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WSKANIKI BEZROBOCIA ZADOWALAJ¥CE
W numerze przeczytamy równie¿:
> Zwolnienia z podatków dla przedsiêbiorców
> Og³oszenia i komunikaty
> Preferencyjny ZUS
> Strefy ekonomiczne w Polsce
> Bezrobocie w Nowym S¹czu (czerwiec)
> 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
coraz lepszej sytuacji na s¹deckim rynku pracy, które potwierdzaj¹ statystyki przygotowywane co miesi¹c przez
pracowników naszego urzêdu. Ta tendencja spadkowa zauwa¿alna jest ju¿ od kilku miesiêcy w analizach SUP oraz G³ównego
Urzêdu Statystycznego.
Biuletyn zawiera tak¿e informacje na temat form wsparcia i udogodnieñ dla przedsiêbiorców przygotowanych przez ministerstwo oraz Urz¹d Miasta w Nowym S¹czu tj. zwolnienia z podatku
od nieruchomoœci czy obni¿onej sk³adki ZUS. Dodatkowo
przeczytamy o planowanym programie Mama PLUS.
W numerze znalaz³y siê równie¿ komunikaty i og³oszenia zwi¹zane z realizacj¹ zadañ skierowanych dla osób bezrobotnych lub
poszukuj¹cych pracy
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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WskaŸniki bezrobocia zadowalaj¹ce
Coraz lepsz¹ sytuacjê na s¹deckim rynku pracy potwierdzaj¹ statystyki przygotowywane co miesi¹c
przez pracowników S¹deckiego Urzêdu Pracy. Tendencja spadkowa zauwa¿alna jest ju¿ od kilku
miesiêcy w analizach SUP oraz G³ównego Urzêdu Statystycznego. Stopa procentowa bezrobocia spad³a
do rekordowo niskiego poziomu – 3,6 procenta w czerwcu. Obs³uga osób bezrobotnych to tylko jedno
z podstawowych zadañ S¹deckiego Urzêdu Pracy. O nowych wyzwaniach, realizowanych projektach
i us³ugach S¹deckiego Urzêdu Pracy rozmawiamy z Leszkiem Langerem, dyrektorem S¹deckiego
Urzêdu Pracy.
Fot.: SUP

S¹decki Rynek Pracy: Panie dyrektorze, od d³u¿szego
czasu iloœæ osób pozostaj¹cych bez pracy w Nowym
S¹czu obni¿a siê. Jaki ma to wp³yw na funkcjonowanie
S¹deckiego Urzêdu Pracy?
Leszek Langer: Dziêki dzia³aniom naszego Urzêdu bezrobocie w Nowym S¹czu znacz¹co spad³o. Przypomnê, ¿e jeszcze
nie tak dawno temu, bo w 2015 roku bezrobocie by³o prawie
dwucyfrowe – wynosi³o dok³adnie 9,4 procenta. To m.in. dziêki
naszym dzia³aniom dzisiaj mówimy o bezrobociu na poziomie
3,6 procenta. To bardzo du¿a ró¿nica. Efektywnoœæ podejmowanych przez nas dzia³añ jest na bardzo wysokim poziomie.
SRP: Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e w ci¹gu 3 lat bezrobocie zmniejszy³o siê prawie 2,5-krotnie. To rzeczywiœcie
bardzo du¿o. Aktywizacja bezrobotnych to d³ugi i kosztowny proces. W d³u¿szym przedziale czasu jak kszta³towa³y
siê dzia³ania S¹deckiego Urzêdu Pracy?
Leszek Langer: S¹decki Urz¹d Pracy 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
wynios³a 7 867. To m.in. dziêki dzia³aniom S¹deckiego Urzêdu
Pracy bezrobocie w Nowym S¹czu spad³o z 17,2 proc. – rok
2004 do 3,6 proc. w czerwcu 2018 r. Jak siêgnê pamiêci¹ do
2004 roku, gdy S¹decki Urz¹d Pracy by³ po³¹czony z Powiatowym Urzêdem Pracy, zarejestrowanych osób by³o prawie 30
tysiêcy. To ukazuje, jak bardzo nasze dzia³ania s¹ skuteczne
i jak sytuacja na rynku pracy uleg³a poprawie.

