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Spotkanie Dyrektora SUP
z Prezesem Rady Ministrów
Pan Leszek Langer, Dyrektor S¹deckiego Urzêdu Pracy,
spotka³ siê 6 wrzeœnia br. z Prezesem Rady Ministrów, Pani¹
Beat¹ Szyd³o.
Podczas rozmowy poruszono kwestie zwi¹zane z rozwojem
miasta Nowego S¹cza, dyskutowano te¿ na temat niskiej stopy
bezrobocia w Polsce, reformy obszaru oœwiaty oraz o odbywaj¹cym siê w Krynicy-Zdroju Forum Ekonomicznym.
Dzieñ wczeœniej dosz³o do spotkania dyrektora Leszka Langera
z Ministrem Rodziny Pracy i Polityki Spo³ecznej, Pani¹ El¿biet¹
Rafalsk¹ oraz Wiceministrem – Panem Stanis³awem Szwedem.
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Rozmawiano o otwartym w nowos¹deckim oddziale ZUS-u
Centrum Obs³ugi Teleinformatycznej oraz o tegorocznej edycji
konkursu „Mój Sposób na Biznes”. Pan Leszek Langer przys³uchiwa³ siê tak¿e panelom dyskusyjnym na temat polityki
spo³ecznej realizowanej przez obecny rz¹d oraz wzi¹³ udzia³
w dyskusji M³odych Liderów z Prezesem Rady Ministrów.
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Rozmowa z Leszkiem Langerem, dyrektorem SUP
W po³owie listopada odbêdzie siê gala tegorocznej edycji konkursu „Przedsiêbiorca 2017 – Mój Sposób na
Biznes”. O tym czy Nowy S¹cz jest miejscem dobrym do zak³adania dzia³alnoœci gospodarczych, czy w tym
mieœcie tworzy siê dobre warunki do prowadzenia biznesu, tak¿e o tym, czy w 10 roku realizacji konkursu, taki
sposób promowania lokalnej przedsiêbiorczoœci ma jeszcze sens – rozmawiamy z Leszkiem Langerem,
dyrektorem S¹deckiego Urzêdu Pracy.

D

Fot.: Damian Radzik

Konkurs i wszystkie wydarzenia zwi¹zane z realizacj¹ tej inicjatywy powinny oddzia³ywaæ wielokierunkowo. Takie by³y
za³o¿enia i jako organizatorzy wierzymy, ¿e tak w³aœnie siê
dzieje. Z jednej strony chcemy daæ dobry impuls dla osób debiutuj¹cych w lokalnym biznesie, pomóc na starcie w budowaniu wizerunku nowych firm, ale te¿ myœlimy o tym, ¿eby
dojrzali i doœwiadczeni przedsiêbiorcy dzielili siê podczas
fina³owych spotkañ rozstrzygaj¹cych ka¿d¹ edycjê konkursu
– swoimi uwagami, aby zachêcali debiutantów i osoby dopiero
myœl¹ce o zak³adaniu firm do rozwijania swojej kreatywnoœci
do inwestowania w lokalny biznes. Nowy S¹cz jest ci¹gle
postrzegany jako miejsce z du¿ym potencja³em do tworzenia
firm, w naszym mieœcie biznes ma dobre warunki do rozwoju.

Fot.: Damian Radzik

o kogo w³aœciwie adresowany jest konkurs
„Przedsiêbiorca 2017 – Mój Sposób na Biznes”?
Do m³odych, debiutuj¹cych przedsiêbiorców, czy
te¿ do tych osób, które w biznesie osi¹gnê³y ju¿ pewne sukcesy?

Prezydent Nowego S¹cza Ryszard Nowak wrêcza statuetkê
pani Marioli Kardacz, zwyciê¿czyni w kategorii Debiut w Biznesie

tywa. Przypomnê, ¿e w ubieg³ym roku kapitu³a konkursowa
nagrodzi³a przedsiêbiorców dzia³aj¹cych m.in. w bran¿ach
us³ug medycznych oraz projektowania i szycia markowych
ubrañ, a to by³y zupe³nie nowe tematy i obszary dzia³añ
promowane przez konkurs. Pani Minister El¿bieta Rafalska potwierdza, ¿e warto organizowaæ tego typu inicjatywy. W ubieg³ym roku wysoko oceni³a dzia³ania miasta na rzecz wspierania
przedsiêbiorczoœci mówi¹c: – Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹
dzia³ania w³adz miasta, których celem jest wsparcie przedsiêbiorców, zw³aszcza tych pocz¹tkuj¹cych. Doskona³ym tego
przyk³adem jest konkurs „Przedsiêbiorca 2017 – Mój Sposób
na Biznes”. Inicjatywa na sta³e wpisa³a siê ju¿ w kalendarz
podobnych wydarzeñ wyró¿niaj¹cych rzetelnych przedsiêbiorców i firmy, które wnosz¹ szczególny wk³ad w rozwój przedsiêbiorczoœci oraz wzrost zatrudnienia.

Leszek Langer wraz z Tomaszem Wiœniewskim,
prezesem Szpitala Medikor III, zwyciêzc¹ w kategorii Przedsiêbiorca roku 2016

Tegoroczna, dziesi¹ta edycja konkursu to swoisty, ma³y
jubileusz organizatorów. Czy nie uwa¿acie Pañstwo, ¿e
przez te 10 lat powiedzieliœcie ju¿ w³aœciwie wszystko, co
tylko mo¿na powiedzieæ o lokalnej przedsiêbiorczoœci, czy
konkurs nie wytraci³ na œwie¿oœci w obszarze promowania
lokalnych dzia³alnoœci gospodarczych?
Wystarczy spojrzeæ chocia¿by na ubieg³oroczn¹ edycjê
konkursu, ¿eby odpowiedzieæ na tak postawione pytania.
W Nowym S¹czu rozwija siê przedsiêbiorczoœæ, nie brakuje
osób kreatywnych i z pasj¹. Ludzie kreatywni rozpoczynaj¹
swoj¹ dzia³alnoœæ czêsto w takich bran¿ach, które s¹ niszowe,
albo w takich, które dopiero zyskuj¹ zainteresowanie klientów,
b¹dŸ konsumentów. Ka¿da edycja konkursu przynosi coœ nowego, a po gali fina³owej nie brakuje g³osów od œrodowiska
lokalnego biznesu, ¿e jest to wartoœciowa i dynamiczna inicja-

Gdzie nale¿y szukaæ informacji dotycz¹cych tegorocznej
edycji konkursu?
Najlepiej na stronie www.sup.nowysacz.pl w zak³adce „Mój
Sposób na Biznes 2017” oraz na stronie Urzêdu Miasta
Nowego S¹cza www.nowysacz.pl w zak³adce „Przedsiêbiorca
2017 – Mój Sposób na Biznes”. Zachêcam do zainteresowania siê naszym konkursem i do zagl¹dania na wspomniane
strony internetowe.
Dziêkujê za rozmowê.
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Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
W siedzibie S¹deckiego Urzêdu Pracy odby³o siê 13 wrzeœnia XIV Plenarne Posiedzenia Powiatowej
Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego S¹cza na kadencjê w latach 2015-2019 . Podczas spotkania
cz³onkowie Rady omawiali bie¿¹c¹ sytuacjê na rynku pracy, wnioskowali i opiniowali zmiany m.in. w wyborach form aktywizacji.

