracy z takimi firmami jak Fakro, Wiœniowski, Konspol, Kryszta³, SGL Carbon, Hotel Cluster, Miasteczko Multimedialne,
Rafa, Meble Bugajski, Tukan, Grand i Zet Transport
przygotowali bogate i bardzo atrakcyjne warsztaty w ww.
siedzibach firm dla uczestników wydarzenia.

Fot.: SUP

Od lewej Tomasz Micha³owski Krzysztof Paw³owski Ryszard Nowak

Fot.: SUP

Dodatkowo by wzbogaciæ uczestników, prowadzono panele
dyskusyjne przeprowadzone w WSB-NLU z zakresu przedsiêbiorczoœci. Prowadzili je: dr Tomasz Zac³ona (PWSZ),
Krzysztof Paw³owski, Wojciech Krupa, Patryk Wicher, Mateusz
Gadzina, Wies³aw Pióro, Micha³ Mólka oraz dr Dariusz
WoŸniak.

Laureaci oraz organizatorzy konkursu

Swój wk³ad w organizacjê, poziom i rangê wydarzenia wnieœli:
Andrzej Hotloœ – Prezes Zarz¹du SGL CARBON POLSKA
S.A., Andrzej Wiœniowski – za³o¿yciel WIŒNIOWSKI Sp. z o.o.
S.K.A., Ryszard Florek – Prezes Zarz¹du FAKRO Sp. z o.o.,
Bo¿ena Damasiewicz Prezes Fundacji Pomyœl o Przysz³oœci,
S³awomir Bugajski Prezes Zarz¹du Meble BUGAJSKI Sp.
Z o.o., Kazimierz Pazgan – Prezes Zarz¹du KONSPOL

Od lewej Artur Rola, £ukasz Wiœniowski, Wies³aw Pióro

Goœciem specjalnym gali by³ pochodz¹cy z podsudeckiego
Ubiadu dziennikarz sportowy £ukasz Wiœniowski „Wiœnia”,
wspó³realizator projektu „£¹czy nas pi³ka”. £ukasz przybli¿y³
zgromadzonej m³odzie¿y swoj¹ œcie¿kê kariery zawodowej,
która – jak siê okazuje – nie by³a us³ana ró¿ami. Podkreœla³, ¿e
planuj¹c wybór zawodu nale¿y najpierw zaprezentowaæ swoje
mo¿liwoœci i umiejêtnoœci, a gratyfikacja finansowa przyjdzie
z czasem. Wyk³ad móg³by z pewnoœci¹ potrwaæ 2 x 45 min (tyle
co komentowane przez niego mecze), niestety organizatorzy
przewidzieli jedynie 20 min.
W uroczystoœci uczestniczyli równie¿ licznie zaproszeni
goœcie m.in. zastêpca dyrektora Wydzia³u Kultury, Sportu,
Komunikacji Spo³ecznej i Promocji Tomasz Micha³owski,
dyrektor Wydzia³u Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa
Nowos¹deckiego Artur Rola, radny miejski i prezes Stowarzyszenia Orion Patryk Wicher, s¹deccy przedsiêbiorcy
i przedtawiciele instytucji i organizacji pozarz¹dowych. List
gratulacyjny dotar³ od wiceministra finansów Wies³awa
Janczyka.
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S¥DECKI URZ¥D PRACY

W kwietniu bezrobocie w dó³

Statystyki w S¹deckim Urzêdzie Pracy wskazuj¹, ¿e w kwietniu br. odnotowano
kolejny spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w Urzêdzie Pracy. Z rejestrów
SUP uby³y 284 osoby, a liczba bezrobotnych w ewidencji na koniec kwietnia wynosi³a
2400 osób. W stosunku do analogicznego okresu ubieg³ego roku spadek liczby
bezrobotnych wyniós³ 1016 osób. To kolejny miesi¹c z rzêdu, który wskazuje na
spadek bezrobocia nie tylko w Nowym S¹czu, ale równie¿ w ca³ym kraju.

M

aj¹c na uwadze trendy wystêpuj¹ce w poprzednich

alizowanego przez SUP projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku

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

30 lat i wiêcej pozostaj¹cych bez pracy w Mieœcie Nowym

przynios¹ dalszy spadek liczby zarejestrowanych

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

bezrobotnych, a wp³yw na to bêd¹ mia³y ró¿ne programy

niewielki wzrost udzia³u osób bezrobotnych. Urz¹d przygotowa³

wsparcia realizowane przez S¹decki Urz¹d Pracy. Przypomnij-

dla nich miêdzy innymi w ramach programu operacyjnego

my, ¿e w ubieg³ym roku za poœrednictwem urzêdu pracê podjê³o

Wiedza Edukacja Rozwój projekt „Aktywizacja osób m³odych

3281 osób (w tym podjêcie pracy niesubsydiowanej – 2349

pozostaj¹cych bez pracy w Mieœcie Nowym S¹czu (III)”, w ra-

osób).

mach którego przewidziano nastêpuj¹ce formy wsparcia: sta¿e
– dla 143 osób, bony szkoleniowe – dla 15 osób, jednorazowe

ZAREJESTROWANI

œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej – 56 osób, bony

Zdecydowana wiêkszoœæ zarejestrowanych w SUP to bez-

na zasiedlenie – 50 osób, prace interwencyjne – 16 osób.

niepe³nosprawne i d³ugotrwale bezrobotne. Bezrobotni
w szczególnej sytuacji stanowi¹ 86,4 proc. wszystkich zarejestrowanych. Warto zauwa¿yæ, ¿e wskaŸnik ten w porównaniu
z ostatnimi miesi¹cami nieznacznie wzrós³.

“

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

W kwietniu pracê podjê³y 234 osoby
bezrobotne (w marcu – 261). Zdecydowana
wiêkszoœæ to podjêcia pracy niesubsydiowanej,
czyli bez wsparcia ze œrodków bêd¹cych
w dyspozycji urzêdu.

