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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.

Fot.: SUP

W aktualnym numerze znajd¹ Pañstwo relacjê z wydarzenia,
które mia³o miejsce w nowos¹deckim “Sokole” – Transgranicznych Targów Pracy, Edukacji i Przedsiêbiorczoœci, podczas
których s¹deczanie mieli okazjê zapoznaæ siê z aktualnymi
ofertami pracy oraz z sytuacj¹, jaka ma miejsce na naszym rynku pracy.

Dyrektor SUP, Stanis³awa Skwar³o

Kolejny materia³ przybli¿y dzia³anie S¹deckiego Urzêdu Pracy –
organizacjê Dni Otwartych w siedzibie urzêdu.
Przeanalizowaliœmy równie¿ sytuacjê zawodu brukarz na s¹deckim rynku pracy pod wzglêdem jego zapotrzebowania na
rynku pracy. Z wnioskami zapoznaj¹ siê Pañstwo wewn¹trz numeru.
Kolejnym artyku³em jest poradnik dla osób chc¹cych wyjechaæ
za granicê w poszukiwaniu pracy – tej sezonowej, ale nie tylko.
Prezentujemy kilka niezbêdnych czynnoœci, które nale¿y podj¹æ
przed wyjazdem za granicê naszego kraju.
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
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Transgraniczne Targi Pracy,
Edukacji i Przedsiêbiorczoœci
W nowos¹deckim „Sokole” odby³a siê V edycja Transgranicznych Targów Edukacji, Pracy i Przedsiêbiorczoœci. Podczas tego wydarzenia wszyscy zainteresowani mieli okazjê zapoznaæ siê z s¹deckimi
ofertami pracy. Dodatkowo uczestnicy mogli skorzystaæ z mo¿liwoœci zasiêgniêcia porady jak napisaæ
CV, list motywacyjny czy jak przeprowadziæ rozmow¹ kwalifikacyjn¹. Swoj¹ ofertê dla uczestników
prezentowa³ S¹decki Urz¹d Pracy.

O

Swoj¹ ofertê na targach zaprezentowa³o 30 wystawców, wœród
których znaleŸli siê przedstawiciele publicznych s³u¿b
zatrudnienia z Polski i S³owacji, lokalni pracodawcy, agencje
zatrudnienia, szko³y policealne i uczelnie wy¿sze oraz inne
instytucje nastawione na wspomaganie przedsiêbiorczoœci.
Prezentowane stoiska cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem
odwiedzaj¹cych, zarówno ze strony osób poszukuj¹cych
pracy, jak i m³odzie¿y chc¹cej podj¹æ kszta³cenie. Wœród
wystawców znaleŸli siê miêdzy innymi: S¹decki Urz¹d Pracy,
Powiatowy Urz¹d Pracy dla Powiatu Nowos¹deckiego, Urz¹d
Pracy Spraw Socjalnych i Rodziny w Starej Lubowni
(S³owacja), Centrum Materia³ów Budowlanych Ramex, Hotel
Czarny Potok Resort & Spa w Krynicy-Zdroju, Park–M,
Auchan, House, restauracje szybkiej obs³ugi KFC,
Mcdonald’s, Nowos¹decki Inkubator Przedsiêbiorczoœci oraz
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Nowym S¹czu.

Podczas wizyty Komendanta G³ównego w Nowym S¹czu odby³o siê tak¿e spotkanie z Zarz¹dem Izby Rzemios³a i Przedsiêbiorczoœci w Nowym S¹czu. Omówiona zosta³a miêdzy
innymi wspó³praca w dziedzinie kszta³cenia zawodowego,
szkolenia, wychowania oraz zatrudnienia m³odzie¿y. Na zakoñczenie podpisano porozumienie o wspó³pracy pomiêdzy
Ma³opolsk¹ Wojewódzk¹ Komend¹ OHP reprezentowan¹
przez Krzysztofa Œwierczka – Wojewódzkiego Komendanta,
a Izb¹ Rzemios³a i Przedsiêbiorczoœci reprezentowan¹ przez
Tadeusza Szewczyka – Prezesa Zarz¹du. Po podpisaniu
porozumienia dyrektor Centrum Edukacji i Pracy M³odzie¿y
Agata Fo³ta otrzyma³a Honorow¹ Odznakê Izby Rzemios³a
i Przedsiêbiorczoœci w Nowym S¹czu „Za zas³ugi w rzemioœle”.
M³odzie¿ uczestnicz¹ca w targach szuka³a zarówno prac na
sta³e, jak i na wakacje. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê
tak¿e mo¿liwoœæ wyjazdu za granicê. – Skoñczy³em studia
i szukam sta³ej pracy, ale tutaj nie ma nic, co by³by dla mnie interesuj¹ce. Ofert administracyjnych jest tutaj ma³o. Wzi¹³em
jednak ulotki dotycz¹ce wyjazdu za granicê. Je¿eli nie znajdê
sta³ej pracy, to nie wykluczam pracy wakacyjnej – informowa³
jeden z przyby³ych na targi. Inne podejœcie mia³a dwójka
licealistów: – Szukamy pracy na wakacje, aby mieæ zajêcie na
miejscu przez ten czas. Nadal siê uczymy.

Fot.: SUP

ficjalnego otwarcia Targów dokonali: Leszek Zegzda –
Wicemarsza³ek Województwa Ma³opolskiego oraz
Marek Surmacz – Komendant G³ówny OHP. Wœród
zaproszonych goœci byli równie¿ Renata Wicha – zastêpca
Komendanta G³ównego OHP, Krzysztof Œwierczek –
Komendant Ma³opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Anna
Aftanasova – przedstawiciel G³ównego Urzêdu Pracy, Spraw
Socjalnych i Rodziny w Bratys³awie oraz Jacek Paj¹k – Dyrektor Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Krakowie.

Sala nowos¹deckiego “Soko³a” wype³niona po brzegi uczestnikami targów
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– Stoisko naszego urzêdu cieszy siê du¿ym zainteresowaniem. Do stanowiska podchodz¹ g³ównie osoby, które w tym
roku koñcz¹ studia. Pytaj¹ one m.in. jak S¹decki Urz¹d Pracy
mo¿e pomóc w dalszych dzia³aniach zawodowych. Informowaliœmy o œrodkach na sta¿e oraz o aktualnych ofertach pracy.
Zaznaczyliœmy równie¿, ¿e m³odzi ludzie mog¹ sami wyszukiwaæ pracodawców, u których chc¹ odbyæ sta¿ i przynosiæ do
nas odpowiednie skierowania – mówi S³awomir Ga³da z S¹deckiego Urzêdu Pracy, dodaj¹c, ¿e najczêœciej pytano
o oferty pracy i programy realizowane przez urz¹d.
Organizatorem przedsiêwziêcia by³o Centrum Edukacji i Pracy
M³odzie¿y OHP w Nowym S¹czu przy wspó³udziale Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Krakowie – Zespo³u Zamiejscowego w Nowym S¹czu.

Fot.: SUP

S³awomir Ga³da – opiekun stoiska S¹deckiego Urzêdu Pracy

Od lewej Agata Fo³ta, Marek Surmacz, Leszek Zegzda, Renata Wicha, Krzysztof Œwierczek, Jacek Paj¹k

Dzieñ otwarty w S¹deckim Urzêdzie Pracy!
8 czerwca, w ramach Ma³opolskich Dni Uczenia siê 2017 w siedzibie SUP w Nowym S¹czu przy ul.
Wêgierskiej, odby³ siê Dzieñ Otwarty. W godzinach 10-14 wszystkie zainteresowane osoby mia³y do
dyspozycji stanowisko informacyjne oraz doradców klienta. Doradcy zawodowi odpowiadali na
pytania takie jak: czym jest kariera zawodowa, jak szukaæ pracy, gdzie siê szkoliæ.
interesowanych tematyk¹, zarówno zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w S¹deckim Urzêdzie Pracy.