Fot.: SUP

Spotkanie rozpocz¹³ przewodnicz¹cy Rady, Pan Wojciech
Piech. – Bardzo mi mi³o inaugurowaæ pierwsze po wakacjach
posiedzenie rady. Chcia³bym na pocz¹tek zapytaæ czy
wnioskuj¹ Pañstwo o zmianê porz¹dku obrad oraz czy chc¹
wprowadziæ jakiœ dodatkowy punkt – sugerowa³ przewodnicz¹cy. ¯adna z zebranych osób nie wnios³a uwag, porz¹dek
przyjêto jednog³oœnie.

roku. Uchwa³ê podjêto jednog³oœnie.
Proponowane zmiany obejmuj¹:
Zmniejszenie œrodków na programach:
- bony zatrudnieniowe o 8 000 z³
- dofinans. wynagrodzenia za zatrudnienie osoby powy¿ej 50
roku ¿ycia o 6 000 z³
- refundacja kosztów wyposa¿enia stan.pracy o 48 000 z³
- program specjalny o 20 000 z³
- rezerwa na ew. wydatki niekwalifikowane i VAT o 20 000 z³

Fot.: SUP

Zwiêkszenie œrodków na programach:
- szkolenia o 7000 z³ - bony szkoleniowe o 3000 z³
- œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej o 44 000 z³
- bony na zasiedlenie o 48 000 z³

Od lewej: Teresa Po³omska, Wojciech Piech, dr Marek Reichel

Fot.: SUP

Nastêpnie g³os zabra³a Pani Teresa Po³omska, zastêpca dyrektora SUP, która krótko scharakteryzowa³a podstawowe
dane, jakie posiada Urz¹d Pracy nt. aktualnej sytuacji na rynku
pracy w Nowym S¹czu. – Stopa bezrobocia na 31 lipca ustabilizowa³a siê wynios³a tyle samo co miesi¹c wczeœniej – 4,5%.
Jednak w skali rok do roku widaæ wyraŸny spadek – o 2 punkty
procentowe – rozpoczê³a Pani Po³omska. – Na koniec sierpnia
bezrobotnych zarejestrowanych w SUP by³o 2084, to o 34
osoby wiêcej ni¿ miesi¹c wczeœniej. Tutaj równie¿ w stosunku
rok do roku widaæ wyraŸny spadek o 747 osób
– kontynuowa³a.

G³osowanie nad uchwa³ami

Nastêpnie przyst¹piono do wydania opinii w sprawie zlecenia
bankom i innym instytucjom finansuj¹cym dokonywania ze
œrodków Funduszu Pracy wyp³at œwiadczeñ pieniê¿nych dla
bezrobotnych i innych uprawnionych osób w roku 2018.
Pani Sylwia Lachowska, kierownik dzia³u RIR wnioskowa³a
na zakoñczenie obrad Rady o wydanie opinii w sprawie zmiany
ca³kowitej wartoœci programu specjalnego pn. Czas na pracê. –
W wyniku oszczêdnoœci, które powsta³y w toku realizacji zadañ
w 2017 r., zmniejsza siê wartoœæ realizowanego programu
specjalnego pn. „Czas na pracê” o kwotê 20 000,00 z³.

Uczestnicy posiedzenia rady

Oszczêdnoœci powsta³e w ramach programu wynikaj¹ m.in. z:
- przerwañ udzia³u w sta¿ach odbywanych przez uczestników
w ramach programu,
- ni¿szych ni¿ zak³adano kosztów realizacji elementu specyficznego wspieraj¹cego zatrudnienie w postaci us³ugi pn.
„Przygotowanie do pracy”.
Uchwa³ê podjêto jednog³oœnie.

Po prezentacji Pani Po³omskiej g³os zabra³a Pani Marta Chomyn-Górecka, która zreferowa³a i wnioskowa³a o wydanie pozytywnej opinii w sprawie zmian do Wyboru form aktywizacji
zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w ramach ³¹cznej kwoty ustalonej dla Miasta Nowego S¹cza
zgodnie z algorytmem na finansowanie programów na rzecz
promocji zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadañ fakultatywnych w 2017

Jako ostatni na spotkaniu g³os zabra³ Pan Piotr Litwiñski, w³aœciciel firmy Litwiñski, prezes Ogólnopolskiego Zwi¹zku Pracodawców Transportu Drogowego – Apelujê do w³adz
centralnych i lokalnych o u³atwienie procedur zwi¹zanych z rejestrowaniem obcokrajowców. Ostatnie zmiany, które dot.
ZUS-u s¹ nie do przyjêcia i znacz¹co utrudni¹ proces
aktywizacji zawodowej obcokrajowców. U³atwiajmy ¿ycie
przedsiêbiorcom, a nie komplikujmy je – zaznaczy³ stanowczo.
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Konferencja „Sukcesja gospodarcza”
W nowos¹deckim Ratuszu w czwartek (21 wrzeœnia) odby³a siê konferencja biznesowa pn. "Sukcesja
gospodarcza". Na zaproszenie prezydenta Ryszarda Nowaka i prezes Stowarzyszenia „Vesna” Bo¿eny
Malagi-Wrona licznie zgromadzeni s¹deccy przedsiêbiorcy debatowali nt. sytuacji przedsiêbiorczoœci w regionie. Podczas wydarzenia, które oficjalnie otworzy³ zastêpca prezydenta Jerzy Gwi¿d¿, przedsiêbiorcy
mogli dowiedzieæ siê o dzia³aniach miasta na rzecz rozwoju przedsiêbiorczoœci, o zagro¿eniach wynikaj¹cych z prowadzenia jednoosobowej dzia³alnoœci gospodarczej, a tak¿e o wyzwaniach zwi¹zanych z dziedziczeniem. Do dyspozycji uczestników byli równie¿ eksperci, którzy doradzali gdzie szukaæ œrodków
finansowych na rozwój biznesu oraz jak budowaæ wartoœæ firmy na pokolenia z wykorzystaniem najnowszych trendów w komunikacji internetowej.
Stowarzyszenia „Vesna” Bo¿ena Malaga-Wrona, witaj¹c
uczestników przybli¿y³a równie¿ profil realizowanych przez
siebie przedsiêwziêæ. – Nasze stowarzyszenie powo³ali
pasjonaci i g³ównym zadaniem jest edukowanie przedsiêbiorców w trzech obszarach: profilaktyki prozdrowotnej, ekologicznej i ekonomicznej. Bez w¹tpienia jest to wiedza
wszystkim potrzebna, a w szczególnoœci przedsiêbiorcom do
tego, aby funkcjonowaæ jeszcze lepiej – podkreœla³a prezes
Stowarzyszenia „Vesna” Bo¿ena Malaga-Wrona i jednoczeœnie przedstawi³a ekspertów, którzy przyjechali do Nowego S¹cza, aby s³u¿yæ pomoc¹ i doradztwem wszystkim obecnym
przedsiêbiorcom.
Organizatorzy zaplanowali równie¿ czas na networking,
rozmowy i wymianê doœwiadczeñ podczas lunchu, którym
zakoñczy³a siê konferencja organizowana w ramach projektu
pn. „Mielizny i wyzwania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw”.
Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Województwa
Ma³opolskiego i Ma³opolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
SA.
Fot.: SUP

Fot.: SUP

– To jest konferencja, któr¹ dedykujemy wszystkim s¹deckim
przedsiêbiorcom, a w szczególnoœci tym, którzy chc¹ wiedzieæ
wiêcej równie¿ to, jak dzia³aj¹ inni. Ta wiedza jest bardzo
potrzebna, bo warto wiedzieæ i dziêki temu siê rozwijaæ. Pañstwa obecnoœæ jest wa¿na nie tylko dla was, ale równie¿ dla
nas, bo jak siê bêdzie pañstwu powodziæ, tak siê bêdzie
powodziæ naszemu miastu, regionowi i naszej Polsce. Mówi¹c
inaczej, sukces pañstwa jest równie¿ naszym sukcesem – powiedzia³ zastêpca prezydenta Jerzy Gwi¿d¿, wprowadzaj¹c
tym samym do dyskusji nad nowymi rozwi¹zaniami
wspieraj¹cymi rozwój przedsiêbiorczoœci i podejmowanymi
przez samorz¹d, o których mówi³a Alina Marek dyrektor
Wydzia³u Przedsiêbiorczoœci i Funduszy Zewnêtrznych Urzêdu Miasta Nowego S¹cza.