KOBIETY
Kobiety stanowi¹ 55,4 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 (56,3 proc.). Szczególnie
niepokoj¹ca jest statystyka d³ugotrwale bezrobotnych, tu kobiety stanowi¹ 59,3 proc. zarejestrowanych. Wsparcie w prograBezrobocie w Nowym S¹czu sukcesywnie spada

Najwiêkszy udzia³ w strukturze bezrobotnych stanowi¹ d³u-

mach aktywizacji zawodowej bêdzie wiêc w pierwszej kolejnoœci kierowane do tej grupy bezrobotnych.

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

PODJÊCIA PRACY

tnich 2 lat. Udzia³ tej grupy wynosi obecnie 51 proc. i jest to

W kwietniu pracê podjê³y 234 osoby bezrobotne (w marcu –

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

261). Zdecydowana wiêkszoœæ to podjêcia pracy niesub-

wszej kolejnoœci.

sydiowanej, czyli bez wsparcia ze œrodków bêd¹cych w dyspozycji urzêdu. Ponadto 155 osób straci³o status bezrobotnego

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

w zwi¹zku z niepotwierdzeniem gotowoœci do podjêcia pracy

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

(najczêœciej oznacza niezg³oszenie siê do doradcy klienta
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ZANIM BEZROBOTNY WRÓCI NA RYNEK
W kwietniu przygotowano indywidualne plany dzia³ania (IPD)
w wyznaczonym terminie), a kolejne 64 osoby dobrowolnie

dla kolejnych 271 bezrobotnych. Ogó³em w S¹deckim Urzêdzie

zrezygnowa³y ze statusu bezrobotnego.

Pracy realizuje je 2,4 tys. osób. Przypomnijmy, ¿e IPD to nic innego jak nakreœlenie œcie¿ki powrotu osoby bezrobotnej na ry-

Wzrós³ odsetek osób uprawnionych do zasi³ku dla bezro-

nek pracy i zawiera listê czynnoœci, które maj¹ wykonaæ oby-

botnych. W koñcu kwietnia prawo do tego œwiadczenia mia³o

dwie strony, zarówno bezrobotny, jak i urz¹d. IPD przygotowuj¹

16,7 proc. ogó³u zarejestrowanych; w poprzednim miesi¹cu

doradcy klienta.

o jeden punkt procentowy mniej (15,7). Przypomnijmy: ¿eby
uzyskaæ prawo zasi³ku trzeba (w najwiêkszym uproszczeniu)

2393 osoby zarejestrowane w SUP ma ustalony profil pomocy.

przepracowaæ minimum 12 miesiêcy w ci¹gu osiemnastu po-

Ka¿demu bezrobotnemu przypisany zostaje jeden z trzech

przedzaj¹cych datê rejestracji i osi¹gaæ w tym czasie co naj-

profili: od I, gdzie wymagana pomoc sprowadza siê w zasadzie

mniej minimalne wynagrodzenie za pracê. Charakterystyka

do poœrednictwa pracy; przez II, gdzie bezrobotny mo¿e ko-

wspó³czesnego rynku pracy nie pozwala w wielu wypadkach na

rzystaæ z wiêkszoœci form wsparcia do III, gdzie wsparcie ma

osi¹gniêcie tego kryterium.

charakter specjalistyczny, np. w postaci Programu Aktywizacja

“

Wzrós³ odsetek osób uprawnionych do
zasi³ku dla bezrobotnych. W koñcu kwietnia
prawo do tego œwiadczenia mia³o 16,7 proc.
ogó³u zarejestrowanych; w poprzednim
miesi¹cu o jeden punkt procentowy mniej (15,7).

i Integracja.
Wiêkszoœæ bezrobotnych w SUP, 1557 osób, ma ustalony II
profil pomocy. Prawie co trzeci bezrobotny to osoba oddalona
od rynku pracy, zaliczana do III profilu wsparcia (740 osób).
Bezrobotnych wymagaj¹cych minimalnego wsparcia jest
zaledwie 96 osób.

STOPA BEZROBOCIA W NOWYM S¥CZU
PRACODAWCY

5,8 proc. – tyle wynios³a stopa bezrobocia rejestrowanego

W kwietniu pracodawcy z³o¿yli w SUP 191 ofert pracy i akty-

w Nowym S¹czu wynios³a w koñcu lutego 2017 r. (ostatnie dane

wizacji zawodowej. To zdecydowanie mniej ni¿ w marcu (310

G³ównego Urzêdu Statystycznego).

ofert). Do Urzêdu sp³ywaj¹ oferty zorganizowania miejsc
aktywizacji zawodowej, zw³aszcza sta¿y – w kwietniu wp³ynê³o
ich 25.

Oznacza to spadek w stosunku do poprzedniego miesi¹ca
o 0,4 punktu procentowego. W ujêciu rocznym równie¿
zanotowano wyraŸny spadek, w analogicznym okresie

W dniu przygotowywania materia³u pracodawcy oferowali na

ubieg³ego roku stopa bezrobocia w naszym mieœcie by³a o 2,3

stronie internetowej S¹deckiego Urzêdu Pracy 121 wolnych

punktu procentowego wy¿sza.

miejsca zatrudnienia. Wiêkszoœæ ofert zwi¹zana by³a z transportem i logistyk¹, produkcj¹ i us³ugami oraz handlem. Pracodawcy oferowali przewa¿nie pojedyncze miejsca pracy, rzadko

Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017

by³o ich kilka.
Stale poszukiwani s¹ kierowcy ci¹gników siod³owych. O¿ywienie widaæ w handlu, pracodawcy poszukuj¹ sprzedawców,
przedstawicieli handlowych i kierowników sklepów. Czêœæ
z tych ofert dotyczy zorganizowania sta¿u.

Stopa bezrobocia po raz pierwszy w historii spad³a poni¿ej 6 procent

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

Spadek stopy bezrobocia w marcu nast¹pi³ solidarnie we

wnicy gastronomii. Zdecydowana wiêkszoœæ ofert zaczyna³a

wszystkich powiatach subregionu nowos¹deckiego, obejmu-

siê od najni¿szej krajowej (2000 z³otych brutto) plus dodatki.

j¹cego trzy powiaty ziemskie, i wynosi³: nowos¹decki (10,2 p.