SRP: Mieszkañcom Nowego S¹cza dzia³alnoœæ Urzêdów
Pracy kojarzy siê jedynie z obs³ug¹ osób bezrobotnych.
Proszê przybli¿yæ specyfikê funkcjonowania Urzêdu.
Leszek Langer: Jest to z³udne odczucie. Obowi¹zków wynikaj¹cych z Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach
Rynku Pracy jest znacznie wiêcej. S¹ to m.in. obs³uga wniosków o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca, szkolenia – w tym
program Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – poœrednictwo
pracy, obs³uga osób poszukuj¹cych pracy i wiele innych.
SRP: Bardzo du¿o ostatnio mówi siê o wspomnianych obcokrajowcach chc¹cych pracowaæ w Polsce. Ilu jest
chêtnych do takiej pracy w Nowym S¹czu?
Leszek Langer: Od stycznia 2018 roku zmieni³y siê zasady
i procedura zwi¹zana z rejestracj¹ oœwiadczeñ o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Ukrainy,

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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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. Od stycznia do
koñca czerwca S¹decki Urz¹d Pracy przyj¹³ ponad 13 tysiêcy
takich wniosków. Przek³ada siê to na 13 tysiêcy osób, które
chc¹ pracowaæ w Polsce, a procedura musi zostaæ zrealizowana w s¹deckim urzêdzie. To bardzo du¿o osób. Wymusi³o to
na nas powstanie odrêbnego Dzia³u ds. Obs³ugi Zatrudniania
Cudzoziemców, w sk³ad którego wesz³y osoby pracuj¹ce ju¿
w urzêdzie.
SRP: Krajowy Fundusz Szkoleniowy to kolejny instrument,
który realizuje S¹decki Urz¹d Pracy?
Leszek Langer: Tak. Krajowy Fundusz Szkoleniowy, czyli program, którego celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia
przez osoby pracuj¹ce z powodu kompetencji nieadekwatnych
do wymagañ dynamicznie zmieniaj¹cej siê gospodarki. Pracodawca staraj¹cy siê o dofinansowanie kosztów kszta³cenia
ustawicznego musi wnieœæ wk³ad w³asny w wysokoœci 20%
kosztów, zaœ 80% kosztów kszta³cenia ustawicznego
sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiêbiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniaj¹cego do 10 osób, ze œrodków KFS mo¿na
sfinansowaæ 100% kosztów kszta³cenia ustawicznego. Jednak
ca³oœæ dofinansowania œrodkami KFS nie mo¿e przekroczyæ

SUP INFORMUJE
wysokoœci 300% przeciêtnego wynagrodzenia w danym roku
na jednego uczestnika. Do tej pory w ramach œrodków KFS
przeszkolono 3216 osób.
Jak wskazuj¹ statystyki S¹deckiego Urzêdu Pracy w latach
1990-2017 ponad 200 tysiêcy interesantów skorzysta³o z us³ug
oferowanych przez nasz urz¹d. Od blisko 30 lat funkcjonowania
w ramach publicznych s³u¿b zatrudnienia pracownicy mierz¹
siê z wieloma przeciwnoœciami losu zwi¹zanymi z dynamicznie
zmieniaj¹c¹ siê sytuacj¹ na rynku pracy. Niemal codziennie
urz¹d obs³uguje od kilkudziesiêciu do nawet kilkuset klientów,
którym udzielana jest ró¿nego rodzaju pomoc. Najwiêcej osób
korzysta z poœrednictwa pracy. Ten obszar skierowany jest
zarówno do bezrobotnych, poszukuj¹cych pracy jak i pracodawców. Bezrobotny w jej ramach otrzymuje informacjê o ofertach pracy oraz innych formach pomocy. Z kolei pracodawcy
otrzymuj¹ od urzêdu pomoc w znalezieniu pracowników. Do
2017 roku w ten sposób skorzysta³o 43659 osób bezrobotnych
i poszukuj¹cych pracê, a tak¿e kilka tysiêcy pracodawców,
którzy zatrudniali pracowników za poœrednictwem naszego
urzêdu pracy. Warto w zwi¹zku z tym, korzystaj¹c z naszych
us³ug, zwróciæ uwagê na nasze dzia³ania i wynikaj¹c¹ z tego
poprawê koniunktury na naszym lokalnym rynku pracy.

ZUS obni¿y sk³adki
Projekt dotycz¹cy zmiany niektórych ustaw maj¹cych na celu obni¿enie sk³adek na ubezpieczenia
spo³eczne osób, które wykonuj¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na mniejsz¹ skalê zosta³ skierowany do Sejmu
w dniu 26 czerwca br.