Fot.: SUP

Pracownicy SUP przedstawili równie¿ mo¿liwoœci wsparcia
przy aktywizacji zawodowej proponowane przez urz¹d. By³a
równie¿ mo¿liwoœæ zbadania w³asnych predyspozycji zawodowych, które powinny nadawaæ kierunek wyborom i dzia³aniom
podejmowanym w obrêbie kariery zawodowej.
– Zmiany technologiczne i rozwój gospodarki wymuszaj¹
zmianê kompetencji zarówno przez osoby poszukuj¹ce pracy,
jak i pracuj¹ce. Ka¿dy zatem musi siê rozwijaæ, szkoliæ i dostosowywaæ do szybko zmieniaj¹cych siê potrzeb
pracodawców. Doskona³¹ zachêt¹ to rozpoczêcia aktywnoœci
jest w³aœnie Ma³opolski Dzieñ Uczenia siê. Podczas
wydarzenia mo¿na by³o nie tylko dowiedzieæ siê, jak dobrze
zaplanowaæ swoj¹ karierê edukacyjn¹ czy zawodow¹, ale
tak¿e uzyskaæ informacje o nowoczesnych rekrutacjach – mówi³ Jacek Paj¹k, dyrektor Wojewódzkiego Urzêdu Pracy
w Krakowie. Spotkanie kierowane by³o do wszystkich osób za-

Stoisko podczas Dni Otwartych w SUP
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Prezydent Ryszard Nowak odebra³ Krzy¿
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Fot.: UMNS

Podczas odbywaj¹cego siê w Pa³acu Prezydenckim Dnia Samorz¹du Terytorialnego, Prezydent Nowego
S¹cza Ryszard Nowak odebra³ z r¹k Prezydenta RP Andrzeja Dudy Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski-Polonia Restituta. To order ustanowiony w 1921 roku i nadawany za wybitne zas³ugi po³o¿one
w s³u¿bie pañstwu i spo³eczeñstwu, a zw³aszcza za wybitne osi¹gniêcia w dzia³alnoœci publicznej.

W trakcie spotkania z samorz¹dowcami prezydent Andrzej
Duda podkreœli³, ¿e praca samorz¹dowców to dzia³alnoœæ
wymagaj¹ca ogromnego zaanga¿owania, ale jednoczeœnie
s³u¿ba i powo³anie. – Dziêkujê za tê s³u¿bê, dla tych najbli¿szych, s¹siadów, dla mieszkañców, dla swojej gminy, powiatu,
regionu i województwa. Ale dziêkujê równie¿, ¿e poprzez s³u¿bê uczestniczycie pañstwo w budowaniu potencja³u
Rzeczpospolitej, czyli nas wszystkich – mówi³ prezydent. – Jest
to pañstwa wielka zas³uga, chcê to z ca³¹ moc¹ podkreœliæ, nie
tylko na tym szczeblu lokalnym czy regionalnym, ale te¿ na
szczeblu centralnym. Cieszê siê, ¿e jako Prezydent Rzeczypospolitej mogê ten uk³on w imieniu Polski i wszystkich jej
mieszkañców z³o¿yæ, tak¿e waszym wspó³pracownikom.
Chcia³bym, aby to w³aœnie w taki sposób te¿ by³o odbierane, ¿e
poprzez wyró¿nienie was, wyró¿niam równie¿ zespo³y, które
z wami pracuj¹, tych wszystkich ludzi, którzy z oddaniem s³u¿¹
obok was, dziêki tej wspó³pracy i efektowi synergii dla dobra
wspólnego.
- Bardzo dziêkujê za wasz¹ dzisiejsz¹ obecnoœæ, za wasza
pracê i sk³adam najserdeczniejsze ¿yczenia i podziêkowania
pañstwu, waszym najbli¿szym, waszym wspólnotom lokalnym
i regionalnym. Proszê przekazaæ uk³ony od Prezydenta Rzeczypospolitej, kiedy tylko wrócicie do siebie – doda³ prezydent
Andrzej Duda.
Satysfakcji z przyznanego odznaczenia nie kry³ prezydent No-

wego S¹cza Ryszard Nowak. – To dla mnie wielki zaszczyt i honor, ¿e mog³em odebraæ z r¹k Prezydenta RP tak wysokie
odznaczenie. To dla mnie równie¿ szczególny wyraz uznania
za wieloletni¹ dzia³alnoœæ publiczn¹, ale jednoczeœnie za pracê
na rzecz samorz¹du terytorialnego i lokalnej spo³ecznoœci –
powiedzia³ prezydent Ryszard Nowak tu¿ po odebraniu Krzy¿a
Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski-Polonia Restituta.
- Bardzo za to dziêkujê i zapewniam, ¿e to chyba najwiêksza
motywacja do dalszej dzia³alnoœci, która, choæ nie nale¿y do
³atwych i wymaga wielu poœwiêceñ, to z pewnoœci¹ przynosi
wiele zadowolenia i satysfakcji – doda³ prezydent Nowego
S¹cza. Ryszard Nowak by³ jednym z dziewiêciu samorz¹dowców z ca³ej Polski, którym przyznane zosta³o tak wysokie
odznaczenie.
Prezydentowi Ryszardowi Nowakowi towarzyszy³a sekretarz
miasta Edyta Brongiel, a podczas uroczystego Dnia Samorz¹du Terytorialnego w Pa³acu Prezydenckim, S¹decczyznê
reprezentowa³ równie¿ miêdzy innymi burmistrz Starego S¹cza Jacek Lelek.
W polskim systemie orderowo-odznaczeniowym Order Odrodzenia Polski wystêpuje po Orderze Or³a Bia³ego oraz
Orderze Wojennym Virtuti Militari, a przed Orderem Krzy¿a
Wojskowego, Orderem Krzy¿a Niepodleg³oœci i Orderem Zas³ugi Rzeczypospolitej Polskiej.
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Specjalista potrzebny od zaraz! cz. II
W ubieg³ym miesi¹cu rozpoczêliœmy analizê sytuacji na rynku pracy pod k¹tem tzw. zawodów
deficytowych. Przeanalizowaliœmy zapotrzebowanie pracowników w zawodzie tapicer. Analiza
potwierdzi³a, ¿e pracodawcy maj¹ problemy ze znalezieniem pracowników z kwalifikacjami
wymaganymi w tym zawodzie. Dzisiaj przyjrzymy siê kolejnemu z tych zawodów, jakim jest brukarz.
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.

Fot.: Pixabay.com

Brukarz jest pracownikiem zatrudnionym w przemyœle budowlanym, w ga³êzi drogownictwa. Podejmuje on równie¿ pracê
w sektorze us³ugowym. Znajduje pracê wszêdzie tam, gdzie
prowadzone s¹ roboty drogowe. Brukuje, naprawia i rozbiera
nawierzchnie ulic, placów, dróg, chodników, skarp i przejazdów. Praca w zawodzie brukarza ma charakter zespo³owy.
Brukarz pracuje na wolnym powietrzu. Wszystkie roboty drogowe wykonywane s¹ bezpoœrednio na miejscu budowy. Z tego wzglêdu praca przebiega w zró¿nicowanych warunkach pogodowych. Szczególnie uci¹¿liwa jest du¿a wilgotnoœæ
powietrza i gruntu. Praca wymaga czêstego schylania siê, a nawet poruszania na kolanach.