Umowy w zdecydowanej wiêkszoœci dotyczy³y zatrudnienia na

proc.), gorlicki (8,4 p. proc.) i limanowski (9,9 p. proc.).

czas okreœlony lub okres próbny.
Pod wzglêdem poziomu bezrobocia rejestrowanego miasto
Nowy S¹cz jest nieprzerwanie liderem w podregionie nowos¹-
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W pierwszym kwartale liczba nowo zarejestrowanych
bezrobotnych wynios³a 520,5 tys. osób i by³a o 13,3 proc.
mniejsza ni¿ przed rokiem (wobec spadku o 3,9 proc. w anadeckim. Ró¿nica pomiêdzy Nowym S¹czem, a pozosta³ymi

logicznym okresie ubieg³ego roku). Najliczniejsz¹ grupê nadal

powiatami siêga kilku punktów procentowych.

stanowi³y osoby rejestruj¹ce siê po raz kolejny, a ich udzia³
w nowo zarejestrowanych ogó³em zmniejszy³ siê w skali roku

Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu jest ni¿sza w porównaniu

(o 0,3 pkt proc. do 83,7 proc.).

do Ma³opolski (6,6 proc.) i kraju (8,1 proc.). Porównywalny
z Nowym S¹czem pod wzglêdem potencja³u demograficznego

Zmniejszy³ siê równie¿ odsetek osób d³ugotrwale bezrobo-

i gospodarczego Tarnów notuje stopê bezrobocia na poziomie

tnych, osób dotychczas niepracuj¹cych, absolwentów, osób

7,1 proc.

bezrobotnych zamieszka³ych na wsi, osób bezrobotnych bez
kwalifikacji zawodowych oraz osób zwolnionych z przyczyn

Najni¿sze bezrobocie rejestrowane w Ma³opolsce tradycyjnie

dotycz¹cych zak³adów pracy.

zanotowano w Krakowie, w marcu wynios³o ono 3,5 proc.

BEZROBOCIE W UE
G³ówny Urz¹d Statystyczny oblicza stopê bezrobocia jako

W Unii Europejskiej stopa bezrobocia w marcu 2017 r. wynio-

procentowy udzia³ liczby bezrobotnych

w liczbie cywilnej

s³a 8 proc, czyli o 0,1 pkt. proc. mniej ni¿ miesi¹c wczeœniej.

ludnoœci aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek

Bez zmian pozosta³ ten wskaŸnik w strefie euro - 9,5 proc

bud¿etowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie obrony

w marcu br.

narodowej i bezpieczeñstwa publicznego.
Najni¿sze bezrobocie wœród krajów UE notowane jest w Cze-

BEZROBOCIE W POLSCE

chach (3,2 proc.), Niemczech (3,9 proc.) i na Malcie (4,1 proc.).

W marcu w Polsce nast¹pi³ kolejny spadek bezrobocia. Jak po-

Najwy¿sze zaobserwowano natomiast w Grecji (23,5 proc.

da³ G³ówny Urz¹d Statystyczny stopa bezrobocia na koniec

dane za styczeñ 2017 r.) i Hiszpanii (18,2 proc.).

marca 2017 r. wynios³a 8,1 proc. Przypomnijmy, ¿e stopa
bezrobocia na koniec lutego br. wynios³a 8,5 proc. Stopa bez-

Eurostat szacuje, ¿e w marcu 2017 r. w krajach UE by³o ponad

robocia w marcu spad³a do poziomu 8,1%, to o 0,1% lepszy

19,7 mln bezrobotnych, z czego ponad 15,5 mln w strefie euro.

wynik ni¿ przewidywali analitycy oraz Ministerstwo Rodziny
Pracy i Polityki Spo³ecznej. Jest to najni¿sza stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia wœród osób m³odych do 25. roku ¿ycia wy-

od pierwszych lat transformacji ustrojowej, a co najwa¿niejsze

nosi³a w marcu br. 17,2 proc. w UE oraz 19,4 proc. w strefie

wci¹¿ spada. Bior¹c pod uwagê czynniki sezonowe mo¿emy

euro. W Polsce wskaŸnik ten wyniós³ 14,4 proc.

siê spodziewaæ jeszcze kilku lepszych notowañ.
Stopa bezrobocia w procentach na koniec grudnia ubieg³ego
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzêdach pracy

roku w poszczególnych krajach Unii Europejskiej: Czechy

w koñcu marca wynios³a 1 mln 324,2 tys. i zmniejszy³a siê

(3,2); Niemcy (3,9); Malta (4,1); Wêgry (4,3); Wielka Brytania

zarówno w porównaniu z poprzednim miesi¹cem (o 4,3 proc.,

(4,5); Holandia (5,1); Polska (5,3); Rumunia (5,3); Estonia

czyli 59,2 tys.), jak i z analogicznym okresem ubieg³ego roku

(5,5); Austria (5,9); Luxemburg (6); Dania (6,2); Irlandia (6,4);

(o 17,3 proc., tj. o 276,2 tys.).

Szwecja (6,4); Bu³garia (6,6); Belgia (6,9); S³owenia (7,6); S³oFot.: Pixabay.com

wacja (8,4); Finlandia (8,8); £otwa (9); Portugalia (9,8); Francja

W strukturze zarejestrowanych bezrobotnych udzia³ kobiet jest

(10,1); Chorwacja (11,3); W³ochy (11,7); Cypr (12,5); Hiszpa-

wy¿szy ni¿ mê¿czyzn i wyniós³ 52,7 proc. (o 1,5 pkt proc.

nia (18,2); Grecja (23,5).

wiêcej ni¿ przed rokiem). W porównaniu z marcem ubieg³ego
roku zwiêkszy³ siê odsetek osób wczeœniej pracuj¹cych (o 1,3

W Stanach Zjednoczonych w marcu bezrobocie spad³o w sto-

pkt proc. do 86,4 proc.) oraz osób bez kwalifikacji zawodowych

sunku do stycznia i wynios³o 4,5 proc. (zmiana o 0,2 proc.).

(o 0,1 pkt proc. do 30,8 proc).

W Turcji bezrobocie w styczniu wynosi³o 11,8 proc., a w Japonii
by³o na poziomie 2,8 proc. – bez zmian.

