S¹decki
S¥DECKI URZ¥D PRACY

RYNEK PRACY
Fot.: SUP

MIESIÊCZNIK POŒWIÊCONY SYTUACJI NA RYNKU PRACY W NOWYM S¥CZU Nr 6 (76) czerwiec 2017 ISSN 2084-5006

Zmiany w obszarze kszta³cenia zawodowego, a potrzeby rynku pracy

W numerze przeczytamy równie¿:
> Kucharz potrzebny od zaraz – analiza
> Powroty z zagranicy – poradnik
> Wyró¿nienie dla S¹deckiego Urzêdu Pracy
> Bezrobocie w Nowym S¹czu (czerwiec)
> Kronika gospodarcza
Statystyki, analizy, opracowania

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

Egzemplarz bezp³atny

2
S¹decki Rynek Pracy Nr 6 (76) czerwiec 2017

SZANOWNI PAÑSTWO!

W aktualnym numerze znajd¹ Pañstwo relacjê z wydarzenia,
które mia³o miejsce w nowos¹deckim “Sokole” – Transgranicznych Targów Pracy, Edukacji i Przedsiêbiorczoœci. Podczas
Targów s¹deczanie mieli okazjê zapoznaæ siê z aktualnymi
ofertami pracy oraz z sytuacj¹, jaka ma miejsce na naszym rynku pracy.
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
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
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Oddajê w Pañstwa rêce ostatni numer S¹deckiego Rynku
Pracy, który uka¿e siê podczas sprawowania przeze mnie
funkcji dyrektora S¹deckiego Urzêdu Pracy. ¯egnam siê z pracownikami i z Urzêdem, którym kierowa³am od lipca 1990 roku.
Po 45-iu latach pracy, w tym 27-miu w publicznych s³u¿bach
zatrudnienia, przechodzê na emeryturê. Zamykam ju¿ pewien
etap ¿ycia zawodowego. Chcia³am wszystkim za ten wyj¹tkowy
okres w moim ¿yciu serdecznie podziêkowaæ.

Dyrektor SUP, Stanis³awa Skwar³o
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Kszta³cenie zawodowe,
a potrzeby rynku pracy – konferencja
W oœrodku szkoleniowym w Têgoborzy odby³a siê konferencja pn.: „Zmiany w obszarze kszta³cenia
zawodowego w kontekœcie potrzeb rynku pracy". Spotkanie zorganizowano w ramach Partnerstwa na
Rzecz Lokalnego Rynku Pracy w Mieœcie Nowym S¹czu, Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta
Nowego S¹cza oraz Programu Promocji Zatrudnienia.

U

Nastêpnie g³os zabra³a Pani Stanis³awa Skwar³o, dyrektor
S¹deckiego Urzêdu Pracy. Scharakteryzowa³a ona i przybli¿y³a aktualn¹ sytuacjê na s¹deckim rynku pracy. Zwróci³a szczególn¹ uwagê na fakt spadku stopy bezrobocia w Nowym S¹czu
poni¿ej poziomu 5 procent oraz na rekordowo nisk¹ liczbê
zarejestrowanych osób bezrobotnych – 2220 osób. Opieraj¹c
siê na analizach ró¿nych instytucji, wskaza³a, ¿e 45 procent
przedsiêbiorców w Polsce ma problem ze znalezieniem
pracownika. Poinformowa³a równie¿, z czego wynikaj¹ problemy braku osób do pracy w Nowym S¹czu. Na zakoñczenie
omówi³a sytuacjê obcokrajowców chc¹cych podj¹æ
zatrudnienie w Nowym S¹czu. – W ci¹gu 2016 roku do S¹deckiego Urzêdu Pracy wp³ynê³o 26570 wniosków pracodawców
o chêci zatrudnienia obcokrajowców do pracy – mówi³a Pani
dyrektor. – Na dzieñ 23 czerwca br. mamy ich ju¿ 15694. Warto

jednak zaznaczyæ, ¿e firmy, które funkcjonuj¹ w Nowym S¹czu
i sk³adaj¹ u nas stosowne wnioski, nie zawsze zatrudniaj¹ obcokrajowców tutaj – doda³a.
Nastêpnie g³os zabra³a przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej, Pani Emilia Maciejewska, naczelnik Wydzia³u Kszta³cenia Zawodowego w Departamencie Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego MEN, która przybli¿y³a
zebranym goœciom plany i oczekiwania w zwi¹zku ze zmianami w polskim systemie edukacji zawodowej.
Kolejnym punktem konferencji by³o wyst¹pienie Pani Barbary
Or³owskiej, kierownik Dzia³u Doskonalenia i Doradztwa
MCDN w Nowym S¹czu pt.: „Rola pracodawców w rozwijaniu
doradztwa zawodowego w szko³ach”.
Po wyst¹pieniu Pani Or³owskiej g³os zabra³a Bo¿ena
Damasiewicz, prezes Fundacji „Pomyœl o przysz³oœci", która
w panelu dyskusyjnym przybli¿y³a szereg problemów i proponowanych rozwi¹zañ systemowych w ramach kszta³cenia m³odzie¿y, w tym kszta³cenia zawodowego. W panelu uczestniczyli: Urszula Durañska – przedstawiciel firmy Wiœniowski,
Piotr Litwiñski – firma Litwiñski, Marek Gunia – firma Batim,
Pawe³ Ko³bon – firma Fakro, Emilia Maciejewska – Ministerstwo Edukacji Narodowej, Marian Górnicki – Wydzia³
Edukacji Urzêdu Miasta w Nowym S¹czu, dr Marek Reichel –
prorektor Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Nowym
Fot.: SUP