sce – mówi Pan Leszek, w³aœciciel jednej z podsudeckich firm
brukarskich. – Dlatego kursy i szkolenia oferowane za poœrednictwem Urzêdów Pracy s¹ œwietnym pomys³em i bardzo dobr¹
inwestycj¹ w pracownika – podkreœla.
Proces rekrutacyjny w wiêkszoœci firm polega m.in. na wspó³pracy z S¹deckim Urzêdem Pracy. Firmy chêtnie decyduj¹ siê
na ró¿ne formy aktywizacji osób bezrobotnych. Dodatkowo
czasami zdarza siê, ¿e firma korzysta z og³oszeñ w lokalnej
prasie, niestety ich skutecznoœæ jest ró¿na. – O pracownika
nieustannie walczymy. Rekrutujemy na ró¿ne sposoby – przez
Urzêdy Pracy, og³oszenia w mediach czy Internecie. Jest to
proces d³ugi, a klienci nie zawsze mog¹ czekaæ na wykonanie
robót – dodaje Pan Leszek.
Wed³ug analizy rynku pracy przez pracowników S¹deckiego
Urzêdu Pracy pod k¹tem zawodu brukarz (kod 711205) w okresie od 1 stycznia 2017 do koñca maja br. zg³oszono chêæ zatrudnienia jedynie 1 osoby na tym stanowisku. Barometr Zawodów w skali ogólnopolskiej wskazuje, ¿e zawód ten jest
uznawany jako zrównowa¿ony w Ma³opolsce (dot. to równie¿
Nowego S¹cza klasyfikuje siê go w pozycji deficytowej).
– Firmy decyduj¹ce siê na wspó³pracê z nami doskonale zdaj¹
sobie sprawê z tego, i¿ ten zawód jest na tyle deficytowy oraz,
¿e w ewidencji osoby o tych umiejêtnoœciach nie wystêpuj¹ –
mówi S³awomir Ga³da, doradca klienta. – Dlatego te¿ bardzo
czêsto rezygnuj¹ ze z³o¿enia oferty pracy wiedz¹c, ¿e nie odniesie to zamierzonego skutku – dodaje Pan S³awomir.
Jak zgodnie dodaj¹ przedstawiciele firm specjalizuj¹cych siê
w brukarstwie, w najbli¿szej przysz³oœci maj¹ zamiar dalej rozwijaæ swoj¹ ofertê oraz pozyskiwaæ nowych pracowników.

Wed³ug analizy barometru zawodów, w Nowym S¹czu brukarz
zalicza siê do zawodów deficytowych, a pozyskanie dobrego
i wykwalifikowanego pracownika jest bardzo trudne. – Tendencjê deficytow¹ pracowników w tym zawodzie zauwa¿amy
ju¿ od kilku lat – mówi jeden z w³aœcicieli firmy brukarskiej w Nowym S¹czu. – W ka¿dej chwili jesteœmy w stanie zatrudniæ kilka
osób, które mogê mieæ pracê od zaraz. Niestety nie jest to
prosty zawód. Wymaga sporo si³y i doœwiadczenia. A o te cechy
naprawdê trudno – dodaje.

Fot.: Pixabay.com

W nastêpnym numerze przyjrzymy siê zawodowi kucharz, który w SUP znajduje siê na liœcie zawodów mocno deficytowych.

Firmy decyduj¹ce siê na zatrudnienie nowych pracowników,
chc¹ce utrzymaæ stanowisko pracy, decyduj¹ siê na ró¿nego
rodzaju kursy oraz szkolenia. Na rynku istnieje du¿o firm
specjalizuj¹cych siê w tego rodzaju us³ugach. S¹decki Urz¹d
Pracy w swojej ofercie równie¿ posiada tak¹ ofertê, mowa tutaj
m.in. o Krajowym Funduszu Szkoleniowym czy bonach szkoleniowych. – Jesteœmy w stanie zatrudniæ osoby bez doœwiadczenia. Mamy kilku fachowców w zawodzie i jesteœmy w stanie
podj¹æ próby szkoleñ i inwestowania w pracownika. Czasami
zdarza siê, ¿e przyjdzie ktoœ wartoœciowy, ktoœ, kto wie na,
czym ten fach polega. Niestety bardzo czêsto zdarza siê tak, ¿e
podkupuje go firma konkurencyjna lub ch³opak decyduje siê na
wyjazd za granicê – tam zarobi zdecydowanie wiêcej ni¿ w PolZawód brukarz to bardzo ciê¿ka, fizyczna praca
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Praca za granic¹ – jak siê przygotowaæ?
Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawê, ¿e w wielu krajach Europy zachodniej zarobki znacznie
przewy¿szaj¹ pensjê w Polsce. Wizja wy¿szej stawki za wykonan¹ pracê przyci¹ga Polaków do krajów
takich jak Niemcy, Anglia czy Irlandia. Jak zatem nale¿y siê przygotowaæ do wyjazdu za granicê i na co
zwróciæ uwagê zanim zdecydujemy siê podj¹æ pracê z dala od domu?

Sieæ EURES u³atwia podejmowanie pracy w dowolnym
pañstwie UE/EFTA. Korzystanie z us³ug EURES jest
bezp³atne. Do dyspozycji poszukuj¹cych pracy pozostaj¹
doradcy EURES we wszystkich krajach UE/EFTA, którzy
posiadaj¹ specjalistyczn¹ wiedzê i mog¹ doradziæ jak podj¹æ
bezpieczn¹ pracê za granic¹. Wiêcej informacji znajdziesz na
stronie internetowej www.eures.praca.gov.pl
Pierwsz¹ kwesti¹, na któr¹ nale¿y zwróciæ uwagê to legalnoœæ
zatrudnienia – nie zgadzajmy siê na „pracê na czarno”! Pamiêtajmy, ¿e podejmowanie pracy w pañstwie cz³onkowskim EOG
nie wymaga posiadania zezwolenia na pracê. Jednak¿e pracodawca musi z nami podpisaæ umowê o pracê, w której bêd¹
jasno okreœlone warunki zatrudnienia (wynagrodzenie, czas
pracy, itp.).
Nale¿y wzi¹æ te¿ pod uwagê zakwaterowanie – czy pracodawca zapewnia nam nocleg i wy¿ywienie, czy te¿ jesteœmy zmuszeni zorganizowaæ je na w³asn¹ rêkê. Je¿eli pracodawca nie
zapewnia dachu nad g³ow¹, nale¿y przemyœleæ czy wynajmowanie mieszkania bêdzie siê nam w ostatecznym rozrachunku op³aca³o. Nie p³aæmy równie¿ przed wyjazdem za
granicê za wynajem mieszkania, gdy¿ mo¿e okazaæ siê, ¿e po
przyjeŸdzie do miejsca zatrudnienia mieszkanie, w którym
chcieliœmy mieszkaæ, nie istnieje. Zweryfikujmy swoje umiejêtnoœci jêzykowe – znajomoœæ jêzyka w znacz¹cy sposób
zwiêksza nasze szansê na znalezienie pracy oraz u³atwia za³atwianie bie¿¹cych spraw. Pamiêtajmy, ¿e nie we wszystkich
miejscach Europy jêzyk angielski jest powszechny, dlatego
warto przygotowaæ sobie listê przydatnych s³ów i zwrotów w jêzyku, którym pos³uguj¹ siê obywatele kraju w którym podejmujemy pracê.
Nale¿y równie¿ sprawdziæ w sieci opinie o danej firmie lub pracodawcy. Przed wyjazdem obejrzyj stronê internetow¹ firmy
w której chcesz siê zatrudniæ, fora internetowe nt. pracodawców oraz upewnij siê, ¿e oferowane stanowisko czy firma
naprawdê istnieje. Szczególn¹ uwagê zwróæmy na firmy, które
jako jedyny kontakt podaj¹ tel. komórkowy, a nie podaj¹ danych adresowych.
W ramach przygotowañ do wyjazdu mo¿na tak¿e przejrzeæ
kodeks pracy danego kraju i obowi¹zuj¹ce w jego granicach

Fot.: Pixabay.com

Warto wiedzieæ

numery alarmowe. Warto wiedzieæ, gdzie znajduje siê
Ambasada RP – to tam nale¿y siê zwróciæ w wypadku utraty
dokumentów potwierdzaj¹cych to¿samoœæ, a je¿eli staniemy
siê ofiar¹ kradzie¿y, równie¿ mo¿na tam zaci¹gn¹æ po¿yczkê
na powrót do Polski.

