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Du¿e zainteresowanie zatrudnianiem cudzoziemców
W numerze przeczytamy równie¿:
> Obradowa³a Powiatowa Rada Rynku Pracy
> Og³oszenia i komunikaty
> Prezentacja uczestnika konkursu
Przedsiêbiorca 2017 - Mój Sposób na Biznes
> W³¹cz myœlenie - postaw na przedsiêbiorczoœæ
> Bezrobocie w Nowym S¹czu (kwiecieñ)
> 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 informacje dotycz¹ce
zmian w procesie rejestracji oœwiadczeñ o powierzeniu pracy
cudzoziemcowi.
Biuletyn zawiera tak¿e obszern¹ informacjê na temat posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy dla miasta Nowego S¹cza.
Dodatkowo przygotowaliœmy relacjê z dwóch wydarzeñ:
Targów Pracy oraz Festiwalu Funduszy Europejskich.
W numerze zamieszczamy te¿ informacje dotycz¹c¹ zakoñczenia VI edycji konkursu „W³¹cz myœlenie - postaw na przedsiêbiorczoœæ” organizowanego przez Urz¹d Miasta w Nowym
S¹czu.
Dowiemy siê tak¿e o szczegó³ach zwi¹zanych z podsumowaniem plebiscytu „Per³y Samorz¹du”, w którym to Prezydent
Ryszard Nowak i miasto Nowy S¹cz zdobyli pierwsze miejsce.
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
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Du¿e zainteresowanie zatrudnianiem cudzoziemców
Od stycznia 2018 roku zmieni³y siê zasady i procedura zwi¹zana z rejestracj¹ oœwiadczeñ o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Ukrainy, Mo³dawii, Gruzji, Armenii, Bia³orusi oraz
Rosji) na terenie Polski. Wprowadzone zosta³y zaostrzone przepisy, zak³adaj¹ce dok³adn¹ weryfikacjê
pracodawców chc¹cych zatrudniæ cudzoziemca do pracy na terenie naszego kraju.

• czy pracodawca dope³nia obowi¹zków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci,
• czy przedsiêbiorca op³aca sk³adki na ZUS,
• czy nie zosta³ prawomocnie ukarany za szereg przewinieñ
zwi¹zanych przede wszystkim z nielegalnym zatrudnieniem
cudzoziemców
• czy nie wystêpuj¹ przes³anki, ¿e oœwiadczenie mo¿e byæ sk³adane dla pozoru i bêdzie wykorzystane w innym celu ni¿
wykonywanie pracy przez cudzoziemca na rzecz podmiotu
sk³adaj¹cego oœwiadczenie.
Oprócz procedury zwi¹zanej z weryfikacj¹ pracodawców, modyfikacjê przeszed³ sam wniosek. Formularz w obecnej formie
zawiera wiêcej informacji dotycz¹cych cudzoziemca oraz warunków powierzanej pracy. Do ka¿dego oœwiadczenia nale¿y
równie¿ do³¹czyæ kopiê okreœlonych stron dokumentu podró¿y
(paszportu) cudzoziemca, ponadto nowe przepisy wprowadzi³y op³atê z tytu³u wpisu oœwiadczenia o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oœwiadczeñ,
która wynosi 30 z³.
Ka¿de oœwiadczenie przed jego zarejestrowaniem w urzêdzie
pracy wymaga dok³adnej weryfikacji przeprowadzanej przez
pracownika urzêdu, w szczególnoœci sprawdzenia czy wnioskowany cudzoziemiec pracowa³ ju¿ w Polsce w ci¹gu ostatnich
12 miesiêcy. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e okres pracy w z³o¿onym
oœwiadczeniu oraz okres pracy wykonywanej przez cudzoziemca na podstawie oœwiadczeñ wpisanych do ewidencji
centralnej nie mo¿e przekroczyæ 180 dni w ci¹gu kolejnych
12 miesiêcy. Dok³adna weryfikacja przez urzêdnika mo¿e
spowodowaæ skrócenie okresu, na który kolejny pracodawca
chcia³by powierzyæ pracê cudzoziemcowi. Je¿eli po zsumowaniu okresów oka¿e siê, ¿e cudzoziemiec wykorzysta³
dostêpny limit, pracownik podejmie decyzjê o braku mo¿liwoœci powierzenia pracy cudzoziemcowi.
Wprowadzenie nowych przepisów, które dok³adniej ewidencjonuj¹ pracê cudzoziemców, pozwala pracodawcy uzyskaæ
informacjê czy cudzoziemiec by³ zatrudniony w Polsce na
rzecz innego podmiotu, a jeœli tak, to na jaki okres. Tym samym
unikniemy sytuacji nielegalnego powierzenia pracy, jeœli
cudzoziemiec nie poinformowa³ o okresach zatrudnienia w Polsce w momencie ubiegania siê o pracê.
– W ostatnim czasie mo¿na zaobserwowaæ du¿e zainteresowanie pracodawców mo¿liwoœci¹ rejestracji oœwiadczeñ
w przypadku chêci zatrudniania cudzoziemców. W S¹deckim
Urzêdzie Pracy wydzielony do tego zadania referat pracuje na
pe³nych obrotach, tak aby ze wszystkimi procedurami zd¹¿yæ

na czas. Dodam, ¿e nie jest to praca nad ³atw¹ dokumentacj¹ –
mówi dyrektor S¹deckiego Urzêdu Pracy Leszek Langer.
– Nadmieniê, ¿e Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej pracuje nad nowym projektem nowelizacji rozporz¹dzenia, który pozwoli na ³atwiejszy dostêp do polskiego
rynku pracy dla cudzoziemców, dziêki rozszerzeniu listy
zawodów zwolnionych z tak zwanego testu rynku pracy –
dodaje dyrektor Leszek Langer.
– Nowe przepisy wprowadzaj¹ wiêksz¹ kontrolê nad prac¹
cudzoziemców w oparciu o oœwiadczenia o powierzeniu wykonywania pracy na terenie Polski, jednak wymagaj¹ bardzo
du¿ej dyscypliny ze strony pracodawców – mówi Jaros³aw
Gliñski, kierownik Referatu ds. Obs³ugi Zatrudniania
Cudzoziemców w S¹deckim Urzêdzie Pracy. – Pracodawcy
oprócz tego, ¿e zg³osz¹ siê do urzêdu w celu dokonania wpisu
oœwiadczenia do ewidencji oœwiadczeñ, musz¹ równie¿ pamiêtaæ, ¿e koniecznym jest tak¿e poinformowanie nas o tym,
¿e cudzoziemiec podj¹³ lub nie podj¹³ zatrudnienia. Jest to
bardzo wa¿ne zarówno ze wzglêdu na fakt, ¿e prowadzenie
kompleksowej i precyzyjnej ewidencji centralnej oœwiadczeñ
wymaga odnotowywania wszystkich zmian dotycz¹cych podjêcia, niepodjêcia lub zaprzestania pracy przez cudzoziemca.
Przedsiêbiorcy musz¹ pamiêtaæ, ¿e niepoinformowanie urzêdu o podjêciu lub niepodjêciu pracy w odpowiednim terminie,
w œwietle nowych przepisów karane jest grzywn¹. Pracodawca, który zostanie dwukrotnie prawomocnie ukarany za takie
wykroczenie automatycznie przestaje spe³niaæ obligatoryjne
warunki do rejestracji kolejnych oœwiadczeñ i ka¿de z³o¿one
przez niego oœwiadczenie spotka siê z decyzj¹ odmown¹ –
dodaje.
Fot.: SUP

Przepisy zmieni³y siê m.in. w nastêpuj¹cych obszarach:

Jaros³aw Gliñski, kierownik Referatu ds. Obs³ugi Zatrudniania Cudzoziemców

Zaostrzenie przepisów, wprowadzenie op³aty oraz d³u¿szy
czas oczekiwania na rejestracjê oœwiadczenia nie prze³o¿y³y
siê na spadek zainteresowania nowos¹deckich pracodawców
zatrudnianiem cudzoziemców, szczególnie obywateli Ukrainy.
Na koniec kwietnia br. S¹decki Urz¹d Pracy wpisa³ ³¹cznie do
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ewidencji 8830 oœwiadczeñ o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcom. Choæ to wynik o nieco ponad 2000 ni¿szy od
liczby oœwiadczeñ zarejestrowanych w analogicznym okresie
ubieg³ego roku, to zauwa¿amy, ¿e nast¹pi³ wzrost liczby podmiotów, które wyra¿aj¹ zainteresowanie zatrudnieniem
cudzoziemców.

