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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
pierwszego roboczego spotkania, które odby³o w siedzibie
S¹deckiego Urzêdu Pracy dotycz¹cego budowy Mapy
Doradztwa Zawodowego. Celem spotkania by³a wymiana
informacji o zakresie dzia³ania zaproszonych instytucji w obrêbie doradztwa zawodowego oraz budowa bazy – czytelnej
mapy œwiadczonych us³ug przez instytucje na terenie miasta
Nowego S¹cza.
Biuletyn zawiera tak¿e obszern¹ informacjê na temat szkoleñ,
które stanowi¹ jedn¹ z podstawowych us³ug rynku pracy
œwiadczonych przez S¹decki Urz¹d Pracy w Nowym S¹czu na
rzecz klientów – osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy.
W numerze zamieszczamy te¿ informacje dotycz¹c¹ zbli¿aj¹cej
siê wielkimi krokami kolejnej XI edycji konkursu organizowanego przez S¹decki Urz¹d Pracy przy wspó³pracy z Urzêdem
Miasta Nowego S¹cza „Przedsiêbiorca 2018 – Mój Sposób na
Biznes”. O tytu³ najlepszego przedsiêbiorcy 2018 roku mog¹
ubiegaæ siê wszystkie firmy z miasta Nowego S¹cza lub
podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na jego terenie.
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.
Wydawca: S¹decki Urz¹d Pracy,
ul. Wêgierska 146, 33 - 300 Nowy S¹cz
Koordynacja projektu: Rafa³ Kmak
Konsultacja merytoryczna: Teresa Po³omska, Tomasz Szczepanek
Korekta: Tomasz Szczepanek, Natalia Skinder
Przygotowanie tekstów, sk³ad i opracowanie graficzne:
Rafa³ Kmak
Wspó³praca (statystyka): Beata Krok
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Mapa Poradnictwa Zawodowego

Pierwsze robocze spotkanie odby³o siê w siedzibie S¹deckiego Urzêdu Pracy. Celem spotkania by³a wymiana informacji
o zakresie dzia³ania zaproszonych instytucji w obszarze
doradztwa zawodowego oraz budowa bazy – czytelnej mapy
œwiadczonych us³ug przez instytucje na terenie Nowego
S¹cza.

Fot.: SUP

Potrzebujesz wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego? Zastanawia³eœ siê, gdzie mo¿esz uzyskaæ
informacje z tego zakresu? Ju¿ nied³ugo z inicjatywy Prezydenta Nowego S¹cza Ryszarda Nowaka
powstanie „Mapa Wspó³pracy Doradców Zawodowych w Nowym S¹czu”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: S¹deckiego
Urzêdu Pracy, Wydzia³ów Edukacji oraz Przedsiêbiorczoœci
i Funduszy Zewnêtrznych w Nowym S¹czu, Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Nowym S¹czu, Ochotniczego
Hufca Pracy, Wojewódzkiego Urzêdu Pracy, Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Nowym S¹czu, Inkubatora
Przed-siêbiorczoœci oraz Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej dla miasta Nowego S¹cza.
Fot.: SUP

Uczestnicy roboczego spotkania Mapa Wspó³pracy Doradców Zawodowych

– Przedstawiciele zaproszonych organizacji, czy instytucji zaprezentowali krótkie, 5 minutowe prezentacje us³ug jakie
œwiadcz¹ dla swoich klientów doradcy zawodowi dla osób
m³odych oraz doros³ych. Prezentacje zawiera³y informacje
dotycz¹ce liczbê zatrudnionych doradców zawodowych,
obszar, formy ich dzia³ania i grupy docelowe – mówi Leszek
Langer, dyrektor S¹deckiego Urzêdu Pracy. – Informacje te
pozwol¹ nam m.in. przyporz¹dkowaæ dane jednostki do jednego z kilku planowanych obszarów poradnictwa. Bêd¹ to 4 obszary: preorientacji zawodowej (dzieci przedszkolne w wieku 3-6 lat), orientacji zawodowej (dzieci w wieku 6-12 lat),
doradztwa zawodowego (m³odzie¿ 12-19 lat) oraz obszar
poradnictwa zawodowego dla doros³ych – uzupe³nia dyrektor Langer.

Fot.: SUP

Poradnictwo zawodowe to proces doradzania, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi w osi¹gniêciu lepszego
zrozumienia siebie samego w odniesieniu do œrodowiska
pracy, aby umo¿liwiæ realny wybór lub zmianê zatrudnienia
albo osi¹gniêcie w³aœciwego przystosowania zawodowego.

Budowa mapy doradczej w znacznym stopniu u³atwi mieszkañcom miasta odnalezienie instytucji, stowarzyszenia,
fundacji czy organizacji, która œwiadczy us³ugi lub realizuje
projekt, który u³atwi b¹dŸ umo¿liwi próbê dostosowania lub
zmiany zatrudnienia.
Fot.: SUP

Teresa Po³omska - zastêpca dyrektora SUP oraz Józef Klimek - dyrektor
Wydzia³u Edukacji UMNS

Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzêdu Pracy delegatura w Nowym S¹czu
Alina Marek (pierwsza z lewej) - dyrektor Wydzia³u Przedsiêbiorczoœci
i Funduszy Zewnêtrznych UMNS oraz pracownicy S¹deckiego Urzêdu Pracy
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Warto siê szkoliæ
Szkolenia stanowi¹ jedn¹ z podstawowych us³ug rynku pracy œwiadczonych przez S¹decki Urz¹d Pracy
w Nowym S¹czu na rzecz klientów – osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy.