Wa¿ne!
• Nie wolno sk³adaæ ¿adnych podpisów przed zapoznaniem siê
z oczekiwaniami i warunkami pracy zaproponowanymi przez
pracodawcê!
• Nale¿y czytaæ starannie wszelki umowy zawierane z pracodawcami
• Nie decyduj siê na pracê „na czarno”, bo mo¿esz zostaæ
oszukany! Nie bêdziesz mia³ ¿adnych argumentów sk³adaj¹c
pozew w S¹dzie Pracy.

“

Znalezienie oferty pracy za granic¹ nie jest trudne - istnieje wiele stron internetowych, na których propozycje zatrudnienia dostosowaæ mo¿na do planowanego czasu wyjazdu, swojego
wykszta³cenia, mo¿liwoœci czy preferencji. Og³oszenia dodawane s¹ czêsto przez agencje poœrednicz¹ce, które u³atwiaj¹
przysz³emu pracownikowi wyjazd. Co jest jednak wa¿ne i na co
nale¿y zwróciæ uwagê godz¹c siê na pracê?

Najwa¿niejsz¹ kwesti¹, na któr¹ nale¿y zwróciæ

uwagê jest legalnoœæ zatrudnienia –
nie zgadzajmy siê na „pracê na czarno”!

Przed wyjazdem sprawdŸmy ceny przejazdów do danego kraju
u ró¿nych przewoŸników. Ró¿nica w kosztach przejazdu mo¿e
byæ znacz¹ca. SprawdŸ równie¿, ile wynosz¹ koszty
utrzymania w kraju, w którym zamierzasz podj¹æ pracê
i zabierz ze sob¹ wystarczaj¹c¹ sumê pieniêdzy, aby w pocz¹tkowym okresie pobytu zapewniæ sobie „niezbêdne minimum”. B¹dŸ œwiadomy swoich praw. Zapoznaj siê przed wyjazdem z podstawowymi przepisami prawnymi w danym kraju (np.
jakie jest minimalne wynagrodzenie, gdzie nale¿y zarejestrowaæ siê po przyjeŸdzie, aby uzyskaæ prawo pobytu i prawo do
opieki lekarskiej). Mo¿esz skorzystaæ z informacji na stronach
internetowych: eures.europa.eu oraz eures.praca.gov.pl
Zabieraj¹c ze sob¹ dokumenty potwierdzaj¹ce twoje
doœwiadczenie zawodowe i kwalifikacje, pamiêtaj, aby
przet³umaczyæ je na jêzyk pracodawcy.

8

INFORMACJE

S¹decki Rynek Pracy Nr 5 (75) maj 2017

• sprawdŸ czy agencja posiada dokument potwierdzaj¹cy jej
legalnoœæ np. certyfikat – wykaz certyfikowanych polskich
agencji zatrudnienia znajduje siê na stronie internetowej
www.stor.praca.gov.pl;

Fot.: Praca-sezonaowa24.pl

• upewnij siê czy dana agencja posiada umowê zawart¹ z pracodawc¹ zagranicznym i czy ma doœwiadczenie w kierowaniu
do pracy za granicê. Poproœ o numery telefonów do pracodawcy zagranicznego oraz do osób, które ju¿ skorzysta³y z jego
oferty pracy, abyœ móg³ z nimi skonsultowaæ warunki pracy i wymagania pracodawcy;

“

Wyje¿d¿aj¹c za granicê mo¿esz równie¿ skorzystaæ z us³ug
Urzêdów Pracy, Ochotniczych Hufców Pracy lub agencji zatrudnienia. Je¿eli zdecydujesz siê skorzystaæ z oferty agencji zatrudnienia:

Warto wiedzieæ, gdzie znajduje siê
Ambasada RP lub Konsulat – to tam nale¿y siê
zwróciæ w wypadku utraty dokumentów
potwierdzaj¹cych to¿samoœæ, a je¿eli staniemy
siê ofiar¹ kradzie¿y, równie¿ mo¿na tam
zaci¹gn¹æ po¿yczkê na powrót do Polski.

• bezwzglêdnie domagaj siê spisania z agencj¹ zatrudnienia
umowy, w której bêd¹ podane warunki pracy, p³acy, nale¿ne
œwiadczenia itp.;
• pamiêtaj, ¿e agencja nie mo¿e pobieraæ od poszukuj¹cych
pracy za granic¹ ¿adnych op³at, za wyj¹tkiem kwot z tytu³u faktycznie poniesionych kosztów (np. t³umaczenie dokumentów,
koszty podró¿y). Pobieranie przez agencjê op³at za poœrednictwo pracy jest naruszeniem prawa.
Dowód wp³aty na konto nieuczciwego poœrednika nie daje du¿ych szans na odzyskanie wp³aconej kwoty. Do zak³adania
kont bankowych mog¹ byæ wykorzystywane osoby trzecie.
W kolejnym wydaniu biuletynu przedstawimy informacjê niezbêdne dla osób powracaj¹cych z pracy za granic¹.

Najczêstszym zajêciem osób m³odych za granic¹ jest praca przy zbiorach

Szansa na lepsze jutro!
Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST prowadzi nabór
do projektu realizowanego w ramach funduszy europejskich dla osób niepe³nosprawnych z dysfunkcj¹ mowy
i s³uchu (kod L) z terenu miasta Nowego S¹cza i powiatu
nowos¹deckiego.
Uczestnikami projektu mog¹ byæ osoby spe³niaj¹ce ³¹cznie
poni¿sze kryteria:
• osoby z wad¹ s³uchu: s³abos³ysz¹cy, nies³ysz¹cy, g³usi (ksero
orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci),
• zamieszkanie na terenie województwa ma³opolskiego
(oœwiadczenie)
• osoby korzystaj¹ce z Programu Operacyjnego Pomoc ¯ywnoœciowa (oœwiadczenie)
• osoba bezrobotna (zaœwiadczenie z urzêdu pracy dot.
zarejestrowania jako osoba bezrobotna) lub bierna zawodowo
(oœwiadczenie)
• stan zdrowia – brak przeciwskazañ do wykonywania lekkiej
pracy fizycznej (badania lekarskie)
• Kryteria dodatkowe (premiuj¹ce):
• wiek powy¿ej 50+
• wykszta³cenie poni¿ej œredniego (oœwiadczenie)
•niepe³nosprawnoœæ sprzê¿ona, z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹ oraz zaburzeniami psychicznymi (kserokopia
orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci)
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Majowy spadek bezrobocia

Kolejny miesi¹c z rzêdu statystyki w S¹deckim Urzêdzie Pracy wskazuj¹ spadek liczby
bezrobotnych zarejestrowanych w Urzêdzie Pracy. Z rejestrów SUP uby³o 180 osób,
a liczba bezrobotnych w ewidencji na koniec maja wynosi³a 2220 osób. W stosunku do
analogicznego okresu ubieg³ego roku, spadek liczby bezrobotnych wyniós³ 948 osób.

M

aj¹c na uwadze trendy wystêpuj¹ce w poprzednich

Wiedza Edukacja Rozwój projekt „Aktywizacja osób m³odych

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

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

nios¹ dalszy spadek liczby zarejestrowanych bezro-

mach którego przewidziano nastêpuj¹ce formy wsparcia: sta¿e

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

– dla 143 osób, bony szkoleniowe – dla 15 osób, jednorazowe

realizowane przez S¹decki Urz¹d Pracy. Przypomnijmy, ¿e

œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej – 56 osób, bony na

w ubieg³ym roku za poœrednictwem urzêdu pracê podjê³o 3281

zasiedlenie – 50 osób, prace interwencyjne – 16 osób.

osób (w tym podjêcie pracy niesubsydiowanej – 2349 osób).

