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Milionowe inwestycje w Nowym S¹czu
W numerze przeczytamy równie¿:
> Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
> Krajowy Fundusz Szkoleniowy
> Pamiêtniki bezrobotnych - nabór prac
> Bezrobocie w Nowym S¹czu (listopad)
> Kronika gospodarcza
Statystyki, analizy, opracowania
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SZANOWNI PAÑSTWO!
Oddajê w Pañstwa rêce kolejne wydanie S¹deckiego Rynku
Pracy, w którym znajd¹ Pañstwo bie¿¹ce informacje dotycz¹ce
funkcjonowania S¹deckiego Urzêdu Pracy. Prezentujemy równie¿ nasze aktualne dzia³ania, podejmowane inicjatywy oraz
programy wsparcia, które realizujemy.
W aktualnym numerze znajd¹ Pañstwo relacjê z XVI posiedzenia Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego S¹cza. Podczas posiedzenia m.in. podsumowano dzia³ania SUP w 2017 r. oraz
pozytywnie zaopiniowano Plan Pracy Urzêdu na 2018 rok.
Biuletyn zawiera tak¿e wywiad z uczestnikiem konkursu „Przedsiêbiorca 2017 - Mój Sposób na Biznes” Panem Krzysztofem
Wnêkiem, w³aœcicielem firmy Figelo.
W numerze zamieszczamy te¿ informacje zwi¹zane z rozpoczêciem wydawania formularzy PIT-11 dla klientów SUP oraz
informacje o zmienionym regulaminie przyznawania
jednorazowych œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej.

Dyrektor SUP, Leszek Langer

W NUMERZE m. in.:
Dowiemy siê tak¿e o ustalonych przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Spo³ecznej priorytetach dot. wydatkowania
œrodków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku.
W aktualnym wydaniu prezentujemy tak¿e najnowsz¹ statystykê bezrobocia i dzia³añ aktywizacyjnych realizowanych
przez SUP, które s¹ bardzo istotne, gdy¿ przybli¿¹ nam, jak
wygl¹da sytuacja na lokalnym rynku pracy.

Zachêcam do lektury!
Leszek Langer
Dyrektor SUP

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 S¹deckiego
Rynku Pracy dostarczany jest partnerom i instytucjom
wspó³pracuj¹cym z S¹deckim Urzêdem Pracy za pomoc¹ poczty
elektronicznej. Na ¿yczenie dostarczamy tak¿e Czytelnikom
wersjê papierow¹.
Wydawca: S¹decki Urz¹d Pracy,
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Koordynacja projektu: Rafa³ Kmak
Konsultacja merytoryczna: Teresa Po³omska, Tomasz Szczepanek
Korekta: Marta Chomyn-Górecka
Przygotowanie tekstów, sk³ad i opracowanie graficzne:
Rafa³ Kmak, Jaros³aw Gliñski
Wspó³praca (statystyka): Izabela Obrzut
Copyright © S¹decki Urz¹d Pracy

ISSN 2084-5006

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

3

Figelo - zabawka XXI wieku!

4

Informacja o PIT

6

Urz¹d Miasta Nowego S¹cza informuje

7-8

Bezrobocie nadal w dó³

9-11

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2018 r.

12

3

TEMAT MIESI¥CA

S¹decki Rynek Pracy Nr 12 (82) grudzieñ 2017

Posiedzenie Rady Rynku Pracy
Po raz pierwszy w tym roku, w dniu 12 stycznia mia³o miejsce XVI posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
dla Miasta Nowego S¹cza. Spotkanie odby³o siê w S¹deckim Urzêdzie Pracy przy ul. Wêgierskiej 146.

N

Pracy na lata 2016-2020, przyjêtym Uchwa³¹ Rady Miasta Nr
XXIII/253/2016 z dnia 19.04.2016 r. W Programie dla ka¿dego
kierunku zosta³y sformu³owane cele oddzielnie, a miar¹ osi¹gniêcia za³o¿onych celów bêd¹ uzyskane wskaŸniki produktu
i rezultatu wed³ug których prowadzony bêdzie monitoring
realizacji Programu i stopnia osi¹gania celu g³ównego – mówi³a Pani Po³omska. Nastêpnie omówi³a podstawowe zasady
i kryteria realizacji us³ug i programów zwi¹zanych z podstawowymi us³ugami rynku pracy, programem rynku pracy,
instrumentami kierowanymi do bezrobotnych do 30 r. ¿. oraz
z Krajowym Funduszem Szkoleniowym. – Zakres i struktura
dzia³añ aktywizuj¹cych realizowanych przy udziale œrodków
Funduszu Pracy (FP) w ramach Planu Dzia³añ na 2018 r., maj¹cych na celu ograniczanie rozmiarów bezrobocia w Nowym
S¹czu (i jego negatywnych skutków) bêdzie tak jak w minionych latach nadal w znacznej mierze uzale¿niona od potrzeb
zg³oszonych przez klientów SUP tj. osoby zarejestrowane
i pracodawców, a tak¿e od wysokoœci œrodków FP jakie uda siê
pozyskaæ z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej - kontynuowa³a. Nastêpnie rada wyda³a pozytywn¹
opiniê w sprawie 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 2018 roku.
Fot.: SUP

Fot.: SUP

a wniosek przewodnicz¹cego Rady Pana Wojciecha
Piecha w pierwszej kolejnoœci zosta³ przyjêty porz¹dek
obrad oraz protokó³ z XV posiedzenia rady. Nastêpnie
przewodnicz¹cy rady podsumowa³ pracê rady w ca³ym 2017
roku. – W minionym roku przeprowadziliœmy 6 posiedzeñ
Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego S¹cza,
uchwalaj¹c ³¹cznie 24 uchwa³y – rozpocz¹³ przewodnicz¹cy.
– W roku 2017 podczas pracy Rada przyjmowa³a informacje
dotycz¹ce bie¿¹cej sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz
sprawozdania realizacji przez SUP bie¿¹cych zadañ z zakresu
aktywizacji zawodowej, w tym o realizacji poszczególnych form
wsparcia, o dostêpnych œrodkach finansowych – kontynuowa³
Pan Piech. Dodatkowo wiceprezydent podsumowa³ pracê
podczas wszystkich posiedzeñ Rady Rynku Pracy dla miasta
Nowego S¹cza.