Jerzy Gwi¿d¿ w towarzystwie Bo¿eny Malagi-Wrona

Wspó³organizator konferencji "Sukcesja gospodarcza", prezes

Uczestnicy konferencji oraz zaproszeni goœcie
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Zmiany w rejestracji oœwiadczeñ dla cudzoziemców
Od 1 wrzeœnia 2017 r. Powiatowe Urzêdy Pracy nie rejestruj¹ Oœwiadczeñ o zamiarze powierzenia
wykonywania pracy cudzoziemcowi, w których przewidziano wykonywanie pracy przez niego po 31
grudnia 2018 r. Oznacza to, ¿e od 1 wrzeœnia do koñca grudnia 2017 r. mo¿liwe bêdzie rejestrowanie
oœwiadczeñ przewiduj¹cych pracê cudzoziemca nie d³u¿ej ni¿ do koñca 2018 r. (na okres do 6 miesiêcy w
ci¹gu kolejnych 12 miesiêcy).
Praca na podstawie oœwiadczeñ zarejestrowanych przez PUP
w 2017 r. bêdzie mog³a byæ wykonywana do koñca 2018 r.
Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e wnioski o wydanie wizy w zwi¹zku z rejestracj¹ oœwiadczenia bêd¹ rozpatrywane na dotychczasowych zasadach pod warunkiem, ¿e zostan¹ z³o¿one
przed 31 paŸdziernika 2018 r.
Jest to zwi¹zane z wejœciem w ¿ycie ustawy z 20 lipca 2017 r.
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 1543)
i stopniowym wygaszaniem mo¿liwoœci pracy cudzoziemców
na zasadach okreœlonych w § 1 pkt 20 rozporz¹dzenia Ministra
Pracy i Polityki Spo³ecznej z 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
dopuszczalne bez koniecznoœci uzyskania zezwolenia na
pracê (Dz. U. poz. 588).

Od 1 stycznia 2018 r. Oœwiadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi bêd¹
rejestrowane tylko w przypadku prac niesezonowych. Jednoczeœnie bêdzie
mo¿liwoœæ ubiegania siê o wydanie
zezwolenia na pracê sezonow¹ (do 9
miesiêcy w roku kalendarzowym).
Nadal sprawy te bêd¹ prowadzi³y
Powiatowe Urzêdy Pracy. Szczegó³y
reguluje wspomniana ustawa z dnia
20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U.
2017 poz. 1543).

Doradzali przysz³ym przedsiêbiorcom
W siedzibie S¹deckiego Urzêdu Pracy w Nowym S¹czu 15 wrzeœnia odby³o siê spotkanie osób bezrobotnych zainteresowanych podjêciem w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. Podczas prezentacji przedstawiciele Urzêdu Skarbowego, ZUS-u, S¹deckiego Urzêdu Pracy oraz Urzêdu Miasta w Nowym S¹czu
t³umaczyli zebranym, w jaki sposób za³o¿yæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Zyzda z Urzêdu Skarbowego scharakteryzowa³ ustawy zwi¹zane z VAT-em i nale¿nymi podatkami: ich wysokoœci¹ oraz
ewentualnymi zwolnieniami z ich p³acenia. Pani Ewa Kowal
i Pan Piotr Su³kowski z ZUS-u w Nowym S¹czu przybli¿yli
formy osk³adkowañ oraz e-sk³adkê, czyli nowy wymiar sk³adek.
Szereg spotkañ i prelekcji w siedzibie ZUS-u przy ul.
Wêgierskiej oraz w S¹deckim Urzêdzie Pracy przy ul. Wêgierskiej odbywa³ siê w dniach 11-15 wrzeœnia.

Fot.: SUP

Fot.: SUP

– Bardzo du¿ym zainteresowaniem cieszy³o siê nasze
spotkanie – powiedzia³a Pani Anita Ka³yniuk, doradca
zawodowy SUP. – Prelekcje zorganizowaliœmy w ramach
Tygodnia Przedsiêbiorczoœci, który wspó³organizujemy z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Przez ostatnich kilka dni
odbywa³o siê kilka tego typu spotkañ. Dzisiaj skupiliœmy siê
m.in. na „Pakiecie dla m³odych przedsiêbiorców” i „Delegowanie pracowników w œwietle unijnego prawa – dodaje.

Uczestnicy panelu w siedzibie S¹deckiego Urzêdu Pracy

Podczas spotkania Pani Katarzyna Zaj¹c, inspektor w wydz.
Przedsiêbiorczoœci i Funduszy Zewnêtrznych, omówi³a
sposoby zak³adania dzia³alnoœci gospodarczej oraz przybli¿y³a
procedury zwi¹zane z nadaniem numerów NIP, REGON oraz
pozyskania konta bankowego. Nastêpnie Pan Jaros³aw

Katarzyna Zaj¹c z UMNS oraz Jaros³aw Zyzda z Urzêdu Skarbowego
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Bezrobocie lekko w górê
S¥DECKI URZ¥D PRACY

Po siedmiomiesiêcznym okresie spadku bezrobocia w Nowym S¹czu, musia³ nadejœæ
czas, kiedy to wspomniana tendencja skoñczy siê. W miesi¹cu sierpniu statystyki
S¹deckiego Urzêdu Pracy zanotowa³y niewielki wzrost bezrobotnych – na koniec
miesi¹ca w rejestrach urzêdu pozostawa³y 2084 osoby. To o 33 wiêcej ni¿ miesi¹c
wczeœniej, jednak o 747 osób mniej ni¿ w analogicznym okresie rok temu.

redukcjê bezrobotnych, jednak po okresie wakacyjnym

P

przewidziano nastêpuj¹ce formy wsparcia: sta¿e – dla 143

bezrobocie mo¿e delikatnie wzrosn¹æ. G³ównym czynnikiem

osób, bony szkoleniowe – dla 15 osób, jednorazowe œrodki na

bêdzie zakoñczenie prac sezonowych.

podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej – 56 osób, bony na

atrz¹c na statystyki lat poprzednich mo¿na za³o¿yæ, ¿e

Rozwój projekt „Aktywizacja osób m³odych pozostaj¹cych bez

kolejne miesi¹ce mog¹ przynieœæ jeszcze minimaln¹

pracy w Mieœcie Nowym S¹czu (III)”, w ramach którego

“

zasiedlenie – 50 osób, prace interwencyjne – 16 osób.

ZAREJESTROWANI
Zdecydowana wiêkszoœæ zarejestrowanych w SUP to
bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zaliczamy do
nich miêdzy innymi osoby do 30. i powy¿ej 50. roku ¿ycia,
niepe³nosprawne i d³ugotrwale bezrobotne. Bezrobotni w szczególnej sytuacji, podobnie jak w miesi¹cu poprzednim, stanowi¹
86,1 proc. wszystkich zarejestrowanych.