Szkolenie odbywa siê w formie kursu realizowanego wed³ug
planu nauczania obejmuj¹cego przeciêtnie nie mniej ni¿ 25
godzin zegarowych w tygodniu. Szkolenie mo¿e trwaæ do 6 miesiêcy, a w sytuacjach uzasadnionych – lub gdy szkoli siê osoby
bez kwalifikacji zawodowych – okres programu szkolenia w danym zawodzie mo¿e trwaæ maksymalnie 12 miesiêcy.

Fot.: SUP

Realizowane s¹ w formie pozaszkolnych zajêæ maj¹cych na
celu uzyskanie, uzupe³nienie lub doskonalenie umiejêtnoœci
i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejêtnoœci poszukiwania zatrudnienia.
Szkolenia organizowane s¹ w szczególnoœci w przypadku:
braku kwalifikacji zawodowych bezrobotnego, koniecznoœci
zmiany lub uzupe³nienia kwalifikacji zawodowych osób zarejestrowanych w urzêdzie, utraty zdolnoœci do wykonywania pracy
w dotychczas wykonywanym zawodzie lub braku umiejêtnoœci
aktywnego poszukiwania pracy.

Uczestnicy szkolenia w ramach programu „Gotuj siê do pracy”

Warto wiedzieæ:
– S¹decki Urz¹d Pracy w roku 2017 przeszkoli³ w ramach szkoleñ indywidualnych 31 osób oraz 81 w ramach szkoleñ grupowych – mówi Izabela Ziêbowicz-Wróbel, zastêpca kierownika
Dzia³u Us³ug Rynku Pracy. – Dotychczas w roku 2018 zosta³o
przeszkolonych 8 osób w trybie indywidualnym oraz 10 osób
w formie grupowej w ramach programu „Gotuj siê do pracy” –
uzupe³nia z-ca kierownika Dzia³u RPP.
Prawo do szkolenia posiadaj¹:
- osoby bezrobotne (w tym bezrobotni niepe³nosprawni),
- pracownicy oraz osoby wykonuj¹ce inn¹ pracê zarobkow¹ lub
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w wieku 45 lat i powy¿ej
zainteresowane pomoc¹ w rozwoju zawodowym – po
zarejestrowaniu siê w urzêdzie pracy jako osoby poszukuj¹ce
pracy,
- okreœlone kategorie osób poszukuj¹cych pracy.
Szkolenie jest nieodp³atne dla wszystkich uczestników, którzy
otrzymali skierowanie z Urzêdu.
Formy szkolenia:
Szkolenia grupowe – organizowane zgodnie z planem
szkoleñ na dany rok, który wynika z analizy lokalnego rynku
pracy oraz limitu œrodków przeznaczonych na aktywizacjê osób
bezrobotnych;
Szkolenia indywidualne – organizowane indywidualnie
wed³ug potrzeb szkoleniowych (pod warunkiem uzasadnienia
ich celowoœci), a koszt tego szkolenia nie mo¿e przekroczyæ
300% przeciêtnego wynagrodzenia.
Do wniosku o szkolenie nale¿y do³¹czyæ deklaracjê
pracodawcy o zatrudnieniu osoby po ukoñczony szkoleniu.

Nieuzasadniona odmowa propozycji udzia³u w szkoleniu,
przerwanie szkolenia z w³asnej winy oraz niepodjêcie szkolenia
po skierowaniu powoduje utratê statusu osoby bezrobotnej na
okres:
- 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
- 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
- 270 dni w przypadku trzeciej i ka¿dej kolejnej odmowy.
W okresie odbywania szkolenia osobom bezrobotnym
przys³uguje stypendium wynosz¹ce miesiêcznie 120% zasi³ku
dla bezrobotnych pod warunkiem, ¿e liczba godzin szkolenia
wynosi nie mniej ni¿ 150 godzin miesiêcznie.
Osoba, która nie ukoñczy³a szkolenia z w³asnej winy, jest
zobowi¹zana do zwrotu jego kosztów, za wyj¹tkiem sytuacji,
gdy powodem nieukoñczenia szkolenia by³o podjêcie pracy,
innej pracy zarobkowej lub dzia³alnoœci gospodarczej.
Podstawa prawna: Art. 40–41oraz art.43 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z póŸn. zm.)
oraz rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia
14 maja 2014 r. w sprawie szczegó³owych warunków realizacji
oraz trybu i sposobów prowadzenia us³ug rynku pracy (Dz. U.
z 2014 poz. 667).
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce mo¿liwoœci szkolenia mo¿na uzyskaæ w S¹deckim Urzêdzie Pracy: Dzia³ Us³ug Rynku
Pracy, tel. 18 44 89 270 oraz u doradców klienta (pokój 4).