Od lewej dyrektor SUP Leszek Langer, Przewodnicz¹cy Rady Wojciech
Piech, Wiceprzewodnicz¹cy Rady Marek Reichel

Nastêpnie g³os zabra³ zastêpca dyrektora S¹deckiego Urzêdu
Pracy, Tomasz Szczepanek, który krótko przedstawi³ sytuacjê
i stan bezrobocia na koniec grudnia ubieg³ego roku. – Grudzieñ
potwierdzi³ tendencjê wyraŸnego spadku bezrobocia w ca³ym
2017 roku w Nowym S¹czu. Bezrobocie sukcesywnie spada
ju¿ od stycznia ub roku. Na dzieñ 31 grudnia 2017 r.: w S¹deckim Urzêdzie Pracy zarejestrowanych bezrobotnych by³o
1919 osób, a wiêc o 958 osób mniej ni¿ w grudniu rok
wczeœniej. Stopa bezrobocia ponownie spad³a i na koniec
listopada wynosi³a 4,1 %. Rok wczeœniej – 6,3% – mówi³ Pan
Szczepanek. Dodatkowo wicedyrektor scharakteryzowa³
informacje zwi¹zane z osobami w szczególnej sytuacji na
rynku pracy, bezrobociem rodzinnym oraz przybli¿y³ dane dot.
ofert pracy jakie wp³ynê³y do urzêdu, poda³ tak¿e liczbê osób
otrzymuj¹cych zasi³ek.

Cz³onkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz pracownicy
S¹deckiego Urzêdu Pracy

Kolejno pozytywnie zaopiniowano plany uruchomienia
nowego kierunku kszta³cenia w zawodach w nowym roku szkolnym 2018/2019:
- kierowca, mechanik - Zespó³ Szkó³ Samochodowych

Wicedyrektor SUP, Teresa Po³omska przybli¿y³a plan dzia³añ
SUP na 2018 r. – Plan Dzia³añ SUP w zakresie promocji
zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na 2018 rok okreœla zadania s³u¿¹ce
osi¹gniêciu wytyczonych celów w wieloletnim Programie
Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku

- technik robót wykoñczeniowych – Zespó³ Szkó³ Budowlanych
Spotkanie zakoñczy³o siê wolnymi wnioskami cz³onków oraz
omówieniem spraw bie¿¹cych na s¹deckim rynku pracy.
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Przedsiêbiorca Roku - sylwetki uczestników

Figelo - zabawka XXI wieku!
Kinga i Krzysztof Wnêk to rodowici s¹deczanie, których pomys³ na ¿ycie okaza³ siê biznesowym strza³em
w dziesi¹tkê. Figelo, zabawka, któr¹ stworzyli umo¿liwiaj¹ca aktywne spêdzanie wolnego czasu we
w³asnym pokoju bije rekordy popularnoœci w Polsce oraz za granic¹. Ubieg³y rok by³ dla nich bardzo
udany – zwyciê¿yli w presti¿owym konkursie Consumer Award 2017 podczas targów Kind Und Jugend
w Kolonii, otrzymali tytu³ Zabawki Roku 2017 oraz zajêli drugie miejsce w konkursie organizowanym
przez S¹decki Urz¹d Pracy „Przedsiêbiorca 2017 – Mój Sposób na Biznes” w kategorii „Debiut w Biznesie”. Opowiedz¹ nam o pomyœle i recepcie na sukces.

Krzysztof Wnêk: Firma zajmuje siê produkcj¹ przenoœnych
domowych placów zabaw dla dzieci w wieku od 1 do 11 roku
¿ycia. Figelo powsta³o w odpowiedzi na problemy, które
dostrzegli jako rodzice – potrzebê przeciwdzia³ania deficytom
gimnastyki w ¿yciu codziennym swoich dzieci. Pomys³ na
stworzenie firmy by³ etapowy. Wszystko zaczê³o siê od z³oœci
na nasz system edukacji. Kiedy najstarszy syn Miko³aj poszed³
do szko³y, z przykroœci¹ odkryliœmy, ¿e najwa¿niejszym
elementem lekcji wychowania fizycznego jest to, czy dziecko
ma na sobie bia³y podkoszulek i granatowe spodenki.
Gimnastyki by³o niewiele, tymczasem syn by³ bardzo ruchliwy.
Potrzebowa³ gdzieœ wy³adowaæ swoj¹ energiê. Dodatkowo
zainspirowa³a nas Pani Ludmi³a Bass, nauczycielka gry na fortepianie, z pochodzenia Ukrainka. Zwróci³a ona uwagê, ¿e

nasze spo³eczeñstwo uleg³o pokusom Europy Zachodniej – telefony komórkowe, tablety – przez te elementy nasze dzieci
zaczynaj¹ siê borykaæ z wieloma problemami zdrowotnymi tj.
nadwaga, wady postawy czy uzale¿nienia od gier komputerowych. Figelo to elementy dobrej zabawy po³¹czone z profilaktyk¹ pobudzaj¹c¹ wyobraŸniê dziecka. To znakomita
alternatywa spêdzania wolnego czasu dla naszych pociech.
SRP: Sk¹d dowiedzia³ siê Pan o konkursie. W jaki sposób
udzia³ w konkursie „Przedsiêbiorca 2017 – Mój Sposób na
Biznes” wp³yn¹³ na dzia³alnoœæ firmy?
KW: Do uczestnictwa w konkursie zachêci³ nas pracownik
Urzêdu Pracy, Pan S³awomir Ga³da. To dziêki niemu nasz
udzia³ w konkursie by³ mo¿liwy. Wiemy, ¿e do zwyciêstwa
zabrak³o nam bardzo niewiele, co nas cieszy. Dziêki
konkursowi mogliœmy wspólnie z ¿on¹ podsumowaæ nasz¹

Fot.: Figelo.pl

S¹decki Rynek Pracy: Czym dok³adnie zajmuje siê firma,
sk¹d pomys³?
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dotychczasow¹ pracê i pokazaæ j¹ Kapitule Konkursowej.
SRP: Czym firma Figelo mog³a przekonaæ do siebie Kapitu³ê Konkursow¹?

Fot.: Figelo.pl

KW: Wydaje mi siê, ¿e kluczowym argumentem by³a innowacyjnoœæ produktu. Wprowadziliœmy na rynek coœ nowego,
niepowtarzalnego. S¹dzê, ¿e Kapitu³a mog³a te¿ doceniæ fakt,
¿e odebraliœmy nagrodê Consumer Award 2017 podczas
miêdzynarodowych targów Kind Und Jugend w Kolonii. Poza
tym nasz produkt jest funkcjonalny, a zarazem bezpieczny
i z atrakcyjnym dizajnem. Jest mobilny i co najwa¿niejsze
rozwija siê z naszym dzieckiem. Elementy, z których jest skonstruowany s¹ modu³owe – wraz z wiekiem dok³adamy kolejne
przez co Figelo wspiera zdrowy rozwój dzieci od 1 do 11 roku
¿ycia.