roczystego otwarcia konferencji w imieniu Lidera Partnerstwa na Rzecz Lokalnego Rynku Pracy, Ryszarda
Nowaka, dokona³ Pan Leszek Langer. – Niezmiernie
mi mi³o powitaæ bardzo licznie zebranych goœci, których
obecnoœæ potwierdza chêæ i starania nas wszystkich. Niestety,
nie móg³ tego osobiœcie dokonaæ Pan Prezydent w zwi¹zku z licznymi, wczeœniej zaplanowanymi spotkaniami – mówi³ Pan
Leszek Langer. – Wyzwania, jakie stawia przed nami
rzeczywistoœæ, niew¹tpliwie wp³ywaj¹ na nasz rynek pracy.
Postaramy siê dzisiaj odpowiedzieæ na szereg kluczowych
rozwi¹zañ proponowanych przez firmy prywatne oraz
instytucje pañstwowe – doda³.

Zaproszeni goœcie oraz paneliœci konferencji „Kszta³cenie zawodowe, a potrzeby rynku pracy”
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S¹czu, Anna Pasternak – kierownik Zespo³u Obs³ugi Instytucji
Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Krakowie, Alina
Marek – Dyrektor Wydzia³u Przedsiêbiorczoœci i Funduszy
Europejskich Urzêdu Miasta w Nowym S¹czu.

Na zakoñczenie konferencji, w zwi¹zku z odejœciem Pani
Stanis³awy Skwar³o na emeryturê, liczne delegacje serdecznie
podziêkowa³y za 27 lat wspó³pracy z s¹deckimi firmami i instytucjami.

Fot.: SUP

Wœród licznie zgromadzonych uczestników konferencji, oprócz

przedstawicieli Urzêdu Miasta w Nowym S¹czu oraz miejskich
spó³ek, znaleŸli siê równie¿ lokalni pracodawcy, przedstawiciele uczelni wy¿szych oraz ZUS-u.

Stanis³awa Skwar³o odbiera okolicznoœciowy upominek od wiceprezydenta Jerzego Gwi¿d¿a

Wyró¿nienie dla S¹deckiego Urzêdu Pracy

Konferencja poœwiêcona by³a zagadnieniom informatycznym
i nowym rozwi¹zaniom, które bêd¹ wprowadzane w niedalekiej
przysz³oœci w urzêdach pracy. Przeprowadzono panele
obejmuj¹ce m.in. tak¹ tematykê jak: digitalizacja dokumentów
w Urzêdach Pracy, nowoczesne rozwi¹zania IT, bezpieczeñstwo przede wszystkim, czyli jak zwiêkszyæ bezpieczeñstwo organizacji.
Bardzo mi³ym akcentem konferencji by³o uhonorowanie przez
Sekretarza Stanu Stanis³awa Szweda i Podsekretarza Stanu
Bartosza Marczuka w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki
Spo³ecznej S¹deckiego Urzêdu Pracy, jako jednego z kilku wyró¿nionych wœród 340 urzêdów w kraju, pami¹tkow¹ statuetk¹
w podziêkowaniu za zaanga¿owanie w kreowaniu nowocze-

snych rozwi¹zañ informatycznych Publicznych S³u¿b Zatrudnienia.

Okazjonalny grawer wrêczony
przez Sekretarza Stanu
w MRPiPS Stanis³awa Szweda

Fot.: SUP

W dniach 27-28 czerwca br. odby³a siê w Warszawie konferencja Publicznych S³u¿b Zatrudnienia
zorganizowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej. Wziêli w niej udzia³ wziêli
m..in.: Sekretarz Stanu w MRPiPS Stanis³aw Szwed, dyrektorzy i pracownicy Departamentów:
Informatyki, Funduszy i Rynku Pracy, przedstawiciele ZUS, a tak¿e dyrektorzy i informatycy z Powiatowych Urzêdów Pracy z ca³ego kraju.
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Powroty z pracy za granic¹
Wiele osób, korzystaj¹c z wakacji, decyduje siê na podjêcie sezonowego zatrudnienia poza granicami
naszego kraju. Decyzja o wyjeŸdzie najczêœciej zwi¹zana jest z wy¿szymi zarobkami ni¿ w Polsce, b¹dŸ
te¿ chêci¹ doszlifowania jêzyka obcego. Trzeba jednak pamiêtaæ o tym, ¿e nie tylko wyjazd, ale
równie¿powrót do kraju wi¹¿e siê z pewnymi niezbêdnymi formalnoœciami.
Wyjazd do pracy za granicê na sezon wakacyjny to czêsta
forma podreperowania domowego bud¿etu wœród wielu
m³odych ludzi. Ju¿ w chwili wyjazdu nale¿y pomyœleæ o powrocie do kraju, wszystko odpowiednio wczeœniej zaplanowaæ.
W przypadku, gdy wiemy, jaki okres czasu bêdziemy
pracowaæ, nale¿y zastanowiæ siê na tym, jaki œrodek transportu
wybraæ: autobus, poci¹g, samolot, samochód.
Wybieraj¹c autobus, poci¹g lub samolot warto wczeœniej
ustaliæ datê i zarezerwowaæ bilet powrotny. Bardzo czêsto
zdarza siê tak, ¿e bilet „tam i z powrotem” jest tañszy ni¿ w jedn¹ stronê. W przypadku, gdy nie dokonamy odpowiednich
rezerwacji wczeœniej, mo¿e siê okazaæ, ¿e chc¹c wróciæ na
przyk³ad pod sam koniec wakacji nie bêdzie wolnych miejsc.
Pamiêtaj! Nie tylko ty wyje¿d¿asz i wracasz! Wybieraj¹c
samochód nale¿y sprawdziæ aktualne ubezpieczenie, stan
samochodu oraz jego wyposa¿enie. Nawet, je¿eli odleg³oœæ
nie jest du¿a, a pojazd nie bêdzie u¿ytkowany za granic¹, nie
warto ryzykowaæ, ¿e w momencie powrotu oka¿e siê, ¿e
dokumenty s¹ niewa¿ne albo zapasowa opona pozosta³a
w gara¿u.