Miejscowi przedsiêbiorcy najczêœciej rejestruj¹ do pracy
pracowników produkcyjnych, magazynierów, rozbieraczy-wykrawaczy, robotników budowlanych, kierowców samochodów
ciê¿arowych, pracowników fizycznych. Zdecydowana wiêkszoœæ pracowników delegowana jest do pracy na terenie kraju,
a ich rejestracja nastêpuje w Nowy S¹czu, gdy¿ zgodnie z przepisami rejestracji dokonuje powiatowy urz¹d pracy w³aœciwy ze
wzglêdu na siedzibê lub miejsce sta³ego pobytu podmiotu
powierzaj¹cego pracê.

Salon OBI w Nowym S¹czu
24 maja mia³o miejsce uroczyste otwarcie pierwszego w Polsce ma³oformatowego sklepu OBI. Miêdzy
2
innymi przy wspó³pracy z S¹deckim Urzêdem Pracy zatrudniono 61 osób, które na 2,7 tys. m powierzchni u¿ytkowej, rozpoczê³y pracê. O inwestycji, planach i historii marketu rozmawiamy z panem Grzegorzem Jakóbczykiem, dyrektor marketu salonu OBI.
Na czym polega wyj¹tkowoœæ marketu w Nowym S¹czu?

Fot.: OBI

To pierwszy taki market w Polsce. Jesteœmy najmniejsi, bo
2
sklep zajmuje tylko 2,7 tys. metrów , a przeciêtne OBI jest zwykle trzy, cztery razy wiêksze, za to dziêki nowoczesnym
technologiom dostêpna jest u nas ca³a gama produktów z oferty firmy. Klientów zaskoczy bardzo przemyœlany, a co za tym
idzie niesamowicie przyjazny uk³ad produktów w sklepie.
Najwa¿niejsza by³a dla nas wygoda i kompleksowoœæ zakupów,
przecie¿ dziœ nikt nie ma czasu, by spêdzaæ d³ugie godziny
w sklepie, chcemy wszystko kupowaæ szybko i w jednym miejscu i w naszym Obi tak w³aœnie bêdzie.

znaczenia jest tak¿e fakt, ¿e powstanie nowego marketu oznacza, ¿e powsta³y nowe miejsca pracy. Zatrudniliœmy 61 osób
z Nowego S¹cza i okolic. To jest ju¿ dziesi¹ty market, w którym
pracujê, a trzeci którego zosta³em szefem i muszê powiedzieæ,
¿e rekrutacja do niego by³a du¿¹ przyjemnoœci¹. Zg³osili siê do
nas energiczni, zaanga¿owani ludzie. Jestem przekonany, ¿e
kupuj¹cy bêd¹ zadowoleni z zespo³u doradców klienta, który
bêdzie ich obs³ugiwa³ w naszym markecie. Serdecznie zapraszamy na zakupy ju¿ 24 maja.
Jak wygl¹da³ proces rekrutacyjny? By³y problemy? W jakich grupach wiekowych g³ównie by³o Pañstwa zainteresowanie? Wspó³praca z S¹deckim Urzêdem Pracy
przebiega sprawnie?
Proces rekrutacyjny przebiega³ bardzo sprawnie. Zg³osi³o siê
do nas wielu kandydatów zainteresowanych prac¹ w OBI.
Wszystkie osoby zaproszone na spotkanie rekrutacyjne od samego pocz¹tku by³y bardzo zaanga¿owane w proces rekrutacyjny, dziêki czemu w bardzo szybkim czasie uda³o nam siê
skompletowaæ ca³¹ za³ogê.
Podczas rekrutacji wspó³pracowaliœmy m.in. z S¹deckim Urzêdem Pracy, tê wspó³pracê uznajemy za dobr¹. Czêœæ pracowników OBI to osoby pozyskane w³aœnie z Urzêdu Pracy.
Dziêkujê za rozmowê.

Grzegorz Jakóbczyk, dyrektor salonu OBI w Nowym S¹czu

Dlaczego market zosta³ zlokalizowany w Nowym S¹czu?
Odpowiadaj¹c ¿artobliwie – dlatego, ¿e ja sam jestem z okolic,
bo urodzi³em siê w Krynicy-Zdroju i po dwudziestu latach
chcia³em wróciæ wreszcie do domu. Ale tak naprawdê wybór
lokalizacji by³ dla nas oczywisty, uznaliœmy, ¿e w Nowym S¹czu
brakuje miejsca, w którym klienci mogliby szybko i wygodnie
zrobiæ kompleksowe zakupy.
Co powstanie takiego marketu oznacza dla lokalnych
mieszkañców?
Myœlê, ¿e OBI zdecydowanie u³atwi ¿ycie osobom, które
buduj¹, remontuj¹ czy urz¹dzaj¹ dom lub ogród. Nie bez

OBI to sieæ marketów, która powsta³a w 1970 r. W Polsce
pierwsze sklepy pojawi³y siê w 1997, dziœ dzia³a ich ju¿ 51.
W marketach i na stronie internetowej OBI na klientów
czeka 50 tys. produktów potrzebnych do budowy, remontu
czy urz¹dzania domu i ogrodu.
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Miasto Nowy S¹cz i prezydent Ryszard Nowak
liderami ogólnopolskiego rankingu Per³y Samorz¹du!
17 maja odby³a siê uroczysta gala plebiscytu organizowanego przez Dziennik Gazetê Prawn¹ – Per³y Samorz¹du 2018, któr¹ podobnie jak w ubieg³ym roku zorganizowano w Muzeum Emigracji w Gdyni.
Miasto Nowy S¹cz reprezentowa³a Ma³gorzata Grybel, kierownik Kancelarii Prezydenta, która z r¹k
organizatorów odebra³a przyznane nagrody.
Niekwestionowanym liderem rankingu w kategorii gmin miejskich do 100 tysiêcy mieszkañców zosta³o Miasto Nowy S¹cz,
zdobywaj¹c I miejsce. Per³a Samorz¹du trafi³a do Prezydenta
Miasta Nowego S¹cza Ryszarda Nowaka, który zosta³ najlepszym w³odarzem.
– To ju¿ kolejna edycja rankingu, w której pozytywnie oceniono
dzia³ania s¹deckiego samorz¹du. Najwy¿sze wyró¿nienie –
Per³ê Samorz¹du – dedykujê wszystkim mieszkañcom naszego miasta. Przez dwanaœcie lat mojej pracy wszelkie dzia³ania
podejmujê z myœl¹ o mieszkañcach, na rzecz rozwoju miasta –
komentuje wyniki Ryszard Nowak. – Zesz³y rok obfitowa³
w przygotowania do rozpoczêtej ju¿ ofensywy inwestycyjnej:
realizujemy wielk¹ inwestycjê drogow¹ – przebudowê uk³adu
komunikacyjnego ulic: Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku
w Nowym S¹czu w ci¹gu dróg krajowych numer 75 i 28, na
któr¹ mieszkañcy oczekiwali od dziesiêcioleci, ruszy³a
przebudowa dworca MPK, powstaje Ma³opolski Park Rekreacji
Przestrzennej. Niedawno podpisa³em umowê gwarantuj¹c¹
trzydzieœci milionów z³otych na rewitalizacjê Parku
Strzeleckiego, któr¹ wkrótce rozpoczniemy, prowadzimy
równie¿ wiele zadañ dedykowanych seniorom, co nas
wyró¿nia na tle innych samorz¹dów. Cieszê siê, ¿e
podejmowane przez nas dzia³ania dostrzegane s¹ na zewn¹trz
i wysoko oceniane przez ekspertów.

