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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 ze spotkania
z dyrektorem s³owackiego Urzêdu Pracy ze Starej Lubovni, panem Janem Jakubianskym
Biuletyn zawiera tak¿e obszern¹ informacjê na temat projektów
i programów realizowanych w bie¿¹cym roku przez S¹decki
Urz¹d Pracy w Nowym S¹czu.
W numerze zamieszczamy te¿ informacje dotycz¹c¹ zakoñczenia prac remontowych w Szkole Specjalnej nr 5 przysposabiaj¹cej do pracy osoby niepe³nosprawne.
Dowiemy siê tak¿e o projekcie realizowanym w partnerstwie
m.in. z Urzêdem Miasta w Nowym S¹czu “Mój Szef to Ja!”,
którego g³ównym celem jest wsparcie dla prawie 700 osób
z subregionu s¹deckiego i miasta Nowego S¹cza.
W aktualnym wydaniu prezentujemy tak¿e najnowsz¹ statystykê bezrobocia i dzia³añ aktywizacyjnych realizowanych
przez SUP, które s¹ bardzo istotne, gdy¿ przybli¿¹ Nam sytuacjê
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.
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Szko³a Przysposabiaj¹ca do pracy wyremontowana
W Zespole Szkó³ numer 5 Specjalnej powsta³a nowa pracownia. 12 kwietnia Prezydent Miasta Nowego
S¹cz Ryszard Nowak otworzy³ klasopracowniê, w której bêd¹ prowadzone zajêcia dla m³odzie¿y ze
Szko³y Specjalnej Przysposabiaj¹cej do Pracy. Pomieszczenie zosta³o generalnie wyremontowane
i wyposa¿one miêdzy innymi dziêki pracy nauczycieli i samych uczniów.
– Nowoczesne klasopracownia powsta³a z myœl¹ o dostosowaniu procesu nauczania i wychowania do specjalnych potrzeb
psychofizycznych uczniów z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹ – mówi dyrektor Zespo³u Szkó³ numer 5 Specjalnej Waldemar Bogacz. – Przygotowujemy tu naszych
uczniów do ¿ycia w spo³eczeñstwie i kszta³cimy umiejêtnoœci
w pe³nieniu ról spo³ecznych i zawodowych. Uczeñ, tak¿e ten
z defektami sprawnoœci, myœli o zaistnieniu na rynku pracy
i chce byæ dobrze do tego przygotowany, a to pozwoli mu w z³o¿eniu rodziny i spe³nieniu siê w ¿yciu.
Nowa pracownia to kuchnia. Znajduje siê w niej sprzêt, z którego wiêkszoœæ ludzi korzysta ka¿dego dnia: lodówka,
kuchenka, piekarnik, kuchenka mikrofalowa, zastawa sto³owa.
Uczniowie bêd¹ w niej sami przygotowywaæ posi³ki dla siebie.
Klasa zosta³a generalnie wyremontowana ze œrodków
szkolnych i przy zaanga¿owaniu nauczycieli i uczniów, którzy
miêdzy innymi wykonali meble na warsztatach szkolnych
i zmontowali je w pracowni. Koszt powstania pracowni i wyposa¿enia w niezbêdny sprzêt to ponad trzynaœcie tysiêcy z³.
W ramach Zespo³u Szkó³ numer 5 Specjalnych dzia³a Szko³a
Przysposabiaj¹ca do Pracy i Szko³a Bran¿owa I stopnia.

Prezydent Ryszard Nowak w towarzystwie Waldemara Bogacza

Uczniowie mog¹ siê kszta³ciæ w zawodach: cukiernik, kucharz,
stolarz, murarz i tynkarz. Maj¹ do dyspozycji bardzo dobrze
wyposa¿one warsztaty szkolne.
M³odzie¿ szkolna, pod opiek¹ nauczycieli zawodu, prowadzi
bloga cukierniczo- kulinarnego. Znajduje siê tam mnóstwo
pomys³ów na pyszne potrawy i desery. Blog znajduje siê pod
adresem: 3bgotuje.blogspot.com.

Goœæ ze S³owacji w S¹deckim Urzêdzie Pracy
W S¹deckim Urzêdzie Pracy odby³o siê spotkanie z dyrektorem Urzêdu Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny ze Starej Lubovni – Janem Jakubianskym.
Podczas dwugodzinnego spotkania omawiano podobieñstwa
i ró¿nice w systemach wspierania rynków pracy w Polsce i na
S³owacji.
Dyskutowano równie¿ o mo¿liwoœciach podejmowania wspólnych inicjatyw transgranicznych, w tym projektów maj¹cych na
celu podnoszenie kwalifikacji pracowników sektora turystycznego. Rozmawiano tak¿e o wspó³pracy z organizacjami
pozarz¹dowymi dzia³aj¹cymi po obu stronach granicy.
Dyrektor Leszek Langer zaprosi³ do czêstszych odwiedzin
w tutejszym urzêdzie. W nied³ugim czasie odbêdzie siê
podobna narada w urzêdzie po stronie s³owackiej.

Od lewej: Teresa Po³omska, Jan Jakubiansky, Leszek Langer
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Programy i projekty S¹deckiego Urzêdu Pracy
S¹decki Urz¹d Pracy (SUP) od 2004 roku zrealizowa³ dwadzieœcia projektów wspó³finansowanych w ramach
œrodków Unii Europejskiej. £¹czna kwota, jak¹ SUP przeznaczy³ na aktywizacjê osób pozostaj¹cych bez
pracy to ponad 48,5 miliona z³otych. Wsparcie – dofinansowanie z funduszy unijnych wynios³o prawie 45,5
miliona z³otych. Liczba osób, które uczestniczy³y we wszystkich projektach realizowanych przez SUP w Nowym S¹czu w latach 2004-2017 wynosi 7 867. To m.in. dziêki dzia³aniom S¹deckiego Urzêdu Pracy bezrobocie
w Nowym S¹czu spad³o z 17,2% - rok 2004 do 4,2% (stan na koniec lutego 2018 r.).

UP

Obecnie S¹decki Urz¹d Pracy realizuje dwa projekty:
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i wiêcej pozostaj¹cych bez
pracy w Mieœcie Nowym S¹czu (IV)”, „Aktywizacja osób
m³odych pozostaj¹cych bez pracy w Mieœcie Nowym S¹czu
(III)” oraz dwa programy regionalne: „Konserwator” i „Gotuj siê
do pracy”.
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i wiêcej pozostaj¹cych bez pracy w Mieœcie Nowym S¹czu (IV)” wspó³finansowany jest ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Ma³opolskiego na lata 2014-2020, 8 Oœ Priorytetowa Rynek pracy, Dzia³anie 8.1 Aktywizacja zawodowa –
projekty Powiatowych Urzêdów Pracy.
G³ównym celem projektu jest zwiêkszenie mo¿liwoœci
zatrudnienia osób w wieku 30 lat i wiêcej pozostaj¹cych bez
pracy w Mieœcie Nowym S¹czu. Uczestnikami projektu s¹
osoby w wieku 30 lat i wiêcej pozostaj¹ce bez pracy,
zarejestrowane w S¹deckim Urzêdzie Pracy jako bezrobotne
(zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy), nale¿¹ce co
najmniej do jednej z poni¿szych grup:

– W chwili obecnej w szczególnoœci poszukujemy osób po 50
roku ¿ycia lub z niepe³nosprawnoœciami – mówi Sylwia Lachowska, kierownik Dzia³u Programów Rynku Pracy (RIR)
w S¹deckim Urzêdzie Pracy. – W ramach tego projektu planujemy zaktywizowaæ 57 osób, aktualnie zaktywizowano 20 – dla
37 osób jest jeszcze szansa na uczestnictwo w naszych formach wsparcia takich jak: sta¿, prace interwencyjne lub
refundacja kosztów wyposa¿enia lub doposa¿enia stanowiska
pracy. Zachêcam bezrobotnych do korzystania z pomocy, któr¹
oferujemy – dodaje Pani Sylwia. Projektodawca zak³ada, i¿
dziêki udzia³owi w projekcie SUP osi¹gnie wymierne efekty
w postaci zatrudnienia lub samozatrudnienia. Projekt rozpocz¹³ siê 1 stycznia bie¿¹cego roku i potrwa do 30 czerwca
2019 r. Ca³kowita wartoœæ zadania, które jest w 100% finansowane w ramach funduszy z Unii Europejskiej to 2 157 198,84 z³.
Drugi z projektów „Aktywizacja osób m³odych
pozostaj¹cych bez pracy w Mieœcie Nowym S¹czu” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oœ priorytetowa I Osoby m³ode na
rynku pracy, Dzia³anie 1.1 Wsparcie osób m³odych pozostaj¹cych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddzia³anie
1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia
ludzi m³odych.
G³ównym celem g³ównym projektu jest zwiêkszenie mo¿liwoœci zatrudnienia osób m³odych do 29 roku ¿ycia pozostaj¹cych bez pracy w Mieœcie Nowym S¹czu. Uczestnikami
projektu s¹ osoby m³ode w wieku 18-29 lat pozostaj¹ce bez
pracy, w tym osoby z niepe³nosprawnoœciami, zarejestrowane
w S¹deckim Urzêdzie Pracy jako bezrobotne (nale¿¹ce do I lub
II profilu pomocy), które nie uczestnicz¹ w kszta³ceniu i szkoleniu (tzw. m³odzie¿ NEET), zgodnie z definicj¹ osoby z kategorii NEET przyjêt¹ w PO WER 2014-2020.
Fot.: SUP

t.:S
Fo

Wagê projektów z zakresu rozwoju kapita³u ludzkiego zaznaczy³ równie¿ wiceprezydent Miasta Wojciech Piech,
który 4 kwietnia podczas konferencji prasowej zwi¹zanej
z realizacj¹ projektu „Mój szef to ja!”
powiedzia³: – Miasto Nowy S¹cz,
pod kierunkiem prezydenta Ryszarda Nowaka, realizuje politykê zrównowa¿onego rozwoju
miasta. Nie koncentruje siê wy³¹cznie na projektach „twardych",
inwestycyjnych, choæ te maj¹ bardzo
du¿y udzia³ w naszej dzia³alnoœci, ale
otwieramy siê równie¿ na zadania, które maj¹ s³u¿yæ
rozwojowi obszaru spo³ecznego, wspieraæ aktywizacjê mieszkañców Nowego S¹cza i S¹decczyzny.

• osoby z niepe³nosprawnoœciami,
• osoby powy¿ej 50. r. ¿.,
• osoby d³ugotrwale bezrobotne,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• kobiety,
• bezrobotni mê¿czyŸni w wieku 30-49 lat, nienale¿¹cy do w/w
grup (na warunkach okreœlonych w SZOOP RPO WM).
Dzia³aniami w ramach projektu objêtych zostanie ³¹cznie 166
osób, w tym: 57 osób powy¿ej 50. r. ¿., 43 osoby d³ugotrwale
bezrobotne oraz 12 osób z niepe³nosprawnoœciami.

Sylwia Lachowska

Dzia³aniami w ramach projektu objêtych zostanie ³¹cznie 314
osób zamieszka³ych na terenie Miasta Nowego S¹cza, zarejestrowanych w SUP jako bezrobotne. Formy wsparcia w ramach projektu to: sta¿e, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie,
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œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej oraz prace interwencyjne. – Realizacja zadania przebiega bardzo sprawnie –
mówi Sylwia Lachowska, kierownik Dzia³u Programów Rynku
Pracy (RIR) w S¹deckim Urzêdzie Pracy. – Rozdysponowaliœmy ju¿ wiêkszoœæ form wsparcia. Pozosta³y jedynie bony na
zasiedlenie. Bezrobotni spe³niaj¹cy warunki uczestnictwa
w projekcie mog¹ skorzystaæ z mo¿liwoœci tej formy wsparcia –
dodaje Pani kierownik.
Realizacja projektu koñczy siê w grudniu br., a kwota w ca³oœci
uzyskana w ramach dofinansowania zadania wynios³a 3 miliony 638,5 tysi¹ca z³otych.
Przypomnijmy, bon na zasiedlenie mo¿e otrzymaæ bezrobotny
do 30 roku ¿ycia, który podejmie zatrudnienie, inn¹ pracê
zarobkow¹ lub dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i z tego tytu³u bêdzie
osi¹ga³ wynagrodzenie lub przychód w wysokoœci, co najmniej
minimalnego wynagrodzenia za pracê brutto miesiêcznie oraz
bêdzie podlega³ ubezpieczeniom spo³ecznym. Dodatkowo
miejsce pracy, innej pracy zarobkowej lub prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej znajduje siê w odleg³oœci, co
najmniej 80 km od miejsca dotychczasowego zamieszkania lub
czas dojazdu w obie strony przekracza ³¹cznie 3 godziny
dziennie. Œrodki przyznane w ramach bonu na zasiedlenie
przyznawane bêd¹ w wysokoœci do 5 tys. z³ z przeznaczeniem
na pokrycie kosztów zamieszkania, zwi¹zanych z podjêciem
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Przyznana kwota
podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Bezrobotny,
który otrzyma³ bon na zasiedlenie, jest obowi¹zany w terminie
do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyæ do powiatowego
urzêdu pracy dokument potwierdzaj¹cy podjêcie zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej lub dzia³alnoœci gospodarczej oraz
oœwiadczenie o spe³nieniu warunku odleg³oœci lub czasu
dojazdu do miejsca nowego zatrudnienia. Dodatkowo do 7 dni,
odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej lub zaprzestania wykonywania dzia³alnoœci
gospodarczej i od dnia podjêcia nowego zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej lub dzia³alnoœci gospodarczej, przedstawiæ
powiatowemu urzêdowi pracy oœwiadczenie o utracie
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu
wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej i podjêciu nowego
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub dzia³alnoœci
gospodarczej oraz oœwiadczenie o spe³nieniu warunku
odleg³oœci lub czasu dojazdu do miejsca nowego zatrudnienia.
Kolejnym warunkiem jest, do 8 miesiêcy od dnia otrzymania
bonu na zasiedlenie, udokumentowanie pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez okres co najmniej
6 miesiêcy. W przypadku niewywi¹zania siê z tych obowi¹zków,
kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w ca³oœci lub
proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania
w zatrudnieniu.
Jak wspomniano na pocz¹tku, SUP przy œcis³ej wspó³pracy
z Wojewódzkim Urzêdem Pracy, realizuje program „Konserwator” oraz „Gotuj siê do pracy”. Program regionalny
„Konserwator” skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w SUP, z ustalonym II profilem pomocy, w szczególnoœci kobiet i osób d³ugotrwale bezrobotnych.

S¹decki Rynek Pracy Nr 3 (85) marzec 2018

Zgodnie z za³o¿eniami programu w roku 2018 SUP zaktywizuje
10 osób poprzez udzia³ w 6-miesiêcznych sta¿ach realizowanych w instytucjach kultury. Ca³kowita kwota œrodków na
realizacjê programu wynosi 88 000 z³. Program realizowany
jest w latach 2017-2018.
S¹decki Urz¹d Pracy realizujê równie¿ program regionalny
„Gotuj siê do pracy”, który jest skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w SUP, z ustalonym II profilem
pomocy, w szczególnoœci d³ugotrwale bezrobotnych kobiet
i osób pomiêdzy 30 a 50 rokiem ¿ycia. £¹cznie w programie
bierze udzia³ 10 osób.
Program przewiduje szkolenia indywidualne z bran¿y gastronomicznej (np. w zawodzie pomoc kuchenna, kelner)
po³¹czone ze skierowaniem do zatrudnienia w ramach prac
interwencyjnych lub refundacji kosztów doposa¿enia/ wyposa¿enia stanowiska pracy. Kwota przeznaczona na
realizacjê programu: 150 000 z³.