Je¿eli twoje zatrudnienie poza granicami kraju by³o d³u¿sze
i planujesz ubiegaæ siê o prawo do zasi³ku po powrocie do
Polski (rejestruj¹c siê jako bezrobotny), sposób rozwi¹zania
umowy z pracodawcami w okresie 6 miesiêcy przed rejestracj¹
w powiatowym urzêdzie pracy bêdzie mia³ wp³yw na to, po
jakim czasie zasi³ek bêdzie ci przys³ugiwa³. W sytuacji, gdy
umowa zostanie rozwi¹zana na mocy porozumienia stron lub
za wypowiedzeniem ze strony pracownika, zasi³ek, jeœli przys³uguje, przyznawany jest po 90 dniach od dnia rejestracji
i okres jego pobierania ulega skróceniu o 90 dni. Jeœli umowê
wypowie pracodawca, up³ynie okres jej obowi¹zywania lub
wygaœnie – zasi³ek przyznany zostanie od dnia rejestracji, na
pe³ny okres.
W sytuacji, gdy dopiero po rejestracji w powiatowym urzêdzie
pracy zaczniesz ubiegaæ siê o formularz U1 (wniosek potwierdza okresy zatrudnienia i ubezpieczenia przebyte w krajach UE oraz EOG) lub bêdzie to dokonywane za poœrednictwem Wojewódzkiego Urzêdu Pracy, czas oczekiwania na
zasi³ek zostanie wyd³u¿ony.

Podejmuj¹c pracê nale¿y tak¿e porozmawiaæ z pracodawc¹
o rozwi¹zaniu umowy i ostatniej wyp³acie. Jasno okreœlone
warunki dot. zakoñczenia zatrudnienia i rozwi¹zania umowy
oraz sposobu p³atnoœci ustalone na pocz¹tku u³atwi¹ relacje.
Warto równie¿ poprosiæ o referencje, które mog¹ pomóc w znalezieniu pracy w Polsce. Pamiêtajmy, ¿e wystawienie referencji
nie jest obowi¹zkiem dotychczasowego pracodawcy, dlatego
wa¿ne jest rozstanie siê z nim w dobrej atmosferze.

“

Sposób rozwi¹zania umowy o pracê
z zagranicznym pracodawc¹ ma wp³yw
na okres pobierania zasi³ku
oraz datê przyznania prawa do zasi³ku.

Nie wszyscy wyje¿d¿aj¹cy zdaj¹ sobie sprawê z tego, jak
wa¿ne jest ubezpieczenie zdrowotne. Nawet je¿eli na czas
trwania umowy pracodawca zapewnia œwiadczenia, warto
dodatkowo siê zabezpieczyæ, gdy¿ umowa nie obowi¹zuje na
czas dojazdu do miejsce pracy ani równie¿ na okres powrotu.
Legalna praca za granic¹, nawet je¿eli jest sezonowa, podlega
opodatkowaniu. Aspekt ten jest bardzo wa¿ny i nale¿y przygotowaæ odpowiednie dokumenty, aby w momencie rozliczania
siê nie by³o komplikacji i problemów.

Planuj¹c powrót do kraju warto równie¿ skorzystaæ z portalu
powroty.gov.pl, gdzie portal powroty podpowie ci jak za³atwiæ
formalnoœci zwi¹zane z powrotem do kraju, jak¹ pomoc
mo¿esz uzyskaæ w urzêdzie pracy; jak transferowaæ zasi³ek
z zagranicy do Polski. Dodatkowo za poœrednictwem portalu
mo¿esz liczyæ na pomoc w poszukiwaniu pracy, porady
ekspertów, informacje o mo¿liwoœciach pozyskania œrodków
m.in. na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej.
W nastêpnym wydaniu miesiêcznika przypomnimy szczegó³y
dotycz¹ce uzyskania zasi³ku po pracy wykonywanej za
granic¹.
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Kucharz potrzebny od zaraz
Analizuj¹c Barometr zawodów 2017 zrealizowany przez Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie, który
zosta³ przygotowany m.in. przy wspó³pracy z S¹deckim Urzêdem Pracy, zauwa¿amy, ¿e w sk³ad
zawodów deficytowych wchodzi zawód kucharz (kod zawodu 512001). Potwierdzaj¹ to analizy, które
obejmuj¹ zarówno obszar Polski, Ma³opolski, powiat nowos¹decki i samo miasto Nowy S¹cz.
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.