Obni¿y³ siê natomiast odsetek osób bez prawa do zasi³ku (o
0,6 pkt proc. do 85,4 proc.) i absolwentów (o 0,7 pkt proc. do
3,7 proc.).

UMNS INFORMUJE

11
S¹decki Rynek Pracy Nr 4 (74) kwiecieñ 2017

Punkt Urzêdu Miasta
w Galerii Trzy Korony ju¿ dzia³a
Uruchomiony zosta³ Punkt Informacyjno-Kasowy Urzêdu Miasta Nowego S¹cza w Galerii Trzy Korony.
Placówka mieœci siê na poziomie -2, tu¿ obok stoiska Poczty Polskiej. Dzia³a przez 6 dni w tygodniu.

– Otwarcie Punktu Informacyjno-Kasowego Urzêdu Miasta
w Galerii Trzy Korony to wyjœcie naprzeciw oczekiwaniom mieszkañców, którzy przez 6 dni w tygodniu, do póŸnych godzin
wieczornych, bêd¹ mogli za³atwiæ sprawy urzêdowe – mówi
prezydent Ryszard Nowak. – Chcemy, aby z czasem mieszkañcy mogli coraz wiêcej spraw za³atwiaæ w³aœnie tutaj.
W wielu innych miastach takie punkty funkcjonuj¹ i ciesz¹ siê
powodzeniem. Galeria jest dzisiaj miejscem, w którym wielu
S¹deczan bywa i wydaje siê, ¿e – jeœli mieszkañcy bêd¹ wiedzieli, ¿e taki punkt funkcjonuje – to bêd¹ z niego czêsto
korzystaæ – dodaje prezydent.
Zakres dzia³ania Punktu Informacyjno-Kasowego Urzêdu Miasta jest bardzo szeroki. Przyjmowane s¹ wnioski dotycz¹ce
miêdzy innymi Nowos¹deckiej Karty Rodziny i Karty Seniora,
a tak¿e udzielenia ulg podatkowych. Mo¿na sk³adaæ tak¿e
wnioski dotycz¹ce zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych, o objêcie ubezpieczeniem zdrowotnym, a tak¿e o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zaœwiadczeñ o stanie
cywilnym, a nawet przyznawania odznaczeñ za wieloletnie po¿ycie ma³¿eñskie.
Dodatkowo punkt udziela informacji, jakie wydarzenia kultu-

ralne i sportowe odbêd¹ siê w najbli¿szym czasie w naszym
mieœcie. Punkt nie prowadzi tylko dzia³alnoœci dotycz¹cej
spraw meldunkowych, dowodów osobistych i praw jazdy, a tak¿e rejestracji pojazdów i dzia³alnoœci gospodarczej.
Placówka funkcjonuje tak¿e jako punkt kasowy, w którym mo¿na wnieœæ op³aty miêdzy innymi z tytu³u nale¿nych podatków
czy op³at lokalnych.
W najbli¿szym czasie w placówce dy¿ur bêdzie pe³ni³ Miejski
Rzecznik Praw Konsumentów, a mieszkañcy posiadaj¹cy elektroniczne bilety MPK bêd¹ mogli je tam do³adowaæ. Placówka
czynna jest przez 6 dni w tygodniu: od poniedzia³ku do pi¹tku w
godzinach od 8:00 do 20:00 oraz w soboty od 10:00 do18:00.
Zapraszamy równie¿ do kontaktu pod numerem telefonu 18
442-38-97, a tak¿e poprzez adres mailowy: bom3k
@nowysacz.pl.
Fot.: UMNS

Punkt nie tylko przyjmuje podania, wnioski i pisma od interesantów, ale udziela szczegó³owych informacji, jak za³atwiæ
sprawê. Mo¿na pobraæ w³aœciwe druki, a pracownicy Urzêdu
pomagaj¹ w ich wype³nieniu. Udzielaj¹ tak¿e szczegó³owych
informacji, czym zajmuj¹ siê poszczególne komórki Urzêdu
Miasta i kiedy s¹ czynne.

Konferencja podczas oficjalnego otwarcia punktu

38% badanych zatrudnia od 1 do 5 pracowników
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KRONIKA GOSPODARCZA

Kronika Gospodarcza
SANDECJA – powo³anie spó³ki akcyjnej
MKS SANDECJA
Miejski Klub Sportowy Sandecja, istniej¹cy od roku 1910,
odnosi ostatnio wspania³e sukcesy: najpierw udzia³ w rozgrywkach I ligi, a teraz awans do Ekstraklasy. To historyczne
wydarzenie mia³o miejsce ju¿ na trzy kolejki przed zakoñczeniem sezonu. W zwi¹zku z ostatnimi sukcesami klubu sportowego S¹deccy radni przeg³osowali powo³anie w miejsce
istniej¹cego stowarzyszenia – spó³kê akcyjn¹ MKS SANDECJA. Miasto Nowy S¹cz, posiadaj¹c sto procent akcji, bêdzie na razie jedynym w³aœcicielem spó³ki. Prezydent Ryszard
Nowak liczy jednak na to, ¿e wkrótce pojawi¹ siê chêtni do
wykupienia akcji. – Na pewno bêdzie ³atwiej pozyskaæ akcjonariuszy. Ju¿ wiem, ¿e takie zainteresowanie jest – mówi
Prezydent Nowego S¹cza, Ryszard Nowak

FAKRO wprowadza na rynek kolejne
innowacje
Wœród wielu produktów marki FAKRO na szczególn¹ uwagê
zas³uguje markiza VMZ Solar, któr¹ montuje siê na zewn¹trz
budynku w drzwiach i oknach wykonanych z drewna,
aluminium lub PCV. Podstawowym zadaniem produktu jest, co
oczywiste, ochrona pomieszczenia przed nadmiernym
nagrzewaniem. Warto jednak zaznaczyæ, ¿e – w porównaniu
z tradycyjnymi os³onami stosowanymi w œrodku – markiza VMZ
Solar dzia³a skuteczniej: temperatura wnêtrza obni¿a siê nawet
o 10 st. C. Manager FAKRO, Pan Wojciech Chronowski,
wyjaœnia, jak dzia³a produkt: – W s³oneczn¹ pogodê markiza
automatycznie zwija siê, umo¿liwiaj¹c nap³yw ciep³ych
promieni s³oñca, pasywnie nagrzewaj¹c pomieszczenie.
Wieczorem markiza jest automatycznie rozwijana, chroni¹c
wnêtrze przed stratami ciep³a. Markiza VMZ Solar od FAKRO
cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹. Przypomnijmy, ¿e zosta³a
wyró¿niona tak¿e tytu³em „Innowacji Roku 2016”.