Aby skorzystaæ z tego przywileju, przedsiêbiorca powinien
prowadziæ firmê przez co najmniej 60 dni. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
nowymi przepisami bêd¹ objêci tylko ci przedsiêbiorcy, którzy
prowadz¹ jednoosobow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Obecnie
ka¿dy przedsiêbiorca, którego miesiêczne przychody wynosz¹
równowartoœæ minimalnego wynagrodzenia, odprowadza do
ZUS prawiê po³owê swojego przychodu, czyli kwotê 1232,16
z³. W œwietle zmian sk³adka ZUS ma wynieœæ oko³o 660 z³.
Ustawodawca szacuje, ¿e ze zmian skorzysta ok. 200 tys.
przedsiêbiorców, a drugie tyle mo¿e wyjœæ z tzw. szarej strefy.
Proponowane zmiany pobudz¹ aktywnoœæ zawodow¹ i przedsiêbiorcz¹, a w zwi¹zku z tym spowoduj¹ wiêksze wp³ywy do
bud¿etu pañstwa. Dziêki wprowadzanym zmianom i obni¿onym
sk³adkom wiêcej osób zdecyduje siê na za³o¿enie dzia³alnoœci
gospodarczej w miejscu zamieszkania, zamiast szukaæ pracy
z dala od domu. Szacunkowe korzyœci dla przedsiêbiorców
i gospodarstw domowych w 2019 roku wynios¹ 1,5 mld z³.

Istotn¹ kwesti¹ jest równie¿ to, i¿ ni¿sze sk³adki odprowadzane
do ZUS bêd¹ mia³y istotny wp³yw na przysz³¹, ni¿sz¹ emeryturê. Nowe przepisy zaczn¹ obowi¹zywaæ od 1 stycznia 2018 r.,
dlatego nale¿y pamiêtaæ, i¿ wysokoœæ minimalnego wynagrodzenia mo¿e wzrosn¹æ. W zwi¹zku z tym podniesiona równie¿ zostanie wysokoœæ przychodu.
Fot.: Pixabay.com

W myœl projektu ustawy przedsiêbiorca, którego œredni dochód
nie przekroczy 30-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia,
a w skali miesi¹ca 2,5-krotnoœci tego wynagrodzenia (co daje
kwotê 5250 z³), bêdzie móg³ skorzystaæ z obni¿onego ZUS-u.

Obni¿ony ZUS z pewnoœci¹ wp³ynie na poprawê funkcjonowania
najmniejszych firm
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Niskie bezrobocie w Nowym S¹czu

Raport przes³any do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Spo³ecznej z 6 lipca 2018
roku wykonanego przez pracowników S¹deckiego Urzêdu Pracy potwierdza tendencjê
spadkow¹ bezrobocia w Nowym S¹czu. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych
na koniec miesi¹ca czerwca wynios³a dok³adnie 1511 osób. To o 189 osób mniej ni¿
miesi¹c wczeœniej. W zestawieniu rok do roku iloœæ bezrobotnych spad³a o 567 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 spad³ siê i wynosi obecnie
83,78 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 53,23 proc. i jest to g³ówny powód, dla którego osoby te aktywizowane s¹ w pierwszej kolejnoœci.

PODJÊCIA PRACY
W czerwcu pracê podjê³o 171 osób bezrobotnych (w kwietniu –

Delikatnie spad³a zarejestrowana iloœæ osób powy¿ej 50. roku

190). Zdecydowana wiêkszoœæ to podjêcia pracy niesub-

¿ycia i niepe³nosprawnych. W czerwcu by³y to 534 osoby. Bezro-

sydiowanej (130 os.), czyli bez wsparcia ze œrodków bêd¹cych

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

w dyspozycji Urzêdu. Ponadto 124 osoby straci³y status

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

bezrobotnego w zwi¹zku z niepotwierdzeniem gotowoœci do

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

podjêcia pracy (najczêœciej oznacza to niezg³oszenie siê do

W grupie osób do 30. roku ¿ycia zaobserwowano niewielki

doradcy klienta w wyznaczonym terminie), a kolejnych 51 osób

spadek udzia³u osób bezrobotnych. Urz¹d przygotowa³ dla nich

dobrowolnie zrezygnowa³o ze statusu bezrobotnego.

miêdzy innymi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój projekt „Aktywizacja osób m³odych
pozostaj¹cych bez pracy w Mieœcie Nowym S¹czu (IV)”