dzaju dzia³ania, maj¹ce na celu znalezienia odpowiedniej
osoby. Zainwestowa³em w og³oszenia w lokalnych mediach,
w Internecie czy prowadz¹c rekrutacjê szeptan¹. Uda³o mi siê
znaleŸæ tak¹ osobê. By³o to niezmiernie trudne, ale teraz wiem,
¿e nale¿y we wszelkie mo¿liwe sposoby inwestowaæ w dobrego pracownika. Staram siê czêsto, oczywiœcie jak to tylko
mo¿liwe wysy³aæ go na ró¿ne szkolenia, warsztaty. Kontakt
z osobami z „bran¿y” znacz¹co wp³ywa na udoskonalanie
i rozwijanie mo¿liwoœci kulinarnych – to w dzisiejszych czasach, a szczególnie w tej bran¿y jest niezmiernie wa¿ne – dodaje.

– W bran¿y gastronomicznej jestem od 2007 roku. Pierwsz¹ restauracj¹, któr¹ otworzy³em by³a „Poczekalnia” mieszcz¹ca siê
przy ul. Nawojowskiej w Nowym S¹czu. Na pocz¹tku funkcjonowania nie mia³em wiêkszego problemu ze znalezieniem
osób, chc¹cych podj¹æ zatrudnienie w tym zawodzie. Wymagania pracowników by³y na normalnym poziomie, zatrudnione
osoby w sposób zadowalaj¹cy wype³nia³y swoje obowi¹zki.
Przez kilka lat utrzymywa³em bardzo wysoki poziom œwiadczonych us³ug. Wp³yw na to mia³ zatrudniony personel – mówi
Wojciech Duch, w³aœciciel firmy. – Niestety, z biegiem lat zaczê³y siê problemy zwi¹zane z utrzymaniem pracownika,
póŸniej z osobami chêtnymi do pracy w tym zawodzie.
Oczywiœcie na rynku pracy by³o sporo osób chc¹cych podj¹æ
siê roli kucharza, niestety z powodu braku ich wykszta³cenia
w tym zawodzie i przede wszystkim doœwiadczenia pojawi³y siê
problemy z menu. Klienci stopniowo zauwa¿ali ró¿nicê w jakoœci podawanych dañ i w zwi¹zku z tym zmuszony by³em
zamkn¹æ dzia³alnoœæ – dodaje Pan Wojciech.

Analizuj¹c sytuacje, w S¹deckim Urzêdzie Pracy na chwilê
obecn¹ zg³oszono chêæ zatrudnienia 26 osób na tym stanowisku. W rejestrach SUP s¹ 32 osoby, które spe³niaj¹ kryteria wykonywania tego zawodu. Statystyki wykazuj¹, ¿e osób,
które mog³yby podj¹æ zatrudnienie jest sporo. Jednak nale¿y
wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e osoby które ukoñczy³y szko³y i wykszta³ci³y siê w zawodzie kucharza nie wyra¿aj¹ chêci i zgody
na podjêcie zatrudnienia w tym zawodzie. Za poœrednictwem
Urzêdu korzystaj¹ z ró¿nych form dokszta³ceñ i szkoleñ, przebran¿awiaj¹c siê.

Na s¹deckim rynku pracy coraz trudniej o dobrego i doœwiadczonego kucharza. – Po
doœwiadczeniach zwi¹zanych z restauracj¹
„Poczekalnia” postanowi³em otworzyæ now¹
firmê – tym razem pod
nazw¹ Catering Domino. Wiele czynnoœci
zwi¹zanych z przygotowaniem posi³ków robi³em osobiœcie, jednoczeœnie nie ustawa³em w próbach znalezienia nowego, dobrego pracownika – mówi
Wojciech Duch. – Prowadzi³em ró¿nego ro-

Kolejnym czynnikiem, który wp³ywa na problemy ze znalezieniem pracownika jest to, i¿ osoby maj¹ce jakieœ doœwiadczenie „na kuchni” pracowa³y tam w charakterze pomocy
kuchennej. Pracodawcy sk³adaj¹cy oœwiadczenia chêci
zatrudnienia pracownika szukaj¹ osób do pracy samodzielnej,
posiadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje i doœwiadczenie. A z tym
problem ma nie tylko bran¿a gastronomiczna…
W kolejnym wydaniu S¹deckiego Rynku Pracy przyjrzymy siê
kolejnemu zawodowi deficytowemu jakim jest monter okien
i szklarz.

Fot.: Pixabay.com

Kucharz sporz¹dza ró¿nego rodzaju potrawy, napoje i desery
z zastosowaniem narzêdzi, maszyn i urz¹dzeñ w zak³adach
gastronomicznych i przedsiêbiorstwach zajmuj¹cych siê
przygotowywaniem i produkcj¹ wyrobów, i pó³produktów
kulinarnych. Zajmuje siê tak¿e przechowywaniem ¿ywnoœci,
sporz¹dza i ekspediuje potrawy i napoje. Znany od wieków i
niezbêdny, ale do niedawna zwykle pozostaj¹cy w cieniu. Od
paru lat zawód kucharza staje siê coraz bardziej doceniany. Tak
w skrócie mo¿na zdefiniowaæ ten zawód.