„Zawsze jest pora!”
Firma PPL Koral, najbardziej znany w Polsce producent lodów,
we wspania³ym stylu wesz³a w sezon 2017. Wœród innowacji,
jakie przygotowano dla spragnionych orzeŸwienia wielbicieli
smaku rodem z S¹decczyzny, znalaz³a siê nowa, bogata linia
produktów; nie mog³o równie¿ zabrakn¹æ nowego spotu
reklamowego. Warto podkreœliæ, ¿e Firma PPL Koral od lat
cieszy siê ogromnym uznaniem ze strony klientów. Najlepiej
œwiadcz¹ o tym kolejne zdobywane tytu³y – w tym roku s¹ to ju¿:
„Super Marka 2017 – Jakoœæ, Zaufanie, Renoma” w kategorii
Artyku³y spo¿ywcze – Lody oraz „Hit Handlu” dla Lodów
Koktajlowych, uznanych przez czytelników magazynu „Handel”
– w³aœcicieli sklepów za najlepiej sprzedaj¹ce siê produkty
spoœród 80 kategorii (badanie dotyczy³o 12-stu
poprzedzaj¹cych miesiêcy, a dat¹ koñcow¹ by³ 31.03.br.).

Produkty marki FAKRO wœród projektów
konkursowych
FAKRO, jedna z najprê¿niej dzia³aj¹cych firm na S¹decczyŸnie, wspar³a XVI edycjê konkursu dla studentów. Og³oszenie wyników, wraz z otwarciem wystawy „Dach w Wielkim
Mieœcie”, odby³o siê w Warszawie na Wydziale RzeŸby Akademii Sztuk Piêknych. Zadaniem uczestników by³o
przygotowanie projektu nowej wersji dachu istniej¹cego na
dowolnie wybranym budynku Polski lub zaadaptowanie
poddasza. Wœród nades³anych prac znalaz³o siê wiele takich,
w których – do aran¿acji – wykorzystano w³aœnie produkty
marki FAKRO. To niew¹tpliwy sukces nowos¹deckiej firmy.

Firma WIŒNIOWSKI poda³a wysokoœæ
p³aconych podatków
Jedno z najdynamiczniej rozwijaj¹cych siê na S¹decczyŸnie
przedsiêbiorstw – firma WIŒNIOWSKI – ujawni³o podatki. Pani
Krystyna Baran, prezes Zarz¹du Firmy, poinformowa³a:
– W 2016 zap³aciliœmy do bud¿etu pañstwa ponad 82 mln z³
ró¿nego rodzaju podatków, ale w tym roku mo¿e to ju¿ byæ ok.
100 mln z³. Miesiêcznie daje to ok. 7 mln z³ nale¿noœci. Mówimy
o czystej gotówce, któr¹ odprowadziliœmy do ró¿nych urzêdów.
Mam na myœli wszelkie formy: VAT, ZUS, c³o, PFRON, podatki
od nieruchomoœci do jednostek administracji itd. Firma
WIŒNIOWSKI poda³a liczby jako pierwsza w regionie. W najbli¿szym czasie (dwa-trzy lata) planowane jest powstanie
dwóch nastêpnych hal produkcyjnych w Wielog³owach.

NEWAG wspiera now¹ specjalnoœæ na studiach in¿ynieryjnych
Pod egid¹ nowos¹deckiej firmy NEWAG, lidera w produkcji
taboru kolejowego w Polsce, utworzono dla studiuj¹cych na
Politechnice w Krakowie specjalnoœæ: In¿ynieria Pojazdów
Szynowych. Zgodnie z oczekiwaniami przysz³ych in¿ynierów,
ale tak¿e ich pracodawców, innowacja na Wydziale
Mechanicznym ³¹czyæ bêdzie teoriê z praktyk¹. Nowa oferta
dostosowana jest bowiem do potrzeb wspó³czesnego rynku
pracy. Studenci nie tylko zdobêd¹ wiedzê ksi¹¿kow¹ –
przekazywan¹ przez najlepszych wyk³adowców akademickich
oraz reprezentantów przedsiêbiorstw zwi¹zanych z projektowaniem pojazdów szynowych – ale równie¿, co odró¿nia tê
specjalnoœæ od pozosta³ych, otrzymaj¹ odpowiednie
przygotowanie praktyczne do wykonywania zawodu poprzez
odbywanie p³atnych praktyk w wybranym przez siebie miejscu.
Szczególny nacisk zostanie wiêc po³o¿ony na kooperacjê
doœwiadczonych firm z bran¿y z m³odymi ludŸmi, co z pewnoœci¹ prze³o¿y siê na poziom zdobytej przez nich wiedzy.

ANALIZY, OPRACOWANIA
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Badanie opinii przedsiêbiorców cz. II
W poprzednim numerze analizowaliœmy badanie opinii przedsiêbiorców na podstawie przeprowadzonego badania wœród pracodawców wspó³pracuj¹cych z S¹deckim Urzêdem Pracy. Swoj¹
uwagê skupiliœmy na takich aspektach jak: formy prawne przedsiêbiorstw, liczba zatrudnionych pracowników formach rekrutacji, czynniki decyduj¹cych o zatrudnieniu. W dzisiejszym artykule skupimy
siê na przybli¿eniu Pañstwu aspektów zwi¹zanych z wp³ywem œwiadczenia 500+ na s¹decki rynek
pracy oraz wspó³pracy podmiotów gospodarczych z S¹deckim Urzêdem Pracy (SUP). Przypomnijmy:
SUP od 2011 roku przeprowadza badania wœród pracodawców celem przygotowania racjonalnego
planowania aktywnej polityki przeciwdzia³aniu bezrobociu.
roku a¿ 20% pracodawców wskazywa³o na osoby m³ode jako
grupê maj¹c¹ szczególnie trudn¹ sytuacjê na rynku pracy,
natomiast w tegorocznym badaniu nast¹pi³a zdecydowana
zmiana pogl¹dów pracodawców i ju¿ tylko 9% postrzega ludzi
m³odych jako osoby napotykaj¹ce na takie problemy. Uznane
przez pracodawców za najmniej nara¿one na wykluczenie
spo³eczno-zawodowe stanowi³y z kolei trzy grupy:
- kobiety (3%),
- osoby z wykszta³ceniem wy¿szym (3%),
- mieszkañcy terenów wiejskich (8%).