Fot.: Figelo.pl

ciekawych inicjatyw, ma³ych rodzinnych firm, które maj¹ ciekawe
pomys³y i innowacyjne rozwi¹zania i realizacje.
SRP: Recepta na sukces?
KW: Determinacja i wytrwa³oœæ,
a przede wszystkim ciê¿ka praca
i wiara we wsparcie naszych dzia³añ przez Boga.
Dziêkuje za rozmowê.

Kinga i Krzysztof Wnêk

Przypomnijmy: Konkurs „Przedsiêbiorca Roku – Mój Sposób
na Biznes” skierowany jest do przedsiêbiorców prowadz¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie Miasta Nowego S¹cza
przez minimum 12 miesiêcy, z wy³¹czeniem spó³ek
komunalnych Miasta Nowego S¹cza. Ponadto przyjêto
zasadê, i¿ w kategorii „Debiut w biznesie” mog¹ braæ udzia³
przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przez
okres nie d³u¿szy ni¿ 3 lata.
Celem konkursu jest:
• promocja rozwoju przedsiêbiorczoœci na terenie Miasta Nowego S¹cza,
• promowanie dobrych praktyk w prowadzeniu dzia³alnoœci
gospodarczej: zachêcanie do zak³adania nowych firm oraz
tworzenia nowych miejsc pracy,
• popularyzacja w³asnej aktywnoœci przedsiêbiorców: zaanga¿owanie w rozwój firmy.
Wiêcej informacji dostêpnych jest na stronie:
www.bizneskonkurs.pl

SRP: Zachêci³aby Pani innych s¹deckich przedsiêbiorców
do udzia³u w konkursie?
KW: Oczywiœcie, poleca³bym wszystkim uczestnictwo w konkursie. Zawsze warto pokazywaæ swoje mo¿liwoœci dalej.
Utar³o siê przekonanie, i¿ S¹decczyzna to tylko wielkie firmy tj.
Fakro, Wiœniowski, Koral czy Newag. Jest jednak wiele
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Konkurs na pamiêtniki bezrobotnych
S¹decki Urz¹d Pracy informuje, ¿e Instytut Gospodarstwa Spo³ecznego Szko³y G³ównej Handlowej
w Warszawie we wspó³pracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu organizuje
konkurs na „Pamiêtniki bezrobotnych”.

D

otknê³o Ciê bezrobocie? Mo¿e nie jeden raz? Jak
wp³ynê³o to na Twoje ¿ycie? Opowiedz nam o tym! WeŸ
udzia³ w konkursie Instytutu Gospodarstwa
Spo³ecznego Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie na
„Pamiêtniki bezrobotnych” i opisz swoje doœwiadczenia w formie pamiêtnika lub bloga. Najciekawsze prace zostan¹
nagrodzone lub/i opublikowane – informuje prof. dr hab. Piotr
B³êdowski, dyrektor Instytutu Gospodarstwa Spo³ecznego.
Dodajmy, ¿e zwyciêzca otrzyma 5000 z³.
Zasady Konkursu s¹ proste: je¿eli w latach 2016-2017
by³aœ/by³eœ przynajmniej przez miesi¹c osob¹ bezrobotn¹, to
opisz swoj¹ historiê w formie wpisu do pamiêtnika lub stwórz
blog poœwiêcony temu doœwiadczeniu. Objêtoœæ dokumentów
nie jest z góry okreœlona, ale organizatorzy prosz¹ o nie mniej
ni¿ kilkanaœcie stron czytelnego rêkopisu lub wydruku
komputerowego. Przeœlij go poczt¹ lub jako link do bloga. Do
tekstu do³¹cz kwestionariusz i oœwiadczenie, które znajdziesz
na stronie internetowej: www.sgh.waw.pl/pamietnikibezrobotnych lub, jeœli zwrócisz siê do SGH z proœb¹, otrzymasz je poczt¹. Organizatorzy wyjaœni¹ wszelkie w¹tpliwoœci
i odpowiedz¹ na ka¿de Twoje pytanie dotycz¹ce konkursu
zadane drog¹ mailow¹, telefonicznie lub listownie.
Nie wiesz, od czego zacz¹æ? Opisz dok³adnie swoj¹ sytuacjê
i po³o¿enie rodziny w czasie, gdy doœwiadcza³eœ bezrobocia –
twoje starania, reakcje otoczenia, perspektywy. Zale¿y nam na
szczeroœci – dodaje Pan Piotr B³êdowski.

Organizatorzy gwarantuj¹ pe³n¹ anonimowoœæ, tak¿e w przypadku publikacji pamiêtnika. Nie przejmuj siê brakiem
umiejêtnoœci pisarskich – wa¿ne jest autentyzm, z jakim przedstawisz w³asne prze¿ycia i dzia³ania podejmowane po to, by
sytuacjê bezrobocia zmieniæ lub do niej siê przystosowaæ. Ka¿da informacja bêdzie wa¿na. Z jednostkowych losów i indywidualnych problemów organizatorzy zbuduj¹ portret osób bez
pracy. Wiedza o tym jest potrzebna instytucjom, które
chcia³yby dostosowaæ formy wsparcia dla Ciebie oraz osób
w podobnej sytuacji. Termin nadsy³ania prac: 31.01.2018 r.
oraz adres: Instytut Gospodarstwa Spo³ecznego SGH, ul.
Wiœniowa 41, 02-520 Warszawa
Przewidziano nastêpuj¹ce nagrody:
I nagroda – 5000 z³,
II – 4000 z³,
III – 3000 z³
oraz wyró¿nienia po 1500 z³.
O ostatecznym podziale nagród zadecyduje powo³ane przez
organizatorów Jury. Najciekawsze prace zostan¹
opublikowane w ca³oœci lub we fragmentach.
Nades³ane prace nie bêd¹ zwracane, po zakoñczeniu
konkursu zostan¹ zarchiwizowane.

Informacja o wydawaniu PIT-11 za rok 2017
¹decki Urz¹d Pracy w Nowym S¹czu informuje, ¿e
w okresie od 17 stycznia do 9 lutego 2018 r. w siedzibie
S¹deckiego Urzêdu Pracy w Nowym S¹czu, ul. Wêgierska 146, w pok.8 wydawane bêd¹: „Informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11 za rok 2017" oraz „Roczne zestawienie sk³adek
spo³ecznych i zdrowotnych za rok 2017" dla osób
uprawnionych do pobierania: zasi³ków dla bezrobotnych,
stypendiów oraz dodatków aktywizacyjnych.