Uczestnicy szkolenia w ramach programu “Gotuj siê do pracy!”

– W ramach realizacji programu Konserwator wspó³pracujemy
z Muzeum Okrêgowym oraz Ma³opolskim Centrum Kultury
w Nowym S¹czu. Wspó³praca z partnerami przebiega bardzo
dobrze. Zrekrutowaliœmy wymagan¹ liczbê osób – mówi Sylwia
Lachowska, kierownik Dzia³u Programów Rynku Pracy (RIR)
w S¹deckim Urzêdzie Pracy. – Realizacja programu „Gotuj siê
na pracê” wchodzi obecnie w fazê szkoleñ - 10 osób, a naszymi partnerami s¹ Hotel Beskid oraz Zak³ad Masarski Zdrój.
Nie mamy problemów z uczestnikami, osoby bardzo chêtnie
korzystaj¹ z proponowanego wsparcia – dodaje Pani Lachowska.
Warto zaznaczyæ, ¿e bardzo niskie bezrobocie jakie obecnie
mamy w Nowym S¹czu, znacz¹co utrudnia proces rekrutacji do
projektów realizowanych przez S¹decki Urz¹d Pracy. Coraz
czêœciej zdarza siê, ¿e uczestnicy zadania, którzy zadeklarowali udzia³ w projekcie, przeszli etapy wstêpne i maj¹ zg³osiæ
siê do pracodawcy celem œwiadczenia us³ug, w ostatniej chwili,
bez podania przyczyny, nie stawiaj¹ siê w pracy. To bardzo utrudnia realizacjê zadania przez SUP oraz pozostawia partnerów
urzêdu – firmy deklaruj¹ce uczestnictwo w projekcie, z problemami kadrowymi.
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Uroczystoœci katyñskie: kwiaty pod tablicami Prezydentów
Prezydent Nowego S¹cza Ryszard Nowak z³o¿y³ kwiaty pod tablicami upamiêtniaj¹cymi prezydentów:
Lecha Kaczyñskiego i Ryszarda Kaczorowskiego. Uroczystoœæ w s¹deckim ratuszu odby³a siê w 78.
rocznicê zbrodni katyñskiej i 8. katastrofy pod Smoleñskiem.

Obok prezydenta Ryszarda Nowaka i jego zastêpcy Jerzego
Gwi¿d¿a w uroczystoœci udzia³ wziêli pos³owie lub przedstawiciele, radni Rady Miasta Nowego S¹cza z przewodnicz¹cym
Januszem Kwiatkowskim, delegacje s³u¿b mundurowych, instytucji, uczniowie i kombatanci. Spotkanie poprowadzi³a kierownik kancelarii UM Ma³gorzata Grybel.
Uroczystoœæ rozpocz¹³ wiersz w wykonaniu Janusza Michalika, nawi¹zuj¹cy do wydarzeñ w Katyniu i pod Smoleñskiem.
Ofiary uczczone zosta³y minut¹ ciszy, wymienione zosta³y
nazwiska wszystkich 96 ofiar katastrofy. O 8:41, dok³adnie
w chwili, kiedy 10 kwietnia 2010 roku samolot Tu 154 z polsk¹
delegacj¹ zd¹¿aj¹c¹ na uroczystoœci do Katynia run¹³ na
ziemiê, rozleg³y siê syreny alarmowe. W mieœcie na chwilê
zamar³ ruch.
Obydwaj prezydenci upamiêtnieni na tablicach w s¹deckim ratuszu s¹ honorowymi obywatelami naszego miasta. To niejedyne s¹deckie w¹tki. Wœród ofiar katastrofy znalaz³ siê gen.
Franciszek G¹gor, wywodz¹cy siê z Koniuszowej w gminie
Korzenna. Jedyna kobieta zamordowana w Katyniu, Janina
Lewandowska, by³a zwi¹zana z Ziemi¹ S¹deck¹ wiêzami
osobistymi.

Ryszard Nowak w towarzystwie Jerzego Gwi¿d¿a i Janusza Kwiatkowskiego

Zwieñczeniem uroczystoœci by³o z³o¿enie wi¹zanek kwiatów
pod Tablicami Katyñskimi w koœciele pw. œw. Kazimierza.
Wczeœniej odby³a siê msza œwiêta w intencji pomordowanych
w Katyniu i ofiar katastrofy smoleñskiej z udzia³em delegacji
oficjalnych. Na obchody rocznicowe zaprosili prezydent Nowego S¹cza Ryszard Nowak, proboszcz parafii œw. Kazimierza
ks. dr Jan Siedlarz i starosta nowos¹decki Marek P³awiak.

KOMUNIKAT DLA PRACODAWCÓW I OSÓB BEZROBOTNYCH
Aktualnie S¹decki Urz¹d Pracy w Nowym S¹czu posiada œrodki finansowe na realizacjê us³ug
i instrumentów rynku pracy g³ównie w ramach nastêpuj¹cych projektów
wspó³finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego:

Projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i wiêcej pozostaj¹cych
bez pracy w Mieœcie Nowym S¹czu (IV)"
w ramach RPO WM 2014-2020 - skierowany do osób w wieku powy¿ej 30 roku ¿ycia,
w tym w szczególnoœci do osób: powy¿ej 50 roku ¿ycia, osób z niepe³nosprawnoœciami,
osób d³ugotrwale bezrobotnych. Formy wsparcia dostêpne w ramach ww. projektu:
sta¿e, szkolenia indywiduale, œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, prace interwencyjne,
refundacja kosztów wyposa¿enia lub doposa¿enia stanowiska pracy.

Projekt pn. „Aktywizacja osób m³odych pozostaj¹cych bez pracy w Mieœcie Nowym S¹czu (III)"
w ramach PO WER – skierowany do osób m³odych do 29 roku ¿ycia,
w tym w szczególnoœci do osób: d³ugotrwale bezrobotnych oraz nieucz¹cych siê,
niezatrudnionych oraz nieuczestnicz¹cych w szkoleniu - m³odzie¿ z kategorii NEET.
Formy wsparcia dostêpne w ramach ww. projektu:
sta¿e, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie, œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z poszczególnymi doradcami klienta SUP
kontakt dostêpny na stronie www.sup.nowysacz.pl
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Miliony na przedsiêbiorczoœæ
675 firm z subregionu s¹deckiego w najbli¿szych latach mo¿e skorzystaæ ze wsparcia finansowego
dziêki projektowi realizowanemu m.in. przez Urz¹d Miasta w Nowym S¹czu. Ka¿dy staraj¹cy siê o œrodki mo¿e pozyskæ do 27 tysiêcy z³otych, ³¹czna kwota przeznaczona na realizacjê zadania „Mój szef to
ja!” to prawie 25 milionów z³otych.

– G³ównym celem przedsiêwziêcia jest zwiêkszenie liczby
nowych i przede wszystkim trwa³ych mikroprzedsiêbiorstw,
które stworz¹ osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Beneficjenci ubiegaj¹cy siê o wsparcie bêd¹ musieli z³o¿yæ
stosowne oœwiadczenia, w których bêdzie zawarta informacja
o tym, ¿e s¹ osobami nieaktywnymi zawodowo – powiedzia³
Grzegorz Sus, dyrektor Nowos¹deckiego Inkubatora Przedsiêbiorczoœci.