Realizowany w Polsce od kwietnia 2016r. program rz¹dowy
„Rodzina 500 plus”, maj¹cy za zadanie zmniejszyæ obci¹¿enia
finansowe rodzin zwi¹zane z wychowywaniem dzieci, a tym
samym zachêcaæ do podejmowania decyzji o posiadaniu ich
wiêkszej liczby poprzez comiesiêczne œwiadczenia wychowawcze, w opinii 37% ankietowanych pracodawców
wywiera negatywny wp³yw na lokalny rynek pracy. Nieco mniej,
bo 31% respondentów, ma odmienne zdanie i s¹dzi, ¿e program dobrze wp³ywa na stan lokalnego rynku pracy. I równoczeœnie 32% pracodawców nie ma na ten temat zdania,
m.in. z uwagi na fakt, ¿e krótki okres funkcjonowania programu
nie pozwala jeszcze na wyci¹gniêcie jednoznacznych
wniosków.
Przeprowadzona ankieta mia³a tak¿e na celu zbadanie opinii
poddanych badaniu pracodawców na temat tzw. grup osób
bêd¹cych w trudnej sytuacji na rynku pracy. G³ównym
czynnikiem by³o przede wszystkim wskazanie grup osób,
które z ich punktu widzenia s¹ najbardziej nara¿one na
wykluczenie spo³eczno-zawodowe. W tym celu zadane zosta³o
pytanie dotycz¹ce okreœlenia grupy, która znajduje siê
zdaniem przedsiêbiorców w najtrudniejszej sytuacji.
Przedsiêbiorcy jako najtrudniejsz¹ do zatrudniania grupê
wskazali osoby powy¿ej 50 roku ¿ycia – 24% odpowiedzi (4%
mniej ni¿ w badaniu zesz³orocznym). Kolejno wyszczególnili
osoby d³ugotrwale bezrobotne i niepe³nosprawne – po 14%,
osoby bez kwalifikacji zawodowych – 13% i bez doœwiadczenia zawodowego – 12%. Istotnym jest fakt, i¿ w ubieg³ym

Maj¹c na uwadze najczêœciej podnoszone przez przedsiêbiorców w indywidualnych rozmowach z doradcami klienta
czynniki mog¹ce poprawiæ sytuacjê na lokalnym rynku pracy,
ujêliœmy je w zestaw proponowanych odpowiedzi. Wynika
z nich, ¿e przedsiêbiorcy w promocji kierunków kszta³cenia, na
które jest zapotrzebowanie na rynku pracy, upatruj¹ najwiêksz¹ szansê poprawy sytuacji i rozwoju lokalnego rynku
pracy – 18,5% odpowiedzi. Jest to bardzo cenna informacja,
poniewa¿ wskazuje na fakt, i¿ przedsiêbiorcy s¹ œwiadomi
problemów, jakie czekaj¹ rynek pracy w œwietle zjawisk
spo³ecznych (takich jak np. ni¿ demograficzny, infantylizacja
spo³eczeñstwa, emigracja m³odych ludzi itd.) oraz ¿e
pracodawcy widz¹ rozbie¿noœci i niedopasowania wystêpuj¹ce pomiêdzy rynkiem pracy a rynkiem edukacji.
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Fot. SUP
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- rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej i kolejowej – 15,7%
wskazañ respondentów; - u³atwieniu i obni¿eniu kosztów
zwi¹zanych z uzyskiwaniem odpowiednich kwalifikacji i uprawnieñ – niespe³na 12% ankietowanych; - uproszczeniu procedur zwi¹zanych z zatrudnianiem cudzoziemców spoza
UE/EOG – 9,7% ankietowanych; - powstawaniu Specjalnych
Stref Ekonomicznych – niespe³na 7%;
- rozwoju w polsko-s³owackiej strefie przygranicznej – 3%.

WSPÓ£PRACA Z URZÊDEM
Wœród ankietowanych przedsiêbiorców 79% stanowili ci, którzy
w przeci¹gu ostatniego roku skorzystali z co najmniej z jednej
us³ugi w SUP. 21% nie wspó³pracowa³o z urzêdem.
Pracodawcy korzystaj¹cy z us³ug SUP dodatkowo mogli
wskazaæ us³ugi i programy, których dotyczy³a wspó³praca.
Analogicznie do roku ubieg³ego najbardziej popularne okaza³y
siê: poœrednictwo pracy, sta¿e oraz refundowane formy
zatrudnienia.
Pracodawcy zostali równie¿ poproszeni o ocenê wspó³pracy
z urzêdem. Dotyczy³a ona 6 odrêbnych kategorii:
•

ogólna wspó³praca z pracodawcami,

•

dostosowanie dzia³añ do potrzeb rynku pracy,

•

skutecznoœæ dzia³ania,

•

terminowoœæ,

•
•

“

Drugim czynnikiem, który móg³by polepszyæ sytuacjê na rynku
pracy, jest wiêksza pula œrodków na refundowane formy zatrudnienia – tak uwa¿a 18% przedsiêbiorców. Trzecie z proponowanych rozwi¹zañ to otwarcie nowych szkó³ o profilach zawodowych – to zdanie ponad 16% ankietowanych. Przedsiêbiorcy upatruj¹ równie¿ szansê na poprawê sytuacji
lokalnego rynku pracy w:

dostêpnoœæ informacji i promocja,
jakoœæ i profesjonalnoœæ obs³ugi.