S

Na podstawie Informacji o dochodach PIT-11 ka¿dy
indywidualnie obowi¹zany jest dokonaæ rozliczenia z Urzêdem
Skarbowym.
W przypadku nie odebrania przez osoby uprawnione w/w
dokumentu PIT-11 we wskazanym terminie, informacje te zostan¹ wys³ane poczt¹ na podany adres korespondencyjny
w terminie do 28 lutego 2018r.
Fot. pixabay.com

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

UMNS INFORMUJE
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30 milionów na stadion Sandecji
W Warszawie odby³o siê podpisanie pierwszej w kraju umowy pomiêdzy Polskim Funduszem Rozwoju
a Nowym S¹czem i piêcioma innymi gminami z S¹decczyzny. Za oko³o 30 mln z³otych PFR sta³ siê
mniejszoœciowym udzia³owcem spó³ki S¹deckie Wodoci¹gi. W imieniu Nowego S¹cza umowê podpisali
prezydent miasta Ryszard Nowak i prezes spó³ki Janusz Adamek.
– Jesteœmy pionierami i mam nadziejê, ¿e w nasze œlady pójd¹
inne samorz¹dy, bo to jest naprawdê szansa na rozwój ma³ych
i œrednich miast – mówi prezydent Nowego S¹cza Ryszard
Nowak. – Nie bêdê ukrywa³, ¿e to pó³ roku ciê¿kiej pracy, i to
zarówno z naszej strony, jak i ze strony Ministerstwa i Polskiego Funduszu Rozwoju. Jestem naprawdê zbudowany tym,
¿e potrafiliœmy w tak krótkim czasie przetrzeæ nowe szlaki do
finansowania samorz¹dów i ¿e to bêdzie kontynuowane.
Obecny na uroczyœci podpisania umów minister inwestycji
i rozwoju Jerzy Kwieciñski podkreœli³, ¿e nowa strategia
zrównowa¿onego rozwoju, jak¹ przyj¹³ rz¹d Mateusza
Morawieckiego, jest zerwaniem z tradycj¹ wspierania
wy³¹cznie du¿ych aglomeracji ze szkod¹ dla œrednich miast
i obszarów wiejskich. Ma³e i œrednie miasta zaczê³y przez to
traciæ swoje funkcje gospodarcze i spo³eczne.
Podpisanie umowy sfinalizowa³o kilkumiesiêczne rozmowy

– Pe³ne wykorzystanie potencja³u naszego kraju nie polega
tylko na opieraniu siê na wzroœcie du¿ych aglomeracji, ale
w³aœnie ca³ego kraju – podkreœli³ minister. – Bardzo dziêkujê
samorz¹dom Nowego S¹cza i pozosta³ych gmin, ¿e siê
zaanga¿owa³y, ¿e nawi¹za³y wspó³pracê z Polskim
Funduszem Rozwoju i mo¿emy tu mówiæ o konkretach tej
wspó³pracy. Trafiliœmy w zapotrzebowanie – nie ukrywa³
satysfakcji minister Kwieciñski.

– W ostatnich latach zainwestowaliœmy przesz³o 300 mln
z³otych na kanalizacjê i wodoci¹gi, zreszt¹ wspólnie z gminami oœciennymi, wiêc takich potrzeb nie mamy. Prawie 96
procent mieszkañców miasta jest zaopatrzonych i w wodê,
i w kanalizacjê, a pozosta³e 4 procent nie mog¹ byæ zaopatrzone tylko z przyczyn technicznych. S¹ inne potrzeby, mam
nadziejê, ¿e uda siê je zrealizowaæ jeszcze w tym roku –
koñczy prezydent.

30 milionów na stadion

Panel dyskusyjny na zakoñczenie

Zrealizowanie umowy by³o mo¿liwe dziêki uruchomieniu przez
PFR Funduszu Inwestycji Samorz¹dowych, a w jego ramach
Pakietu dla Miast Œrednich. Pierwsz¹ umowê w Polsce podpisa³ Nowy S¹cz wraz z Nawojow¹, Starym S¹czem, Kamionk¹ Wielk¹ i Korzenn¹, które tak¿e maj¹ udzia³y w spó³ce
S¹deckie Wodoci¹gi. Za zbyte 22 proc. udzia³ów do kasy miasta wp³ynie oko³o 30 mln z³otych, do pozosta³ych samorz¹dów
suma piêciokrotnie mniejsza. Prezydent Nowego S¹cza nie
ukrywa, na jaki cel przeznaczone bêd¹ pozyskane œrodki.
– W przypadku Nowego S¹cza nie bêdê ukrywa³, ¿e myœlê
o budowie nowego stadionu dla klubu sportowego Sandecja –
mówi Ryszard Nowak. – To nie s¹ pieni¹dze znaczone, a wiêc
samorz¹d mo¿e je wydawaæ na to, co w danej chwili uwa¿a za
konieczne z punktu widzenia spo³ecznego, przede wszystkim
na infrastrukturê. Wa¿ne, aby tych pieniêdzy nie zmarnowaæ.
PFR inwestuje w przedsiêwziêcia samorz¹dów maksymalnie
na dwadzieœcia lat, po tym okresie udzia³y wracaj¹ do spó³ek
samorz¹dowych. Pawe³ Borys, prezes PFR podkreœla, ¿e
oferta jego instytucji przyczyni siê do znacznego zwiêkszenia
dynamiki inwestycji polskich samorz¹dów, w szczególnoœci
w obszarze infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, systemów
ciep³ownictwa oraz rewitalizacji. W Nowym S¹czu jest nieco
inaczej.