Drug¹ grup¹ s¹ osoby starsze, które z racji wieku utraci³y
zdolnoœci do wykonywania tego niew¹tpliwie trudnego
zawodu. Praca kucharza jest ciê¿ka, w specyficznych
warunkach, a stres i ci¹g³a presja czasu z pewnoœci¹ nie
u³atwiaj¹ wykonywania tego zawodu. Osoby te poszukuj¹
pracy l¿ejszej, nie wymagaj¹cej takiego poœwiêcenia.

Zawód kucharz to wbrew pozorom bardzo ciê¿ka i wymagaj¹ca praca, pod ci¹g³¹ presj¹ czasu...
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Kronika Gospodarcza
Kolejnych 10 zespo³ów sprzedanych
Województwo zachodniopomorskie skorzysta³o z mo¿liwoœci
zamówienia kolejnych 10 elektrycznych zespo³ów trakcyjnych
(EZT) od Newagu – poda³a spó³ka w komunikacie. £¹czna wartoœæ opcji wynosi 122,71 mln z³ netto, a wartoœæ ca³ej umowy
pomiêdzy Województwem Zachodniopomorskim i Newagiem,
wzros³a do 326,61 mln z³. Newag dostarczy dodatkowe 10 EZT
nie póŸniej ni¿ do 20 grudnia 2020 r.
We wrzeœniu 2016 Newag zawar³ umowê z województwem zachodniopomorskim na dostawê 17 elektrycznych zespo³ów
trakcyjnych. Ówczesna wartoœæ umowy wynios³a 203,9 mln z³
netto. Dodatkowo zamawiaj¹cy mia³ prawo skorzystaæ z opcji
na zamówienie dodatkowych 10 zespo³ów, któr¹ obecnie wykorzysta³, a wiêc ³¹czna wartoœæ umowy wzros³a do 326,61 mln
z³.

67. miejsce przypisano Józefowi i Marianowi Koralom z maj¹tkiem szacowanym na 579 mln z³ (rok temu byli na 77. pozycji
z 350 mln z³ maj¹tku). To spory wzrost, ale warto pamiêtaæ, ¿e
bracia Koralowie w 2010 roku byli na 18. miejscu, z maj¹tkiem
ocenionym a¿ na 1,2 miliarda z³otych.
Roman Kluska, twórca s³ynnego przed laty Optimusa ma
maj¹tek szacowany przez „Wprost” na 340 mln z³ (czwarty rok
z rzêdu na tê sam¹ kwotê) i zajmuje wg tygodnika 91 miejsce.
W latach 1995-1998 Kluska w rankingach „Wprost” by³
umieszczany w pierwszej dziesi¹tce. „Odszed³ od twardego
biznesu i zaj¹³ siê swoim hobby, czyli produkcj¹ ekologicznej
¿ywnoœci” – pisz¹ o nim twórcy zestawienia.

FAKRO partnerem projektu domów e4
Firma FAKRO zosta³a partnerem projektu koncepcji domów
e4. Projekt e4 to energooszczêdnoœæ po³¹czona z wysokim
komfortem mieszkania oraz estetyk¹ architektury budynku.

Budowlana marka roku
Centrum Badañ i Analiz Rynku og³osi³o wyniki Rankingu Budowlana Marka Roku 2017. XIII edycja Gali B odby³a siê
w hotelu VeneciaPalace w Micha³owicach k. Warszawy.
Firma WIŒNIOWSKI po raz kolejny znalaz³a siê na najwy¿szych pozycjach Rankingu, zdobywaj¹c wiele presti¿owych
nagród.
Nagrody przyznawane s¹ markom, które od wielu lat cenione
s¹ przez wykonawców. W tym roku produkty firmy WIŒNIOWSKI zyska³y tytu³y: Z³oty Champion Roku 2017 w kategorii
bramy gara¿owe; Z³ota Budowlana Marka Roku 2017 w kategorii bramy wjazdowe; Z³ota Budowlana Marka Roku 2017
w kategorii bramy gara¿owe oraz Srebrna Budowlana Marka
Roku 2017 w kategorii napêdy do bram.Wyniki Rankingu
potwierdzaj¹, ¿e firma WIŒNIOWSKI dostarcza produkty
najwy¿szej jakoœci, które ciesz¹ siê wielkim uznaniem wœród
profesjonalistów.
Gala Wrêczenia Nagród Budowlana Marka Roku to wa¿na
data w kalendarzu ka¿dego profesjonalisty bran¿y budowlanej.
Uzyskanie wyró¿nienia w rankingu oznacza bowiem du¿y
presti¿ dla laureatów. Sam raport stanowi zaœ doskona³e Ÿród³o
wiedzy o bie¿¹cym stanie sektora budowlanego i jego konkurencyjnoœci.

4 s¹deczan na liœcie tygodnika WPROST
Kazimierz Pazgan znalaz³ siê w tym roku na 21. miejscu sporz¹dzanego od pocz¹tku lat 90. zestawienia – najwy¿ej
spoœród s¹deckich milionerów. Oszacowano jego maj¹tek, podobnie jak w zesz³ym roku, na 900 mln z³ (wtedy da³o mu to 36.
pozycjê).
W 2016 r. w zestawieniu wy¿ej od Pazgana by³ Ryszard Florek.
Tym razem jest odwrotnie – na tegorocznej liœcie 100, twórca
Fakro sklasyfikowany zosta³ na 60. pozycji. Redakcja oszacowa³a maj¹tek Florka na 634 mln z³ (w zesz³ym roku by³ na 21.
pozycji z przypuszczalnym maj¹tkiem w wysokoœci 1,2 mld z³).