powy¿ej stu tysiêcy mieszkañców. W ramach ka¿dej kategorii
osobnej ocenie podlega gmina i w³odarz.
Ranking jest tworzony na podstawie ocen uznaniowych,
wyra¿anych w punktach przyznanych za dzia³ania:
Gminy - w obszarach: jakoœæ zarz¹dzania, jakoœæ us³ug publicznych, jakoœæ kapita³u spo³ecznego oraz jakoœæ przestrzeni
W³odarza – w obszarach: w³odarz jako mened¿er, w³odarz
jako koordynator, w³odarz jako reprezentant oraz w³odarz jako
ambasador oraz na podstawie wyników gminy.
Celem rankingu jest uhonorowanie najlepszych spoœród
najlepszych.

Nagrodê w imieniu Prezydenta Ryszarda Nowaka odebra³a
Ma³gorzata Grybel, kierownik Kancelarii Prezydenta

Ranking Per³y Samorz¹du prowadzony jest przez Dziennik
Gazetê Prawn¹ we wspó³pracy z partnerem merytorycznym –
Deloitte. Udzia³ w rankingu jest dobrowolny i nieodp³atny.
Gminy oceniane s¹ w czterech kategoriach: wiejskie, miejskowiejskie, miejskie do stu tysiêcy mieszkañców i miejskie

Nagrodzeni wszystkich kategorii podczas uroczystej gali
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Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
W œrodê 25 kwietnia w budynku S¹deckiego Urzêdu Pracy odby³o siê XVIII Plenarne Posiedzenie
Powiatowej Rady Rynku Pracy dla miasta Nowego S¹cza. W jego trakcie zaopiniowano m.in. utworzenie
nowych kierunków kszta³cenia zawodowego, realizacjê Programu Aktywizacja i Integracja w roku 2018
oraz przedstawiono aktualn¹ sytuacjê na lokalnym rynku pracy.

Wojciech Piech, przewodnicz¹cy Rady

Po przyjêciu porz¹dku obrad wicedyrektor S¹deckiego Urzêdu
Pracy ds. Ewidencji i Œwiadczeñ, Pan Tomasz Szczepanek,
poinformowa³ zebranych o sytuacji na lokalnym rynku pracy.
– Na koniec marca w bazie figuruje 1941 osób posiadaj¹cych
status bezrobotnych, przy czym w porównaniu do pocz¹tku
roku, ta liczba spad³a o 124 – zaznaczy³. Na dzieñ 28 lutego
stopa bezrobocia wynios³a 4,2%, co w skali województwa daje
wynik o 1,3% ni¿szy (dla Ma³opolski wynosi on 5,5%). Dla
przyk³adu stopa bezrobocia w powiecie nowos¹deckim wynosi
9,7%, a dla podregionu s¹deckiego 7,5%.
Nastêpnie g³os zabra³a Pani Sylwia Lachowska, kierownik
Dzia³u Programów Rynku Pracy, która przybli¿y³a Program
Aktywizacja i Integracja w roku 2018. Ostatecznie przyst¹pi¹ do
niego cztery osoby, choæ pierwotnie mia³o byæ ich dziewiêæ.
Piêcioro niedosz³ych uczestników nie przesz³o pomyœlnie
badañ lekarskich, co uniemo¿liwi³o im udzia³ w projekcie. Nie
przeszkodzi³o to jednak w pozytywnym zaopiniowaniu przez
Radê realizacji tego dzia³ania, która wyrazi³a nadziejê, ¿e warto
daæ szansê na aktywizacjê zawodow¹ ludziom znajduj¹cym siê
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
Z pozytywn¹ opini¹ zebranych spotka³a siê równie¿ kolejna
propozycja przekazania œrodków w wysokoœci 20 500 z³ na
realizacje programu sta¿y.
Zgromadzeni wyrazili równie¿ swoje poparcie dla uruchomienia
nowych kierunków kszta³cenia w zawodach: technik fotografii

multimediów, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik
szerokopasmowej komunikacji elektronicznej w Zespole Szkó³
nr 4 w Nowym S¹czu.
O potrzebie otworzenia nowych kierunków mówi³ dyrektor
s¹deckiej placówki, Pan Zenon Æwik. – To bardzo perspektywiczne obszary, które w przysz³oœci dadz¹ wiêksze pole
manewru dla naszych absolwentów na rynku pracy. Chcemy
nieco ukierunkowaæ uczniów, otworzyæ przed nimi wiêksze
mo¿liwoœci.
Technik fotografii multimediów zajmuje siê kompleksow¹
obróbk¹ zdjêæ. Jego prace wykorzystywane s¹ na potrzeby
ró¿nego rodzaju kampanii reklamowych, imprez okolicznoœciowych, mediów itp. Ponadto tworzy i publikuje projekty
multimedialne w internecie. Technik fotografii multimediów mo¿e równie¿ wspó³pracowaæ z instytucjami publicznymi, jak np.
policja, przy tworzeniu portretów pamiêciowych czy archiwum.
Osoby po tym kierunku maj¹ szerokie perspektywy zatrudnienia. Mog¹ pracowaæ m.in. w mediach, agencjach reklamowych, dzia³ach promocji du¿ych przedsiêbiorstw czy przemyœle fotograficznym.
Fot.: SUP

Fot.: SUP

Obrady otworzy³ wiceprezydent Nowego S¹cza i zarazem
przewodnicz¹cy Rady, Pan Wojciech Piech, który na rêce
Pana Paw³a Cieœlickiego przekaza³ akt powo³ania w sk³ad
Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego S¹cza, tym samym
przedsiêbiorca z Barcic i w³aœciciel firmy Budmex zasili³ jej
sk³ad.

Pawe³ Cieœlicki (pierwszy z prawej) nowym cz³onkiem Rady

Kolejnym proponowanym kierunkiem by³ technik grafiki i poligrafii cyfrowej, którego absolwent bêdzie zajmowa³ siê
przygotowaniem materia³ów do druku. Ponadto nabêdzie
umiejêtnoœæ obs³ugi programów do sk³adu komputerowego
oraz programów graficznych. Osoby, które ukoñcz¹ ten
kierunek, bêd¹ obs³ugiwa³y materia³y i tworzy³y z nich strony
internetowe, banery itp. Technicy grafiki i poligrafii znajduj¹
zatrudnienie w du¿ych agencjach reklamowych, wydawniczych czy drukarniach. To oni odpowiadaj¹ za wygl¹d stron
internetowych, ulotek czy ksi¹¿ek.