Po uroczystoœci podpisania umów odby³ siê panel dyskusyjny
na temat nowych perspektyw inwestycyjnych polskich
samorz¹dów. Wœród panelistów znaleŸli siê prezydent
Nowego S¹cza Ryszard Nowak oraz W³adys³aw Bieda,
burmistrz Limanowej, która tak¿e podpisa³a umowê z PFR.
Prezydent podkreœli³ miêdzy innymi znakomit¹ wspó³pracê
z czterema oœciennymi gminami, które tak¿e zby³y swoje
udzia³y w S¹deckich Wodoci¹gach. – Trudno inaczej nazwaæ
tê wspó³pracê, jak wzorcow¹ – podkreœli³ kilkakrotnie prezydent Nowak.
G³ównym autorem projektu pod nazw¹ Pakiet dla Miast Œrednich jest Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Oferta PFR wzbudzi³a ogromne zainteresowanie, w kolejce ustawi³o siê ju¿ ponad 150 samorz¹dów
z ca³ego kraju. – W zwi¹zku z tym, ¿e œrodki unijne siê koñcz¹,
samorz¹dy maj¹ mniejsz¹ mo¿liwoœæ siêgania po te œrodki,
równoczeœnie potrzeby inwestycyjne samorz¹dów dalej s¹
du¿e, wiêc skarb pañstwa w³aœnie poprzez Fundusz Inwestycji
Samorz¹dowych wspiera rozwój samorz¹dów – wyjaœnia
prezes spó³ki S¹deckie Wodoci¹gi Janusz Adamek.
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40 milionów z³otych dla MPK
Trzydzieœci dwa ekologiczne autobusy, nowy dworzec autobusowy i parking typu Park&Ride – takie
miêdzy innymi inwestycje zostan¹ sfinansowane dziêki czterdziestu milionom dotacji, jakie otrzyma
Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym S¹czu. Dziœ (17 stycznia) w nowos¹deckim ratuszu nast¹pi³o przekazanie umowy gwarantuj¹cej dofinansowanie.
Pieni¹dze pochodz¹ z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma³opolskiego na lata 2014-2020. Umowê na
rêce prezydenta Nowego S¹cza Ryszarda Nowaka przekaza³
cz³onek zarz¹du województwa ma³opolskiego Leszek Zegzda.

poczekalnia dla oczekuj¹cych, punkt sprzeda¿y biletowej,
oczywiœcie toalety publiczne, oczywiœcie miejsce do
przewijania dla niemowl¹t – wylicza nie bez dumy wiceprezes
MPK S³awomir Rybarski.

– To jest pewnego rodzaju zwieñczenie d³ugoletnich dzia³añ,
¿eby nasze przedsiêbiorstwo, nasze us³ugi œwiadczone dla
mieszkañców by³y na jak najwy¿szym poziomie – podkreœla
prezydent Ryszard Nowak. – W 2006 roku, kiedy rozpoczyna³em swoj¹ karierê prezydenck¹, nasze MPK by³o na skraju
bankructwa. Dzisiaj jest jedn¹ z najlepszych firm w Polsce.
Prezydent Ryszard Nowak zaznacza, ¿e tak dobr¹ kondycjê
przedsiêbiorstwa osi¹gniêto nie tylko dziêki wysi³kom samorz¹du miasta, ale przede wszystkim zarz¹du i pracowników
MPK. Dziêki temu Nowy S¹cz daje podró¿uj¹cym do i po
naszym mieœcie mo¿liwoœæ wyboru miêdzy wygodnym
transportem publicznym i w³asnym samochodem.
– Komunikacja zbiorowa, komunikacja publiczna jest przysz³oœci¹. W ci¹gu ostatnich piêciu lat przyby³o sto procent
samochodów, a miasto nie jest z gumy. Komunikacja zbiorowa
jest alternatyw¹, ale musi zachowaæ najwy¿szy poziom i nie
mam ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e mieszkañcy korzystaj¹cy z jej
us³ug bêd¹ zadowoleni – podkreœla Ryszard Nowak.

Ekologiczne, niskopod³ogowe
NajpóŸniej do paŸdziernika przysz³ego roku do Nowego S¹cza
dotr¹ 24 niskopod³ogowe autobusy typu maxi, które pomieszcz¹ do 80 pasa¿erów oraz 6 pojazdów typu midi dla 70
podró¿nych. Zaplanowany jest tak¿e zakup dwóch autobusów
elektrycznych wraz z dwoma urz¹dzeniami do ³adowania
– jednym zlokalizowanym na dworcu MPK i drugim na osiedlu
Barskim.
– Projekt daje mo¿liwoœæ sfinansowania zadañ, które s¹ niezmiernie istotne, aby przedsiêbiorstwo siê mog³o dalej
rozwijaæ. Abyœmy mogli dostarczaæ us³ugi na najwy¿szym
poziomie dla naszych mieszkañców i zachêcaæ ich, aby z komunikacji miejskiej w przysz³oœci chcieli korzystaæ jeszcze
bardziej ni¿ teraz – nie ukrywa zadowolenia prezes zarz¹du
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Komunikacyjnego Andrzej
Górski.
Warto podkreœliæ, ¿e wszystkie nowe autobusy bêd¹
dostosowane do potrzeb osób z niepe³nosprawnoœci¹
ruchow¹ i u³atwieniami dla osób przewo¿¹cych w wózkach
ma³e dzieci. Co równie wa¿ne, wszystkie nowe autobusy bêd¹
spe³niaæ normy emisji spalin EURO 6. Praktycznie ca³y tabor
MPK bêdzie spe³nia³ europejskie normy czystoœci spalin, co
jest niezwykle wa¿ne w kontekœcie jakoœci powietrza w Nowym
S¹czu.
Dziêki wsparciu z funduszy unijnych Nowy S¹cz bêdzie mia³
dworzec autobusowy z prawdziwego zdarzenia. Dwupoziomowy budynek spe³ni wszelkie wymogi stawiane tego rodzaju
obiektom. – Ka¿dy poziom 300 metrów kwadratowych,

Prezydent Ryszard Nowak oraz prezes MPK Andrzej Górski

Kluczowy transport
W ramach projektu pod nazw¹ "Rozbudowa niskoemisyjnego
transportu publicznego aglomeracji s¹deckiej" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Ma³opolskiego na lata 2014-2020 s¹deckiemu MPK przyznana
zosta³a dotacja w wysokoœci 40 173 452,77 z³ przy ca³kowitej
wartoœci projektu przekraczaj¹cej 61 mln z³otych. Niemal 11
mln z³otych stanowi wk³ad w³asny przedsiêbiorstwa.
Poza zakupem nowoczesnego taboru wsparcie zostanie
przeznaczone na zakup parkingu typu Park&Ride w Starym
S¹czu na 130 samochodów. Chodzi o to, ¿eby pracownicy
doje¿d¿aj¹cy do nowos¹deckich przedsiêbiorstw i instytucji
nie wje¿d¿ali do Nowego S¹cza swoimi samochodami, tylko
zostawiali je na parkingu i przesiadali siê do komunikacji. Jak
zapewnia burmistrz Starego S¹cza Jacek Lelek, chêtni s¹.
Projekt przewiduje tak¿e zainstalowanie na dwóch
skrzy¿owaniach na ruchliwej ulicy Wêgierskiej inteligentnego
systemu, który preferowa³ bêdzie pojazdy komunikacji
miejskiej. Przypomnijmy, ¿e nowos¹deckie MPK obs³uguje 32
liniami nie tylko nasze miasto, ale i cztery s¹siednie gminy:
Stary S¹cz, Podegrodzie, Nawojow¹ i Kamionkê Wielk¹ i przewozi rocznie 14 mln pasa¿erów.
Na uroczystoœci przekazania umowy obecni byli burmistrz
Starego S¹cza Jacek Lelek (Stary S¹cz jest partnerem przedsiêwziêcia), przewodnicz¹ca sejmiku województwa ma³opolskiego Urszula Nowogórska, cz³onek zarz¹du województwa
Stanis³aw Pasoñ, prezes MPK Andrzej Górski i zastêpca
prezydenta Nowego S¹cza Wojciech Piech.