POLUB NAS NA
www.facebook.com/
S¹decki Rynek Pracy
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Przedsiêbiorca 2018 – Mój sposób na biznes

O tym, ¿e Nowy S¹cz jest dobrym miejscem do prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej, wiedz¹ wszyscy, bowiem to w³aœnie
nasze miasto jest liderem statystyk ukazuj¹cych najwiêksz¹
liczbê „milionerów” w stosunku do powierzchni miasta. Jest to
efekt ich ciê¿kiej pracy, co doskonale zaœwiadcza, i¿
determinacj¹ mo¿na osi¹gn¹æ wiele. Nowy S¹cz jest g³ównym
oœrodkiem subregionu s¹deckiego skupiaj¹cego przedsiêbiorczoœæ, rozrywkê, szeroko pojêt¹ kulturê, rekreacjê i sport. Nic
wiêc dziwnego, ¿e to tutaj od przesz³o 10 lat organizowany jest
konkurs, którego g³ównym celem jest ukazanie efektów pracy
i potencja³u przedsiêbiorców Nowego S¹cza oraz osób
prowadz¹cych tê dzia³alnoœæ na terenie miasta.
Ide¹ konkursu jest promocja rozwoju przedsiêbiorczoœci na
terenie Nowego S¹cza, promowanie dobrych praktyk w prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej, zachêcanie do
zak³adania nowych firm oraz tworzenia nowych miejsc pracy,
popularyzacja w³asnej aktywnoœci przedsiêbiorców, zaanga¿owanie w rozwój firmy. Wa¿nym aspektem w ocenianiu prac
konkursowych jest innowacyjnoœæ i zaanga¿owanie inwestycyjne, a tak¿e oddzia³ywanie na lokalny rynek pracy.
– W ka¿dym roku wybór jest trudny, poniewa¿ firmy sk³adaj¹ce
zg³oszenia chc¹ siê pokazaæ z jak najlepszej strony. Kapitu³a
konkursowa nie ma ³atwego zadania podczas wy³aniania
laureatów. Chcielibyœmy, aby wygrani odczuwali satysfakcjê
nie tylko dzisiaj, ale te¿ w latach póŸniejszych. D¹¿ymy do
tego, aby ta gala kojarzy³a siê ze wspieraniem s¹deckiej
przedsiêbiorczoœci. Tworzymy narzêdzia wspieraj¹ce przedsiêbiorców w naszym mieœcie. Chcemy tak¿e w³¹czyæ
s¹deckich przedsiêbiorców do mapy Marek Ma³opolskich i aby
by³o o nich g³oœno tak¿e na rynku ogólnopolskim czy miêdzynarodowym – mówi Leszek Langer, dyrektor S¹deckiego
Urzêdu Pracy.
Ubieg³oroczna, jubileuszowa edycja konkursu przyci¹gnê³a a¿
33 firmy chc¹ce zaprezentowaæ swe mo¿liwoœci kapitule
konkursowej. – Po ocenie formalnej dokonanej przez Kapitu³ê

i podsumowaniu uzyskanych punktów w kategorii „S¹decki
Przedsiêbiorca 2017 Roku” nagrodzono firmê Zet Transport,
natomiast w kategorii „Debiut w Biznesie” laur zwyciêstwa
przypad³ firmie £F Sports Event £ukasz Fr¹czek – mówi
Leszek Langer, Dyrektor SUP. – Z kolei w kategorii „Solidny
Partner S¹deckiego Urzêdu Pracy” wyró¿niono firmê Norlys,
która wspó³pracuje z S¹deckim Urzêdem Pracy od 2000 roku –

Fot.: Tomasz Radzik

Ju¿ w lipcu wystartuje kolejna XI edycja konkursu organizowanego przez S¹decki Urz¹d Pracy przy
wspó³pracy z Urzêdem Miasta Nowego S¹cza „Przedsiêbiorca 2018 – Mój Sposób na Biznes”. O tytu³
najlepszego przedsiêbiorcy 2018 roku mog¹ ubiegaæ siê wszystkie firmy z miasta Nowego S¹cza lub
podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na jego terenie. Rywalizacja w konkursie odbywaæ siê
bêdzie w ró¿nych kategoriach.

Laureatka kategorii "Solidny Partner SUP" Jadwiga Popiela odbiera statuetkê
z r¹k prezydenta Ryszarda Nowaka

dodaje dyrektor Langer. Wszelkie informacje na temat konkursu, m.in. datê rozpoczêcia naboru wniosków, regulamin,
aktualne informacje oraz postêpy prac znajdziecie Pañstwo na
stronie www.bizneskonkurs.pl , a tak¿e na stronie
S¹deckiego Urzêdu Pracy www.sup.nowysacz.pl w zak³adce
„Mój Sposób na Biznes 2018” oraz na stronie Urzêdu Miasta
Nowego S¹cza www.nowysacz.pl w zak³adce „Przedsiêbiorca 2018 – Mój Sposób na Biznes”. Zachêcamy do zainteresowania siê konkursem.
Nad prawid³owoœci¹ przebiegu konkursu czuwa Kapitu³a
Konkursowa, w sk³ad której wchodz¹ przedstawiciele s¹deckich wy¿szych uczelni, organizacji otoczenia biznesu,
Urzêdu Miasta Nowego S¹cza i S¹deckiego Urzêdu Pracy.
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70-lecie Komunikacji Miejskiej w Nowym S¹czu