Przedsiêbiorcy w promocji kierunków
kszta³cenia upatruj¹ najwiêksz¹ szansê
poprawy sytuacji i rozwoju lokalnego rynku
pracy – 18,5% odpowiedzi. Jest to bardzo
cenna informacja, poniewa¿ wskazuje na fakt,
i¿ przedsiêbiorcy s¹ œwiadomi problemów,
jakie czekaj¹ rynek pracy
w œwietle zjawisk spo³ecznych

Respondenci mogli na kwestionariuszu ankiety zaznaczyæ
kilka odpowiedzi i w efekcie okaza³o siê, ¿e najlepiej ocenili: jakoœæ i profesjonalnoœæ obs³ugi, dostêpnoœæ informacji i promocjê, ogóln¹ wspó³prac¹ z pracodawcami oraz terminowoœæ.
Wysoki wynik pozytywnych wskazañ, w ka¿dym z tych przypadków powy¿ej 76%, to niew¹tpliwie sukces i potwierdzenie
kompetencji pracowników SUP. Najmniej korzystnie w tym zestawieniu, podobnie jak w roku ubieg³ym, ocenione zosta³o
z kolei dostosowanie dzia³añ do potrzeb lokalnego rynku pracy.
Wiêkszoœæ respondentów stwierdzi³o co prawda, ¿e jest ono na
dobrym poziomie, jednak ogólny wynik oznacza, ¿e ustawowe
narzêdzia, które dostêpne s¹ dla pracodawców, powinny w dalszym ci¹gu ewoluowaæ i dopasowywaæ siê do aktualnych
trendów.
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Odpowiedzi wskazuj¹ na wzrost zainteresowania
pracodawców korzystaniem z us³ug oraz instrumentów rynku
pracy. W 2017 r. przedsiêbiorcy zamierzaj¹ przede wszystkim
skorzystaæ z mo¿liwoœci organizacji sta¿u – 22,8% oraz
pomocy w znalezieniu pracownika – 17,4%. S¹ to co roku
najbardziej dominuj¹ce formy pomocy w planach
przedsiêbiorców. W dalszej kolejnoœci znalaz³y siê: refundacja
kosztów wyposa¿enia lub doposa¿enia stanowiska pracy –
14,8%, refundacja kosztów poniesionych na wynagrodzenie,
nagrody oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
skierowanych bezrobotnych do 30 roku ¿ycia – 13,8%, prace
interwencyjne – 12.2%. Pozosta³e us³ugi spotka³y siê ju¿
z mniejszym zainteresowaniem.
Osobne pytanie dotyczy³o chêci skorzystania ze wsparcia
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).
Dofinansowania na szkolenia pracodawcy i pracowników
w ramach KFS ciesz¹ siê ogromnym zainteresowaniem od
pocz¹tku wprowadzenia tego instrumentu, czyli od 2014 r.
W ci¹gu 3 lat SUP udzieli³ s¹deckim przedsiêbiorcom wsparcia

w tym zakresie na ³¹czn¹ kwotê ponad 2,7 mln z³otych.
Kszta³ceniem ustawicznym w ramach KFS zosta³o objêtych
ponad 2100 pracodawców i pracowników. Wed³ug
przeprowadzonych badañ w 2017 r. zainteresowanie to nie
bêdzie spadaæ – 59% ankietowanych rozwa¿a aplikowanie
o wsparcie dotycz¹ce podniesienia lub uzupe³nienia braków
kompetencyjnych wœród swoich pracowników.

“

W dalszej czêœci ankiety pracodawcy zostali zapytani o chêæ
wspó³pracy z SUP w 2017 r. Odpowiedzi wskazuj¹ na rosn¹c¹
rolê urzêdu w tym zakresie. W porównaniu z rokiem ubieg³ym o
4% wzros³a liczba pracodawców, którzy odpowiedzieli twierdz¹co. Tym samym wspó³pracê zapowiada 65% przebadanych pracodawców. Wartym odnotowania jest równie¿
fakt, ¿e w porównaniu z rokiem poprzednim spad³a o 3% liczba
pracodawców, którzy nie deklaruj¹ chêci wspó³pracy.
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Wspó³pracê zapowiada 65% przebadanych
pracodawców. Wartym odnotowania jest
równie¿ fakt, ¿e w porównaniu z rokiem
poprzednim spad³a o 3% liczba
pracodawców, którzy nie deklaruj¹
chêci wspó³pracy.

Analizuj¹c dzia³ania, które mog¹ byæ sfinansowane w ramach
KRS, mo¿na stwierdziæ, ¿e najwiêksze zainteresowanie
dotyczy kursów i studiów podyplomowych realizowanych
z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgod¹ – 46% wskazañ
oraz egzaminów umo¿liwiaj¹cych uzyskanie dyplomów
potwierdzaj¹cych nabycie umiejêtnoœci, kwalifikacji lub
uprawnieñ zawodowych – 39%.
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Ostatnie pytanie w ankiecie z zakresu wspó³pracy
przedsiêbiorców z urzêdem pracy dotyczy³o dodatkowych
instrumentów adresowanych do bezrobotnych do 30 roku
¿ycia: bonów. Nie wszyscy pracodawcy (79 wskazañ) wykazali
zainteresowanie pozyskaniem kandydata, który posiada³aby
odpowiedni bon. Przedsiêbiorcom zale¿y przede wszystkim na
kontakcie z osobami bezrobotnymi posiadaj¹cymi bony
sta¿owe – 35 wskazañ. W nastêpnej kolejnoœci z osobami z bonami zarudnieniowymi – 30. Na trzecim miejscu znalaz³ siê bon
szkoleniowy – 9, a na ostatnim bon na zasiedlenie – 5.
W przypadku bonu sta¿owego zdecydowana wiêkszoœæ
pracodawców zadeklarowa³a zatrudnienie po sta¿u
skierowanej osoby bezerobotnej.