KOBIETY
ZAREJESTROWANI

Kobiety stanowi¹ 58,1 proc. zarejestrowanych ogó³em. Udzia³

Zdecydowana wiêkszoœæ zarejestrowanych w SUP to bezro-

bezrobotnych kobiet w strukturze bezrobotnych wzrós³. Kobiety

botni w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zaliczamy do nich

stanowi¹ wiêkszy odsetek zarejestrowanych oraz wiêcej z nich

miêdzy innymi osoby do 30. i powy¿ej 50. roku ¿ycia, niepe³no-

pobiera zasi³ek dla bezrobotnych. Kobiet jest tak¿e wiêcej wœród

sprawne i d³ugotrwale bezrobotne. Bezrobotni w szczególnej sy-

osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy (58,2 proc.). Szcze-

tuacji stanowi¹ 87,1 proc. wszystkich zarejestrowanych. Warto

gólnie niepokoj¹ca jest statystyka d³ugotrwale bezrobotnych, tu

zauwa¿yæ, ¿e wskaŸnik ten w porównaniu z ostatnimi mie-

kobiety stanowi¹ 60,5 proc. zarejestrowanych. Wsparcie w pro-

si¹cami nieznacznie wzrós³.

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

Najwiêkszy udzia³ w strukturze bezrobotnych stanowi¹ d³ugotrwale bezrobotni, czyli pozostaj¹cy w rejestrze Urzêdu Pracy

PODJÊCIA PRACY

³¹cznie przez okres ponad 12 miesiêcy w okresie ostatnich 2 lat.

W maju pracê podjê³o 214 osób bezrobotnych (w kwietniu –

Udzia³ tej grupy wynosi obecnie 58,42 proc. i jest to g³ówny po-

234). Zdecydowana wiêkszoœæ to podjêcia pracy niesub-

wód, dla którego osoby te aktywizowane s¹ w pierwszej

sydiowanej, czyli bez wsparcia ze œrodków bêd¹cych w dyspo-

kolejnoœci.

zycji urzêdu. Ponadto 123 osoby straci³y status bezrobotnego
w zwi¹zku z niepotwierdzeniem gotowoœci do podjêcia pracy
(najczêœciej oznacza niezg³oszenie siê do doradcy klienta w wyznaczonym terminie), a kolejnych 55 osób, dobrowolnie zrezygnowa³o ze statusu bezrobotnego.

“

Nieznacznie spad³ odsetek osób powy¿ej 50. roku ¿ycia i niepe³nosprawnych. Osoby te s¹ aktywizowane m.in. w ramach

W maju pracê podjê³o 214 osób
bezrobotnych (w kwietniu – 234). Zdecydowana
wiêkszoœæ to podjêcia pracy niesubsydiowanej,
czyli bez wsparcia ze œrodków bêd¹cych
w dyspozycji urzêdu.

realizowanego przez SUP projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i wiêcej pozostaj¹cych bez pracy w Mieœcie Nowym

Spad³ odsetek osób uprawnionych do zasi³ku dla bezrobotnych.

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

W koñcu maja prawo do tego œwiadczenia mia³o 15,5 proc.

niewielki wzrost udzia³u osób bezrobotnych. Urz¹d przygotowa³

ogó³u zarejestrowanych; w poprzednim miesi¹cu prawie o jeden

dla nich miêdzy innymi w ramach programu operacyjnego

punkt procentowy wiêcej (16,2). Przypomnijmy: ¿eby uzyskaæ
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prawo zasi³ku trzeba (w najwiêkszym uproszczeniu) przepraco-

2208 osób zarejestrowanych w SUP ma ustalony profil pomocy.

waæ minimum 12 miesiêcy w ci¹gu osiemnastu poprze-

Ka¿demu bezrobotnemu przypisany zostaje jeden z trzech

dzaj¹cych datê rejestracji i osi¹gaæ w tym czasie co najmniej

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

minimalne wynagrodzenie za pracê. Charakterystyka wspó³-

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

czesnego rynku pracy nie pozwala w wielu wypadkach na

“

osi¹gniêcie tego kryterium.

Spad³ odsetek osób uprawnionych do
zasi³ku dla bezrobotnych. W koñcu maja
prawo do tego œwiadczenia mia³o 15,5 proc.
ogó³u zarejestrowanych; w poprzednim
miesi¹cu o nieca³y punkt procentowy
wiêcej (16,2).

staæ z wiêkszoœci form wsparcia do III, gdzie wsparcie ma charakter specjalistyczny, np. w postaci Programu Aktywizacja i Integracja.
Wiêkszoœæ bezrobotnych w SUP, 1441 osób, ma ustalony II
profil pomocy. Co trzeci bezrobotny to osoba oddalona od rynku
pracy, zaliczana do III profilu wsparcia (683 osób). Bezrobotnych wymagaj¹cych minimalnego wsparcia s¹ zaledwie 84
osoby.

STOPA BEZROBOCIA W NOWYM S¥CZU
5,2 proc. – tyle wynios³a stopa bezrobocia rejestrowanego

PRACODAWCY

w Nowym S¹czu wynios³a w koñcu kwietnia 2017 r. (ostatnie

W maju pracodawcy z³o¿yli w SUP 200 ofert pracy i aktywizacji

dane G³ównego Urzêdu Statystycznego).

zawodowej. To o kilka wiêcej ni¿ w kwietniu (191 ofert), w tym do
Urzêdu sp³ywa³y oferty zorganizowania miejsc aktywizacji zawodowej, zw³aszcza sta¿y – w maju wp³ynê³o ich 32.

Oznacza to spadek w stosunku do poprzedniego miesi¹ca
o 0,6 punktu procentowego. W ujêciu rocznym równie¿ zanotowano wyraŸny spadek, w analogicznym okresie ubieg³ego roku

W dniu przygotowywania materia³u pracodawcy oferowali na

stopa bezrobocia w naszym mieœcie by³a o 3,8 punktu procent-

stronie internetowej S¹deckiego Urzêdu Pracy 132 wolne miej-

owego wy¿sza.

sca zatrudnienia. Wiêkszoœæ ofert zwi¹zana by³a z transportem
i logistyk¹, produkcj¹, us³ugami oraz handlem. Pracodawcy
oferowali przewa¿nie pojedyncze miejsca pracy, rzadko 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.
Poszukiwani byli tak¿e miêdzy innymi krawcy, stolarze i pracownicy gastronomii. Zdecydowana wiêkszoœæ ofert zaczyna³a
siê od najni¿szej krajowej (2000 z³otych brutto) plus dodatki.
Umowy w zdecydowanej wiêkszoœci dotyczy³y zatrudnienia na
czas okreœlony lub okres próbny.

ZANIM BEZROBOTNY WRÓCI NA RYNEK
W maju przygotowano indywidualne plany dzia³ania (IPD) dla
kolejnych 238 bezrobotnych. Wiêkszoœæ bezrobotnych zarejestrowanych w SUP realizuje Indywidualny Plan Dzia³ania.
Przypomnijmy, ¿e IPD to nic innego jak nakreœlenie œcie¿ki powrotu osoby bezrobotnej na rynek pracy i zawiera listê czynnoœci, które maj¹ wykonaæ obydwie strony, zarówno bezrobotny, jak i urz¹d. IPD przygotowuj¹ doradcy klienta.

Spadek stopy bezrobocia w kwietniu nast¹pi³ solidarnie we
wszystkich powiatach subregionu nowos¹deckiego, obejmuj¹cego trzy powiaty ziemskie, a stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach wynosi³a odpowiednio: pow. nowos¹decki
(9,6 p. proc.), gorlicki (7,7 p. proc.) i limanowski (9,5 p. proc.).
Pod wzglêdem poziomu bezrobocia rejestrowanego miasto
Nowy S¹cz jest nieprzerwanie liderem w podregionie nowos¹deckim. Ró¿nica pomiêdzy Nowym S¹czem, a pozosta³ymi powiatami siêga kilku punktów procentowych.
Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu jest ni¿sza w porównaniu do
Ma³opolski (6,2 proc.) i kraju (7,7 proc.). Porównywalny z Nowym S¹czem pod wzglêdem potencja³u demograficznego i go-
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BEZROBOCIE W UE
Stopa bezrobocia w strefie euro wynios³a 9,3% w kwietniu br.,
spodarczego Tarnów notuje stopê bezrobocia na poziomie 6,8

wobec 9,4% miesi¹c wczeœniej, poda³ unijny urz¹d statysty-

proc. Najni¿sze bezrobocie rejestrowane w Ma³opolsce trady-

czny Eurostat. Rok temu wskaŸnik ten wynosi³ 10,2%.

cyjnie zanotowano w Krakowie, w marcu wynios³o ono 3,4
proc.