W sierpniu pracê podjê³o 146 osób
bezrobotnych (w lipcu – 158). Zdecydowana
wiêkszoœæ to podjêcia pracy niesubsydiowanej,
czyli bez wsparcia ze œrodków bêd¹cych
w dyspozycji urzêdu.

Najwiêkszy udzia³ w strukturze bezrobotnych stanowi¹
d³ugotrwale bezrobotni, czyli pozostaj¹cy w rejestrze Urzêdu
Pracy ³¹cznie przez okres ponad 12 miesiêcy w okresie
ostatnich 2 lat. Udzia³ tej grupy wynosi obecnie 48,5 proc. i jest to

KOBIETY

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

Kobiety stanowi¹ 60,4 proc. zarejestrowanych ogó³em. Udzia³

wszej kolejnoœci.

kobiet w strukturze bezrobotnych 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 (61 proc.). Szczególnie
niepokoj¹ca jest statystyka d³ugotrwale bezrobotnych. Tu kobiety stanowi¹ 61,7 proc. zarejestrowanych. Wsparcie w programach aktywizacji zawodowej bêdzie wiêc w pierwszej kolejnoœci
kierowane do tej grupy bezrobotnych.

PODJÊCIA PRACY
W sierpniu pracê podjê³o 146 osób bezrobotne (w lipcu – 158).
Nieznacznie wzrós³ odsetek osób powy¿ej 50. roku ¿ycia i nie-

Zdecydowana wiêkszoœæ to podjêcia pracy niesubsydiowanej,

pe³nosprawnych. W sierpniu by³o to 609 osób. Bezrobotni w tej

czyli bez wsparcia ze œrodków bêd¹cych w dyspozycji Urzêdu.

kategorii aktywizowani s¹ m.in. w ramach realizowanego przez

Ponadto 77 osób straci³o status bezrobotnego w zwi¹zku z nie-

SUP projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i wiêcej

potwierdzeniem gotowoœci do podjêcia pracy (najczêœciej

pozostaj¹cych bez pracy w Mieœcie Nowym S¹czu (III)”. W gru-

oznacza to niezg³oszenie siê do doradcy klienta w wyznaczo-

pie osób do 30. roku ¿ycia zaobserwowano niewielki wzrost

nym terminie), a kolejne 34 osoby dobrowolnie zrezygnowa³y ze

udzia³u osób bezrobotnych. Urz¹d przygotowa³ dla nich miêdzy

statusu bezrobotnego.

innymi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
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nnoœci, które maj¹ wykonaæ obydwie strony, zarówno
bezrobotny, jak i Urz¹d. IPD przygotowuj¹ doradcy klienta.
Spad³ odsetek osób uprawnionych do zasi³ku dla bezrobotnych. W koñcu sierpnia prawo do tego œwiadczenia mia³o 16,3

2075 osób zarejestrowanych w SUP ma ustalony profil pomocy.

proc. ogó³u zarejestrowanych; w poprzednim miesi¹cu 16,7.

Ka¿demu bezrobotnemu przypisany zostaje jeden z trzech

Przypomnijmy: ¿eby uzyskaæ prawo zasi³ku trzeba (w

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

najwiêkszym uproszczeniu) przepracowaæ minimum 12

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

miesiêcy w ci¹gu osiemnastu poprzedzaj¹cych datê rejestracji

korzystaæ z wiêkszoœci form wsparcia; do III, gdzie wsparcie

i osi¹gaæ w tym czasie co najmniej minimalne wynagrodzenie

ma charakter specjalistyczny, np. w postaci Programu

za pracê. Charakterystyka wspó³czesnego rynku pracy nie

Aktywizacja i Integracja.

pozwala w wielu wypadkach na osi¹gniêcie tego kryterium.

“

Spad³ odsetek osób uprawnionych do
zasi³ku dla bezrobotnych. W koñcu sierpnia
prawo do tego œwiadczenia mia³o 16,3 proc.
ogó³u zarejestrowanych; w poprzednim
miesi¹cu 16,7

Wiêkszoœæ bezrobotnych w SUP, 1371 osób, ma ustalony II
profil pomocy. Co trzeci bezrobotny to osoba oddalona od rynku
pracy zaliczana do III profilu wsparcia (402 osób).
Bezrobotnych wymagaj¹cych minimalnego wsparcia s¹
zaledwie 42 osoby.

STOPA BEZROBOCIA W NOWYM S¥CZU
4,5 proc. tyle wynios³a stopa bezrobocia rejestrowanego w Nowym S¹czu w koñcu lipca 2017 r. (ostatnie dane G³ównego
Urzêdu Statystycznego). Oznacza to, ¿e w stosunku do poprze-

PRACODAWCY

dniego miesi¹ca, nie uleg³a zmianie.

W sierpniu pracodawcy z³o¿yli w SUP 254 oferty pracy i aktywizacji zawodowej. To o 49 mniej ni¿ w lipcu (303 oferty).

W ujêciu rocznym natomiast zanotowano wyraŸny spadek,
w analogicznym okresie ubieg³ego roku stopa bezrobocia w na-

W dniu przygotowywania materia³u, tj. 18 wrzeœnia, pracoda-

szym mieœcie by³a o 2 punkty procentowe wy¿sza. Spadek

wcy oferowali na stronie internetowej S¹deckiego Urzêdu

stopy bezrobocia w lipcu br. nast¹pi³ solidarnie we wszystkich

Pracy 148 wolnych miejsc zatrudnienia. Wiêkszoœæ ofert

powiatach subregionu nowos¹deckiego, obejmuj¹cego trzy

zwi¹zana by³a z transportem i logistyk¹, produkcj¹ i us³ugami

powiaty ziemskie i wynosi³: nowos¹decki (8,9 p. proc.), gorlicki

oraz handlem. Pracodawcy oferowali przewa¿nie pojedyncze

(6,8 p. proc.) i limanowski (8,9 p. proc.).

miejsca pracy, rzadko by³o ich kilka.
Pod wzglêdem poziomu bezrobocia rejestrowanego miasto
Stale poszukiwani s¹ kierowcy ci¹gników siod³owych.

Nowy S¹cz jest nieprzerwanie liderem w podregionie nowo-

O¿ywienie widaæ w handlu, pracodawcy poszukuj¹

s¹deckim. Ró¿nica pomiêdzy Nowym S¹czem, a pozosta³ymi

sprzedawców, przedstawicieli handlowych i kierowników

powiatami siêga kilku punktów procentowych.

sklepów. Czêœæ z tych ofert dotyczy zorganizowania sta¿u.
Poszukiwani byli tak¿e m.in. 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 sierpniu przygotowano Indywidualne Plany Dzia³ania (IPD)
dla kolejnych 325 bezrobotnych. Prawie 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 listê czy-
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by³a na poziomie 10,0 proc., zaœ w ca³ej Unii Europejskiej wynios³a w analogicznym okresie roku ubieg³ego 8,5 proc.
Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu jest ni¿sza w porównaniu

Eurostat szacuje, ¿e w lipcu br. w ca³ej Unii Europejskiej bez

do Ma³opolski (5,7 proc.) i kraju (7,1 proc.). Porównywalny

pracy pozostawa³o 18,916 mln osób, w tym 14,860 mln w sa-

z Nowym S¹czem pod wzglêdem potencja³u demograficznego

mej tylko strefie euro. W porównaniu do czerwca 2017 roku,

i gospodarczego Tarnów notuje stopê bezrobocia na poziomie

liczba osób bezrobotnych wzros³a o 93 tys. w Unii Europejskiej

6,3 proc.

oraz o 73 tys. w strefie euro. Warto podkreœliæ, ¿e w ujêciu

Najni¿sze bezrobocie rejestrowane w Ma³opolsce tradycyjnie

lipca ubieg³ego roku o 1,928 mln osób we wszystkich krajach

rocznym, liczba osób bezrobotnych spada³a w stosunku do
zanotowano w Krakowie, w lipcu br. wynios³o ono 3,1 proc.

cz³onkowskich Unii Europejskiej i o 1,309 mln osób w strefie
euro.