Technologia e4 gwarantuje energooszczêdne i zdrowe budownictwo, realizowane przy jednoczesnym poszanowaniu
œrodowiska oraz zachowaniu maksymalnego komfortu ¿ycia.
Celem projektu jest budowanie domów, które sprzyjaj¹
dobremu samopoczuciu mieszkañców, s¹ osadzone w polskich realiach finansowych, spo³ecznych, architektonicznych
i kulturowych, a tak¿e s¹ zgodne z Warunkami Technicznymi
na rok 2021.
Pomys³odawc¹ koncepcji e4 jest firma Wienerberger, która do
udzia³u w projekcie zaprosi³a – jako partnerów – firmy: FAKRO
i Viessmann. – Wszystkie nasze produkty tworzymy z pasj¹
i z chêci¹ zapewnienia klientowi wysokiego komfortu u¿ytkowania, a przede wszystkim lepszej jakoœci ¿ycia. Dlatego tworzymy produkty energooszczêdne, komfortowe, ³atwe w obs³udze i spe³niaj¹ce najwy¿sze normy. Koncepcja domu e4
idealnie wpisuje siê w nasz¹ filozofiê – mówi Ma³gorzata
Respekta-Paszkiewicz, starszy specjalista ds. wspó³pracy
z architektami FAKRO.

Rozwojowy Newag
Zarz¹d Newagu podj¹³ uchwa³ê o rozpoczêciu projektu prac
rozwojowych pt. „Pierwsza na œwiecie 4-osiowa lokomotywa
z zaawansowanymi spalinowo-elektrycznymi wielosystemowymi uk³adami napêdowymi zgodna z TSI 2014", poinformowa³a spó³ka. Szacowany ca³kowity koszt realizacji projektu
wynosi 31 199 903,57 z³. Projekt bêdzie realizowany w okresie
od 01.07.2017 do 28.02.2020 r.
Dysponuj¹c tego rodzaju lokomotyw¹, spó³ka bêdzie w stanie
rozszerzyæ dzia³alnoœæ w zakresie lokomotyw na rynku europejskim, oferuj¹c niedostêpny dotychczas na produkt. W ocenie spó³ki zapotrzebowanie na tego rodzaju produkt, poza Polsk¹, istnieje w szczególnoœci w krajach takich jak: Republika
Czeska, S³owacja i Niemcy.
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INFORMACJE

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
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Bezrobocie nadal spada
S¥DECKI URZ¥D PRACY

Kolejny miesi¹c z rzêdu statystyki w S¹deckim Urzêdzie Pracy wskazuj¹ spadek liczby
bezrobotnych zarejestrowanych w Urzêdzie Pracy. Z rejestrów SUP uby³y kolejne 142
osoby, a liczba bezrobotnych w ewidencji na koniec czerwca wynosi³a 2078 osób.
W stosunku do analogicznego okresu ubieg³ego roku liczba bezrobotnych spad³a
o 1090 osób.

M

aj¹c na uwadze trendy wystêpuj¹ce w poprzednich

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

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

niewielki wzrost udzia³u osób bezrobotnych. Urz¹d przygotowa³

s¹ dalszy spadek liczby zarejestrowanych

dla nich miêdzy innymi w ramach programu operacyjnego

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

Wiedza Edukacja Rozwój projekt „Aktywizacja osób m³odych

wsparcia realizowane przez S¹decki Urz¹d Pracy. Przypom-

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

nijmy, ¿e w ubieg³ym roku za poœrednictwem urzêdu pracê

mach którego przewidziano nastêpuj¹ce formy wsparcia: sta¿e

podjê³o 3281 osób (w tym podjêcie pracy niesubsydiowanej –

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

2349 osób).

œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej – 56 osób, bony na
zasiedlenie – 50 osób, prace interwencyjne – 16 osób.

ZAREJESTROWANI
Zdecydowana wiêkszoœæ zarejestrowanych w SUP to bez-

KOBIETY

robotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zaliczamy do nich

Kobiety stanowi¹ 58,9 proc. zarejestrowanych ogó³em. Udzia³

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

bezrobotnych kobiet w strukturze bezrobotnych wzrós³. Kobiety

sprawne i d³ugotrwale bezrobotne. Bezrobotni w szczególnej sy-

stanowi¹ wiêkszy odsetek zarejestrowanych oraz wiêcej z nich

tuacji stanowi¹ 86,3 proc. wszystkich zarejestrowanych. Warto

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

zauwa¿yæ, ¿e wskaŸnik ten w porównaniu z ostatnimi miesi¹-

osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy (59 proc.). Szcze-

cami nieznacznie spad³.

gólnie niepokoj¹ca jest statystyka d³ugotrwale bezrobotnych. Tu

Najwiêkszy udzia³ w strukturze bezrobotnych stanowi¹

gramach aktywizacji zawodowej bêdzie wiêc w pierwszej

d³ugotrwale bezrobotni, czyli pozostaj¹cy w rejestrze Urzêdu

kolejnoœci kierowane do tej grupy bezrobotnych.

kobiety stanowi¹ 60,9 proc. zarejestrowanych. Wsparcie w pro-

Pracy ³¹cznie przez okres ponad 12 miesiêcy w okresie
ostatnich 2 lat. Udzia³ tej grupy wynosi obecnie 50,2 proc. i jest to
g³ówny powód, dla którego osoby te aktywizowane s¹ w pier-

PODJÊCIA PRACY

wszej kolejnoœci.