W kwietniu 2017 roku stopa bezrobocia w Polsce wynios³a 4,8

G³ówny Urz¹d Statystyczny oblicza stopê bezrobocia jako pro-

cznia stopa bezrobocia w Polsce spad³a z poziomu 5,4 proc.

proc. To dane Eurostatu po dostosowaniu sezonowym. Od stycentowy udzia³ liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludnoœci
aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek bud¿e-

Miesi¹c wczeœniej bezrobocie wynosi³o 4,9 proc. Jak podaje

towych prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie obrony naro-

Eurostat, w kwietniu liczba bezrobotnych w Polsce wynios³a

dowej i bezpieczeñstwa publicznego.

832 tys. osób.

BEZROBOCIE W POLSCE - 7,7 proc

W strefie euro bezrobocie – równie¿ po uwzglêdnieniu czyn-

W stosunku do marca natê¿enie bezrobocia zmniejszy³o siê

ników sezonowych – wynios³o 9,3 proc. W eurolandzie wska-

we wszystkich województwach (spadek wynosi od 0,2 do 0,8

Ÿnik ten spad³ o 0,1 pkt. proc. w ci¹gu miesi¹ca.

punktu procentowego). Stopa bezrobocia najbardziej zmala³a
w województwie warmiñsko-mazurskim.

Przeciêtna stopa bezrobocia w 28 krajach UE wynios³a 7,8
proc., wobec 7,9 proc. w poprzednim miesi¹cu. Najwy¿sza

Resort podkreœli³, ¿e odnotowana w kwietniu stopa bezrobocia

by³a w Hiszpanii: 17,8 proc., najni¿sza w Czechach: 3,2 proc.

nie by³a tak niska od pocz¹tku lat 90. Najbardziej zbli¿ony do
aktualnego wskaŸnik bezrobocia odnotowano w kwietniu 1991
r. Wtedy wyniós³ on 7,3 proc.

Stopa bezrobocia w procentach na koniec grudnia ubieg³ego
roku w poszczególnych krajach Unii Europejskiej: Czechy
(3,2); Niemcy (3,9); Malta (4,1); Wêgry (4,3); Wielka Brytania

Spad³a równie¿ liczba bezrobotnych. W kwietniu zarejestrowa-

(4,5); Polska (4,8); Holandia (5,1); Rumunia (5,3); Estonia

nych w urzêdach pracy by³o 1 mln 252,3 tys. osób – o 71,9 tys.

(5,4); Austria (5,5); Dania (5,7); Luxemburg (5,9); Irlandia (6,4);

(5,4 proc.) mniej ni¿ w marcu br. i a¿ o 269,5 tys. (17,7 proc.)

Bu³garia (6,4); Szwecja (6,7); Belgia (6,8); S³owenia (7,5);

mniej ni¿ rok temu.

S³owacja (8,3); £otwa (8,3); Finlandia (9); Portugalia (9,8);
Francja (9,5); Chorwacja (11); W³ochy (11,1); Cypr (11,6);

Zmniejszenie liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich

Hiszpania (17,8); Grecja (22,5).

województwach – najsilniej w dolnoœl¹skim (8,7 proc.; 7,5 tys.
osób), wielkopolskim (6,7 proc.; 5,2 tys. osób), warmiñsko-ma-

W Stanach Zjednoczonych w maju bezrobocie spad³o w sto-

zurskim (6,4 proc.; 4,7 tys. osób) i zachodniopomorskim (6,2

sunku do kwietnia i wynios³o 4,4 proc. (zmiana o 0,1 proc.).

proc.; 4,0 tys. osób).

W Turcji bezrobocie w lutym wynosi³o 11,7 proc., a w Japonii
by³o na poziomie 2,8 proc. – bez zmian.

Jak poinformowa³o Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej, mniejsza liczba bezrobotnych to wynik spadku nowych
rejestracji oraz zwiêkszonej aktywizacji bezrobotnych przez
urzêdy pracy, co z kolei wi¹¿e siê z pracami sezonowymi w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie i leœnictwie.
Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji pod koniec
kwietnia wynios³a 132,5 tys. I choæ zanotowano tu spadek
o 37,4 tys. w porównaniu z marcem, nie jest to wcale sytuacja
wyj¹tkowa – przekonuje resort. Spadek liczby ofert w kwietniu
przy ich wzroœcie we wczeœniejszych miesi¹cach wystêpowa³

POLUB NAS NA

co roku od 2009 do 2015 roku. Co prawda rok temu w kwietniu

www.facebook.com/
S¹decki Rynek Pracy

przyby³o ofert pracy, ale by³ to wzrost minimalny – zaledwie
o 326 wakatów.
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725 lat Nowego S¹cza!
Z okazji 725-lecia Nowego S¹cza Urz¹d Miasta planuje zorganizowaæ szereg imprez kultularnorozrywkowych. Przygotowano m.in. uroczystoœæ zwi¹zan¹ z awansem dru¿yny „Sandecja Nowy S¹cz”
do ekstraklasy (5 lipca), fina³ XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dzieciêcej „Skowroneczek"
(6 lipca), Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Stra¿y Granicznej (7 lipca), cykl urodzinowych
koncertów (8 lipca) oraz spektakl historyczny „Galeria Sandecjana” w re¿yserii Romana
Ko³akowskiego (9 lipca).
Pierwszym wydarzeniem na s¹deckim Rynku, które wpisuje
siê w 725-lecie miasta Nowego S¹cza, bêdzie feta z okazji
awansu Sandecji do Lotto Ekstraklasy. Impreza odbêdzie siê
5 lipca o godz. 19:00, a w programie miêdzy innymi gratulacje
i puchar od Prezydenta Nowego S¹cza Ryszarda Nowaka,
podsumowanie sezonu 2016/2017 i prezentacja dru¿yny, która
powalczy o punkty w Ekstraklasie w rozpoczynaj¹cym siê
sezonie 2017/2018. Wydarzenie zakoñczy siê koncertem
zespo³u „Electric Girls" oraz pokazem sztucznych ogni.
W czwartek 6 lipca oficjalnie zostan¹ zainaugurowane tegoroczne imieniny Nowego S¹cza, wpisuj¹ce siê 725. rocznicê
lokacji naszego miasta. Wydarzeniem otwieraj¹cym uroczyste
obchody bêdzie fina³ XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki
Dzieciêcej „Skowroneczek", którego organizatorami s¹: Urz¹d
Miasta Nowego S¹cza, Pa³ac M³odzie¿y w Nowym S¹czu,
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek" i Miejski
Oœrodek Kultury w Nowym S¹czu. Na scenie przed ratuszem
zobaczymy nie tylko s¹decki zespó³ „Promyczki Dobra", ale
równie¿ wszystkich laureatów tego ogólnopolskiego
wydarzenia. Rozpoczêcie koncertu o godz. 17:00.
Godzinê przed rozpoczêciem czwartkowego koncertu (godz.
16:00) w sali reprezentacyjnej ratusza odbêdzie siê promocja
XLV Rocznika S¹deckiego, poœwiêconego dwóm zas³u¿onym
postaciom – Józefowi Jungiewiczowi, dzia³aczowi „Solidarnoœci" i wojewodzie nowos¹deckiemu z pocz¹tku lat 90., a tak¿e
dr. Józefowi Hamplowi, historykowi Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, zwi¹zanemu przez wiele lat z Rocznikiem
S¹deckim.
Kontynuacj¹ artystycznych wydarzeñ bêdzie wspólny koncert
– w dniu 7 lipca (pi¹tek), godz. 20:00 - Orkiestry Reprezentacyjnej Stra¿y Granicznej z zaprzyjaŸnion¹ Orkiestr¹ Stra¿y
Granicznej Królestwa Holandii. To bêdzie niezwykle
widowiskowy akcent muzyczny i potwierdzenie, ¿e
nowos¹deccy pogranicznicy stanowi¹ czêœæ historii naszego
miasta i s¹ jego ambasadorem, i symbolem, nie tylko w kraju,
ale równie¿ poza jego granicami. Koncert zapowiada siê tym
bardziej znakomicie, gdy¿ obie orkiestry mia³y okazjê wielokrotnie wspólnie koncertowaæ podczas zagranicznych
wyjazdów i festiwali, w tym miêdzy innymi w 2016 roku w Oslo
czy rok wczeœniej w Rotterdamie.
Sobota (8 lipca) to ju¿ prawdziwa muzyczna uczta, podczas
której nie zabraknie popowych, ale równie¿ rockowych
przebojów. Na scenie przed ratuszem wystapi¹ zespo³y Black
Light, Violka, a tak¿e Tomasz Wolak Rock Band. Nie mo¿e te¿
zabrakn¹æ znanych z najwiêkszych polskich wydarzeñ muzycznych artystów. Wœród nich zobaczymy Ewelinê Lisowsk¹,
a gwiazd¹ wieczoru - zespó³ Pectus. Cykl urodzinowych