G³ówny Urz¹d Statystyczny oblicza stopê bezrobocia jako

Jak oszacowa³ Eurostat, Polska znalaz³a siê w czo³ówce

procentowy udzia³ liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej

pañstw o najni¿szej stopie bezrobocia. W lipcu 2017 r.

ludnoœci aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek

wskaŸnik bezrobocia w naszym kraju wyniós³ 4,8 proc., a

bud¿etowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie obrony

ni¿szym bezrobociem mog³y poszczyciæ siê takie kraje jak

narodowej i bezpieczeñstwa publicznego.

Czechy (2,9 proc.), Niemcy (3,7 proc.), Malta (4,1 proc.),
Wêgry (4,3 proc.), Wielka Brytania (4,4 proc.). Nale¿y

BEZROBOCIE W POLSCE – 7,1 p. proc.

podkreœliæ, ¿e podobn¹ stopê bezrobocia zanotowano w

W lipcu br. stopa bezrobocia wynios³a 7,1 proc. wobec 7,1

badanym okresie w Holandii (4,8 proc.).

proc. w czerwcu. Dane GUS potwierdzi³y wczeœniejsze
szacunki Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Pozytywne dane dot. rodzimego rynku pracy przejawiaj¹ siê

Wed³ug GUS liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w li-

równie¿ w postawie samych pracodawców, którzy wed³ug

pcu br. spad³a o 5 proc. rok do roku.

raportu przygotowanego przez Work Service S.A. planuj¹

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzêdach pracy

„Barometr Rynku Pracy”, a¿ 40 proc. firm w nadchodz¹cym

dalsze rekrutacje jeszcze w tym roku. Wed³ug badania pt.
wynios³a 1 mln 140 tys. wobec 1 mln 151,6 tys. osób przed

kwartale 2017 r. chce pozyskaæ do pracy nowych

miesi¹cem. Stopa bezrobocia liczona wed³ug Badania

pracowników.

Aktywnoœci Ekonomicznej Ludnoœci (BAEL) wynios³a w II
kwartale 2017 r. 5,0 proc. wobec 5,4 proc. w I kwartale 2017 r. –

Jak pokazuj¹ dane Eurostatu, krajami o najwy¿szej stopie

poda³ GUS.

bezrobocia nadal pozostaj¹ Grecja (21,7 proc.) oraz Hiszpania
(17,1 proc.). W porównaniu do roku poprzedniego bezrobocie

Wspó³czynnik aktywnoœci zawodowej wyniós³ w II kwartale

spad³o we wszystkich pañstwach cz³onkowskich Unii

56,7 proc. wobec 56,2 proc. w kwartale poprzednim, natomiast

Europejskiej z wy³¹czeniem Finlandii, w której stopa

wskaŸnik zatrudnienia wyniós³ 53,9 proc. wobec 53,2 proc.

bezrobocia pozosta³a bez zmian.

GUS poinformowa³, ¿e liczba nowo zarejestrowanych

Stopa bezrobocia w procentach na koniec lipca w po-

bezrobotnych w lipcu br. spad³a o 5 proc. rok do roku do 153,4

szczególnych krajach Unii Europejskiej: Czechy (2,9); Niemcy

tys., miesi¹c do miesi¹ca wzros³a o 12,2 proc.

(3,7); Malta (4,1); Wêgry (4,3); Wielka Brytania (4,3); Polska
(4,8); Holandia (4,8); Austria (5,4); Rumunia (5,2); Dania (5,8);

Liczba ofert pracy zg³oszonych w lipcu br. wynios³a 136,9 tys.,

Bu³garia (5,9); Luksemburg (6); Irlandia (6,4); Szwecja (6,6);

czyli o 6,3 proc. wiêcej rok do roku.

Estonia (6,6); S³owenia (7); S³owacja (7,3); Belgia (7,6); £otwa
(8,5); Finlandia (8,8); Portugalia (9,1); Francja (9,8); Chorwa-

BEZROBOCIE W UE

cja (10,6); Cypr (10,6); W³ochy (11,3); Hiszpania (17,1); Grecja

Jak poinformowa³ Eurostat, w lipcu 2017 roku w Polsce sza-

(21,2).

cunkowa stopa bezrobocia wynios³a 4,8 proc. WskaŸnik bezro-

W Stanach Zjednoczonych w lipcu bezrobocie spad³o

bocia dla ca³ej Unii Europejskiej wyniós³ w badanym okresie

w stosunku do czerwca i wynios³o 4,3 proc. (zmiana o 0,1

7,7 proc., w tym 9,1 proc. w samej tylko strefie euro. Dla po-

proc.). W Turcji bezrobocie w maju wynosi³o 11,2 proc.,

równania, stopa bezrobocia w strefie euro w lipcu 2016 roku

a w Japonii by³o na poziomie 2,8 proc.
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Centrum Obs³ugi Telefonicznej rozpoczê³o dzia³alnoœæ
Symbolicznym zakoñczeniem starañ o uruchomienie w nowos¹deckim oddziale komórki obs³uguj¹cej klientów Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych z terenu ca³ego kraju
sta³o siê otwarcie Centrum Obs³ugi Telefonicznej.

Fot.: SUP

Fot.: SUP

W Centrum Obs³ugi Telefonicznej w Nowym S¹czu
zatrudnionych jest 76 pracowników, w tym 54 osoby przyjête do
pracy w lutym br. Pracownicy COT s¹ pierwszym kontaktem
klienta z ZUS i stanowi¹ wizytówkê zak³adu. Nowos¹decki
oddzia³ jest jednym z piêciu tego typu w Polsce. Niew¹tpliwie
praca „na informacji” jest bardzo trudna i wymaga wiedzy nt.
wielu ustaw oraz pewnych predyspozycji osobowoœci.

Od lewej: Krzysztof Saczka - dyrektor ZUS, Dariusz Kowalczyk,
Wojciech Piech - zastêpca prezydenta Nowego S¹cza,
Leszek Langer - dyrektor S¹deckiego Urzêdu Pracy

Uroczyste przeciêcie wstêgi przez zaproszonych goœci

Oddzia³ w Nowym S¹czu, jako jeden z 43 dzia³aj¹cych w kraju,
wpisuje siê w realizacjê przyjêtej w ZUS strategii oraz celów
ujêtych w Planie Dzia³alnoœci Zak³adu. G³ównym ich za³o¿eniem jest d¹¿enie do poprawy sprawnoœci, jakoœci i efektywnoœci œwiadczonych us³ug, w tym dalszego doskonalenia obs³ugi
klientów.

Na uroczyste otwarcie Centrum Obs³ugi Telefonicznej przyby³o
wielu zaproszonych goœci, w tym m.in. : Marcin Zieleniecki –
Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej, Wies³aw
Janczyk – Wiceminister Finansów, prof. Gertruda Uœciñska –
Prezes Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Dorota Bieniasz –
Cz³onek Zarz¹du ZUS, Tadeusz Klis – Zastêpca
Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej ZUS, Wojciech Piech –
Zastêpca Prezydenta Miasta Nowego S¹cza, Marek P³awiak
– Starosta Powiatu Nowos¹deckiego, Leszek Langer –
dyrektor S¹deckiego Urzêdu Pracy oraz wielu innych
zaproszonych goœci,
przedstawicieli w³adz lokalnych,
krajowych, instytucji publicznych i prywatnych.