BIE¯¥CA SYTUACJA NA RYNKU PRACY

S¹decki Rynek Pracy Nr 12 (82) grudzieñ 2017

9

Bezrobocie delikatnie w dó³
S¥DECKI URZ¥D PRACY

Grudzieñ potwierdzi³ tendencjê wyraŸnego spadku bezrobocia w 2017 roku w Nowym
S¹czu. Bezrobocie sukcesywnie spada od pocz¹tku ubieg³ego roku. Wg stanu na 31
grudnia 2017 r. w S¹deckim Urzêdzie Pracy zarejestrowanych by³o 1919 osób
bezrobotnych, a wiêc o 958 osób mniej ni¿ w grudniu rok wczeœniej. Stopa bezrobocia
ponownie spad³a i na koniec listopada wynosi³a 4,1 %, tj. o 2,2% mniej ni¿ rok
wczeœniej (6,3%).
Krótka charakterystyka dzia³añ wykonanych w 2017 r.

BEZROBOCIE

S¹decki Urz¹d Pracy w 2017 roku na aktywizacjê Lokalnego

Uprawnionych do korzystania z zasi³ku w grudniu by³o 299 osób,

Rynku Pracy przeznaczy³ prawie 11,5 mln. z³. Kwota œrodków

co stanowi 15,6 proc. ogó³u zarejestrowanych bezrobotnych.

przekazanych bezpoœrednio samorz¹dowi miasta, zgodnie z al-

W porównaniu z listopadem br. ich stosunek zwiêkszy³ siê o 0,4

gorytmem wynios³a ok. 30% tych œrodków. ród³em finanso-

proc. W grudniu z ewidencji wy³¹czono 341 osób. G³ówny

wania ogó³u zadañ wykonanych w obszarze aktywizacji by³y po-

powód utraty statusu to podjêcie pracy (175 os.), w tym: 22

nadto œrodki pozyskane na realizacjê projektów dofinansowa-

osoby otrzyma³y dofinansowanie na prowadzenie w³asnej

nych ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz

dzia³alnoœci gospodarczej, 15 refundacjê kosztów zatrudnienia

z rezerwy Ministerstwa. Na podkreœlenie zas³uguje równie¿ fakt,

osób do 30 r.¿., 11 osób podjê³o zatrudnienie na stanowiskach

i¿ urz¹d dysponowa³ w 2017 r. wysokim limitem œrodków Krajow-

utworzonych w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezro-

ego Funduszu Szkoleniowego (957,1 tys. z³.), który umo¿liwi³

botnego. Ponadto 30 osób rozpoczê³o sta¿, a kolejnych 8 osób

pracodawcom i ich pracownikom podniesienie kwalifikacji w li-

rozpoczê³o prace interwencyjne. Z tytu³u niepotwierdzenia

czbie 1021 osób.

gotowoœci do pracy status straci³o 71 osób. Mo¿na przyj¹æ, ¿e
i w tej grupie s¹ osoby, które podjê³y pracê nie informuj¹c o tym

Z pomocy Urzêdu w zakresie ró¿nych form aktywizacji w 2017 r.

fakcie urzêdu. W zwi¹zku z nabyciem praw do œwiadczenia

skorzysta³o 4005 osób (liczba zawartych umów w tym zakresie

przedemerytalnego status osoby bezrobotnej straci³y 4 osoby,

wynios³a 2175). Prawie po³owa osób tj. 1738 nadal uczestniczy

a pobieranie emerytury rozpoczê³o 5 osób .

w programach, które rozpoczê³y siê w poprzednich latach (1039
umów jest w trakcie realizacji).

ZAREJESTROWANI

Z ogólnej liczby osób objêtych aktywizacj¹ (4005 os.):

w stosunku do listopada minimalnie siê zmniejszy³ (o 0,6%) i po-

WskaŸnik osób bêd¹cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy
– 1873 osoby zosta³y objête pomoc¹ w ramach programów
wspieraj¹cych bezpoœrednio lub poœrednio rozwój
przedsiêbiorczoœci i tworzenie nowych miejsc pracy (m.in. dotacje na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej na w³asny
rachunek, sta¿e, ref. kosztów wyposa¿enia stanowiska pracy,
dofinansowanie zatrudnienia osób do 30 r. ¿., bon na zasiedlenie, prace interwencyjne).
– 1701 osób zosta³o objêtych programami umo¿liwiaj¹cymi
zdobycie lub podwy¿szenie kwalifikacji zawodowych i umiejêtnoœci (m.in. szkolenia i studia podyplomowe, w tym ze
œrodków KFS).
– 431 osób skorzysta³o z mo¿liwoœci otrzymania refundacji

zostaje na poziomie 85,57 proc. ogó³u zarejestrowanych (1919

kosztów opieki nad dzieckiem, dodatków aktywizacyjnych, a ta-

os.), czyli 1642 osób. W tej grupie przewa¿aj¹ d³ugotrwale

k¿e uczestniczy³a w procesie reintegracji spo³ecznej i za-

bezrobotni oraz osoby powy¿ej 50. roku ¿ycia.

wodowej w ramach zatrudnienia socjalnego.
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czaæ, ¿e w œlad za delikatnym spadkiem liczby bezrobotnych

Grudzieñ to kolejny miesi¹c, w którym spad³ udzia³ kobiet

w grudniu, stopa bezrobocia mo¿e nadal pozostaæ na tym

zarejestrowanych w urzêdzie. Obecnie stanowi 56,9 proc.

samym poziomie.

ogó³u bezrobotnych (1092 kobiety, czyli o 28 mniej ni¿ w listopadzie br.). Nale¿y podkreœliæ, ¿e proporcja wy³¹czeñ coraz

W pozosta³ych powiatach subregionu s¹deckiego, obejmu-

bardziej dotyczy kobiet. W grudniu wy³¹czono z ewidencji

j¹cego trzy powiaty ziemskie: nowos¹decki, gorlicki i lima-

zarejestrowanych osób bezrobotnych 164 mê¿czyzn i 177

nowski, równie¿ odnotowano spadek bezrobocia. Najwy¿sz¹

kobiet.

stopê bezrobocia rejestrowanego zanotowano w powiecie
nowos¹deckim (8,6 proc.), limanowskim – 8,3 proc., natomiast

PODJÊCIA PRACY

w powiecie gorlickim stopa bezrobocia wynios³a 6,4 proc.