Fot.: SUP

– To jest kolejny przyk³ad na to, ¿e miasto Nowy S¹cz, pod
kierunkiem prezydenta Ryszarda Nowaka, realizuje politykê
zrównowa¿onego rozwoju miasta – zaznaczy³ Wojciech
Piech, wiceprezydent Nowego S¹cza. – Nie koncentrujemy siê
wy³¹cznie na projektach „twardych”, inwestycyjnych, choæ te
maj¹ bardzo du¿y udzia³ w naszej dzia³alnoœci, ale równie¿
otwieramy siê na zadania, które maj¹ s³u¿yæ rozwojowi obszaru spo³ecznego, które maj¹ aktywizowaæ mieszkañców
Nowego S¹cza i S¹decczyzny.

Od lewej: Alina Marek, Wojciech Piech, Grzegorz Sus

• Doradztwo indywidualne

Grupê docelow¹ tworz¹ osoby bezrobotne i bierne zawodowo
w wieku 30 lat i wiêcej zamieszkuj¹ce lub ucz¹ce siê na terenie
Miasta Nowego S¹cza oraz powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowos¹deckiego, nale¿¹ce do co najmniej jednej
z grup:

Realizacja projektu rozpocznie siê 1 maja 2018 r. i potrwa do
31 marca 2021 roku. Rozpoczêcie rekrutacji planowane jest na
25 maja br.

• osoby powy¿ej 50 roku ¿ycia,

Realizatorzy projektu:

• osoby d³ugotrwale bezrobotne,

• Lider projektu - Miasto Nowy S¹cz,

• osoby z niepe³nosprawnoœciami,

• Nowos¹decki Inkubator Przedsiêbiorczoœci

• osoby o niskich kwalifikacjach (tj. z wykszta³ceniem œrednim
lub ni¿szym- do ISCED3 w³¹cznie),

• Centrum Zespo³ów Analityczno Strategicznych sp. z o.o. –
Partner projektu

• kobiety.

• S¹decka Izba Gospodarcza – Partner projektu
• Fundacja Rozwoju Regionu Rabka – Partner projektu

Formy wsparcia oferowane w ramach projektu przed za³o¿eniem dzia³alnoœci gospodarczej:
• Coaching,
• Wsparcie psychologiczne,
• Szkolenia,
• Doradztwo grupowe z zakresu przygotowania biznes planu,

Ca³kowita wartoœæ projektu realizowanego w ramach 8 Osi
Priorytetowej Rynku Pracy, Dzia³anie 8.3 Wsparcie na
zak³adanie dzia³alnoœci gospodarczej, Poddzia³anie 8.3.1
Wsparcie na zak³adanie dzia³alnoœci gospodarczej w formie
dotacji z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Regionalny
Program Operacyjny Województwa Ma³opolskiego na lata
2014- 2020 to 24 951 737,40 z³
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Oddanie do u¿ytku nowej siedziby s¹du w Nowym S¹czu
Prezydent Ryszard Nowak oraz zastêpca Wojciech Piech wziêli udzia³ w uroczystoœci przekazania
symbolicznego klucza do nowego gmachu S¹du Rejonowego w Nowym S¹czu. To pierwsza w Polsce
inwestycja Skarbu Pañstwa, zrealizowana w formule partnerstwa prywatno-publicznego. Swój wk³ad
w realizacji nowej siedziby s¹du, mia³y tak¿e w³adze miasta.
– Nie ukrywam swojego zadowolenia i dumy, ¿e ten obiekt
zosta³ zrealizowany w³aœnie w Nowym S¹czu – mówi³ podczas
uroczystoœci prezydent miasta Ryszard Nowak. – Gratulujê
inwestycji i chcê z³o¿yæ ¿yczenia, by budynek dobrze s³u¿y³
zarówno tym, którzy tutaj pracuj¹ oraz wszystkim
mieszkañcom. Aby w tych murach królowa³y sprawiedliwoœæ
i prawo.
W budynku znajduje siê 18 sal rozpraw, okaza³y hol, cztery
kondygnacje naziemne i jedna podziemna, nowoczesne
rozwi¹zania technologiczne, efektywnoœæ energetyczna i przede wszystkim komfortowe miejsce pracy dla oko³o dwustu
dwudziestu osób oraz licznych petentów s¹du. S¹d Rejonowy
dzia³a przy ulicy dr Juliana Smolika 1 ju¿ od pocz¹tku tego roku.
6 kwietnia 2018 roku oficjalnie wrêczono symboliczny klucz,
przeciêto wstêgê, a poœwiêcenia gmachu dokona³ biskup
Andrzej Je¿.
– Przekazanie nowego budynku na potrzeby S¹du Rejonowego w Nowym S¹czu, pozwoli³o nam przenieœæ wszystkie
wydzia³y i oddzia³y s¹du, dotychczas zlokalizowane w trzech
budynkach, do nowej siedziby – mówi³ podczas uroczystoœci
Dariusz Rams, prezes S¹du Rejonowego w Nowym S¹czu.
Doda³ tak¿e: – Jest to rozwi¹zanie bardzo korzystne z punktu
widzenia zarz¹dzania s¹dem. Stanowi równie¿ du¿e u³atwienie dla klientów, szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwoœci. Nasi petenci mog¹ teraz w jednym miejscu za³atwiæ
wszystkie swoje sprawy, wymagaj¹ce kontaktu z s¹dem.
Podczas swojego wyst¹pienia prezes S¹du Okrêgowego
w Nowym S¹cz Zbigniew Krupa, dziêkowa³ Prezydentowi
Miasta Nowego S¹cza Ryszardowi Nowakowi za utworzenie
nowej ulicy – od wykonania prac drogowych, zamontowania
oœwietlenia, do pozytywnego zaopiniowania patrona ulicy.
Prezydent Ryszard Nowak otrzyma³ z r¹k prezesa Zbigniewa
Krupy nagrodê – statuetkê Temidy.

Prezydent Nowego S¹cza, Ryszard Nowak

Ulica dr Juliana Smolika, przy której pod numerem 1 znajduje
siê S¹d Rejonowy, biegnie od ulicy Grunwaldzkiej, do ulicy
Grottgera. Ma oko³o 300 metrów d³ugoœci. Zosta³o na niej
zamontowane nowoczesne i energooszczêdne oœwietlenie.
Ulica nosi imiê dr Juliana Smolika, który urodzi³ siê w Nowym
S¹czu w 1880 roku. By³ absolwentem studiów prawniczych na
Uniwersytecie Jagielloñskim. W 1919 roku zosta³ sêdzi¹ s¹du
okrêgowego, pe³ni³ równie¿ obowi¹zki Naczelnika S¹du
Powiatowego i Grodzkiego w Nowym S¹czu, a nastêpnie by³
wiceprezesem S¹du Okrêgowego w Nowym S¹czu. Dr Julian
Smolik zgin¹³ w czasie II wojny œwiatowej na terytorium
Zwi¹zku Sowieckiego.
Gmach s¹du zosta³ wybudowany w nieca³e dwa lata.
Wykonawc¹ inwestycji by³a firma Warbud. Przedsiêwziêcie
o ³¹cznej wartoœci blisko 125 milionów z³otych, prowadzone
by³o przy wsparciu merytorycznym Ministerstwa Inwestycji
i Rozwoju oraz pod nadzorem Banku Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwa Sprawiedliwoœci.