– Cieszymy ¿e Centrum Obs³ugi Telefonicznej znalaz³o swoje
miejsce w Nowym S¹czu – powiedzia³ Wojciech Piech. – Zapewne ten projekt nie by³by zrealizowany, gdyby nie stworzono
wokó³ niego bardzo dobrej atmosfery i tu ogromne zas³ugi maj¹
parlamentarzyœci, za co im dziêkujê. Siedemdziesi¹t szeœæ
miejsc pracy, w tym piêædziesi¹t kilka zupe³nie nowych, to
potê¿ny zastrzyk na naszym rynku pracy – podkreœli³ zastêpca
prezydenta.
W ramach systemu COT us³uga œwiadczona jest na dwóch
p³aszczyznach: ca³odobowej automatycznej informacji telefonicznej oraz w formie bezpoœredniego kontaktu z konsultantami, we wszystkie dni robocze: od poniedzia³ku do pi¹tku,
w godzinach od 7:00 do 18:00.

Fot.: SUP

Zadaniem Centrum Obs³ugi Telefonicznej jest telefoniczna
obs³uga klientów, z wykorzystaniem us³ugi Skype, a tak¿e
poprzez interakcje: e-mail i czat. – Otwarcie Centrum jest
symbolicznym zakoñczeniem naszych starañ o uruchomienie
w Nowym S¹czu komórki obs³uguj¹cej klientów Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych z terenu ca³ego kraju – powiedzia³
dyrektor nowos¹deckiego oddzia³u ZUS, Krzysztof Saczka.
– Nasze zabiegi spotyka³y siê zawsze ze zrozumieniem i pomoc¹ zarz¹du i kierownictwa Zak³adu, za co serdecznie dziêkujê.
Odczuwaliœmy równie¿ poparcie ze strony parlamentarzystów
i w³adz regionu, którym te¿ serdecznie chcia³bym podziêkowaæ
– doda³ dyrektor.

Pracownicy Centrum Obs³ugi Telefonicznej

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

KRONIKA

Kronika Gospodarcza
WIŒNIOWSKI otwiera serca
4 wrzeœnia odby³a siê konferencja prasowa dotycz¹ca akcji
"Razem ratujmy ma³e serduszka", której inicjatorem i organizatorem jest firma WIŒNIOWSKI. Tym razem celem akcji jest
niesienie pomocy ma³ym pacjentom Kliniki Kardiochirurgii
Dzieciêcej w Krakowie poprzez wsparcie fundacji Schola
Cordis.
„Razem ratujmy ma³e serduszka” to najnowsza akcja w ramach Spo³ecznej Odpowiedzialnoœci Biznesu firmy
WIŒNIOWSKI. Wspólnie z Partnerami Handlowymi firma
do³o¿y wszelkich starañ, aby zebraæ jak najwiêksz¹ iloœæ
œrodków na wsparcie Kliniki Kardiochirurgii Dzieciêcej w Krakowie, gdzie codziennie toczy siê walka o ¿ycie ma³ych pacjentów. Niektóre z nich mo¿na by³oby z pewnoœci¹ okreœliæ
mianem cudu. O samej idei akcji, o potrzebach fundacji oraz
o koniecznoœci wspierania tych inicjatyw dyskutowano
podczas konferencji prasowej w Hotelu Sofitel Warsaw
Victoria.
O wyzwaniach, zebranym uczestnikom konferencji opowiadali:
Krystyna Baran – prezes firmy WIŒNIOWSKI, Katarzyna
Œwiderska – dyrektor marketingu firmy WISNIOWSKI i profesor Janusz Skalski – kierownik Kliniki Kardiochirurgii
Dzieciêcej IP UJ CM – ambasador akcji. Spotkanie
poprowadzi³ dziennikarz Filip Chajzer.

M³odzi Liderzy odwiedzili FAKRO
4 wrzeœnia br. nowos¹deck¹ siedzibê firmy FAKRO odwiedzili
uczestnicy XII Forum M³odych Liderów w Nowym S¹czu.
Forum jest programem partnerskim Forum Ekonomicznego
w Krynicy-Zdroju.
W firmie FAKRO zagoœci³o dwudziestu m³odych przedstawicieli z oœmiu pañstw europejskich. Podczas wizyty w siedzibie œwiatowego lidera w produkcji okien dachowych
i schodów strychowych nie tylko zwiedzili firmê, ale tak¿e
zapoznali siê z jej histori¹ oraz innowacyjnymi rozwi¹zaniami.
– Dla m³odych ludzi z ca³ego œwiata zobaczenie „od kuchni” jak
funkcjonuj¹ globalne firmy to bardzo inspiruj¹ce i rozwijaj¹ce
doœwiadczenie. Takie spotkanie pomaga nam tak¿e promowaæ
wœród m³odych Europejczyków - uczestników projektu "Startup
Europa" – obraz Polski innowacyjnej i przedsiêbiorczej –
komentuje Olga Czapla z Biura Organizacyjnego Forum
Ekonomicznego M³odych Liderów w Nowym S¹czu.

NEWAG na minusie
Newag odnotowa³ 10,5 mln z³ skonsolidowanej straty netto
przypisanej akcjonariuszom jednostki dominuj¹cej w II kw.
2017 r. wobec 11,22 mln z³ zysku rok wczeœniej, poda³a spó³ka
w raporcie.
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Skonsolidowane przychody ze sprzeda¿y siêgnê³y 117,6 mln z³
w II kw. 2017 r. wobec 144,88 mln z³ rok wczeœniej. W I po³.
2017 r. spó³ka mia³a 0,56 mln z³ skonsolidowanej straty netto
przypisanej akcjonariuszom jednostki dominuj¹cej w porównaniu z 4,02 mln z³ straty rok wczeœniej, przy przychodach
ze sprzeda¿y w wysokoœci 282,57 mln z³ w porównaniu
z 219,07 mln z³ rok wczeœniej. W ujêciu jednostkowym strata
netto w I po³. 2017 r. wynios³a 3,65 mln z³ wobec 7,99 mln z³
straty rok wczeœniej.
Grupa kapita³owa Newag zajmuje siê produkcj¹, modernizacj¹
oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag
zadebiutowa³ na warszawskiej gie³dzie w grudniu 2013 r.

Premier Beata Szyd³o na Forum M³odych Liderów
W trakcie Forum Ekonomicznego M³odych Liderów do Nowego
S¹cza przyjecha³o kilku wyj¹tkowych goœci, aby spotkaæ siê
z m³odymi ludŸmi. Wœród zaproszonych osobistoœci znalaz³ siê
Gjorge Ivanov prezydent Republiki Macedonii oraz Beata
Szyd³o premier RP.
Do Nowego S¹cza prosto z Forum Ekonomicznego w KrynicyZdroju przyjecha³a Beata Szyd³o premier RP. Podczas debaty
w Ma³opolskim Centrum Kultury "Sokó³" z m³odymi osobami
z ca³ego œwiata premier podkreœla³a, ¿e dobro Europy to dobro
nas wszystkich, wszystkich krajów Unii Europejskiej. Równie¿
tych Europy Œrodkowo-Wschodniej. Przekonywa³a, ¿e nie
mo¿e byæ dzielenia na uniê stara i uniê now¹. Zwróci³a uwagê,
¿e mamy trudne czasy dla UE (imigranci, brexit) i aby im siê
przeciwstawiæ potrzebny jest dialog wszystkich krajów, na
równych zasadach. Premier podkreœla³a, ¿e przysz³oœæ
Europy, przysz³oœæ œwiata le¿y w rêkach uczestnicz¹cych
w Forum M³odych Liderów - ludzi m³odych z wizjami i energi¹
do dzia³ania. Zaznaczy³a, ¿e sukces nas wszystkich to przede
wszystkim sukces grup, czy wspólnot. W pojedynkê i z podzia³ami trudno osi¹gn¹æ sukces. Wzywa³a do jednoœci
i wspólnego dzia³ania nas wszystkich, dla naszego wspólnego
dobra.