W czerwcu pracê podjê³o 188 osób bezrobotnych (w maju –
214). Zdecydowana wiêkszoœæ to podjêcia pracy niesubsydiowanej, czyli bez wsparcia ze œrodków bêd¹cych w dyspozycji
urzêdu. Ponadto 123 osoby straci³y status bezrobotnego
w zwi¹zku z niepotwierdzeniem gotowoœci do podjêcia pracy
(najczêœciej oznacza niezg³oszenie siê do doradcy klienta w wy-

“

znaczonym terminie), a kolejnych 47 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
realizowanego przez SUP projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i wiêcej pozostaj¹cych bez pracy w Mieœcie Nowym

W czerwcu pracê podjê³o 188 osób
bezrobotnych (w maju – 214). Zdecydowana
wiêkszoœæ to podjêcia pracy niesubsydiowanej,
czyli bez wsparcia ze œrodków bêd¹cych
w dyspozycji urzêdu.
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listê czynnoœci, które maj¹ wykonaæ obydwie strony, zarówno
bezrobotny, jak i urz¹d. IPD przygotowuj¹ doradcy klienta.
Wzrós³ odsetek osób uprawnionych do zasi³ku dla bezrobotnych. W koñcu czerwca prawo do tego œwiadczenia mia³o

2069 osób zarejestrowanych w SUP ma ustalony profil pomocy.

16,6 proc. ogó³u zarejestrowanych; w poprzednim miesi¹cu

Ka¿demu bezrobotnemu przypisany zostaje jeden z trzech

ponad jeden punkt procentowy mniej (15,5). Przypomnijmy:

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

¿eby uzyskaæ prawo zasi³ku trzeba (w najwiêkszym upro-

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

szczeniu) przepracowaæ minimum 12 miesiêcy w ci¹gu

korzystaæ z wiêkszoœci form wsparcia do III, gdzie wsparcie ma

osiemnastu poprzedzaj¹cych datê rejestracji i osi¹gaæ w tym

charakter specjalistyczny, np. w postaci Programu Aktywizacja

czasie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracê. Chara-

i Integracja.

kterystyka wspó³czesnego rynku pracy nie pozwala w wielu

“

wypadkach na osi¹gniêcie tego kryterium.

Wzrós³ odsetek osób uprawnionych do
zasi³ku dla bezrobotnych. W koñcu czerwca
prawo do tego œwiadczenia mia³o 16,6 proc.
ogó³u zarejestrowanych; w poprzednim
miesi¹cu ponad jeden punkt procentowy
mniej (15,5).

Wiêkszoœæ bezrobotnych w SUP, 1370 osób, ma ustalony II
profil pomocy. Co trzeci bezrobotny to osoba oddalona od rynku
pracy, zaliczana do III profilu wsparcia (626 osób). Bezrobotnych wymagaj¹cych minimalnego wsparcia s¹ zaledwie 73
osoby.

STOPA BEZROBOCIA W NOWYM S¥CZU
4,8 proc. – tyle wynios³a stopa bezrobocia rejestrowanego
w Nowym S¹czu wynios³a w koñcu kwietnia 2017 r. (ostatnie
dane G³ównego Urzêdu Statystycznego).

PRACODAWCY
W czerwcu pracodawcy z³o¿yli w SUP 241 ofert pracy i aktywizacji zawodowej. To o 40 wiêcej ni¿ w maju (201 ofert).

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

W dniu przygotowywania materia³u, tj. 7 lipca, pracodawcy ofe-

okresie ubieg³ego roku stopa bezrobocia w naszym mieœcie by-

rowali na stronie internetowej S¹deckiego Urzêdu Pracy 75

³a o 2,3 punktu procentowego wy¿sza.

wolnych miejsc zatrudnienia. Wiêkszoœæ ofert zwi¹zana by³a
z transportem i logistyk¹, produkcj¹ i us³ugami oraz handlem.

Spadek stopy bezrobocia w maju nast¹pi³ solidarnie we wszy-

Pracodawcy oferowali przewa¿nie pojedyncze miejsca pracy,

stkich powiatach subregionu nowos¹deckiego, obejmuj¹cego

rzadko by³o ich kilka.

trzy powiaty ziemskie, i wynosi³: nowos¹decki (9,3 p. proc.),
gorlicki (7,4 p. proc.) i limanowski (9,2 p. proc.).

Stale poszukiwani s¹ kierowcy ci¹gników siod³owych. O¿ywienie widaæ w handlu, pracodawcy poszukuj¹ sprzedawców,

Pod wzglêdem poziomu bezrobocia rejestrowanego miasto

przedstawicieli handlowych i kierowników sklepów. Czêœæ

Nowy S¹cz jest nieprzerwanie liderem w podregionie nowos¹-

z tych ofert dotyczy zorganizowania sta¿u.

deckim. Ró¿nica pomiêdzy Nowym S¹czem, a pozosta³ymi
powiatami siêga kilku punktów procentowych.