S¹decki Urz¹d Pracy informuje
Refundacjê kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osob¹ zale¿n¹, z uwagi na ograniczone œrodki
w 2018 r. mo¿e otrzymaæ osoba bezrobotna, która posiada co najmniej jedno dziecko do 6 roku ¿ycia
lub co najmniej jedno dziecko niepe³nosprawne do 18 roku ¿ycia
lub sprawuje opiekê nad osob¹ zale¿n¹, wy³¹cznie w przypadku skierowania na sta¿.
Refundacja przys³uguje od dnia z³o¿enia wniosku, nie wczeœniej jednak ni¿ od dnia podjêcia sta¿u,
w wysokoœci nie wy¿szej ni¿ po³owa zasi³ku na ka¿de dziecko, na którego poniesiono koszty.
Refundacja bêdzie przyznawana osobom, które z³o¿¹ wniosek do 30 dni od dnia rozpoczêcia sta¿u.
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Bezrobocie ponownie w dó³
S¥DECKI URZ¥D PRACY

Jak czytamy w raporcie przes³anym do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 6 kwietnia 2018 r. wykonanego przez pracowników S¹deckiego Urzêdu
Pracy bezrobocie w Nowym S¹czu w marcu zmniejszy³o siê. Liczba osób bezrobotnych
zarejestrowanych na koniec miesi¹ca wynios³a dok³adnie 1941 osób. To o 47 osób
mniej ni¿ miesi¹c wczeœniej. W zestawieniu rok do roku iloœæ bezrobotnych
zmniejszy³a o 743 osoby.
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. WskaŸnik bezrobotnych
w szczególnej sytuacji na rynku pracy od pocz¹tku roku spad³ o
1,1 proc. i wynosi 84,5 procent wszystkich zarejestrowanych.
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 44,6 proc. i jest ni¿szy
o 3,4 proc. ni¿ w koñcu ub. roku.

PODJÊCIA PRACY

Delikatnie spad³a zarejestrowana iloœæ osób powy¿ej 50. roku

Zdecydowana wiêkszoœæ to podjêcia pracy niesubsydiowanej,

W marcu pracê podjê³o 213 osób bezrobotnych (w lutym – 159).
¿ycia i niepe³nosprawnych. W marcu by³o to 542 osoby. Bezro-

czyli bez wsparcia ze œrodków bêd¹cych w dyspozycji Urzêdu.

botni w tej kategorii aktywizowani s¹ m.in. w ramach realizowa-

Ponadto 64 osoby straci³y status bezrobotnego w zwi¹zku z nie-

nego przez SUP projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat

potwierdzeniem gotowoœci do podjêcia pracy (najczêœciej

i wiêcej pozostaj¹cych bez pracy w Mieœcie Nowym S¹czu (IV)”.

oznacza to niezg³oszenie siê do doradcy klienta w wyznaczo-

W grupie osób do 30. roku ¿ycia zaobserwowano niewielki spa-

nym terminie), a kolejnych 49 osób dobrowolnie zrezygnowa³o

dek udzia³u osób bezrobotnych. Urz¹d przygotowa³ dla nich

ze statusu bezrobotnego.

miêdzy innymi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projekt „Aktywizacja osób m³odych pozostaj¹cych

Spad³ odsetek osób uprawnionych do pobierania zasi³ku dla

bez pracy w Mieœcie Nowym S¹czu (IV)”

bezrobotnych. W koñcu marca prawo do tego œwiadczenia mia³o 15,2 proc. ogó³u zarejestrowanych; w poprzednim miesi¹cu

KOBIETY

15,5. Przypomnijmy: ¿eby uzyskaæ prawo zasi³ku trzeba (w naj-

Kobiety stanowi¹ 55,4 proc. zarejestrowanych ogó³em. Udzia³

wiêkszym uproszczeniu) przepracowaæ minimum 12 mie-siêcy

kobiet w strukturze bezrobotnych zmniejszy³ siê o 1.5 proc.

w ci¹gu osiemnastu poprzedzaj¹cych datê rejestracji

w stosunku do stanu na koniec ub. roku. Kobiety stanowi¹

i osi¹gaæ w tym czasie co najmniej minimalne wynagrodzenie za

wiêkszy odsetek zarejestrowanych oraz wiêcej z nich pobiera

pracê. Charakterystyka wspó³czesnego rynku pracy nie poz-

zasi³ek dla bezrobotnych. Kobiet jest równie¿ wiêcej wœród osób

wala w wielu wypadkach na osi¹gniêcie tego kryterium.

w szczególnej sytuacji na rynku pracy (57 proc.). Szczególnie

.

niepokoj¹ca jest statystyka d³ugotrwale bezrobotnych. Tu kobiety stanowi¹ 60,4 proc. zarejestrowanych. Wsparcie w programach aktywizacji zawodowej bêdzie wiêc w pierwszej kolejnoœci
kierowane do tej grupy bezrobotnych.
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PRACODAWCY
W marcu pracodawcy z³o¿yli w SUP 266 ofert pracy i aktywizacji zawodowej. To o 201 mniej ni¿ w lutym (467 ofert). W dniu
przygotowywania materia³u, tj. 24 kwietnia, pracodawcy oferowali na stronie internetowej S¹deckiego Urzêdu Pracy 103
wolne miejsca pracy. Wiêkszoœæ ofert zwi¹zana by³a z transportem i logistyk¹, produkcj¹ i us³ugami oraz handlem. Pracodawcy oferowali przewa¿nie pojedyncze miejsca pracy,
rzadko by³o ich kilka.
Stale poszukiwani s¹ kierowcy ci¹gników siod³owych. O¿ywienie widaæ w handlu, pracodawcy poszukuj¹ sprzedawców,
przedstawicieli handlowych i kierowników sklepów. Czêœæ
z tych ofert dotyczy zorganizowania sta¿u.
Poszukiwani byli tak¿e m.in. krawcy, stolarze i pracownicy gastronomii. Zdecydowana wiêkszoœæ ofert zaczyna³a siê od najni¿szej krajowej (2100 z³otych brutto) plus dodatki. Umowy
w zdecydowanej wiêkszoœci dotyczy³y zatrudnienia na czas
okreœlony lub okres próbny.

rejestrowanego zanotowano w powiecie nowos¹deckim (9,1
proc.), limanowskim – 9 proc., natomiast w powiecie gorlickim
stopa bezrobocia wynios³a 6,7 pkt. procentowego.
Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu jest ni¿sza w porównaniu do
Ma³opolski (5,5 proc.) i kraju (6,8 proc.). Porównywalny z Nowym S¹czem pod wzglêdem potencja³u demograficznego
i gospodarczego Tarnów notuje stopê bezrobocia na poziomie
6 proc. Najni¿sze bezrobocie rejestrowane w Ma³opolsce tradycyjnie zanotowano w Krakowie (2,7 proc.), a najwy¿sze (12,6
proc.) w powiecie d¹browskim.
G³ówny Urz¹d Statystyczny oblicza stopê bezrobocia jako procentowy udzia³ liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludnoœci

ZANIM BEZROBOTNY WRÓCI NA RYNEK
W marcu przygotowano indywidualne plany dzia³ania (IPD) dla
309 bezrobotnych. Niemal 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 czynnoœci, które maj¹
wykonaæ obydwie strony, zarówno bezrobotny, jak i Urz¹d. IPD
przygotowuj¹ doradcy klienta..

STOPA BEZROBOCIA W NOWYM S¥CZU
4,2 proc.

tyle wynios³a stopa bezrobocia rejestrowanego

w Nowym S¹czu w koñcu lutego 2018 r. (ostatnie dane
G³ównego Urzêdu Statystycznego). Statystyki GUS-u dotycz¹ce stopy bezrobocia ukazuj¹ siê póŸniej ni¿ dane liczbowe
z powiatowych urzêdów pracy, dlatego te¿ dane te publikujemy
w marcu.
W stosunku do stycznia stopa bezrobocia w Nowym S¹czu spad³a. W ujêciu rocznym równie¿ obserwujemy wyraŸny spadek,
o 2 pkt. proc. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e po delikatnym spadku
liczby bezrobotnych w marcu, stopa bezrobocia mo¿e równie¿
siê zmniejszyæ.
W pozosta³ych powiatach subregionu s¹deckiego, obejmuj¹cego trzy powiaty ziemskie: nowos¹decki, gorlicki i limanowski,
bezrobocie równie¿ spad³o. Najwy¿sz¹ stopê bezrobocia

aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek bud¿etowych, prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie obrony narodowej
i bezpieczeñstwa publicznego.