SUP INFORMUJE
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Fot.: SUP

Ostatnim proponowanych kierunkiem by³ technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, czyli stosunkowo nowy
zawód, który powsta³ na wyraŸn¹ potrzebê rynku. Operatorzy
telewizji cyfrowej i dostawcy internetu wykazali spore zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie. Absolwenci bêd¹
mogli podj¹æ zatrudnienie w du¿ej sieci telekomunikacyjnej lub
te¿ otworzyæ w³asn¹ dzia³alnoœæ. Wszyscy obecni pozytywnie
odnieœli siê do propozycji i jednog³oœnie poparli wniosek
o utworzenie nowych kierunków.
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Pracownicy S¹deckiego Urzêdu Pracy oraz cz³onkowie Rady Rynku Pracy

Dyrektor Zespo³u Szkó³ Nr 4 podsumowa³ równie¿ funkcjonowanie trzech wczeœniej utworzonych kierunków opiniowanych przez Radê Rynku Pracy. – W tym roku mury naszej
szko³y opuszczaj¹ kolejarze, którzy dziêki pañstwa decyzji
mogli nabyæ niezbêdne umiejêtnoœci do wykonywania zawodu
– zaznaczy³.
Przypomnijmy, placówka kszta³ci³a swoich podopiecznych
w kierunkach: technik transportu kolejowego, technik dróg
i mostów kolejowych oraz technik automatyk sterowania
ruchem kolejowym.

Utworzenie tych kierunków kszta³cenia by³o powrotem do
„kolejarskich” tradycji szko³y, ale równie¿ wynikiem zapotrzebowania na specjalistów w tej bran¿y. Uczniów do wyboru
kierunku kszta³cenia zachêci³ m.in. program stypendialny,
dziêki któremu absolwenci otrzymali gwarancjê zatrudnienia.
Na zakoñczenie przewodnicz¹cy Rady Rynku Pracy podziêkowa³ cz³onkom Rady oraz pracownikom S¹deckiego Urzêdu
Pracy za udzia³ w posiedzeniu.

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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KONKURS „MÓJ SPOSÓB NA BIZNES”
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Wysoka dawka radoœci
Wielkimi krokami zbli¿a siê kolejna edycja konkursu „Przedsiêbiorca 2018 – Mój Sposób na Biznes".
Og³oszenie wydarzenia nast¹pi ju¿ za kilka tygodni. W cyklu naszych reporta¿y przybli¿ymy Pañstwu
sylwetkê kolejnego uczestnika wydarzenia – Ninja Jump Park Trampolin.
Fot.: SUP

Ninja Jump to specyficzne miejsce, stworzone dla osób
chc¹cych po³¹czyæ aktywnoœæ fizyczn¹ z dobr¹ zabaw¹.
Poprzez ruch na trampolinach dzieciaki zyskuj¹ pewnoœæ
siebie i wiêksze czucie w³asnego cia³a, zaœ doroœli na nowo
odkrywaj¹ w sobie dziecko. O pomyœle i sukcesie firmy
rozmawiamy z Panem Damianem Bajerskim, w³aœcicielem
firmy, który zdecydowa³ siê uczestniczyæ w ubieg³orocznej
edycji wydarzenia „Przedsiêbiorca 2017 – Mój Sposób na
Biznes” w kategorii „Debiut w biznesie”
Czym dok³adnie zajmuje siê firma, sk¹d pomys³?
Firma przede wszystkim sprzedaje mo¿liwoœæ wzbudzenia pozytywnych emocji poprzez dostêpnienie specjalnie
zaprojektowanych i u³o¿onych trampolin. Skacz¹c na trampolinach poprawiamy swoj¹ kondycjê a i uczucie szczêœcia,
które pojawia siê po wysi³ku fizycznym. Du¿ym powodzeniem
cieszy siê u nas organizacja urodzin dla dzieciaków, gdzie nasi
trenerzy animatorzy zapewniaj¹ œwietn¹ rozrywkê poprzez
prowadzenie ró¿nych gier i zabaw.

Fot.: SUP

Pomys³ pojawi³ siê przypadkiem serfuj¹c po internecie i w³aœnie
wtedy w g³owie pojawi³ siê charakterystyczny dŸwiêk „ting”
poparty obrazem „ zaœwieconej ¿arówki”.

czenie trampolin z Bumper Ball (kule zderzacze). Dzieciaki
uwielbiaj¹ je. Ponadto wprowadzenie trick boardu, to taka
deska doskonal¹ca zmys³ równowagi, pozwoli³o nam na uatrakcyjnienie zajêæ gimnastyczno – akrobatycznych jakie przeprowadzamy.
Czym firma Ninja Jump mog³a przekonaæ do siebie kapitu³ê konkursow¹?
Myœlê, ¿e innowacyjnoœci¹, jak¹ staram siê wcieliæ w ka¿de
dzia³anie. W³aœciwie uwa¿am, ¿e sztuk¹ jest po³¹czenie
czegoœ starego, sprawdzonego z nowym, tak do koñca
niewiadomym lecz dobrze rokuj¹cym.
W jaki sposób udzia³ w konkursie „Przedsiêbiorca Roku”
wp³yn¹³ na dzia³alnoœæ firmy?
Dziêki wyró¿nieniu, przede wszystkim podniós³ siê presti¿ firmy
jak i morale pracowników.
Zachêci³by Pan innych przedsiêbiorców do udzia³u w konkursie?
Oczywiœcie, ¿e tak.
Recepta na sukces?

Najciekawsze inwestycje, produkty, realizacje?
Jako pierwszy Park Trampolin w Polsce wprowadziliœmy po³¹-

Byæ cierpliwym, nie ustawaæ w d¹¿eniach do realizacji swoich
planów. Wci¹¿ udoskonalaæ swoje pomys³y i przede wszystkich
robiæ to co siê kocha.

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 nadal w dó³
S¥DECKI URZ¥D PRACY

Raport przes³any do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Spo³ecznej z 8 maja 2018 r.
wykonanego przez pracowników S¹deckiego Urzêdu Pracy potwierdza tendencjê
spadkow¹ bezrobocia w Nowym S¹czu. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych
na koniec miesi¹ca kwietnia wynios³a dok³adnie 1802 osoby. To o 139 osób mniej ni¿
miesi¹c wczeœniej. W zestawieniu rok do roku iloœæ bezrobotnych zmniejszy³a o 598
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. WskaŸnik bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy minimalnie
wzrós³ i wynosi 85,3 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 46,62 proc. i jest to g³ówny po-

PODJÊCIA PRACY

wód, dla którego osoby te aktywizowane s¹ w pierwszej

W kwietniu pracê podjê³o 223 osób bezrobotnych (w marcu –

kolejnoœci.

213). Zdecydowana wiêkszoœæ to podjêcia pracy niesubsydiowanej, czyli bez wsparcia ze œrodków bêd¹cych w dys-

Delikatnie spad³a zarejestrowana iloœæ osób powy¿ej 50. roku

pozycji Urzêdu. Ponadto 83 osoby straci³y status bezrobotnego

¿ycia i niepe³nosprawnych. W kwietniu by³o to 491 osób. Bezro-

w zwi¹zku z niepotwierdzeniem gotowoœci do podjêcia pracy

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

(najczêœciej oznacza to niezg³oszenie siê do doradcy klienta

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

w wyznaczonym terminie), a kolejnych 49 osób dobrowolnie

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

zrezygnowa³o ze statusu bezrobotnego.