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 czerwcu przygotowano indywidualne plany dzia³ania (IPD)
dla kolejnych 270 bezrobotnych. Praktycznie wszyscy bezrobotni zarejestrowani w SUP realizuj¹ Indywidualny Plan
Dzia³ania. Przypomnijmy, ¿e IPD to nic innego jak nakreœlenie
œcie¿ki powrotu osoby bezrobotnej na rynek pracy i zawiera
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Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu jest ni¿sza w porównaniu

W ca³ej Unii Europejskiej wskaŸnik ten wyniós³ 7,8% w maju –

do Ma³opolski (6 proc.) i kraju (7,4 proc.). Porównywalny z No-

bez zmian wobec poprzedniego miesi¹ca i wobec 8,7% rok

wym S¹czem pod wzglêdem potencja³u demograficznego

wczeœniej.

i gospodarczego Tarnów notuje stopê bezrobocia na poziomie
6,6 proc.

Najni¿sze bezrobocie wœród krajów UE notowane jest w Czechach (3 proc.), Niemczech (3,9 proc.) i na Malcie (4,1

Najni¿sze bezrobocie rejestrowane w Ma³opolsce tradycyjnie

proc.). Najwy¿sze zaobserwowano natomiast w Grecji (21,7

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

proc. dane za kwiecieñ 2017 r.) i Hiszpanii (17,7 proc.).

G³ówny Urz¹d Statystyczny oblicza stopê bezrobocia jako

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

procentowy udzia³ liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej lud-

19,1 mln bezrobotnych, z czego ponad 15 mln w strefie euro.

noœci aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek bud¿etowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie obrony

Stopa bezrobocia w procentach na koniec grudnia ubieg³ego

narodowej i bezpieczeñstwa publicznego.

roku w poszczególnych krajach Unii Europejskiej: Czechy (3);
Niemcy (3,9); Malta (4,1); Wêgry (4,3); Wielka Brytania (4,5);

BEZROBOCIE W POLSCE – 7,4 p. proc.

Polska (4,8); Holandia (5,1); Rumunia (5,4); Austria (5,4);

Bezrobocie w Polsce nadal spada. Na koniec maja 2017 r. wy-

Dania (5,7); Bu³garia (6); Luxemburg (6); Estonia (6,2); Irlandia

nios³o zaledwie 7,4 proc. – wynika z danych G³ównego Urzêdu

(6,3); Szwecja (6,7); S³owenia (7,1); Belgia (7,6); S³owacja

Statystycznego. Oznacza to, ¿e stopa bezrobocia spad³a o 0,3

(8,1); £otwa (8,3); Finlandia (8,8); Portugalia (9,4); Francja

punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego miesi¹ca.

(9,6); Chorwacja (10,7); Cypr (11); W³ochy (11,3); Hiszpania

W maju 2016 r. wynios³a 9,1 proc. Tak niskiego bezrobocia nie

(17,7); Grecja (21,7).

by³o od 26 lat; to najni¿szy wynik odnotowany od 1991 r.
W Stanach Zjednoczonych w maju bezrobocie spad³o w stoLiczba zarejestrowanych bezrobotnych w koñcu maja br. wy-

sunku do kwietnia i wynios³o 4,3 proc. (zmiana o 0,1 proc.).

nios³a 1 202,1 tys. wobec 1 252,7 tys. miesi¹c wczeœniej i w po-

W Turcji bezrobocie w marcu wynosi³o 11,5 proc., a w Japonii

równaniu do 1 456,9 tys. przed rokiem.

by³o na poziomie 3,1 proc. – wzrost o 0,3 p.. proc.

Spadek nast¹pi³ we wszystkich województwach. Najwiêkszy

Eurostat mierzy zharmonizowan¹ stopê bezrobocia jako pro-

w: warmiñsko-mazurskim (o 5,3 proc., czyli 3,6 tys. osób),

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

lubuskim (o 4,6 proc., czyli 1,4 tys. osób), lubelskim (o 4,5

zdolnych podj¹æ zatrudnienie w ci¹gu najbli¿szych dwóch

proc., czyli o 4,1 tys. osób).

tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ci¹gu ostatnich

Liczba bezrobotnych w koñcu maja br. by³a o 253,5 tys. osób

zawodowo w danym kraju.

tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych
ni¿sza ni¿ przed rokiem (spadek o 17,4 proc.). Równie¿ stopa
bezrobocia spad³a we wszystkich województwach, najsilniej (o
0,6 pkt. proc.): w woj. warmiñsko-mazurskim, gdzie wskaŸnik
bezrobocia wci¹¿ jest najwy¿szy w kraju (12,7 proc.)
W za³o¿eniach do bud¿etu na 2018 r. rz¹d przyj¹³, ¿e stopa
bezrobocia rejestrowanego wyniesie 7,2 proc. na koniec 2017
r. i spadnie do 6,4 proc. na koniec 2018 r.

BEZROBOCIE W UE
Stopa bezrobocia w strefie euro wynios³a 9,3% w maju br., bez

POLUB NAS NA

zmian wobec miesi¹ca wczeœniej – poda³ unijny urz¹d staty-

www.facebook.com/
S¹decki Rynek Pracy

styczny Eurostat. Rok temu wskaŸnik ten wynosi³ 10,2%.
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CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
w Nowym S¹czu
zaprasza do korzystania ze swoich us³ug