Bezrobocie w Polsce
Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec lutego 2018 r.
wynios³a 6,8 proc., czyli spad³a o 0,1 pkt. proc. wobec danych
ze stycznia, poda³ G³ówny Urz¹d Statystyczny. WskaŸnik ten
okaza³ siê o 1,6 pkt proc. ni¿szy ni¿ rok wczeœniej. W projekcie
tegorocznego bud¿etu rz¹d przyj¹³, ¿e stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 6,4 proc. na koniec 2018 r.
W koñcu lutego liczba bezrobotnych wynios³a 1 127,8 tys. osób.
W porównaniu do koñca stycznia br. by³o ich o 5,9 tys. mniej
(0,5 proc.). W porównaniu z lutym ubieg³ego roku liczba bezrobotnych spad³a o 255,5 tys. osób (18,5 proc.).
Spadek stopy bezrobocia na tym samym poziomie (o 0,1 pkt
proc.) zaobserwowano w analogicznym okresie rok temu (luty
2017 - styczeñ 2017), gdy stopa bezrobocia zmniejszy³a siê
z 8,5 do 8,4 proc.. Co wa¿ne, rok do roku stopa bezrobocia
spad³a o 1,6 punktu procentowego. Identyczny wskaŸnik
bezrobocia w lutym odnotowano w 1991 roku, a wiêc 27 lat
temu - czytamy w komunikacie GUS.

RYNEK PRACY
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gotow¹ j¹ podj¹æ w ci¹gu dwóch tygodni i aktywnie jej poszukuj¹c¹ w ci¹gu ostatnich czterech tygodni.
Spadek stopy bezrobocia w lutym br. w porównaniu do stycznia br. wyst¹pi³ w 6 województwach. W piêciu spoœród stopa

Dlatego te¿ statystyki bezrobotnych wed³ug BAEL s¹ wyraŸnie

bezrobocia zmniejszy³a siê o 0,1 punktu procentowego,

ni¿sze od wyników podawanych przez GUS i Ministerstwo

a w jednym (opolskim) – 0,2 punktu procentowego. Stopa

Pracy (ostatnio 6,6%), które publikuj¹ liczbê zarejestrowanych

bezrobocia o 0,1 punktu procentowego wzros³a tylko w jed-

bezrobotnych. Czyli tak¿e tych, którzy nie s¹ zainteresowani

nym województwie (pomorskim), a w pozosta³ych 9 regionach

podjêciem pracy lub pracuj¹ „na czarno”.

pozosta³a na poziomie sprzed miesi¹ca.
W ca³ej Unii Europejskiej ni¿sz¹ od Polski stopê bezrobocia
Jak wynika z danych, spadek liczby bezrobotnych by³

odnotowa³y jedynie Wielka Brytania (4,3%), Wêgry (3,9%),

wynikow¹ spadku nap³ywu do bezrobocia przy jednoczesnym

Malta i Niemcy (po 3,9%) oraz niekwestionowany lider tej

wzroœcie odp³ywu. Wzrost liczby wyrejestrowañ wynika³

statystyki – Czechy (ledwie 2,3%). Niska stopa bezrobocia cie-

z aktywizowania coraz wiêkszej liczby bezrobotnych. Nie bez

szy pracowników, poniewa¿ poprawia ich pozycjê negocjacyj-

znaczenia na sytuacjê na rynku pracy mia³a gwa³towna

n¹ wobec pracodawców. Ale z punktu widzenia ca³ej gospo-

zmiana warunków pogodowych. Spowodowa³a ona

darki wcale nie musi oznaczaæ znakomitej kondycji rynku

zahamowanie w rozpoczynaniu niektórych prac sezonowych.

pracy.

To zaœ wp³ynê³o na spadek liczby ofert zg³oszonych przez
pracodawców do urzêdów pracy – podaje ministerstwo w ko-

Problemem Polski i wielu innych krajów europejskich jest bar-

munikacie.

dzo wysoka stopa bezrobocia wœród ludzi m³odych. W grupie
wiekowej poni¿ej 25 lat stopa bezrobocia w Polsce wynosi³a

Bezrobocie w Unii Europejskiej

w grudniu 13,5% (wobec 15,3% rok wczeœniej). Co prawda s¹

Wed³ug danych Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce obni¿y³a

kraje, gdzie sytuacja jest znacznie gorsza (Grecja – 40,8%,

siê do 4,4% i osi¹gnê³a najni¿sz¹ wartoœæ w historii tych

Hiszpania – 36,8%, W³ochy – 32,2%), ale istniej¹ pañstwa,

badañ. Choæ Polska znajduje siê w unijnej czo³ówce krajów

gdzie problem bezrobocia m³odych praktycznie nie istnieje.

o najni¿szym bezrobociu, to jeszcze nie oznacza idealnej

Przyk³adowo, w Czechach stopa bezrobocia w grupie wie-

kondycji rynku pracy.

kowej do 25 lat wynosi 4,9%, w Niemczech 6,6%, a w Holandii
Fot.: Pixabay.com

8,0%. W UE wskaŸnik ten wynosi 16,1%, a wiêc jest nieco wy¿szy ni¿ w Polsce.
Stopa bezrobocia w procentach na koniec stycznia w poszczególnych krajach Unii Europejskiej: Czechy (2,4); Malta (3,5);
Niemcy (3,5); Wêgry (3,7); Holandia (4,1); Wielka Brytania
(4,1); Polska (4,4); Rumunia (4,6); Dania (4,8); Austria (5,2);
S³owenia (5,3); Bu³garia (5,3); Luksemburg (5,4); Szwecja
(5,9); Irlandia (6,1); Belgia (6,4); Estonia (6,5); S³owacja (7,5);
Portugalia (7,8);

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

Chorwacja (9,6); Cypr (9,6); W³ochy (10,9); Hiszpania (16,1);
Grecja (20,8).
W Stanach Zjednoczonych w lutym bezrobocie nie zmieni³o siê
W grudniu 2017 roku stopa bezrobocia BAEL wynios³a w Pol-

w stosunku do stycznia i wynios³o 4,1 proc. W Turcji bezrobocie

sce 4,4% wobec 4,5% miesi¹c wczeœniej oraz 5,5% odnoto-

w grudniu wynosi³o 9,9 proc., a w Japonii lekki spadek – 2,5

wanych rok wczeœniej. Przek³ada siê to na 763 tysi¹ce bez-

proc.

robotnych.
Statystyki bezrobocia publikowane przez Eurostat pochodz¹
z badañ ankietowych zgodnych z metodyk¹ Miêdzynarodowej
Organizacji Pracy. W badaniach aktywnoœci zawodowej
(BAEL) za bezrobotnego uznaje siê osobê niemaj¹c¹ pracy,