– Od 70-ciu lat czerwone autobusy nowos¹deckiej Komunikacji Miejskiej wpisuj¹ siê w pejza¿ Nowego S¹cza i okolicznych gmin. Pierwszym kierownikiem i organizatorem
przedsiêbiorstwa by³ Franciszek Michalik. Ja mam zaszczyt
prowadziæ firmê od 2009 roku. Obecnie realizujemy du¿y projekt wraz z naszym partnerem – gmin¹ Stary S¹cz, nabywamy
trzydzieœci autobusów. Rozpoczynamy równie¿ zakup dwóch
nowych elektrycznych autobusów. Obs³ugujemy miasto i gminê Stary S¹cz oraz gminy: Nawojowa, Kamionka Wielka
i Podegrodzie. Finalizujemy tak¿e rozmowy o wprowadzeniu
kursów do gminy £¹cko i £ukowica. W zwi¹zku z budow¹
mostu na rzece Dunajec jako po³¹czenie zastêpcze urz¹dziliœmy komunikacjê kolejow¹, która wbrew obawom cieszy siê
du¿¹ popularnoœci¹, przewo¿¹c dziennie 10 tysiêcy pasa¿erów – mówi³ Andrzej Górski, prezes Zarz¹du Miejskiego Przedsiêbiorstwa Komunikacyjnego w Nowym S¹czu.

Prezydent Ryszard Nowak uhonorowa³ Andrzeja Górskiego (po lewej)
statuetk¹ Sêdziwoja za wybitne osi¹gniêcia na rzecz s¹deckiego MPK

Fot.: SUP

Komunikacja Miejska w Nowym S¹czu istnieje od 1948 roku.
Wówczas na ulice Nowego S¹cza miasta wyjecha³ pierwszy
samochód zakupiony w „demobilu”. Zosta³ on przystosowany
do przewozu osób i obs³ugiwa³ liniê ³¹cz¹c¹ Rynek z Dworcem
PKP. PóŸniejsze lata pokaza³y, ¿e Miejskie Przedsiêbiorstwo
Komunikacyjne rozwija siê prê¿nie i systematycznie poszerza
zakres us³ug. W szczytowym okresie spó³ka dysponowa³a flot¹
autobusów przekraczaj¹c¹ 200 pojazdów.

Fot.: SUP

W nowos¹deckim ratuszu odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane z obchodami 70-lecia dzia³alnoœci Miejskiego Przedsiêbiorstwa Komunikacyjnego w Nowym S¹czu. W sali reprezentacyjnej zgromadzili siê
przedstawiciele spó³ki, z prezesem Andrzejem Górskim na czele oraz licznie zaproszeni goœcie. Podczas
Jubileuszu na Sali nie zabrak³o równie¿ przedstawicieli S¹deckiego Urzêdu Pracy.

Firma zatrudnia obecnie 250 pracowników, w tym 150 kierowców. 80 pojazdów przewozi rocznie 14 milionów pasa¿erów.
Od 2014 roku organizowany jest konkurs na najlepszego
kierowcê.
W uroczystoœciach jubileuszowych uczestniczyli m.in.:
Ryszard Nowak – prezydent miasta Nowego S¹cza, Jerzy
Gwi¿d¿ – zastêpca prezydenta Nowego S¹cza, Urszula Nowogórska – przewodnicz¹ca Sejmiku Województwa Ma³opolskiego, ks. dr Jerzy Jurkiewicz – prepozyt Kapitu³y Kolegiackiej
w Nowym S¹czu, pracownicy MPK, wójtowie, burmistrzowie
oraz wielu znamienitych osobistoœci.

S¹decki Urz¹d Pracy reprezentowa³ dyrektor Leszek Langer

Komunikat dla osób bezrobotnych w wieku powy¿ej 30 r. ¿.
S¹decki Urz¹d Pracy zaprasza osoby bezrobotne w wieku
powy¿ej 30 roku ¿ycia do korzystania ze szkoleñ indywidualnych prowadz¹cych
do uzyskania kwalifikacji w ramach realizowanego aktualnie projektu pn.
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i wiêcej pozostaj¹cych bez pracy w Mieœcie Nowym S¹czu (IV)".
Zachêcamy do korzystania z us³ug S¹deckiego Urzêdu Pracy.
Wiêcej informacji: S¹decki Urz¹d Pracy w Nowym S¹czu, ul. Wêgierska 146,
Szkolenia – Beata Kulig, tel. 18 448 92 70
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Bezrobocie w dó³

Raport przes³any do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Spo³ecznej z 6 czerwca 2018
roku wykonanego przez pracowników S¹deckiego Urzêdu Pracy potwierdza tendencjê
spadkow¹ bezrobocia w Nowym S¹czu. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych
na koniec miesi¹ca maja wynios³a dok³adnie 1700 osób. To o 102 osoby mniej ni¿ miesi¹c wczeœniej. W zestawieniu rok do roku iloœæ bezrobotnych zmniejszy³a o 520 osób.
W œlad za spadkiem liczby bezrobotnych w mieœcie spad³a równie¿ stopa bezrobocia.
ZAREJESTROWANI

w pierwszej kolejnoœci kierowane do tej grupy bezrobotnych.

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 nie zmieni³ siê 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 45,24 proc. i jest to g³ówny powód, dla którego osoby te aktywizowane s¹ w pierwszej kolejnoœci.