Wzrós³ odsetek osób uprawnionych do pobierania zasi³ku dla
bezrobotnych. W koñcu czerwca prawo do tego œwiadczenia
mia³o 16 proc. ogó³u zarejestrowanych; w poprzednim miesi¹cu
15,3. Przypomnijmy: ¿eby uzyskaæ prawo zasi³ku trzeba

KOBIETY

(w najwiêkszym uproszczeniu) przepracowaæ minimum 12 mie-

Kobiety stanowi¹ 59,23 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 (60,03 proc.).
Szczególnie niepokoj¹ca jest statystyka d³ugotrwale bezrobotnych. Tu kobiety stanowi¹ 60,68 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 (4,8 proc.) i kraju (5,9 proc.). Porównywalny z No-

W czerwcu pracodawcy z³o¿yli w SUP 276 ofert pracy i aktywi-

wym S¹czem pod wzglêdem potencja³u demograficznego i gos-

zacji zawodowej. To o 60 wiêcej ni¿ w maju (216 ofert). W dniu

podarczego Tarnów notuje stopê bezrobocia na poziomie 5,4

przygotowywania materia³u, tj. 25 lipca, pracodawcy oferowali

proc. Najni¿sze bezrobocie rejestrowane w Ma³opolsce trady-

na stronie internetowej S¹deckiego Urzêdu Pracy 103 oferty

cyjnie zanotowano w Krakowie (2,5 proc.), a najwy¿sze (10,9

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

ZANIM BEZROBOTNY WRÓCI NA RYNEK
W czerwcu przygotowano indywidualne plany dzia³ania (IPD)
dla 237 bezrobotnych. Niemal wszyscy bezrobotni

G³ówny Urz¹d Statystyczny oblicza stopê bezrobocia jako
procentowy udzia³ liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludnoœci aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek
bud¿etowych, prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie obrony narodowej i bezpieczeñstwa publicznego.

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
3,2 proc. – tyle wynios³a stopa bezrobocia rejestrowanego
w Nowym S¹czu w koñcu czerwca 2018 r. (ostatnie dane
G³ównego Urzêdu Statystycznego).
W stosunku do maja stopa bezrobocia w Nowym S¹czu spad³a
o 0,4 p. proc. W ujêciu rocznym natomiast obserwujemy wyraŸny spadek, o 1,6 pkt. proc. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e po kolejnym spadku liczby bezrobotnych w czerwcu, w zwi¹zku
z trwaniem wakacji i pracami sezonowymi, stopa bezrobocia
mo¿e nadal spadaæ.
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 (7,9 proc.),
Limanowskim – 7,5 proc., natomiast w powiecie gorlickim 5,4
proc.

BEZROBOCIE W POLSCE
Stopa bezrobocia w Polsce wci¹¿ maleje. W czerwcu spad³a
w stosunku do maja o 0,2 pkt proc. i wynosi³a 5,9 proc. Liczba
bezrobotnych spad³a poni¿ej 1 miliona - informuje Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej. Takiego wyniku nie by³o od
28 lat.
– D³ugo na to czekaliœmy. Poziom rejestrowanego bezrobocia
obni¿y³ siê do 969 tys. osób w koñcu czerwca. Taka liczba
bezrobotnych ostatnio by³a w paŸdzierniku 1990 roku –
powiedzia³a minister El¿bieta Rafalska.
Spadek liczby bezrobotnych w czerwcu 2018 roku odnotowano
we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy w woj.
warmiñsko-mazurskim – o 4,8 proc., zachodniopomorskim –
o 4,7 proc., lubuskim – o 4,4 proc., wielkopolskim – o 4,1 proc.
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Rafalska przypomnia³a, ¿e w 2003 r., kiedy w Polsce by³o

Wœród pañstw cz³onkowskich, najni¿sze bezrobocie

wysokie bezrobocie, liczba osób bez pracy wynosi³a 3 miliony

odnotowano w Czechach (2,3 proc.), Niemczech (3,4 proc.)