Jak wspomniano wczeœniej: w grudniu 175 osób podjê³o pracê,
z czego 63,4 proc. stanowi³y podjêcia pracy niesubsydiowanej

Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu jest ni¿sza w porównaniu do

(111). W porównaniu z listopadem liczba podjêæ pracy spad³a

Ma³opolski (5,3 proc.) i kraju (6,5 proc.). Porównywalny z No-

o 15 osób. Z finansowego wsparcia urzêdu w podjêciu pracy

wym S¹czem pod wzglêdem potencja³u demograficznego

skorzysta³y 64 osoby. G³ównie by³y to dofinansowania

i gospodarczego Tarnów notuje stopê bezrobocia na poziomie

prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej (22 osoby), refundacji

5,6 proc. Najni¿sze bezrobocie rejestrowane w Ma³opolsce

kosztów zatrudnienia bezrobotnego (11 osób), prace

tradycyjnie zanotowano w Krakowie (2,8 proc.), a najwy¿sze

interwencyjne (8 osób). Z koñcem miesi¹ca 125 osób odbywa³o

(11,6 proc.) w powiecie d¹browskim.

sta¿, a kolejnych 97 kontynuowa³o zatrudnienie w ramach prac
interwencyjnych.

G³ówny Urz¹d Statystyczny oblicza stopê bezrobocia jako
procentowy udzia³ liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej

W grudniu wp³ynê³o do SUP 129 ofert pracy od przed-

ludnoœci aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek

siêbiorców, czyli o 71 mniej ni¿ w poprzednim miesi¹cu. Oferty,

bud¿etowych, prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie obrony

którymi dysponowa³ urz¹d, dotyczy³y g³ównie sprzedawców,

narodowej i bezpieczeñstwa publicznego.

kierowców oraz bran¿y gastronomicznej. Pojawia³y siê równie¿
oferty dla pracowników biurowych oraz pracowników

Bezrobocie w Polsce – niska stopa bezrobocia w listo-

fizycznych. Nie wp³ynê³y od przedsiêbiorców zg³oszenia

padzie 2017 roku wynios³a 6,6 proc. - poinformowa³o

zwolnieñ grupowych, czy monitorowanych.

w komunikacie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej. To najlepszy wynik naszego rynku pracy od stycznia
1991 roku.

STOPA BEZROBOCIA W NOWYM S¥CZU
4,1 proc. – tyle wynios³a stopa bezrobocia rejestrowanego

Stopa bezrobocia nie zmieni³a siê w porównaniu z paŸ-

w Nowym S¹czu w koñcu listopada 2017 r. (ostatnie dane

dziernikiem, ale w ujêciu rocznym spad³a o 1,6 pkt. proc. - w li-

G³ównego Urzêdu Statystycznego). Statystyki GUS-u

stopadzie 2016 roku kszta³towa³a siê na poziomie 8,2 proc.

dotycz¹ce stopy bezrobocia ukazuj¹ siê póŸniej ni¿ dane
liczbowe z powiatowych urzêdów pracy, dlatego te¿ dane te
publikujemy w grudniu.

Spadek bezrobocia w listopadzie jest zjawiskiem rzadkim i pocz¹wszy od 1990 r., czyli na przestrzeni 28 lat, spadek
bezrobocia w tym miesi¹cu odnotowano tylko 3 razy: w 1994 r.
2006 i 2007 r., ale wówczas liczba bezrobotnych by³a znacznie
wy¿sza ni¿ obecnie.
Na dzieñ 30 listopada w urzêdach pracy w ca³ym kraju zarejestrowanych by³o 1,06 mln bezrobotnych. To o 0,5 tys. (0,05
proc.) mniej ni¿ w paŸdzierniku.
W listopadzie stopa bezrobocia obni¿y³a siê – w porównaniu
z danym GUS za paŸdziernik - w trzech województwach:

W stosunku do paŸdziernika stopa bezrobocia w Nowym S¹czu
delikatnie spad³a - o 0,1 p. proc. W ujêciu rocznym obserwujemy jednak wyraŸny spadek, o 2,2 pkt. proc. Mo¿na przypusz-

dolnoœl¹skim, ³ódzkim i wielkopolskim. Spadek wyniós³ w ka¿dym z nich 0,1 pkt. proc. W dziewiêciu kolejnych pozosta³a bez
zmian, a w pozosta³ych czterech - lubelskim, opolskim,
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Eurostat mierzy zharmonizowan¹ stopê bezrobocia jako
procent osób w wieku 15-74 lata pozostaj¹cych bez pracy,
podkarpackim i œwiêtokrzyskim - wzros³a o 0,1 pkt. proc.

zdolnych podj¹æ zatrudnienie w ci¹gu najbli¿szych dwóch
tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ci¹gu ostatnich
tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych
zawodowo w danym kraju.
Eurostat mierzy zharmonizowan¹ stopê bezrobocia jako
procent osób w wieku 15-74 lata pozostaj¹cych bez pracy,
zdolnych podj¹æ zatrudnienie w ci¹gu najbli¿szych dwóch
tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ci¹gu ostatnich
tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych
zawodowo w danym kraju.
Najni¿sze bezrobocie odnotowywano w

Czechach (2,5

proc.), najwy¿sze w Grecji - 20,5 proc. Polska z wynikiem 4,5
proc. znalaz³a siê na 7. pozycji w UE za Czechami, Malt¹,
Niemami, Wêgrami, Wielk¹ Brytani¹ i Holandi¹. Najwy¿sza
stopa bezrobocia by³a w Grecji, Hiszpanii (16,7 proc.) oraz na

Fot.: Pixabay.com

Cyprze (11 proc.).