PODJÊCIA PRACY
W maju pracê podjê³o 190 osób bezrobotnych (w kwietniu –

Delikatnie spad³a zarejestrowana iloœæ osób powy¿ej 50. roku

223). Zdecydowana wiêkszoœæ to podjêcia pracy niesub-

¿ycia i niepe³nosprawnych. W maju by³o to 446 osób. Bezrobotni

sydiowanej (141 os.), czyli bez wsparcia ze œrodków bêd¹cych

w tej kategorii aktywizowani s¹ m.in. w ramach realizowanego

w dyspozycji Urzêdu. Ponadto 94 osoby straci³y status

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

bezrobotnego w zwi¹zku z niepotwierdzeniem gotowoœci do

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

podjêcia pracy (najczêœciej oznacza to niezg³oszenie siê do

pie osób do 30. roku ¿ycia zaobserwowano niewielki spadek

doradcy klienta w wyznaczonym terminie), a kolejnych 38 osób

udzia³u osób bezrobotnych. Urz¹d przygotowa³ dla nich miêdzy

dobrowolnie zrezygnowa³o ze statusu bezrobotnego.

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

Wzrós³ odsetek osób uprawnionych do pobierania zasi³ku dla

pracy w Mieœcie Nowym S¹czu (IV)”

bezrobotnych. W koñcu maja prawo do tego œwiadczenia mia³o
15,3 proc. ogó³u zarejestrowanych; w poprzednim miesi¹cu
14,88. Przypomnijmy: ¿eby uzyskaæ prawo zasi³ku trzeba

KOBIETY

(w najwiêkszym uproszczeniu) przepracowaæ minimum 12 mie-

Kobiety stanowi¹ 58,06 proc. zarejestrowanych ogó³em. Udzia³

siêcy w ci¹gu osiemnastu poprzedzaj¹cych datê rejestracji

kobiet w strukturze bezrobotnych minimalnie wzrós³. Kobiety

i osi¹gaæ w tym czasie co najmniej minimalne wynagrodzenie za

stanowi¹ wiêkszy odsetek zarejestrowanych oraz wiêcej z nich

pracê. Charakterystyka wspó³czesnego rynku pracy nie poz-

pobiera zasi³ek dla bezrobotnych. Kobiet jest równie¿ wiêcej

wala w wielu wypadkach na osi¹gniêcie tego kryterium.

wœród osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy (58,56 proc.).
Szczególnie niepokoj¹ca jest statystyka d³ugotrwale bezrobotnych. Tu kobiety stanowi¹ 61,25 proc. zarejestrowanych.
Wsparcie w programach aktywizacji zawodowej bêdzie wiêc
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Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu jest ni¿sza w porównaniu do

PRACODAWCY

Ma³opolski (4,9 proc.) i kraju (6,1 proc.). Porównywalny z No-

W maju pracodawcy z³o¿yli w SUP 216 ofert pracy i aktywizacji

wym S¹czem pod wzglêdem potencja³u demograficznego i gos-

zawodowej. To o 21 wiêcej ni¿ w kwietniu (195 ofert). W dniu

podarczego Tarnów notuje stopê bezrobocia na poziomie 5,4

przygotowywania materia³u, tj. 25 czerwca, pracodawcy

proc. Najni¿sze bezrobocie rejestrowane w Ma³opolsce trady-

oferowali na stronie internetowej S¹deckiego Urzêdu Pracy 140

cyjnie zanotowano w Krakowie (2,6 proc.), a najwy¿sze (11,3

ofert pracy. Wiêkszoœæ z nich zwi¹zana by³a z transportem i lo-

proc.) w powiecie d¹browskim.

gistyk¹, 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

G³ówny Urz¹d Statystyczny oblicza stopê bezrobocia jako

w zdecydowanej wiêkszoœci dotyczy³y zatrudnienia na czas

procentowy udzia³ liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej lud-

okreœlony lub okres próbny.

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

ZANIM BEZROBOTNY WRÓCI NA RYNEK

rodowej i bezpieczeñstwa publicznego.

W maju przygotowano indywidualne plany dzia³ania (IPD) dla
222 bezrobotnych. Niemal wszyscy bezrobotni zarejestrowani
w SUP realizuj¹ Indywidualny Plan Dzia³ania. Przypomnijmy, ¿e

BEZROBOCIE W POLSCE

IPD to nic innego jak nakreœlenie œcie¿ki powrotu osoby

Stopa bezrobocia w maju 2018 roku wynios³a 6,1 proc. – po-

bezrobotnej na rynek pracy i zawiera listê czynnoœci, które maj¹

informowa³o w komunikacie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Po-

wykonaæ obydwie strony, zarówno bezrobotny, jak i Urz¹d. IPD

lityki Spo³ecznej. W porównaniu z danymi GUS za kwiecieñ

przygotowuj¹ doradcy klienta.

stopa bezrobocia zmniejszy³a siê o 0,2 pkt. proc., natomiast
w ujêciu rocznym o 1,2 pkt. proc. W maju 2017 roku wynosi³a bo-