340 tys. – Mamy 2 mln 400 tys. bezrobotnych mniej ni¿ wtedy –

i na Malcie (3,9 proc.). Najwy¿sze w Grecji (20,2 proc.)

powiedzia³a.

i Hiszpanii (15,8 proc.). W porównaniu z czerwcem ubieg³ego
roku bezrobocie spad³o we wszystkich pañstwach

Resort pracy poinformowa³, ¿e liczba wolnych miejsc pracy

cz³onkowskich z wyj¹tkiem Estonii. Najwiêkszy spadek

i miejsc aktywizacji zawodowej zg³oszonych przez pracodaw-

zanotowano w Hiszpanii (z 17,1 proc. do 15,8 proc.) oraz Chor-

ców do urzêdów pracy w czerwcu 2018 roku (na podstawie

wacji (z 10,6 proc. do 8,9 proc.).

meldunków wojewódzkich urzêdów pracy) wynios³a 137,4 tys.
i w porównaniu do maja 2018 roku spad³a o 4,2 tys., czyli o 3,0

Eurostat dla porównania poda³ te¿ dane zza oceanu - w czer-

proc. Liczba ofert zg³oszonych w czerwcu br. by³a o 10,9 tys.,

wcu bezrobocie w USA by³o na poziomie 3,8 proc., a rok

czyli o 7,3 proc. ni¿sza ni¿ w czerwcu 2017 r.

wczeœniej w tym samym miesi¹cu wynios³o 4,4 proc.
Stopa bezrobocia w procentach na koniec maja w poszcze-

BEZROBOCIE W UNII EUROPEJSKIEJ

gólnych krajach Unii Europejskiej: Czechy (2,3); Niemcy (3,4);

W czerwcu w Unii Europejskiej bezrobocie wynios³o 7,7 proc.,

Malta (3,9); Wêgry (3,7); Polska (3,8); Holandia (3,9); Wielka

podczas gdy rok wczeœniej w tym samym miesi¹cu by³o to 8,6

Brytania (4,1); Rumunia (4,6); Austria (4,6); Estonia (5);

proc. To najlepszy wynik w UE od grudnia 2008 r. Bezrobocie

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

w Polsce w czerwcu by³o znacznie ni¿sze - wynios³o 4,8 proc. -

S³owenia (5,6); Belgia (6); Szwecja (6,1); S³owacja (6,8);

wynika z danych Eurostatu.

Portugalia (7,3); £otwa (7,4); Finlandia (7,6); Cypr (8,4);

W strefie euro bezrobocie w czerwcu by³o na poziomie 9,1

(15,8); Grecja (20,2).

Chorwacja (8,9); Francja (9,2); W³ochy (10,7); Hiszpania
proc. Rok temu w tym samym miesi¹cu - 10,1 proc.
W Stanach Zjednoczonych w maju bezrobocie spad³o
W porównania do maja 2017 r. liczba bezrobotnych spad³a o

w stosunku do kwietnia o 0,1 proc. i wynios³o 3,8 proc. W Turcji

183 tys. osób w UE, w tym o 148 tys. w strefie euro. W

bezrobocie wzros³o – w marcu wynosi³o 9,9 proc., W Japonii

porównaniu do czerwca 2016 roku, bezrobocie spad³o o 2,36

pozosta³o spad³o o 0,3 p. proc. – 2,2 proc.

mln w UE i 1,66 mln w strefie euro.

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,
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.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z poszczególnymi doradcami klienta SUP
kontakt dostêpny na stronie www.sup.nowysacz.pl
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Rz¹d koñczy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi
W dniu 1 czerwca 2018 br. Prezydent Polski Andrzej Duda podpisa³ now¹ ustawê z dnia 10 maja br.
O wspieraniu nowych inwestycji, która zosta³a og³oszona 15 czerwca i wesz³a do polskiego porz¹dku
prawnego z dniem 30 czerwca 2018 roku. Bêdzie ona zastêpowaæ ustawê z dnia 20 paŸdziernika 1994 r.
o specjalnych strefach ekonomicznych (SSE), która do 2026 r. obwi¹zywaæ ma na obecnych zasadach.
Ponadto ustawa wprowadza zmiany w: ustawie z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 200, z póŸn. zm.), ustawie z dnia 19 paŸdziernika
1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu
Pañstwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91), ustawie z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2343, z póŸn. zm.)
Jak dot¹d na terenie Polski dzia³a³o 14 specjalnych stref
ekonomicznych (Nowy S¹cz nale¿y do Krakowskiej Strefy
Ekonomicznej zarz¹dzaj¹cej przez spó³kê Krakowski Park
Technologiczny, rozszerzonej o miejscowoœæ Wielog³owy,
gdzie siedzibê ma firma Wiœniowski),na których inwestorzy
korzystali z preferencyjnych ulg podatkowych. W przeciwieñstwie do SSE w za³o¿eniu nowej ustawy now¹ stref¹
inwestycyjn¹ stanie siê obszar ca³ego kraju, wspieraj¹c przy
tym œrednie, ma³e i mikroprzedsiêbiorstwa. Zasadnicz¹
zmian¹ bêdzie równie¿ zmniejszenie uzale¿nienia ulg
podatkowych.
Z treœci ustawy wynika, i¿ ulgi podatkowe bêd¹ przyznawane
nie tylko w zale¿noœci od lokalizacji przedsiêwziêcia, ale te¿ od
charakteru inwestycji i tworzonych przez nie miejsc pracy. –
Odchodzimy od dotychczasowego podejœcia koncentrowania
wsparcia tylko na niektóre tereny. Do tej pory obszar objêty
wsparciem wynosi³ 25 tys. ha, czyli 0,08% powierzchni kraju.
Po wejœciu w ¿ycie zmian zachêty podatkowe bêd¹ dostêpne
w ca³ej Polsce, na terenach, na których mo¿na prowadziæ
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ – wyjaœnia wiceminister
przedsiêbiorczoœci i technologii, Tadeusz Koœciñski.
Ustawodawca przewiduje równie¿ przyznawanie punktów
poszczególnym inwestorom zgodnie z rozdzia³em III ustawy
o wspieraniu nowych inwestycji. Dla przyk³adu firma b¹dŸ
inwestor, która bêdzie inwestowaæ na obszarze, b¹dŸ
miejscowoœci, gdzie bezrobocie oraz wykluczenie gospodar-