W grupie osób do 30. roku ¿ycia zaobserwowano niewielki
spadek udzia³u osób bezrobotnych. Urz¹d przygotowa³ dla nich

Spad³ odsetek osób uprawnionych do pobierania zasi³ku dla

miêdzy innymi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

bezrobotnych. W koñcu kwietnia prawo do tego œwiadczenia

Edukacja Rozwój projekt „Aktywizacja osób m³odych

mia³o 14,88 proc. ogó³u zarejestrowanych; w poprzednim

pozostaj¹cych bez pracy w Mieœcie Nowym S¹czu (IV)”

miesi¹cu 15,2. Przypomnijmy: ¿eby uzyskaæ prawo zasi³ku
trzeba (w najwiêkszym uproszczeniu) przepracowaæ minimum

KOBIETY

12 miesiêcy w ci¹gu osiemnastu poprzedzaj¹cych datê

Kobiety stanowi¹ 57,22 proc. zarejestrowanych ogó³em. Udzia³

rejestracji i osi¹gaæ w tym czasie co najmniej minimalne

kobiet w strukturze bezrobotnych minimalnie wzrós³. Kobiety

wynagrodzenie za pracê. Charakterystyka wspó³czesnego

stanowi¹ wiêkszy odsetek zarejestrowanych oraz wiêcej z nich

rynku pracy nie pozwala w wielu wypadkach na osi¹gniêcie tego

pobiera zasi³ek dla bezrobotnych. Kobiet jest równie¿ wiêcej

kryterium.

wœród osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy (57,78 proc.).
Szczególnie niepokoj¹ca jest statystyka d³ugotrwale
bezrobotnych. Tu kobiety stanowi¹ 60,84 proc. zarejestrowanych. Wsparcie w programach aktywizacji zawodowej jest
w pierwszej kolejnoœci kierowane do tej grupy bezrobotnych.
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proc.), limanowskim – 8,1 proc., natomiast w powiecie gorlickim
6,1 proc.

PRACODAWCY
W kwietniu pracodawcy z³o¿yli w SUP 195 ofert pracy i aktywizacji zawodowej. To o 71 mniej ni¿ w marcu (266 ofert).
W dniu przygotowywania materia³u, tj. 21 maja, pracodawcy
oferowali na stronie internetowej S¹deckiego Urzêdu Pracy 65
wolnych miejsc 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 sprze-

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

dawców, przedstawicieli handlowych i kierowników sklepów.

Ma³opolski (5,1 proc.) i kraju (6,3 proc.). Porównywalny

Czêœæ z tych ofert dotyczy zorganizowania sta¿u.

z Nowym S¹czem pod wzglêdem potencja³u demograficznego
i gospodarczego Tarnów notuje stopê bezrobocia na poziomie

Poszukiwani byli tak¿e m.in. krawcy, stolarze i pracownicy

5,7 proc. Najni¿sze bezrobocie rejestrowane w Ma³opolsce

gastronomii. Zdecydowana wiêkszoœæ ofert zaczyna³a siê od

tradycyjnie zanotowano w Krakowie (2,7 proc.), a najwy¿sze

najni¿szej krajowej (2100 z³otych brutto) plus dodatki. Umowy

(11,9 proc.) w powiecie d¹browskim.

w zdecydowanej wiêkszoœci dotyczy³y zatrudnienia na czas
okreœlony lub okres próbny.

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

ZANIM BEZROBOTNY WRÓCI NA RYNEK

noœci aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek

W kwietniu przygotowano indywidualne plany dzia³ania (IPD)

bud¿etowych, prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie obrony

dla 233 bezrobotnych. Niemal wszyscy bezrobotni

narodowej i bezpieczeñstwa publicznego.

zarejestrowani w SUP realizuj¹ Indywidualny Plan Dzia³ania.
Przypomnijmy, ¿e IPD to nic innego jak nakreœlenie œcie¿ki

BEZROBOCIE W POLSCE

powrotu osoby bezrobotnej na rynek pracy i zawiera listê czyn-

Stopa bezrobocia w kwietniu 2018 roku wynios³a 6,3 proc. –

noœci, które maj¹ wykonaæ obydwie strony, zarówno bezro-

poinformowa³o w komunikacie Ministerstwo Rodziny, Pracy

botny, jak i Urz¹d. IPD przygotowuj¹ doradcy klienta.

i Polityki Spo³ecznej. W porównaniu z danymi GUS za marzec
stopa bezrobocia zmniejszy³a siê o 0,3 pkt. proc., natomiast

STOPA BEZROBOCIA W NOWYM S¥CZU

w ujêciu rocznym o 1,3 pkt. proc. W lutym 2017 roku wynosi³a

3,8 proc. – tyle wynios³a stopa bezrobocia rejestrowanego

bowiem równe 7,6 proc.

w Nowym S¹czu w koñcu kwietnia 2018 r. (ostatnie dane G³ównego Urzêdu Statystycznego). Statystyki GUS-u dotycz¹ce

Liczba bezrobotnych w kwietniu br. wynios³a 1,04 mln osób

stopy bezrobocia ukazuj¹ siê póŸniej ni¿ dane liczbowe z po-

i w porównaniu z marcem 2018 roku spad³a o 47,9 tys. osób

wiatowych urzêdów pracy, dlatego te¿ dane te publikujemy

(o 4,4%)" - czytamy w komunikacie.

w kwietniu.
Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej
W stosunku do marca stopa bezrobocia w Nowym S¹czu

zg³oszonych przez pracodawców do urzêdów pracy wynios³a

zmniejszy³a siê o 0,3 p.proc. W ujêciu rocznym natomiast

139,6 tys. Liczba ofert zg³oszonych w kwietniu br. by³a o 4,0 tys.,

obserwujemy wyraŸny spadek, o 1,3 pkt. proc. Mo¿na przypu-

czyli o 3% wy¿sza ni¿ w kwietniu 2017 r.

szczaæ, ¿e po delikatnym spadku liczby bezrobotnych w marcu,
stopa bezrobocia mo¿e tak¿e spaœæ.

Od 1991 r. nigdy wskaŸnik bezrobocia w kwietniu nie by³ ni¿szy
ni¿ obecnie. W kwietniu br. spadek stopy bezrobocia (w gra-

W pozosta³ych powiatach subregionu s¹deckiego, obejmuj¹-

nicach od 0,2 punktu do 0,7 punktu procentowego) odnotowano

cego trzy powiaty ziemskie: nowos¹decki, gorlicki i limanowski,

we wszystkich województwach.

bezrobocie równie¿ spad³o. Najwy¿sz¹ stopê bezrobocia
rejestrowanego zanotowano w powiecie nowos¹deckim (8,5

RYNEK PRACY
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Natê¿enie bezrobocia spad³o najsilniej (o 0,7 punktu) w wo-

bezrobocia wynios³a 8,5 proc. w marcu 2018 r. wobec 8,5 proc.

jewództwie warmiñsko-mazurskim, czyli tam gdzie bezro-

miesi¹c wczeœniej. Rok temu wskaŸnik ten wynosi³ 9,4 proc.

bocie wci¹¿ jest najwy¿sze i wynosi 11,1%"

Liczba bezrobotnych w Polsce wynios³a 754 tys. w marcu
wobec 760 tys. miesi¹c wczeœniej.