Najni¿sza stopa bezrobocia utrzymuje siê ca³y czas w województwie wielkopolskim - 3,7 proc. Najwy¿sza zosta³a z kolei
odnotowania w warmiñsko-mazurskim (11,6 proc.). W siedmiu
województwach bezrobocie jest ni¿sze od œredniej dla kraju.
Pracodawcy zg³osili w listopadzie 2017 roku do urzêdów pracy
128,3 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, co stanowi

Stopa bezrobocia w procentach na koniec listopada w po-

liczbê o prawie (16,2 proc.) wy¿sz¹ ni¿ 12 miesiêcy wczeœniej

szczególnych krajach Unii Europejskiej: Czechy (2,5); Malta

oraz o o 39,9 tys. (45,2 proc.) wy¿sz¹ ni¿ w listopadzie 2015 r.

(3,6); Niemcy (3,6); Wêgry (4); Wielka Brytania (4,2); Holandia

Najwiêcej pracowników poszukiwano w najwiêkszych

(4,4); Polska (4,5); Rumunia (4,7); Estonia (5,1); Austria (5,4);

województwach: mazowieckim, œl¹skim i ³ódzkim. Najmniej

Luksemburg (5,5); Dania (5,6); Irlandia (6,1); Bu³garia (6,2);

zaœ w podlaskim i œwiêtokrzyskim.

Szwecja (6,4); S³owenia (6,5); Belgia (6,7); S³owacja (7,5);
£otwa (8,1); Portugalia (8,2); Finlandia (8,4); Francja (9,2);

Bezrobocie w Unii Europejskiej

Chorwacja (10,4); Cypr (11); W³ochy (11); Hiszpania (16,7);

Stopa bezrobocia w strefie euro wynios³a 8,7% w listopadzie

Grecja (20,5).

2017 r. wobec 8,8% miesi¹c wczeœniej, poda³ unijny urz¹d
statystyczny Eurostat. Rok temu wskaŸnik ten wynosi³ 9,8%.

W Stanach Zjednoczonych w listopadzie bezrobocie nie zmieni³o siê w stosunku do paŸdziernika i wynios³o 4,1 proc. W Tur-

W ca³ej Unii Europejskiej (UE) wskaŸnik ten wyniós³ 7,3%

cji bezrobocie w listopadzie wynosi³o 10,9 proc., a w Japonii

w listopadzie - wobec 7,4% w poprzednim miesi¹cu i wobec

delikatnie spad³o - 2,7 proc (o 0.1p. proc.).

8,3% rok wczeœniej.
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Regulamin przyznawania jednorazowo
œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej
w S¹deckim Urzêdzie Pracy
Informujemy, ¿e na stronie Urzêdu zamieszczony zosta³ „Regulamin przyznawania jednorazowo œrodków na
podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej w S¹deckim Urzêdzie Pracy" oraz wniosek o przyznanie jednorazowo
œrodków finansowych na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej.

W

2018r. œrodki przyznawane bêd¹ g³ównie w ramach
projektów pozakonkursowych: PO WER i RPO, dlatego osoby, które mog¹ staraæ siê o wyp³atê ww.
œrodków musz¹ spe³niaæ poni¿sze warunki:
I. W projekcie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) uczestnikami mog¹ byæ osoby bezrobotne:
- W wieku do 29 roku ¿ycia,
- Osoby do 25 roku ¿ycia zarejestrowane w SUP nie d³u¿ej ni¿
4 miesi¹ce, licz¹c od daty zarejestrowania w SUP do daty
udzielenia wsparcia finansowego,
II. W projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma³opolskiego (RPO) osoby bezrobotne w wieku 30
lat i wiêcej, spe³niaj¹ce poni¿sze kryteria:

1. Przynale¿eæ do jednej lub wiêcej z ni¿ej wymienionych
kategorii osób bezrobotnych:
• osoby z niepe³nosprawnoœciami,
• osoby d³ugotrwale bezrobotne,
• osoby powy¿ej 50 roku ¿ycia,
2. Pozostali bezrobotni, tj.:
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• kobiety,
•bezrobotni mê¿czyŸni w wieku 30-49 lat nienale¿¹cy do w/w
grup.
Informujemy równie¿, ¿e w ramach ww. projektów œrodki musz¹ byæ wyp³acane zgodnie z przyjêtymi harmonogramami wyp³at (przewidywany termin pierwszych wyp³at – marzec 2018r.)

Szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)
Ju¿ po raz pi¹ty, s¹deccy przedsiêbiorcy mog¹ skorzystaæ z mo¿liwoœci sfinansowania lub dofinansowania
szkoleñ swoich lub pracowników w ramach KFS. Przypomnijmy, rz¹dowy program rozpocz¹³ siê w 2014 r., a
œrodki, którymi dysponowa³ S¹decki Urz¹d Pracy to prawie 4 mln z³.

P

riorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej
(kwota dla wszystkich województw w 2018 r. wynosi: 84
078 400 z³):

1. Wsparcie kszta³cenia ustawicznego w zidentyfikowanych
w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
2. Wsparcie kszta³cenia ustawicznego w zwi¹zku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzêdzi pracy;
3. Wsparcie kszta³cenia ustawicznego osób, które mog¹
udokumentowaæ wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
a którym nie przys³uguje prawo do emerytury pomostowej.
Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS
(kwota dla wszystkich województw w 2018 r. wynosi: 21 019
600 z³):
1. Wsparcie zawodowego kszta³cenia ustawicznego w zdefiniowanych w danym powiecie lub województwie zawodach
deficytowych;
2. Wsparcie kszta³cenia ustawicznego osób po 45 roku ¿ycia.
Kto mo¿e otrzymaæ dofinansowanie?
O dofinansowanie ze œrodków KFS mog¹ staraæ siê wszyscy
pracodawcy, którzy chc¹ podnieœæ kompetencje swoje lub
pracowników. Warto pamiêtaæ, ¿e zgodnie z ustaw¹ o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pracodawc¹ nie jest
osoba, która prowadzi jednoosobow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
i nie zatrudnia pracowników.
Na jakie wsparcie mog¹ liczyæ przedsiêbiorcy?
Pracodawca, który stara siê o dofinansowanie kosztów
kszta³cenia ustawicznego musi wnieœæ wk³ad w³asny, który
wynosi 20 proc. kosztów; pozosta³e 80 proc. finansowane jest
natomiast ze œrodków KFS. W przypadku mikroprzedsiêbiorstwa, czyli pracodawcy, który zatrudnia do 10 osób, ze
œrodków KFS mo¿na sfinansowaæ 100 proc. kosztów kszta³cenia ustawicznego. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e ca³oœæ
dofinansowania œrodkami KFS nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 300
proc. przeciêtnego wynagrodzenia w danym roku na jednego
uczestnika.
S¹decki Urz¹d Pracy planuje nabór wniosków
w ramach KFS w drugiej po³owie lutego.