Firma DAKO nagrodzona
DAKO, firma o miêdzynarodowym zasiêgu, która eksportuje
swoje produkty do licznych krajów ca³ego œwiata, nie zapomina
o lokalnej spo³ecznoœci. Firma w swojej ponad 20 letniej historii
aktywnie anga¿owa³a siê w wydarzenia o charakterze naukowym, kulturalnym i sportowym. Dzia³ania te s¹ efektem
konsekwentnie realizowanej strategii, maj¹cej na celu rozwój
regionu poprzez podejmowanie d³ugofalowych dzia³añ na
rzecz lokalnej spo³ecznoœci.
W ostatnim czasie firma DAKO aktywnie anga¿owa³a siê na
rzecz rozwoju Gminy Che³miec, za co zosta³a uhonorowana
podczas uroczystej sesji Rady Gminy, która odby³a siê 18
wrzeœnia o godz. 12.00 w Urzêdzie Gminy w Che³mcu.
Statuetkê „Z³otego Ziarna” oraz odznaczenie „Zas³u¿ony dla
Gminy Che³miec” z r¹k Wójta Gminy Che³miec oraz
che³mieckich radnych, odebrali osobiœcie Prezes Jerzy Studziñski oraz Wiceprezes Janusz Studziñski.
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ANALIZY, STATYSTYKI

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

UMNS INFORMUJE

13
S¹decki Rynek Pracy Nr 8 (78) sierpieñ 2017

22 projekty pod g³osowanie
22 zadania zostan¹ poddane pod g³osowanie w ramach Bud¿etu Obywatelskiego 2018. 4 wrzeœnia
w nowos¹deckim ratuszu og³oszona zosta³a lista zg³oszonych projektów. Na pytania dziennikarzy
odpowiada³ zastêpca prezydenta Nowego S¹cza Jerzy Gwi¿d¿, a szczegó³y BO przedstawili sekretarz
miasta Edyta Brongiel i kierownik Referatu Informatyki UM Piotr Niezabitowski.
Przed upublicznieniem listy projektów na rok przysz³y Jerzy
Gwi¿d¿ podkreœli³, ¿e realizacja zadañ w ramach tegorocznego BO przebiega bardzo sprawnie. – Bud¿et Obywatelski
z ubieg³ego roku jest realizowany, w³aœciwie wszystkie zadania, które zosta³y przyjête, s¹ zrealizowane albo w realizacji lub
bêd¹ zrealizowane. Mamy nadziejê, ¿e do koñca tego roku
wszystko, co w 2017 roku mia³o byæ zrobione, bêdzie zrobione
– zapewni³ zastêpca prezydenta.
Jerzy Gwi¿d¿ przypomnia³ niektóre ze zrealizowanych zadañ,
takich jak si³owania pod chmurk¹ na Zabe³czu, boisko na os.
Barskie czy place zabaw w dzielnicach Biegonice i D¹brówka.
Zosta³ tak¿e zakoñczony przetarg na boisko wielofunkcyjne
przy Szkole Podstawowej Nr 1.

G³osowanie rozpocznie siê 30 wrzeœnia i zakoñczy 7 paŸdziernika. G³osowaæ bêdzie mo¿na tylko przez internet. Sposób
g³osowania przybli¿y³ Piotr Niezabitowski. – Na naszej stronie
Bud¿etu Obywatelskiego przed 30 wrzeœnia bêdzie utworzony
link dotycz¹cy g³osowania. Po wybraniu linku "zag³osuj" bêdziemy mogli zapoznaæ siê ze skrótem regulaminu g³osowania
– wyjaœni³ Piotr Niezabitowski.
Po wybraniu dwóch projektów: jednego ogólnomiejskiego i jednego dzielnicowego mamy mo¿liwoœæ kontynuacji. – Po
przejœciu dalej musimy wprowadziæ numer PESEL swój lub
osoby, z któr¹ przeprowadzamy proces g³osowania i wprowadziæ pierwsz¹ literê nazwiska rodowego matki, w celu
weryfikacji, czy jesteœmy uprawnieni do g³osowania – t³umaczy³ Niezabitowski.

22 wnioski na przysz³y rok
W ramach Bud¿etu Obywatelskiego 2018 wp³ynê³o 31 wniosków, z czego po weryfikacji pod g³osowanie poddanych
zostanie 22. Cztery wnioski to projekty o charakterze ogólnomiejskim, pozosta³e 18 maj¹ charakter dzielnicowy. Warto
dodaæ, ¿e w ubieg³ym roku wp³ynê³y 24 wnioski, z których pod
g³osowanie poddano 20.

G³osuj¹cy otrzymuje na swój numer telefonu SMS z kodem
weryfikuj¹cym, który nale¿y wprowadziæ do formularza. Jeden
numer telefonu mo¿e byæ u¿yty maksymalnie trzy razy, co
umo¿liwia g³osowanie na przyk³ad cz³onkom rodziny.
Informacje o wynikach bêd¹ na bie¿¹co aktualizowane na
stronie BO.

– Te projekty s¹ doœæ ciekawe – zapewni³ Jerzy Gwi¿d¿, podkreœlaj¹c ich ró¿norodnoœæ i rozmach. Projekty ogólnomiejskie maj¹ przede wszystkim charakter kulturalno-rozrywkowy i sportowy. Jeden z nich dotyczy serii jarmarków regionalnych z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Wielkanocy, inny
to koncert plenerowy z okazji 100-lecia odzyskania
niepodleg³oœci, kolejny dotyczy turnieju pi³ki no¿nej dla dzieci,
a ostatni festiwalu disco polo.

Limit wieku zosta³ w tym roku obni¿ony. G³osuj¹cy ma w bie¿¹cym roku osi¹gn¹æ 16 lat, a wiêc urodziæ siê przed 1 stycznia
2002 roku. Musi tak¿e w dniu rozpoczêcia g³osowania
posiadaæ sta³e lub czasowe zameldowanie na terenie Nowego
S¹cza. Mo¿na oddaæ g³os na dwa projekty: jeden ogólnomiejski i jeden dzielnicowy bez wzglêdu na to, w której dzielnicy
siê zamieszkuje. G³osowanie jest wa¿ne, jeœli weŸmie w nim
udzia³ co najmniej 3 tys. osób.

Projekty dzielnicowe skupiaj¹ siê przede wszystkim na potrzebach lokalnej spo³ecznoœci i dotycz¹ g³ównie budowy lub
modernizacji placów zabaw, boisk sportowych i si³owni na
œwie¿ym powietrzu. Wœród z³o¿onych projektów znalaz³y siê
równie¿ projekt œcie¿ki rowerowej i projekty zak³adaj¹ce utworzenie systemu wypo¿yczania rowerów miejskich oraz miejsc
integracji mieszkañców.