Liczba bezrobotnych zmniejszy³a siê we wszystkich
województwach, przy czym najsilniejszy (procentowy) spadek

Eurostat mierzy zharmonizowan¹ stopê bezrobocia jako

by³ w: warmiñsko-mazurskim- o 6,7% (4,1 tys. osób); zacho-

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

dniopomorskim - o 6,1% (3,2 tys. osób), wielkopolskim -

zdolnych podj¹æ zatrudnienie w ci¹gu najbli¿szych dwóch

o 5,1% (o 3,1 tys. osób); opolskim - o 4,9% (o 1,2 tys. osób),

tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ci¹gu ostatnich

poda³ równie¿ resort. . W tegorocznej ustawie bud¿etowej

tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych

rz¹d przyj¹³, ¿e stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie

zawodowo w danym kraju.

6,4% na koniec 2018 r.
Stopa bezrobocia w procentach na koniec marca w po-

Bezrobocie w Unii Europejskiej

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

Wed³ug danych Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce

(3,3); Niemcy (3,4); Wêgry (3,7); Holandia (3,9); Wielka

pozosta³a na rekordowo niskim poziomie – 4,4% (To najni¿sza

Brytania (4,1); Polska (4,4); Rumunia (4,5); Dania (4,8);

wartoœæ w historii tych badañ). Rok wczeœniej stopa

Luksemburg (5,4); Austria (5); Estonia (6,5); S³owenia (5,2);

bezrobocia wynosi³a 5,1 proc. Choæ Polska znajduje siê w unij-

Bu³garia (5,2); Irlandia (5,9); Szwecja (6,2); Belgia (6,4);

nej czo³ówce krajów o najni¿szym bezrobociu, to jeszcze nie

Portugalia (7,4); S³owacja (7,5); £otwa (7,9); Finlandia (8,1);

oznacza idealnej kondycji na krajowym rynku pracy.

Francja (8,8); Chorwacja (9,4); Cypr (9,1); W³ochy (11);
Hiszpania (16,1); Grecja (20,8).

W ca³ej UE stopa bezrobocia w tym ujêciu wynios³a w marcu
7,1 proc. wobec 7,1 proc. w poprzednim miesi¹cu i wobec 7,9

W Stanach Zjednoczonych w marcu bezrobocie nie zmieni³o

proc. rok wczeœniej.

siê w stosunku do lutego i wynios³o 4,1 proc. W Turcji
bezrobocie bez zmian – w styczniu wynosi³o 9,9 proc., tak

Eurostat poda³ równie¿ dane dla strefy euro, gdzie stopa

samo w Japonii – 2,5 proc.

Dodatkowe œrodki na aktywizacjê bezrobotnych zarejestrowanych

£¹czna kwota wsparcia z rezerwy Ministerstwa Pracy, Rodziny
i Polityki Spo³ecznej to 695 tys. z³. S¹decki Urz¹d Pracy
otrzyma³ dofinansowanie z czterech obszarów:
- Program dla osób d³ugotrwale bezrobotnych, z którego urz¹d
sfinansuje: refundacjê kosztów wyposa¿enia lub doposa¿enia
stanowisk pracy (2 osoby), wsparcie podjêcia dzia³alnoœci
gospodarczej (2 os.), prace interwencyjne (4 os.) oraz sta¿e 10
(os.).
- Program dla osób w wieku 45 lat i powy¿ej, z którego urz¹d
sfinansuje dotacje na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej (2
os.) oraz sta¿e 8 (os.).
- Program dla osób bezrobotnych powracaj¹cych z zagranicy,
w ramach którego urz¹d sfinansuje: refundacjê kosztów
wyposa¿enia lub doposa¿enia stanowisk pracy (2 osoby),
wsparcie podjêcia dzia³alnoœci gospodarczej (5 os.), prace
interwencyjne (5 os.) oraz sta¿e 10 (os.).
- Program dla osób bezrobotnych, którego celem bêdzie
likwidacja widocznych na rynku luk kompetencyjnych,
zwi¹zanych z brakiem specjalistów medycyny i opieki
d³ugoterminowej, w ramach którego S¹decki Urz¹d Pracy
œrodki z rezerwy Ministra przeznaczy na roboty publiczne (8
os.) oraz sta¿e (8 os.).

Fot.: Pixabay.com

102 osoby zostan¹ objête wsparciem w ramach dodatkowych œrodków Funduszy Pracy, które otrzyma³
S¹decki Urz¹d Pracy.

S¹decki Urz¹d Pracy aktywizuje bezrobotnych z 13 ró¿nych Ÿróde³

£¹cznie z opisanymi programami rezerwy S¹decki Urz¹d
Pracy finansuje programy wsparcia (m.in. sta¿e, szkolenia,
bony, prace interwencyjne) z trzynastu Ÿróde³. W bie¿¹cym
roku urz¹d planuje przeznaczyæ na aktywizacjê zawodow¹
bezrobotnych 7,5 mln z³otych.
Wiêcej informacji na temat projektów, programów oraz
realizowanych zadañ przez S¹decki Urz¹d Pracy znajdziesz
na stronie www.sup.nowysacz.pl

KRONIKA
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Kronika Gospodarcza
RODO WESZ£O W ¯YCIE
KONFERENCJA W HOTELU HERON
W ostatnich dniach kwietnia firma Wiœniowski zorganizowa³a
dwudniow¹ konferencjê w Hotelu Heron w Siennej dla
dziennikarzy oraz w³aœcicieli pism bran¿owych z Niemiec.
Celem dwudniowej konferencji by³o zapoznanie zebranych
goœci z produktami firmy Wiœniowski. Podczas pierwszego
dnia konferencji zaproszeni goœcie zapoznali siê z planami
firmy, przysz³¹ strategi¹ rozwoju oraz zagadnieniami z tzw.
przemys³em 4.0. Podczas drugiego dnia konferencji
zaproszeni goœcie przybyli do siedziby firmy w Wielog³owach,
gdzie zwiedzali halê produkcyjne bram, drzwi i ogrodzeñ, gdzie
na 100 000 m2 pracuje 1700 pracowników, a po zrealizowaniu
nowych inwestycji zwi¹zanych z budow¹ nowych hal liczba
pracowników znacz¹co siê zwiêkszy, przy czym sama
powierzchnia nowych zabudowañ wyniesie 230 000 metrów2.
W tym samym dniu eksperci reprezentuj¹cy firmê Wiœniowski
zaznajomili zaproszonych goœci z ide¹ powstania Home
Inclusive 2.

LETNIE PRAKTYKI W FAKRO
Siedzibê firmy Fakro odwiedzili kandydaci do kolejnej edycji
„Letnich Praktyk w Fakro”. £¹cznie zaproszonych zosta³o 16
osób reprezentuj¹cy m.in. In¿ynierskie Targi Pracy, które
odby³y siê w marcu br. w Krakowie. Ponad to wœród uczestników nie zabrak³o studentów AGH, Politechniki Krakowskiej czy
nowos¹deckiego PWSZ-u. – W tym roku postanowiliœmy
rozpocz¹æ letnie praktyki zupe³nie now¹ formu³¹. Niezwykle
interesuj¹ce zarówno dla kandydatów jak i naszych
pracowników okaza³y siê tzw. spotkania stolikowe. Ka¿dy
student podczas indywidualnego spotkania móg³ porozmawiaæ
z pracownikiem firmy. Studenci poznali równie¿ bli¿ej nasz¹
firmê pod k¹tem potencjalnego miejsca pracy. Przybli¿yliœmy
im tak¿e za³o¿enia programu Ambasador marki FAKRO w kategorii Student – komentuje Beata Martuœ-Ko³bon, zastêpca
dyrektora ds. personalnych w Fakro.