STOPA BEZROBOCIA W NOWYM S¥CZU

wiem równe 7,3 proc. W maju zarejestrowanych bezrobotnych

3,6 proc. – tyle wynios³a stopa bezrobocia rejestrowanego

by³o 1,02 mln osób i wszystko wskazuje na to, ¿e niebawem

w Nowym S¹czu w koñcu maja 2018 r. (ostatnie dane G³ównego

bezrobotnych w Polsce bêdzie poni¿ej miliona osób…

Urzêdu Statystycznego).
Jak wynika z danych GUS, liczba bezrobotnych zmniejszy³a siê
W stosunku do kwietnia stopa bezrobocia w Nowym S¹czu spa-

we wszystkich województwach. Najsilniejszy (procentowy) spa-

d³a o 0,2 p. proc. W ujêciu rocznym natomiast obserwujemy

dek by³ w warmiñsko-mazurskim – o 5,7 proc. (3,2 tys. osób),

wyraŸny spadek, o 1,6 pkt. proc. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e po ko-

opolskim – o 5,5 proc. (1,3 tys. osób), zachodniopomorskim –

lejnym spadku liczby bezrobotnych w maju, w zwi¹zku z roz-

o 5 proc. (o 2,5 tys. osób) oraz wielkopolskim – o 4,6 proc. (o 2,7

poczêciem wakacji i pracami sezonowymi, stopa bezrobocia

tys. osób). Liczba bezrobotnych w maju br. wynios³a nieco

mo¿e nadal spadaæ.

ponad 1 mln osób i w porównaniu z kwietniem 2018 roku spad³a
o 39 tys. osób (o 3,7 proc.).

W pozosta³ych powiatach subregionu s¹deckiego, obejmuj¹cego trzy powiaty ziemskie: nowos¹decki, gorlicki i limanowski,
bezrobocie równie¿ spad³o. Najwy¿sz¹ stopê bezrobocia rejestrowanego zanotowano w powiecie nowos¹deckim (8,1 proc.),
Limanowskim – 7,8 proc., natomiast w powiecie gorlickim 5,8
proc.

RYNEK PRACY
Liczba bezrobotnych w maju br. by³a o 198,5 tys. osób ni¿sza
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wskaŸników.

ni¿ przed rokiem (spadek o 16,5 proc.). Liczba wolnych miejsc
pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zg³oszonych przez

Bardzo wa¿n¹ cech¹ danych Eurostatu jest porównywalnoœæ.

pracodawców do urzêdów pracy wynios³a 140,4 tys.

Mo¿na w prosty sposób odnieœæ sytuacjê rynku pracy w Polsce
z innymi krajami UE. Okazuje siê, ¿e w ca³ej UE stopa bezrobo-

Spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,2 punktu do 0,6

cia w kwietniu by³a na poziomie 7,1 proc. Jeszcze gorzej jest,

punktu procentowego) odnotowano we wszystkich

jeœli weŸmiemy tylko kraje strefy euro. Tam bez pracy jest ci¹gle

województwach. Bezrobocie najsilniej spad³o (o 0,6 punktu)

8,5 proc. obywateli.

w województwie warmiñsko-mazurskim, czyli tam gdzie bezrobocie wci¹¿ jest najwy¿sze i wynosi 10,5 proc.

W Hiszpanii bezrobocie siêga prawie 16 proc., we W³oszech
przekracza 11 proc., a we Francji wynosi 9,2 proc. Wed³ug unij-

BEZROBOCIE W UNII EUROPEJSKIEJ

nych statystyk lepsza sytuacja na rynku pracy w kwietniu by³a

Najnowsze dane europejskiego urzêdu statystycznego po-

w wiêkszoœci europejskich krajów.

kazuj¹, ¿e bez pracy jest zaledwie 3,8 proc. Polaków. To znacznie mniej ni¿ podaje nasz GUS. Polskie wyliczenia wska-

Stopa bezrobocia w procentach na koniec marca w poszcze-

zuj¹, ¿e bezrobocie przekracza 6 proc.

gólnych krajach Unii Europejskiej: Czechy (2,2); Malta (3);

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wynios³a

Brytania (4,1); Rumunia (4,6); Austria (4,9); Bu³garia (5,1); Da-

Niemcy (3,4); Wêgry (3,7); Holandia (3,9); Polska (3,8); Wielka
w kwietniu 3,8 proc. To oznacza poprawê wobec marca, gdy

nia (5,2); S³owenia (5,2); Luksemburg (5,3); Irlandia (5,3);

bez pracy by³o 3,9 proc. obywateli - poda³ Eurostat. Jeszcze

Estonia (5,6); Szwecja (6,1); Belgia (6,3); Portugalia (7,4);

wiêkszy progres widaæ w skali roku. W kwietniu 2017 r. bez-

S³owacja (7,4); £otwa (7,4); Finlandia (7,9); Cypr (8,6);

robocie by³o na poziomie 5,2 proc.

Chorwacja (9,1); Francja (9,2); W³ochy (11,2); Hiszpania
(15,9); Grecja (20,1).

Analogiczne spadki widaæ w statystykach GUS, ale ich analiza
nie przynosi ju¿ tak optymistycznych wniosków. GUS wylicza

W Stanach Zjednoczonych w kwietniu bezrobocie spad³o

bezrobocie na 6,3 proc. Odnotowuje nieco ponad milion osób

w stosunku do marca o 0,2 proc. i wynios³o 3,9 proc. W Turcji

bez pracy, podczas gdy Eurostat wylicza zaledwie 657 tys.

bezrobocie równie¿ spad³o – w luty wynosi³o 9,8 proc., W Ja-

Ró¿nica wynika z zupe³nie innej metodologii obliczania tych

ponii pozosta³o na tym samym poziomie – 2,5 proc.