koncertów rozpocznie siê o godzinie 16:00.
W niedzielê (9 lipca) na s¹deckim Rynku o godz. 19:00
wystawiony zostanie spektakl historyczny Romana
Ko³akowskiego pt. „Galeria Sandecjana", odwo³uj¹cy siê do
wspó³czesnoœci miasta i jego mieszkañców. Ca³oœæ zakoñczy
widowiskowy pokaz sztucznych ogni!
Jak podkreœla sam twórca spektaklu Roman Ko³akowski, to
bêdzie zupe³nie odmienny projekt artystyczny. – „Galeria Sandecjana" to poetycko-muzyczny spektakl, odwo³uj¹cy siê do
wspó³czesnoœci miasta i jego mieszkañców. Na multimedialnej
scenie na Rynku wyst¹pi¹ aktorzy, wokaliœci i muzycy wywodz¹cy siê z Nowego S¹cza, tutaj rozpoczynaj¹cy karierê artystyczn¹ lub mieszkaj¹cy w Nowym S¹czu i na S¹decczyŸnie –
wyjaœnia Roman Ko³akowski.
Wœród artystów na scenie przed ratuszem wyst¹pi¹ aktorki:
Katarzyna Ucherska, Katarzyna Zieliñska i Angelika
Kurowska; wokalistki: Natalia Zabrzeska, Ma³gorzata Sarata
i Majka Je¿owska, a tak¿e aktorzy: Piotr Piksa i Jerzy Schejbal.
Ca³oœæ wydarzenia poprowadzi legendarny Leszek Mazan,
a organizatorzy zadbali równie¿ o multimedialne niespodzianki
z udzia³em innych s³awnych s¹deckich postaci.
– Wszystkie piosenki s¹ oparte o autentyczne opowieœci s¹deczan. Spotka³em siê z ka¿dym z Wykonawców i rozmawialiœmy o ich dzieciñstwie, latach szkolnych, ulubionych
miejscach, bli¿szych i dalszych dziejach rodzin, s¹deckich
adresach, kolegach i przyjacio³ach. Piosenki bêd¹ bardzo osobiste, prawdziwe, przywo³uj¹ce rzeczywiste postaci, imiona,
nazwiska – mówi Roman Ko³akowski i dodaje: – Zaprosi³em
do wspó³pracy przy tworzeniu widowiska artystyczne zespo³y
z Nowego S¹cza, a nawet kibiców Sandecji. Kiedy przyjecha³em do Nowego S¹cza, by zaprezentowaæ Organizatorom pierwsz¹ wersjê scenariusza, dowiedzia³em siê, ¿e ca³e miasto
œwiêtuje wejœcie Sandecji do Ekstraklasy. Nie mog³em
pomin¹æ tego faktu i powsta³ specjalny utwór. Mam nadziejê,
¿e refren zabrzmi nie tylko na Rynku, ale zadomowi siê tak¿e
na stadionie pi³karskim.
Na scenie podczas widowiska na s¹deckim Rynku wyst¹pi¹
równie¿ aktorzy i wokaliœci Teatru Piosenki: Agata Klimczak,
Aleksandra Radwan, Zuzanna Zazulin, Grzegorz Bukowski,
Marcin K¹tny, Roman Ko³akowski oraz Orkiestra Teatru
Piosenki.

KRONIKA GOSPODARCZA

Kronika Gospodarcza
FAKRO uczestnikiem duñskiego spotkania
z Premier Beat¹ Szyd³o
9 czerwca br. w siedzibie organizacji „Confederation of Danish
Industry” – Konfederacji Duñskiego Przemys³u w Kopenhadze
odby³o siê spotkanie Premier Beaty Szyd³o z przedsiêbiorcami.
Grupê FAKRO reprezentowa³ Jon Tougaard, dyrektor handlowy FAKRO Dania.
W spotkaniu uczestniczy³o szesnastu przedstawicieli firm. Jego celem by³o przedstawienie wspó³pracy i biznesowych relacji
pomiêdzy Polsk¹ a Dani¹. Pochodz¹ca z Polski firma FAKRO
od czterech lat producent okien dachowych, schodów strychowych i dodatków, od czterech lat zdobywa tak¿e zaufanie
duñskich klientów. Produkty FAKRO sprzedawane s¹ w Danii
od 2002 roku, natomiast firma FAKRO Dania zosta³a za³o¿ona
na pocz¹tku 2013 roku. Prowadzi sprzeda¿ produktów marki
FAKRO za poœrednictwem sieci dealerskiej obejmuj¹cej
prawie 400 punktów sprzeda¿y.
Jak wiadomo z Dani pochodzi g³ówny konkurent firmy FAKRO.
Konkurencja, pod warunkiem, ¿e jest sprawiedliwa, jest bardzo
potrzebna. Dziêki niej firma rozwija siê, a klienci finalnie
otrzymuj¹ jeszcze lepsz¹ ofertê.

Nowy S¹cz najefektywniejszym miastem
i gmin¹ w polityce spo³ecznej
Miasto Nowy S¹cz odebra³o nagrodê za pierwsze miejsce
w kategorii "Efektów polityki spo³ecznej" w rankingu "Oceny
Aktywnoœci Gmin Subregionu S¹deckiego w 2016 roku".
Analizê co roku publikuje Fundacja S¹decka wraz z Instytutem
Ekonomicznym Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej
w Nowym S¹czu. Przygotowany przez zespó³ Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Zawodowej raport ma na celu przedstawienie
aktywnoœci gmin Subregionu S¹deckiego, który obejmuje 39
jednostek terytorialnych. Ranking ocenia efektywnoœæ gospodarcz¹, inwestycyjn¹ i spo³eczn¹ w oparciu o 4 podstawowe
kategorie - generowanie dochodów, pozainwestycyjn¹ dzia³alnoœæ gminy, aktywnoœæ inwestycyjn¹ gminy oraz efekty polityki spo³ecznej. Gminy oceniane s¹ na podstawie 24 wskaŸników.
W wygranej przez Nowy S¹cz kategorii "Efekty polityki spo³ecznej" drugie miejsce zajê³o miasto i gmina uzdrowiskowa
Krynica-Zdrój, a trzecie miejsce gmina Biecz. W najwa¿niejszej kategorii, podsumowuj¹cej wszystkie obszary aktywnoœci
gmin Subregionu S¹deckiego w 2016 roku, zwyciê¿y³o miasto
Muszyna, drugie miejsce zajê³a Mszana Dolna, podium zamyka Krynica-Zdrój.
W sk³ad zespo³u przygotowuj¹cego raport "Ocena Aktywnoœci
Gmin Subregionu S¹deckiego w 2016 roku" wchodz¹ dr Katarzyna Peter-Bombik, dr Marek Reichel, dr Honorata
Trzciñska, dr Mariusz Bo³oz, dr Oskar Kiercz, mgr Natalia
Jaœkiewicz, mgr Monika Makowiecka i mgr Judyta Witowska.