NOWE ZAMÓWIENIE DLA NEWAGU
16 maja 2018 roku nowos¹decka firma NEWAG jako jedyna
w Polsce z³o¿y³a ofertê w przetargu og³oszonym przez Urz¹d
Marsza³kowski Województwa Pomorskiego piêciu piêciocz³onowych EZT z opcj¹ zamówienia kolejnych piêciu. Oferta
firmy NEWAG zmieœci³a siê w planowanym bud¿ecie i wynios³a
123 miliony z³otych. Elektryczne Zespo³y Trakcyjne zamówione przez UM Województwa Pomorskiego bêd¹
pojazdami nisko pod³ogowymi, wyposa¿onymi w szereg
udogodnieñ dla pasa¿era takich jak monitoring wewnêtrzny,
klimatyzacjê, system informacji pasa¿era automaty oraz
kasowniki biletowe. Jak wiêkszoœæ produktów firmy NEWAG
poci¹gi bêd¹ równie¿ przystosowane do obs³ugi osób
niepe³nosprawnych, a u³atwiæ im podró¿owanie maj¹
zainstalowane windy, pochylnie oraz wysuwane stopnie.
Ponadto w sk³adach znajdzie siê wiêcej miejsca dla osób
pod³u¿aj¹cych z rowerami .

Rewolucja w ochronie danych osobowych. W dniu 25 maja
2018 r. w ¿ycie wesz³o unijne Rozporz¹dzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, potocznie zwane RODO. W myœl
nowych przepisów o wiele bezpieczniej bêdzie chroniony
dostêp do naszych danych osobowych. Z tego te¿ powodu
wiele firm oraz instytucji wprowadzi³o nowe regulaminy, b¹dŸ
zmieni³o istniej¹ce. – Przede wszystkim bêdziemy lepiej
poinformowani o tym, jak wykorzystywane s¹ informacje,
którymi siê dzielimy, bo nasze dane s¹ tak samo nasz¹
w³asnoœci¹, jak rzeczy materialne. Mo¿emy poprosiæ o usuniêcie danych z ró¿nych baz – wyjaœnia³a na antenie Radia
Kraków Edyta Dziobek-Romañska, ekspert krakowskiego
Klubu Jagielloñskiego.
W raz z wejœciem nowych przepisów w ¿ycie, pracodawca
bêdzie móg³ o nas wiedzieæ tyle ile niezbêdne bêdzie mu to
potrzebne oraz te informacje na które pracownik siê zgodzi³.
Dotyczy to równie¿ szukania informacji o pracowniku na np.
portalach spo³ecznoœciowych. Rzeczywiœcie – po stronie
administratorów danych osobowych – nowe prawo wi¹¿e siê
z wieloma obowi¹zkami, które zw³aszcza na pocz¹tku mog¹
przyt³aczaæ. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e to przede wszystkim
reforma dla nas. Reforma proobywatelska, która daje nam
wszystkim szereg nowych praw, z których musimy nauczyæ siê
korzystaæ. Ale musimy te¿ nabyæ przekonanie, ¿e prywatnoœæ
jest wartoœci¹, o któr¹ musimy dbaæ nawzajem – dodaje
ekspert.

DAKO NA TARGACH WE FRANCJI
Targi Nordbad 2018 odbywaj¹ce siê we francuskim Lille to
regionalne wydarzenie targowe obejmuj¹cymi obszar kraju na
pó³noc od Pary¿a. Chocia¿ targi maj¹ charakter regionalny,
bierze w nich udzia³ spora iloœæ wystawców z zagranicy m. in.
z Belgii, Niemiec, a tak¿e W³och, Austrii i Szwajcarii. Targi
dedykowane s¹ wszystkim dzia³aj¹cym w bran¿y budowlanej,
w³aœcicielom budynków, dostawcom i ich partnerom regionalnym.
Dako prê¿nie rozwija swoj¹ dzia³alnoœæ na rynku francuskim,
wiêc obecnoœæ marki na tym wydarzeniu by³a niemal obowi¹zkowa! Firma zaprezentowa³a na stoisku swoje najpopularniejsze rozwi¹zania w zakresie stolarki drewnianej takie jak drzwi
wejœciowe i ³ukowe okna oraz pakiet nowoœci obejmuj¹cy m.in.
presti¿owe drzwi aluminiowe z kamiennymi dekorami i nowoczesnym wyposa¿eniem oraz nowoczesne tarasowe drzwi
przesuwne HST.
Dla firmy dni spêdzone na targach NORDBAT w Lille by³y
bardzo owocnym czasem pe³nym inspiruj¹cych spotkañ,
wartoœciowych rozmów i okazji do zdobywania nowej wiedzy,
któr¹ z pewnoœci¹ wykorzysta w dalszej pracy na tamtejszym
rynku.
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„W³¹cz myœlenie. Postaw na przedsiêbiorczoœæ"
Ponad 400-stu uczniów z 22 szkó³ Nowego S¹cza i Powiatu Nowos¹deckiego bra³o udzia³ w projekcie „W³¹cz
myœlenie. Postaw na przedsiêbiorczoœæ". 17 maja na specjalnej gali podsumowano projekt oraz wrêczono
nagrody dla laureatów konkursu "Kreatywnoœæ – Innowacyjnoœæ – Nowe Technologie – Drog¹ do Sukcesu".
By³a to VI edycja imprezy skierowanej do m³odzie¿y.
Projekt realizowany by³ od listopada 2017 roku wspólnie przez
Urz¹d Miasta Nowego S¹cza, Starostwo Powiatowe w Nowym
S¹czu, Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Zawodow¹ w Nowym
S¹czu, Wy¿sz¹ Szko³ê Biznesu - NLU w Nowym S¹czu,
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Œrodowisk Akademickich
„ORION” w Nowym S¹czu, S¹deck¹ Izbê Gospodarcz¹ i organizacjê „Hotel Cluster”. Obecna edycja projektu zosta³a objêta
honorowym patronatem Ministerstwa Finansów i Narodowego
Banku Polskiego.
– To projekt adresowany do uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych. W trakcie projektu zrealizowano wyk³ady z wiedzy ekonomicznej, modu³y æwiczeniowe, wizyty studyjne u s¹deckich
przedsiêbiorców oraz konkurs pod nazw¹ "Kreatywnoœæ –
Innowacyjnoœæ – Nowe Technologie – Drog¹ do Sukcesu" –
mówi dyrektor Wydzia³u Przedsiêbiorczoœci i Funduszy Zewnêtrznych w Urzêdzie Miasta Nowego S¹cza Alina Marek i dodaje: – Misj¹ wydarzeñ organizowanych w ramach projektu jest
promocja przedsiêbiorczoœci, kszta³towanie postaw
przedsiêbiorczych oraz rozpowszechnianie wœród m³odzie¿y
wiedzy o przedsiêbiorstwach dzia³aj¹cych na S¹decczyŸnie.
Realizacja projektu pozytywnie wp³ywa na podejmowanie
przez m³odzie¿ œwiadomych i racjonalnych decyzji, przynosi
zadowolenie i satysfakcjê, zarówno organizatorom, jak i jego
uczestnikom.
Warto zaznaczyæ, ¿e udzia³ w projekcie nie by³ dla m³odzie¿y
obowi¹zkowy, zajêcia odbywa³y siê w soboty lub popo³udniami,
a jednak cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem.