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

10

UMNS INFORMUJE

S¹decki Rynek Pracy Nr 5 (87) maj 2018

Centra us³ug w œrednich miastach?
W³¹czenie miast œredniej wielkoœci, które trac¹ funkcje gospodarcze w rosn¹cy sektor us³ug biznesowych to jeden z pomys³ów Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIiR) na rozruszanie lokalnych
gospodarek. Resort podpisa³ umowê na badanie, które ma odpowiedzieæ na pytanie, czy us³ugi dla
biznesu mog¹ staæ siê "motorem rozwoju" tych miast.
Fot.: UMNA

W konferencji inauguruj¹cej badanie w dniu. 18 czerwca br.
w siedzibie Ministerstwa w Warszawie wzi¹³ udzia³ zastêpca
prezydenta Wojciech Piech.
Wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak przypomnia³, ¿e MIiR od ponad roku realizuje "Pakiet dla œrednich
miast". Podkreœli³, ¿e w pakiecie jest wiele konkretnych rozwi¹zañ, które mog¹ rozruszaæ lokalne gospodarki.
– Jednym z nich jest w³¹czenie miast œredniej wielkoœci w rosn¹cy sektor us³ug biznesowych – wyjaœni³. – Dlatego resort
zdecydowa³ siê przeprowadziæ badanie, które poka¿e, co mo¿e byæ motorem rozwoju wybranych 35 miast i odpowie na
pytanie, czy mog¹ to byæ w³aœnie us³ugi dla biznesu – doda³.

Uczestnicy spotkania w Ministerstwie Rozwoju i Inwestycji

Fot.: UMNA

Efektem badania ma byæ "35 kompleksowych portretów"
œrednich miast. Dowiemy siê m.in., jakie s¹ dostêpne zasoby
kadrowe, jakich absolwentów kszta³c¹ uczelnie i jakie znaj¹
jêzyki, jaka jest te¿ dostêpnoœæ powierzchni biurowej i inwestycyjnej oraz, co niezwykle wa¿ne, jakie s¹ koszty pracy. Do
diagnozy wybrano te miasta, w których znajduj¹ siê
pañstwowe wy¿sze szko³y zawodowe, które s¹ naturalnym
partnerem samorz¹dów i inwestorów, bo kszta³c¹ na potrzeby
lokalnego rynku.
Podczas konferencji Wojciech Piech zwróci³ uwagê oficjeli
rz¹dowych na mo¿liwoœæ wykorzystania dla potrzeb centrum
us³ug biznesowych gotowego zasobu, jakim jest obiekt
upadaj¹cego MMC Brainville.

Pakiet dla miast œrednich - to dziêki niemu lokalne gospodarki o¿ywiaj¹ siê

– Dziêki naszym staraniom Nowy S¹cz znalaz³ siê w grupie
miast objêtych badaniem. Wnioski wynikaj¹ce z badania mog¹
okazaæ siê kluczowe dla naszych zabiegów zorientowanych na
powstanie w Nowym S¹czu centrum us³ug dla biznesu – powiedzia³ wiceprezydent Piech.

– To móg³by byæ przyk³ad przekucia pora¿ki projektu Brainville
w sukces Centrum Us³ug dla Biznesu – powiedzia³ miedzy
innymi w swoim wyst¹pieniu na konferencji Wojciech Piech.
– Tutaj potrzebne s¹ zdecydowane szybkie dzia³ania Rz¹du,
który móg³by nadaæ konkretna treœæ ju¿ na wejœciu programowi
„Pakiet dla œrednich miast – doda³.

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.

WYDARZENIA

Kronika Gospodarcza
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ca³ej S¹decczyzny. Minister Jerzy Kwieciñski na zaproszenie
Krakowskiego Parku Technologicznego goœci³ równie¿ w hotelu Heron w Siennej. Podczas tej wizyty w hotelu spotka³ siê
z przedstawicielami S¹deckiej Izby Gospodarczej oraz
lokalnymi przedsiêbiorcami.

NEWAG Z WIELOMILIONOW¥ UMOW¥
S¹decki Newag podpisa³ kontrakt z PKP InterCity na zakup 20
nowych lokomotyw elektrycznych na kwotê 367 mln z³. Umowa
obejmujê zakup 20 lokomotyw z opcj¹ zakupu kolejnych 10.
W przypadku skorzystania z klauzuli zakupu 10 dodatkowych
lokomotyw kontrakt wyniesie 551 mln z³. Pojazdy te bêd¹
mog³y poruszaæ siê z prêdkoœci¹ do 160 km/h, a wiêc
z prêdkoœci¹ która jest dopuszczalna na wiêkszoœci polskich
szlaków kolejowych. Czas realizacji zamówienia przez
producenta wyniesie oko³o 30 miesiêcy. Ponadto Newag
bêdzie wykonywa³ przegl¹dy techniczne w drugim, trzecim
oraz czwartym poziomie utrzymania, a po 60 miesi¹cach od
daty otrzymania pojazdów wy³¹cznie na czwartym.