WNIOSKI i REKOMENDACJE
- S¹deccy pracodawcy ocenili, ¿e program 500+ ma raczej
niekorzystny wp³yw na rynek pracy: odpowiedŸ taka by³a
przewa¿aj¹ca i zaznaczy³o j¹ 37% ankietowanych.
- Niezmiennie przedsiêbiorcy pozytywnie oceniaj¹ wspó³pracê
z S¹deckim Urzêdem Pracy. Najwy¿ej ocenione zosta³y: jakoœæ
i profesjonalnoœæ obs³ugi oraz dostêpnoœæ informacji i promocja
us³ug.
- Najmniej przychylnie ocenione zosta³o dostosowanie dzia³añ
urzêdu do potrzeb ryku pracy: 60% pozytywnych ocen. Mo¿na
przypuszczaæ, ¿e rozwi¹zania systemowe nie w pe³ni pokrywaj¹ siê z potrzebami pracodawców. Niezbêdne jest
d¹¿enie do odpowiedniego dopasowywania z aktualnymi
trendami na rynku pracy.

ANALIZY, OPRACOWANIA

- Ponad po³owa respondentów zamierza w 2017 roku
wspó³pracowaæ z SUP. £¹cznie tak¹ deklaracjê z³o¿y³o 61%
ankietowanych pracodawców, tj. 6% wiêcej ni¿ w roku
ubieg³ym.
- Przedsiêbiorcy zamierzaj¹ korzystaæ przede wszystkim z mo¿liwoœci organizacji sta¿y oraz siêgn¹æ po pomoc w znalezieniu
odpowiedniego pracownika. Wysokim zainteresowaniem
mo¿e cieszyæ siê ponadto refundacja kosztów poniesionych na
wynagrodzenie, nagrody oraz sk³adki na ubezpieczenie
spo³eczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku ¿ycia, prace
interwencyjne oraz refundacja kosztów wyposa¿enia lub
doposa¿enia stanowiska pracy.

SUP INFORMUJE
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P³atna praktyka absolwencka – og³oszenie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie poszukuje osób zainteresowanych odbyciem praktyki absolwenckiej. Praktyki absolwenckie realizowane s¹ na zasadach okreœlonych ustaw¹ z dnia 17
lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich.
Oferta skierowana jest do osób, które do dnia rozpoczêcia praktyki nie ukoñczy³y 30 r. ¿. i spe³niaj¹ nastêpuj¹ce kryteria:
- Nie doby³y wczeœniej trzymiesiêcznej praktyki absolwenckiej
w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie (poprzednio Izba
Skarbowa w Krakowie, Izba Celna w Krakowie, Urz¹d Kontroli
Skarbowej w Krakowie) wraz z urzêdami skarbowymi
województwa ma³opolskiego,
- Nie prowadz¹ dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie objêtym
przedmiotem praktyki absolwenckiej,
- Posiadaj¹ wykszta³cenie co najmniej œrednie,
- Posiadaj¹ umiejêtnoœci obs³ugi komputerowych aplikacji biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
- Cechuj¹ siê komunikatywnoœci¹ i wysokim poziomem kultury
osobistej,
- Ciesz¹ siê nieposzlakowan¹ opini¹,
- Nie by³y skazane prawomocnym wyrokiem za umyœlne przestêpstwo lub umyœlne przestêpstwo skarbowe,
- Nie s¹ prowadzone przeciwko nim postêpowania o przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub przestêpstwa
skarbowe.
Do g³ównych obowi¹zków praktykanta bêdzie nale¿a³o:
- ewidencjonowanie danych w systemach komputerowych,
- wykonywanie prostych prac biurowych,
- przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.
Warunki praktyki absolwenckiej:
- okres odbywania praktyki: 3 miesi¹ce w okresie od 1 czerwca
2017 r. do 31 paŸdziernika 2017 r.,
- czas pracy: 40 godzin tygodniowo, tj. 8 godzin dziennie,
- wysokoœæ œwiadczenia pieniê¿nego: 2000 z³ brutto miesiêcznie (z tytu³u zawartej umowy nie odprowadza siê sk³adek na
ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne),
- miejsce wykonywania praktyki: Izba Administracji Skarbowej,
Ma³opolski Urz¹d Celno-Skrabowy oraz urzêdy skarbowe woj.
Ma³opolskiego (m.in. Nowy S¹cz, Limanowa, Gorlice).

UWAGA !!!
ZMIANY W NUMERACH TELEFONÓW

S¹decki Urz¹d Pracy informuje o zmianie operatora
telekomunikacyjnego œwiadcz¹cego us³ugi
w zakresie rozmów telefonicznych.
W zwi¹zku z powy¿szym zmianie uleg³y numery telefonów
do S¹deckiego Urzêdu Pracy. Nowe numery to:

Zg³oszenia prosimy sk³adaæ wg za³¹czonego wzoru (KLIK oraz
Ma stronie: www.malopolskie.kas.gov.pl w zak³adce
og³oszenia - nabory), wraz z kserokopi¹ dokumentu
potwierdzaj¹cego posiadane wykszta³cenie bezpoœrednio na
dzienniku podawczym w siedzibie Izby Administracji
Skarbowej w Kra-kowie, ul. Wiœlana 7 pokój 005 lub drog¹
pocztow¹ na adres: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie,
ul. Wiœlana 7, 31-007 Kraków z dopiskiem na kopercie
"Praktyki absolwenckie" do dnia 15 maja br. (liczy siê data
wp³ywu do IAS. Telefon kontaktowy: 12 25-57-304, 12 25-57337, 12 25-57-327, 12 25-57-363.
Informujemy, i¿ skontaktujemy siê tylko z kandydatami, których
zg³oszenia bêd¹ najbardziej adekwatne do potrzeb
administracji skarbowej. Osoby z którymi zostanie podpisana
umowa praktyki absolwenckiej musz¹ posiadaæ aktualn¹
polisê ubezpieczenia NNW.
Wiêcej informacji znajdziesz na naszej stronie
internetowej www.sup.nowysacz.pl

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

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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S¥DECKI URZ¥D PRACY

S¥DECKI URZ¥D PRACY
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
w Nowym S¹czu
zaprasza do korzystania ze swoich us³ug