Organizatorzy oraz laureaci VI edycji konkursu

Uczestnicy projektu brali te¿ udzia³ w konkursie „Kreatywnoœæ –
Innowacyjnoœæ – Nowe Technologie – Drog¹ do Sukcesu”, w ramach którego w zespo³ach tworzyli wirtualne firmy i promowali
je w mediach spo³ecznoœciowych, realizowali równie¿ krótkie
filmiki o swoich firmach. Najlepsze zespo³y otrzyma³y nagrody
finansowe.
I miejsce w kategorii MIASTO NOWY S¥CZ
Zespó³ Szkó³ Elektryczno - Mechanicznych im. Gen. Józefa Kustronia w Nowym S¹czu: Eryk Tomaszek, Patryk Bochenek,
Bart³omiej Liber, Pawe³ Porêba
I miejsce w kategorii POWIAT NOWOS¥DECKI

Uczestnicy najbardziej cenili sobie wizyty u przedsiêbiorców,
gdzie mogli zapoznaæ siê ze sposobem zarz¹dzania firm¹, mogli te¿ zwiedzaæ linie produkcyjne oraz przyjrzeæ siê funkcjonowaniu firmy „od wewn¹trz”. Swoje drzwi przed m³odzie¿¹ otworzy³y najwiêksze firmy dzia³aj¹ce na S¹decczyŸnie, miêdzy
innymi: Fakro, Dako, Wiœniowski, Kalmar, Zet Transport, Batim,
TukanGrand. Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne
zadba³o o bezp³atny dojazd dla uczniów do firm.
– Bardzo aktywnie anga¿ujemy siê w ten projekt, ¿eby
m³odzie¿y pokazaæ, jak bardzo wa¿ne jest myœlenie o swojej
karierze zawodowej. Nie wa¿ne czy w kategoriach w³asnego
biznesu, który ci m³odzi ludzie mog¹ za³o¿yæ, czy w kategoriach
bycia pracownikiem jakiejkolwiek s¹deckiej, europejskiej czy
œwiatowej firmy – mówi Wies³aw Pióro z firmy Wiœniowski.
– Dziel¹c siê w³asnym doœwiadczeniem, pokazujemy, co
robiliœmy, ¿e mogliœmy siê znaleŸæ tu, gdzie jesteœmy w chwili
obecnej. Je¿eli ci m³odzi ludzie bêd¹ chcieli skorzystaæ z tej
wiedzy naszej lub innej firmy, która bierze udzia³ w projekcie, to
bardzo dobrze. My dzia³amy efektem otwartej, wyci¹gniêtej
d³oni – dajemy mo¿liwoœæ skorzystania z naszych doœwiadczeñ.

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym S¹czu: Magdalena Chruœlicka, Katarzyna Warzecha, Anna Olejarz
II miejsce w kategorii MIASTO NOWY S¥CZ
Zespó³ Szkó³ Elektryczno - Mechanicznych im. Gen. Józefa Kustronia oraz Elitarne Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana III
Sobieskiego: Patryk Malaga, Sandra G³uszczuk, Alicja Matusik
II miejsce w kategorii POWIAT NOWOS¥DECKI
Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Muszynie: Dorota Lech, Weronika
Zieliñska, Paulina D³ugosz, Anna Przybysz
III miejsce w kategorii MIASTO NOWY S¥CZ
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im.
Jana D³ugosza w Nowym S¹czu: Mateusz Kie³basa, Karolina
Szczepanek, Rados³aw Wojtarowicz, Krystian Jaworski
III miejsce w kategorii POWIAT NOWOS¥DECKI
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej:
Anna Jurecka, Aleksandra Rybczyk, Angelika Zaj¹c

WYDARZENIA
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Za nami kolejna edycja Transgranicznych Targów
Pracy, Edukacji i Przedsiêbiorczoœci
Centrum Edukacji i Pracy M³odzie¿y OHP w Nowym S¹czu przy wspó³pracy z Wojewódzkim Urzêdem
Pracy w Krakowie (zespó³ zamiejscowy w Nowym S¹czu) oraz Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³¹ Zawodow¹
ju¿ po raz 4 w dniu 25 maja br. Zorganizowa³o Targi Pracy, Edukacji i Przedsiêbiorczoœci. Wydarzenie
odby³o siê w siedzibie Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej – Instytucie Ekonomicznym przy
ul.. Jagielloñskiej 61 w Nowym S¹czu.

Fot.: SUP

Fot.: SUP

Targi skierowane by³y przede wszystkim do dwóch grup
spo³ecznych: bezrobotnych, poszukuj¹cych zatrudnienia oraz
absolwentów szkó³, rozpoczynaj¹cych dopiero przygodê na
rynku pracy (studenci oraz uczniowie). Swoje stoisko podczas
targów, jak co roku, zorganizowa³ S¹decki Urz¹d Pracy.

S³awomir Ga³da (drugi z lewej) podczas prezentacji ofert na stoisku SUP

Stoiska zaproszonych firm i instytucji

Ÿli siê lokalni pracodawcy, agencje poœrednictwa pracy oraz
przedstawiciele publicznych s³u¿b zatrudnienia z Polski i ze
S³owacji. Uczestnicy tego wydarzenia mogli poznaæ równie¿
ofertê edukacyjn¹ szkó³ policealnych oraz uczelni wy¿szych.
Na koniec przeprowadzony zosta³ wyk³ad inspiracyjno-motywacyjny, pod nazw¹ „Kariera na szpilkach".

W ramach targów przeprowadzone zosta³y prezentacje firm
oraz ofert pracy w kraju i za granic¹. Wœród wystawców znale-

Weekend z Funduszami Europejskimi
W sobotê (19 maja) na nowos¹deckim Rynku stan¹³ Mobilny Punkt Informacji o Funduszach
Europejskich tzw. Miasteczko Funduszowe. Impreza odby³a siê w ramach Festiwalu Funduszy
Europejskich, który organizowany jest przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego.
Na wydarzeniu swoje stoisko zaprezentowa³ S¹decki Urz¹d Pracy.
Podczas akcji na S¹deczan czeka³y m.in. konsultacje w zakresie dotacji, prezentacje projektów i beneficjentów korzystaj¹cych ze œrodków funduszy z Unii Europejskich (firm i instytucji), quizy i konkursy z nagrodami. O 19.00 odby³ siê
plenerowy pokaz filmu Iluzja.
– Odwiedzaj¹cy stoisko S¹deckiego Urzêdu Pracy na nowos¹deckim rynku uzyskali informacje o aktualnie realizowanych
przez nas projektach tj. aktywizacja osób w wieku 30 lat i wiêcej
pozostaj¹cych bez pracy oraz aktywizacja osób m³odych
pozostaj¹cych bez pracy – mówi S³awomir Ga³da, doradca
klienta w SUP. – Projekty daj¹ szansê na odbycie kursu,
szkolenia, sta¿u czy otrzymanie dotacji na otwarcie w³asnej
firmy – dodaje Pan Ga³da.

Ponadto eksperci z Wojewódzkiego Urzêdu Pracy informowali
o mo¿liwoœciach, jakie daje udzia³ w projekcie "Kierunek
Kariera", w tym o Bilansie Kariery - us³udze pozwalaj¹cej okreœliæ swoje predyspozycje zawodowe i mocne strony, a tak¿e
daj¹cej szansê otrzymania 87% dofinansowania do szkoleñ
jêzykowych, komputerowych i kursów prawa jazdy kat. A, B, C
i C+E.
Przypominamy, ¿e Weekend z Funduszami to wydarzenia
jedno- lub dwudniowe, podczas których eksperci doradzaj¹,
jak skorzystaæ z dotacji unijnych, jak przygotowaæ projekt oraz
jakie programy s¹ realizowane. Imprezom towarzyszy wystawa "Fundusze bli¿ej Ciebie", jak i Miasteczko Funduszowe,
w którym na odwiedzaj¹cych czeka wiele atrakcji.

S¥DECKI URZ¥D PRACY

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