#STARTUPMALOPOLSKA
W tym roku odby³a siê druga edycja programu #StartUp
Ma³opolska, w ramach którego m³odzi przedsiêbiorcy mog¹
dowiedzieæ siê jak rozkrêciæ swój biznes. – Program #StartUP
Ma³opolska jest kierowany do firm, które dopiero rozpoczynaj¹
swoj¹ dzia³alnoœæ i czêsto nie do koñca jeszcze wiedz¹, jak
sprawnie funkcjonowaæ na rynku. Jednoczeœnie posiadaj¹
du¿y potencja³ i chc¹ siê rozwijaæ – mówi Jacek Krupa,
marsza³ek Ma³opolski. Podczas spotkañ z m³odzie¿¹
prowadzone s¹ warsztaty kierowane przez ludzi biznesu. Dla
efektywniejszego poznania dzia³alnoœci w biznesie spotkania
odbywaj¹ siê w ma³ych grupach, tak aby przyszli
przedsiêbiorcy mogli zadawaæ pytania oraz konfrontowaæ
swoje wyobra¿enia na temat prowadzenia dzia³alnoœci.

WIZYTA MINISTRA NA S¥DECCZYNIE
Podczas pobytu w Ma³opolsce minister Inwestycji i Rozwoju
Jerzy Kwieciñski odwiedzi³ nowos¹decki Ratusz, gdzie wzi¹³
udzia³ w posiedzeniu Komisji Wspólnej Samorz¹du
Terytorialnego i Samorz¹dów Gospodarczych dla Powiatu
Nowos¹deckiego i Miasta Nowego S¹cza. Dodatkowo podczas wizyty w regionie minister mia³ mo¿liwoœæ wizytacji w siedzibie firmy Wiœniowski. Spotkanie w siedzibie firmy da³o
mo¿liwoœæ zapoznania siê z zawansowaniem inwestycyjnym
oraz kompleksowoœci¹ realizacji produktów. Warto zaznaczyæ,
¿e inwestycje firmy Wiœniowski szacowane s¹ w chwili obecnej
na blisko 140 mln z³. Za t¹ kwotê na 7 hektarach powstaj¹ nowe hale produkcyjne wraz z liniami produkcyjnymi, które
pozwol¹ na stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkañców

KONIEC SPORU Z UNI¥ EUROPEJSK¥
Skarga z³o¿ona przez S¹deck¹ firmê Fakro na Duñski Velux,
zosta³a przez Komisjê Europejsk¹ odrzucona. Zdaniem
przedstawicieli KE skarga, która mia³a siê tyczyæ naruszania
przez firmê Velux prawa antymonopolowego by³a
bezpodstawna. Dalszej sprawiedliwoœci S¹decki potentat
w produkcji okien dachowych bêdzie szuka³ przed Trybuna³em
Sprawiedliwoœci. Przypomnijmy, Velux jest liderem w produkcji
okien dachowych na œwiecie, a spór tyczy siê zani¿ania cen
przez duñskiego producenta. Sprawa rozpoczê³a siê w 2011 r. .

Obchody 20-lecia PWSZ w Nowym S¹czu
Uroczysta msz¹ celebrowan¹ przez Jego Ekscelencjê Biskupa Tarnowskiego ks. dra Andrzeja Je¿a w koœciele œw. Kazimierza rozpoczê³y siê uroczyste obchody Jubileuszu 20-lecia Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Zawodowej w Nowym S¹czu.
Obchody Jubileuszu licznie zgromadzi³y studentów, cz³onków
Senatu, nauczycieli akademickich, zaproszonych goœci œwiata
polityki, biznesu i kultury. S¹decki Urz¹d Pracy reprezentowa³
dyrektor Leszek Langer.
Fot.: SUP

Czêœæ Jubileuszu poœwiêcona by³a prof. Andrzejowi Ba³andzie
– nadaniu Jego imienia auli PWSZ i ods³oniêciu tablicy
upamiêtniaj¹cej zas³ugi œp. Profesora. Laudacjê wyg³osi³a dr
hab. Zdzis³awa Zac³ona, prof.. nadzwyczajny PWSZ. Ca³oœæ
wyst¹pienia dope³ni³ wzruszaj¹cy, dokumentalny film z udzia³em Profesora A. Ba³andy. Ods³oniêcia tablicy dokona³a córka
profesora Agnieszka Ba³anda-Tuleja. Czêœæ druga Jubileuszu
dotyczy³a rozwoju uczelni w minionym 20-leciu, któr¹
zaprezentowa³ JM Rektor Mariusz Cygnar. Nie zabrak³o tak¿e
uhonorowania pracowników medalami pañstwowymi za
d³ugoletni¹ s³u¿bê. Aktu dekoracji dokona³, w imieniu Prezydenta RP, dr Piotr Dardziñski – Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Jubileusz nie
móg³ siê obejœæ bez wyst¹pieñ okolicznoœciowych, gratulacji,
¿yczeñ. Oficjaln¹ uroczystoœæ zakoñczy³ wystêp chóru i solistów Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II Stopnia im.
Fryderyka Chopina w Nowym S¹czu pod dyrekcj¹ Marzeny
Piku³y.

Jego Magnificencja Rektor Mariusz Cygnar

S¥DECKI URZ¥D PRACY

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