DAKO wyró¿nione
Podczas gali czwartej edycji konkursu TOPTEN Okna 2017 na
najlepsz¹ stolarkê budowlan¹, firma DAKO otrzyma³a wyró¿nienie w kategorii okna drewniane pionowe przyznane dla
okien z serii DDR-92.
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Nagrodzone okna DAKO DDR-92 to najbardziej presti¿owa
seria okien drewnianych, w pe³ni wykorzystuj¹ca niezwyk³¹
wartoœæ starannie wyselekcjonowanego, naturalnego surowca. Zaawansowana technologia u¿yta w produkcji okna zyska³a uznanie klientów, potwierdzone wyró¿nieniami ekspertów bran¿owych, a zastosowane rozwi¹zania pozwoli³y ju¿
dziœ osi¹gn¹æ wartoœci spe³niaj¹ce wymagania stawiane
budynkom wed³ug warunków technicznych 2021.
Konkurs TOPTEN Okna stanowi platformê, maj¹c¹ na celu pomoc inwestorom, projektantom, audytorom energetycznym
w wyborze najlepszej stolarki budowlanej pod wzglêdem
oszczêdnoœci energii i kosztów. W tegorocznej edycji konkursu
oceniano parametry opisane wg normy PN-EN 14351-1 oraz
produkty w oparciu o deklaracjê cech potwierdzonych przez
badania certyfikowanych jednostek, obiektywne testy i analizy,
opracowane przez niezale¿ne instytucje.

Papieski poci¹g z Nowego S¹cza
Poci¹g papieski skonstruowany przez s¹deck¹ firmê Newag,
kursowa³ pomiêdzy Bydgoszcz¹, Toruniem i W³oc³awkiem
w ramach œwiêta województwa kujawsko-pomorskiego. Pojawienie siê specjalnego sk³adu na torach zwi¹zane by³o z rocznicami pielgrzymek Jana Paw³a II do miast regionu.
Poci¹g papieski pierwotnie kursowa³ na trasie Kraków-Wadowice, a przez trzy ostatnie dni wozi³ mieszkañców i goœci naszego województwa, którego patronem jest w³aœnie œw. Jan
Pawe³ II. Na dworcach kolejowych w Toruniu i Bydgoszczy poci¹g by³ otwarty dla zwiedzaj¹cych. Zosta³ zbudowany przez
spó³kê Newag S.A. Nowy S¹cz. Pojazd jest specjalnie oznaczony barwami papieskimi i ma 152 fotele dla podró¿uj¹cych.
Jest równie¿ przygotowany do przewozu osób niepe³nosprawnych. Korzystaj¹cy ze specjalnych kursów w rozk³adzie
podró¿ni mogli podczas jazdy ogl¹daæ filmy o papie¿u-Polaku,
jak równie¿ wys³uchali audycji o jego pontyfikacie. Te dostêpne
by³y równie¿ w wersjach obcojêzycznych. Obecnie w³aœcicielem poci¹gu s¹ Przewozy Regionalne.
Idea uruchomienia takiego poci¹gu zrodzi³a siê podczas pielgrzymki kolejarzy do sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego w £agiewnikach, jako podziêkowanie papie¿owi Janowi Paw³owi II
za jego pontyfikat. Swój regularny kurs na trasie KrakówWadowice rozpocz¹³ 31 marca 2006 r., a zakoñczy³ we wrzeœniu 2009 r. Obecnie uruchamiany jest na specjalne okazje
oraz wynajmowany na zamówienie. 27 maja 2006 r., w trakcie
drogi z £agiewnik do Krakowa, pojazd pob³ogos³awi³ papie¿
Benedykt XVI.

Koral „koktajlowy”
Lody Koktajlowe krówka-kuku³ka zwyciê¿y³y w 16. edycji konkursu „Hit Handlu” w kategorii Lody Impulsowe. S¹ tym samym
najlepiej sprzedaj¹cym siê produktem w tej kategorii.
Wyró¿nienie „Hit Handlu 2017” zosta³o przyznane ju¿ wielokrotnie nagradzanemu produktowi marki Koral, Lodom
Koktajlowym krówka-kuku³ka o objêtoœci 220 ml.
- Jest nam niezmiernie mi³o, ¿e nasze Lody Koktajlowe s¹ doceniane zarówno przez konsumentów, jak i bran¿ê. „Hit
Handlu” to trzecie z kolei odznaczenie dla naszego flagowego
produktu. Dziêkujemy – mówi Piotr G¹siorowski, Dyrektor
Marketingu PPL Koral.
Zwyciêzców wybrali detaliœci, czytelnicy magazynu „Handel",
którzy w sondzie telefonicznej wskazali najlepiej sprzedaj¹ce
siê w ich sklepach produkty w ponad 80 kategoriach. Badanie
dotyczy³o okresu 12 miesiêcy i zakoñczy³o siê 31 marca 2017 r.

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

Fot. SUP

ZAREJESTRUJ SIÊ PRZEZ INTERNET!

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

2. kliknij w baner
“elektroniczna
rejestracja”

3. wype³nij formularz
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OG£OSZENIE
Informujemy, ¿e od 30 czerwca 2017r. do 31 lipca 2017 r. Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie bêdzie
prowadzi³ nabór wniosków na projekty zwi¹zane z opracowaniem strategii zarz¹dzania wiekiem u pracodawcy w tym mo¿liwoœci realizacji szkoleñ i doradztwa w tym zakresie oraz wdro¿enie
opracowanego programu (jego elementu).
W ramach projektu mo¿na otrzymaæ dofinansowanie na
szkolenia i/lub doradztwo z zakresu:
1. Opracowania strategii zarz¹dzania wiekiem u pracodawcy,
a nastêpnie wdro¿enie jej elementu (w przypadku pracodawców, którzy nie posiadaj¹ opracowanej strategii zarz¹dzania wiekiem na dzieñ przyst¹pienia do projektu);
2. Wdro¿enie wybranego/ch elementów (narzêdzi) strategii zarz¹dzania wiekiem (w przypadku pracodawców, którzy posiadaj¹ opracowan¹ strategiê zarz¹dzania wiekiem na dzieñ
przyst¹pienia do projektu.
Dodatkowo w ramach projektu mo¿esz uzyskaæ œrodki finansowe na doposa¿enie/wyposa¿enie stanowisk pracy zgodnie
z potrzebami zg³aszanymi przez uczestników/pracodawców
maj¹ce na celu zapewnienie ergonomii lub bezpieczeñstwa
stanowiska pracy oraz utrzymanie zatrudnienia, szczególnie
przez pracowników dojrza³ych (powy¿ej 50 r.¿).
Wnioski mog¹ sk³adaæ wszystkie podmioty: z wy³¹czeniem
osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadz¹cych dzia³alnoœci
gospodarczej lub oœwiatowej na podstawie przepisów
odrêbnych) w szczególnoœci:
• przedsiêbiorcy,
• instytucje otoczenia biznesu,
• partnerzy spo³eczni i gospodarczy,
• organizacje pozarz¹dowe.
Powy¿szy katalog dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak i partnera/ów.
Odbiorcy wsparcia: pracodawcy (z wy³¹czeniem du¿ych
przedsiêbiorstw) oraz ich pracownicy (w szczególnoœci pracownicy powy¿ej 50 r.¿).

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:

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.
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CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
w Nowym S¹czu
zaprasza do korzystania ze swoich us³ug