Jak g³osowaæ?
Lista projektów poddanych pod g³osowanie znajduje siê ju¿ na
stronie www.bo.nowysacz.pl. Ogó³em ze zg³oszonych 31 projektów (w tym 8 na projekty ogólnomiejskie) Komisja Weryfikacyjna odrzuci³a dziewiêæ. Przyczyny wymieni³a sekretarz
Edyta Brongel: - Osoby sk³adaj¹ce wnioski nie by³y mieszkañcami miasta, kwoty wnioskowanych zadañ przekracza³y pulê
400 tys. z³otych, zarówno w projektach ogólnomiejskich, jak i
dzielnicowych albo te¿ same wnioski zosta³y wycofane przez
mieszkañców po wezwaniu do uzupe³nienia dokumentacji.
Zdarza³y siê te¿ wnioski w lokalizacjach, które nie nale¿¹ do
miasta – wylicza³a Edyta Brongiel.

Co to jest bud¿et obywatelski?
W bud¿ecie obywatelskim mieszkañcy zg³aszaj¹ propozycje
zadañ, które nastêpnie s¹ analizowane pod k¹tem mo¿liwoœci
realizacji. Te projekty, które pomyœlnie przesz³y weryfikacjê,
poddaje siê pod g³osowanie. Najwy¿ej ocenione lub
najczêœciej wskazywane propozycje zadañ przeznacza siê do
realizacji, wpisuj¹c je do bud¿etu miasta.
Ze œrodków bud¿etu obywatelskiego finansowane s¹ zadania
nale¿¹ce do zadañ w³asnych gminy lub powiatu (Nowy S¹cz
jest miastem na prawach powiatu), s³u¿¹ce rozwojowi miasta
i zaspokajaniu potrzeb jego mieszkañców. Do podzia³u w ramach BO miasta Nowego S¹cza jest 2 mln z³otych.
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Bezpieczeñstwo w transporcie
W dniach 8-9 wrzeœnia w Hotelu Litwiñski w Têgoborzy odby³a siê konferencja pn. „Bezpieczeñstwo
w transporcie drogowym – sytuacja polskiego transportu w œwietle nowych i projektowanych regulacji
prawnych w UE”. W spotkaniu udzia³ wziê³o ponad 350 w³aœcicieli firm transportowych, przedstawiciele
Sejmu i Senatu RP, rz¹du oraz w³adz lokalnych.

G

Firmy transportowe generuj¹ olbrzymie koszty tj.: utrzymanie
taboru, zakup paliwa, pensje dla pracowników. – Z pracownikami jest najtrudniej, bo bardzo trudno kierowców utrzymaæ
na stanowisku. W mojej firmie trwa ci¹g³y nabór. Alarmujê o tej
sytuacji ju¿ od kilku lat. Tematykê podnoszê podczas
Powiatowych Rad Rynku Pracy – mówi Piotr Litwiñski. W krajach Unii transportowcy mog¹ liczyæ na zwrot podatku VAT oraz
dop³atê 1500 euro do opon zimowych. Rz¹dy sprzyjaj¹
przedsiêbiorczoœci, niestety w Polsce ci¹gle o takich
udogodnieniach jedynie marzymy.
Sk¹d wiêc tak silna pozycja polskich firm transportowych?
– Jako Polacy jesteœmy elastyczni na rynku, wiêc niewygodni
dla konkurencji – mówi Pani Barbara Edemuller-Generaux,
w³aœcicielka firmy Batim ze Starego S¹cza. – Jednoczeœnie
jesteœmy tak solidni, ¿e po¿¹dani i preferowani przez
kontrahentów. W walce wolnorynkowej wygrywamy, ale z protekcjonizmem w niektórych krajach Unii sobie nie poradzimy –
dodaje.
Jak stwierdzono podczas konferencji, bardzo du¿o zale¿y od
kierowców, czyli ich stylu i sposobu jazdy. Mog¹ oni generowaæ
koszty lub je znacz¹co obni¿aæ. Wyliczono, ¿e na polskim
rynku brakuje oko³o 100 tys. kierowców. Transportowcy
alarmuj¹, aby stworzyæ specjalne kierunki kszta³cenia w szko³ach.
Podczas dwudniowej konferencji omawiano takie zagadnienia
jak: „Protekcjonizm w transporcie ³adunków w Europie”,
„Wybrane zagadnienia z bezpieczeñstwa w ruchu drogowym

Fot.: Naosi.pl

ospodarz konferencji, a jednoczeœnie prezes
Ogólnopolskiego Zwi¹zku Pracodawców Transportu
Drogowego, Pan Piotr Litwiñski, wyrazi³ g³êboki ¿al
w zwi¹zku z zapowiedziami UE dotycz¹cymi starañ o zrównanie stawek wynagrodzenia dla przewoŸników krajów Unii. – Dla
polskich firm transportowych oznacza³oby to zwielokrotnienie
kosztów, a wiêc utratê konkurencyjnoœci, a w rezultacie upadek
– mówi prezes Litwiñski.

Uczestnicy konferencji w Têgoborzu

Transportu ciê¿kiego”, „Bezpieczeñstwo przewozu ³adunku,
naczepy i samochodu w œwietle k³opotów imigracyjnych i aktów
wandalizmu”, „Warunki pracy kierowcy i ich wp³yw na
bezpieczeñstwo w ruchu drogowym”, „P³aca minimalna w ró¿nych pañstwach UE”, „Szkolnictwo zawodowe kierowców
podstaw¹ bezpieczeñstwa w transporcie drogowym”, „Informacja na temat prac Trójstronnego Zespo³u ds. Transportu
Drogowego”
Podczas uroczystoœci wrêczono równie¿ odznaczenia
pañstwowe i bran¿owe.
Wyk³adowcy: dr hab. Pawe³ Lesiak – wyk³adowca SGH w Warszawie, Mariusz Mankiewicz – Wiceprezes Zarz¹du Dekra
Polska Sp. z o.o., Barbara Edelmuller-Generaux – w³aœcicielka
firmy Batim ze Starego S¹cza, prof. nzw. dr hab. in¿. Marcin
Œlêzak – Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego,
£ukasz W³och – G³ówny Ekspert OCRK, Tomasz Matuszewski
– Starosta Gostyniñski, Tadeusz Wilk – Dyrektor Departamentu
Transportu ZMPD.

Pracodawcy ³atwiej znajd¹ pracowników
Centralna Baza Ofert Pracy to serwis internetowy prowadzony
przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej,
zawieraj¹cy informacje o aktualnych ofertach pracy,
propozycjach sta¿y z Urzêdu i przygotowaniu doros³ych, a tak¿e o ofertach pracy pracodawców krajowych, którzy poszukuj¹
pracowników z obszaru naszego kraju i tzw. rynku unijnego.

Uruchomiona ostatnio funkcjonalnoœæ pozwala im na
rozeznanie siê w liczbie i rozmieszczeniu osób szukaj¹cych
pracy, a tak¿e dostosowanie ofert pracy przed ich zg³oszeniem
do s³u¿b zatrudnienia. Dziêki tym rozwi¹zaniom ³atwiej bêdzie
znaleŸæ pracodawcy wykwalifikowanych pracowników – przekonuje Pani El¿bieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej.

CBOP to ponadto Ÿród³o informacji na temat organizowanych
przez powiatowe i wojewódzkie urzêdy pracy targach pracy,
gie³dach pracy i szkoleniach (zak³adka: Kalendarz targów, gie³d
i szkoleñ).

Wiêcej szczegó³owych informacji na ten
temat znajdziecie Pañstwo na naszej
stronie sup.nowysacz.pl

– Teraz to równie¿ pomocne narzêdzie dla pracodawców.
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