POLUB NAS NA
www.facebook.com/
S¹decki Rynek Pracy
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Kronika Gospodarcza
Targi w pi³karskim stylu!
Produkty firmy Wiœniowski obecne by³y na Targach Budowlanych Aquibat w Bordeaux. W tym roku, w parku wystawowym
zagoœci³o pó³tora tysi¹ca profesjonalistów z bran¿y budowlanej. Obecnoœæ na tym wydarzeniu potwierdza, ¿e polskie
produkty s¹ wyznacznikiem przysz³ych trendów.
To by³y 3 udane dni! 100% promocji, 100% biznesu, 100%
innowacji – to has³o tegorocznych Targów Budownictwa w Bordeaux. Stoisko firmy, wœród 350 wystawców, naszpikowane
by³o najciekawszymi nowoœciami produktowymi. Zwiedzaj¹cy
mogli zapoznaæ siê z docenianymi przez klientów
ogrodzeniami z kolekcji Modern. To bardzo ciekawe wzorniczo,
gustowne rozwi¹zanie, które cechuje trwa³oœæ i bezpieczeñstwo. Z zainteresowaniem spotka³a siê tak¿e brama
UniPro Nano 80 – idealne rozwi¹zanie do niestandardowych
warunków zabudowy z niskim nadpro¿em, w której nie jest
mo¿liwy monta¿ klasycznej automatycznej bramy gara¿owej.
Sympatycy futbolu podczas targów, a dok³adnie 15 marca
mogli spotkaæ siê twarz¹ w twarz z trzema wybitnymi
pi³karzami dru¿yny FC Girondins de Bordeaux: napastnikami
Gaëtanem Laborde’em, Martinem Braithwaite’em i obroñc¹
Igorem Lewczukiem. Spotkanie z kibicami by³o mo¿liwe dziêki
wspó³pracy firmy Wiœniowski z dru¿yn¹ z Bordeaux.
– Udzia³ w targach we Francji to efekt wsparcia rozwoju sieci
dystrybucji marki WIŒNIOWSKI w tej czêœci Europy i kolejny
krok do jej popularyzacji. Ponadto strategiczny dla nas region
Bordeaux jest miejscem w którym chcemy silnie promowaæ
produkty firmy, aby sta³y siê jeszcze bardziej doceniane ze
wzglêdu na jakoœæ, któr¹ gwarantujemy – komentuje Pawe³
Cymorek, dyrektor sprzeda¿y Europa Zachodnia w firmie.

Ryszard Florek „Cz³owiekiem Roku”
Ryszard Florek, wspó³za³o¿yciel i prezes firmy Fakro, zosta³
„Cz³owiekiem Roku” w konkursie „Liderzy Œwiata Produkcji”.
Celem Konkursu jest popularyzacja osobowoœci, inicjatyw
i przedsiêbiorstw wywieraj¹cych pozytywny wp³yw na docenienie najlepszych praktyk biznesowych oraz rozwój
efektywnoœci firm, przyczyniaj¹cych siê do wzrostu
konkurencyjnoœci polskiego biznesu i gospodarki.
Ryszard Florek zosta³ laureatem w kategorii skierowanej do
najskuteczniejszych managerów, ekspertów oraz innowatorów
bran¿y produkcyjnej w Polsce. Prezes Fakro otrzyma³ nagrodê
za ca³okszta³t dzia³añ podejmowanych w trosce o polsk¹
wspólnotê ekonomiczn¹, dzia³ania na rzecz rozwoju
gospodarczego naszego kraju.
– Przyznana nagroda sprawia mi du¿¹ radoœæ, jednak jeszcze
wiêksz¹ satysfakcjê i motywacjê sprawi³aby mi œwiadomoœæ,
¿e w budowanie silnej pozycji polskich firm globalnych na
œwiecie, w³¹czaj¹ siê coraz aktywniej wszystkie grupy spo³eczne. To w rêkach nas wszystkich jest bowiem stworzenie
przestrzeni i warunków, by wyzwoliæ potencja³, jaki tkwi w polskich firmach. Jeœli bêdziemy mieli w kraju wiêcej polskich firm,
które bêd¹ w stanie konkurowaæ z zagranicznymi korporacjami
podniesiemy poziom ¿ycia i zamo¿noœci w naszym kraju –
przekaza³ podczas uroczystoœci w liœcie prezes Florek.

Wrêczenie nagród odby³o siê podczas gali „Liderzy Œwiata
Energii i Produkcji”, która odby³a siê 4 kwietnia br. w
Warszawie. W imieniu Prezesa Florka nagrodê odebra³
Wojciech Klimek.

Uczniowie z wizyt¹ w DAKO
Dako otworzy³o swoje progi przed uczniami s¹deckich szkó³
ponadgimnazjalnych, którzy odwiedzili przedsiêbiorstwo w ramach szkolnych zajêæ. Na miejscu czeka³y na nich miêdzy
innymi prezentacje dotycz¹ce funkcjonowania firmy oraz jej
dzia³alnoœci na rynkach miêdzynarodowych. Wyposa¿eni
w kaski i odblaskowe kamizelki mieli tak¿e mo¿liwoœæ obejrzenia procesu produkcji ‘od kuchni’ – czêœci¹ zaplanowanej
wizytacji by³a bowiem tak¿e wizyta w halach produkcyjnych.
– Wierzymy, ¿e pe³na pasji praca mo¿e byæ bardzo inspiruj¹ca! Zw³aszcza dla m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych, która
z coraz wiêkszym zaanga¿owaniem zastanawia siê nad
wyborem zawodowej œcie¿ki ¿ycia – bliski im jest wybór kierunku studiów i dylematy dotycz¹ce podjêcia pierwszej pracy.
Mo¿liwoœæ zobaczenia i poznania jednej z najwiêkszych
lokalnych firm to dla uczniów szansa na z³apanie szerszej
perspektywy oraz zorientowanie siê w wyzwaniach i mo¿liwoœciach lokalnego rynku pracy – mówili gospodarze
spotkania.

Tarcza Herbowa dla braci Popielów
Podczas minionej sesji Rady Miasta Nowego S¹cza s¹deccy
przedsiêbiorcy, bracia Bogus³aw, Henryk i Rafa³ Popielowie
otrzymali Tarczê Herbow¹ Nowego S¹cza. Oprócz honorowego wyró¿nienia prezydent Ryszard Nowak wrêczy³
laureatom Now¹ Encyklopediê S¹deck¹ œp. Jerzego Leœniaka.
– W imieniu w³asnym oraz moich braci chcia³bym serdecznie
podziêkowaæ za ten dzisiejszy dzieñ, za te mi³e chwile, które
mo¿emy na tej uroczystej sesji prze¿yæ, jak równie¿ za to
zaszczytne wyró¿nienie – mówi³ Bogus³aw Popiela. – Nie jest
to co prawda gala rozdania Oscarów, ale uwierzcie, ¿e tak siê
czujê i korzystaj¹c z tej okazji chcia³bym podziêkowaæ naszej
kochanej mamie, która zaszczyci³a nas swoj¹ obecnoœci¹.
Zaszczepi³a w nas takie wartoœci, dziêki którym jesteœmy tym,
kim jesteœmy – podkreœli³ laureat.
Bracia Popielowie s¹ wspó³w³aœcicielami PPHU Centrum. Firma z przesz³o 30-letnim sta¿em jest wizytówk¹ Nowego
S¹cza. Pere³k¹ braci jest czterogwiazdkowy hotel Beskid.
Przedsiêbiorcy s¹ sponsorami wielu wydarzeñ sportowych,
wspieraj¹ tak¿e wiele akcji charytatywnych i kulturalnych.
Warto dodaæ równie¿, ¿e firma Centrum w 2016 r. zosta³a laureatem konkursu „Przedsiêbiorca 2016 - Mój Sposób na Biznes” w kategorii Solidny Partner S¹deckiego Urzêdu Pracy.
.
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Pierwsze poci¹gi Impuls ju¿ w barwach £KA
Jak czytamy w komunikacie firmy Newag S.A. w fabryce w Nowym S¹czu trwa produkcja czterech pierwszych
poci¹gów Impuls II dla £ódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Pud³a pojazdów s¹ ju¿ pomalowane w barwy
przewoŸnika. Pojazdy maj¹ byæ gotowe w maju, a od czerwca planowane s¹ jazdy testowe.
Fot.: Newag

£ódzka Kolej Aglomeracyjna jest pierwszym polskim
przewoŸnikiem, który otrzyma poci¹gi Impuls nowej, drugiej
generacji. £KA zamówi³a od firmy Newag 14 trzycz³onowych,
elektrycznych zespo³ów trakcyjnych. Pojazdy wyposa¿one
bêd¹ w klimatyzacjê, wi-fi, miejsca na rowery, nowoczesny
system informacji pasa¿erskiej oraz defibrylatory. W ka¿dym
znajdowaæ siê bêdzie 160 miejsc siedz¹cych. Dostawca
poci¹gów bêdzie równie¿ odpowiedzialny za ich serwisowanie
przez okres 12 lat.

Fot.: Newag

Impulsy bêd¹ obs³ugiwaæ po³¹czenia w województwie ³ódzkim.
Jak zapewni³ wiceprezes spó³ki Newag Józef Michalik,
produkcja pojazdów odbywa siê zgodnie z harmonogramem.
Pierwszy z czternastu pojazdów w okresie wakacyjnym
przejdzie badania dopuszczaj¹ce do eksploatacji w ¯migrodzie. - £ódzka Kolej Aglomeracyjna, jako pierwszy polski
przewoŸnik otrzyma nasz flagowy produkt w nowej wersji.
Impuls II charakteryzuje siê miêdzy innymi zwiêkszon¹
pojemnoœci¹, wy¿sz¹ trwa³oœci¹ i niezawodnoœci¹ - wskaza³.
Drug¹ partiê pojazdów - 10 sztuk - £KA otrzyma w 2019 roku.
Newag zosta³ wy³oniony w ramach postêpowania na "Dostawê
elektrycznych zespo³ów trakcyjnych wraz ze œwiadczeniem
us³ug ich utrzymania w ramach projektu - Budowa £ódzkiej
Kolei Aglomeracyjnej Etap II". Wartoœæ projektu to ponad 262
mln z³, z czego ponad 181 mln z³ to dofinansowanie z RPO
województwa ³ódzkiego.

Apel radnych Województwa Ma³opolskiego
Inicjatywê ulokowania siedziby Rzecznika Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorców w Nowym S¹czu popieraj¹
radni Województwa Ma³opolskiego. Podjêli oni apel, w którym zachêcaj¹ centralne w³adze do ulokowania tej
siedziby w³aœnie na S¹decczyŸnie.
Podczas sesji Sejmiku Województwa Ma³opolskiego radni województwa postanowili podj¹æ apel. Zachêcaj¹ w nim centralne
w³adze do ulokowania siedziby nowego rzecznika na
S¹decczyŸnie w Nowym S¹czu. – Apelujemy o ustanowienie
Nowego S¹cza siedzib¹ Rzecznika Ma³ych i Œrednich
Przedsiêbiorców. Jesteœmy pewni, ¿e taka decyzja przyczyni
siê do umocnienia presti¿u wszystkich œrednich miast w Polsce, bêdzie te¿ stanowiæ wyraz docenienia gospodarnoœci
Nowego S¹cza i ca³ego regionu, z którego pochodzi wiele
renomowanych przedsiêbiorstw o marce uznanej na ca³ym
œwiecie. Przede wszystkim bêdzie to jednak wa¿ny symbol
dba³oœci o zrównowa¿ony rozwój pañstwa – mo¿emy
przeczytaæ w uchwale sejmiku.
Przypominamy, miesi¹c temu radni Nowego S¹cz przeg³osowali apel w sprawie zlokalizowania siedziby Rzecznika

Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorców w Nowym S¹czu. Decyzja
rz¹du odnoœnie siedziby jeszcze nie zapad³a.
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Rekrutacja do projektu trwa!
Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie zaprasza do udzia³u w bezp³atnym projekcie pn. „Ma³opolskie
gwarancje na rzecz aktywnoœci spo³eczno-zawodowej” wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

G³ównym celem projektu jest aktywizacja spo³eczna i zawodowa, a tak¿e wzmocnienie szans na zatrudnienie oraz
poprawê sytuacji ¿yciowej 300 osób z terenu województwa
ma³opolskiego, poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie
dostosowane do potrzeb uczestnika projektu.

W ramach projektu organizator oferuje:
- warsztaty aktywizacji spo³ecznej i zawodowej,
- warsztaty komputerowe,
- szkolenia zawodowe,
- sta¿e,

Projekt realizowany jest w 3 Pracowniach Integracji
Spo³eczno-Zawodowej: Krakowie, Nowym S¹czu i Tarnowie.

- subsydiowane zatrudnienie,
- bony na us³ugi zdrowotno-spo³eczne,
- indywidualne poradnictwo specjalistyczne,

Dzia³ania skierowane s¹ do osób zagro¿onych ubóstwem lub
wykluczeniem spo³ecznym, zamieszka³ych na terenie województwa ma³opolskiego, ze szczególnym uwzglêdnieniem:
- osób bezrobotnych zakwalifikowanych przez Powiatowy
Urz¹d Pracy do III profilu pomocy;
- osób korzystaj¹cych z Programu Operacyjnego Pomoc ¯ywnoœciowa;
- osób zamieszkuj¹cych na terenie powiatów zagro¿onych
skumulowanymi problemami spo³ecznymi: proszowicki,
myœlenicki, nowotarski, brzeski, m. Nowy S¹cz, suski,
tarnowski, m. Tarnów, d¹browski, nowos¹decki, limanowski,
gorlicki;
- osób korzystaj¹cych lub kwalifikuj¹cych siê do objêcia
wsparciem pomocy spo³ecznej;

- indywidualne poœrednictwo pracy.

Biuro Projektu:
Pracownia Integracji Spo³eczno-Zawodowej w Nowym
S¹czu ul. D³ugosza 61 (parter, pokój 02), tel. 791 583 337, email: afracisz@wup-krakow.pl; asliwa@wup-krakow.pl
Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1,
30-107 Kraków (V piêtro, pokój 503), tel. 12 619 84 54, 518 299
008, e-mail: mmadyda@wup-krakow.pl; mhebda@wupkrakow.pl
Pracownia Integracji Spo³eczno-Zawodowej w Tarnowie
ul. Krakowska 25 (II piêtro, lokal nr 04), tel. 516 344 988, e-mail:
jpredota@wup-krakow.pl; wniewola@wup-krakow.pl

- osób legitymuj¹cych siê orzeczeniem o umiarkowanym lub
znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej
informuje, ¿e og³asza nabór na rok szkolny 2018/19 na bezp³atne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla osób pe³noletnich
po Zasadniczej Szkole Zawodowej, Gimnazjum, 8-letniej
Szkole Podstawowej, uczniów Szkó³ Ponadgimnazjalnych
- w kwalifikacjach:
1. Sporz¹dzanie potraw i napojów - T06 - w zawodzie kucharz
2. Prowadzenie produkcji rolniczej - R03 - w zawodzie rolnik
3. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej - R04 - w zawodzie
pszczelarz
4. Wykonywanie us³ug kelnerskich - T 09 - w zawodzie kelner

Zapisy trwaj¹ do 14 lipca 2018 w sekretariacie szko³y.
Informacje tel. 18 445-70-76 Kwestionariusz, podanie oraz za³¹czniki znajdziemy na: www.nawojowa.edu.pl
Czas trwania nauki: 1 rok, zajêcia rozpoczynaj¹ siê od
1 wrzeœnia 2018, zajêcia dla T06 i T09 odbywaj¹ siê trzy razy
w tygodniu w godz popo³udniowych, zajêcia dla T06 i T09
odbywaj¹ siê w pi¹tki popo³udniu i w soboty.

S¥DECKI URZ¥D PRACY

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