Mama PLUS
Premier Morawiecki przedstawi³ projekt nowego programu
rz¹du Prawa i Sprawiedliwoœci pn. Mama Plus. Zgodnie z podstawowym za³o¿eniem projektu ka¿da kobieta, która urodzi³a
co najmniej czworo dzieci, nabêdzie prawo do emerytury
minimalnej, która obecnie wynosi 1029,80 z³ brutto.
Do pobierania œwiadczenia bêd¹ mia³y prawo zarówno te
kobiety, które nigdy nie pracowa³y zawodowo, jak i te, których
sta¿ pracy by³ niewielki, przez co nie uda³o siê im wypracowaæ
kapita³u do emerytury minimalnej. Wed³ug projektu pierwsze
z tych kobiet bêd¹ mia³y sfinansowan¹ emeryturê w ca³oœci,

Strefy ekonomiczne w Polsce

cze jest wysokie (np. wschodnia Polska), b¹dŸ zwiêkszy
konkurencyjnoœæ w regionie otrzyma tych punktów najwiêcej,
co wi¹¿e siê z wiêkszym wsparciem od ustawodawcy.
Aktualnie na obszarze kraju znajduj¹ siê 122 miejscowoœci,
którym grozi zapaœæ gospodarcza. Dlatego te¿ ustawa
o wspieraniu nowych inwestycji ma pomóc w wydostaniu siê
z marazmu tym oraz wielu innym miejscowoœci¹. Tak spora
zmiana ma szansê zrównowa¿yæ ró¿nice pomiêdzy tymi
regionami, gdzie gospodarka kuleje, a tymi, gdzie stoi na
o wiele wy¿szym poziomie oraz pchn¹æ do przodu rozwój
gospodarczy kraju. W tym przypadku rz¹d priorytetowo bêdzie
wpiera³ inwestycje zwi¹zane z nowymi technologami czy
nowoczesnymi us³ugami dla biznesu powstaj¹ce na ww.
obszarach. Ustawie bêd¹ równie¿ podlegaæ wszystkie inne
podmioty gospodarcza reprezentuj¹ce wszelkiej maœci bran¿e
oprócz tytoniowej i przemys³u paliwowego.
ród³o: buissness.in

drugim zaœ rz¹d dop³aci ró¿nicê do minimalnego œwiadczenia.
Program Mama Plus zak³ada równie¿ szereg innych ulg i dodatków, z których bêd¹ mog³y skorzystaæ matki. Wœród nich m.in.
dodatkowe œwiadczenie pieniê¿ne za urodzenie drugiego
dziecka w odstêpstwie 24 miesiêcy od pierwszego porodu,
przed³u¿enie urlopu macierzyñskiego o kolejne trzy miesi¹ce,
darmowe leki dla kobiet w ci¹¿y, darmowy przejazd komunikacj¹ miejsk¹ czy pierwszeñstwo w ¿³óbkach i przedszkolach. Zmiany bêd¹ równie¿ dotyczyæ m³odych mam, które
jeszcze studiuj¹. Wed³ug za³o¿eñ projektu m³odym matkom
zostanie u³atwiona procedura dostêpu do urlopów dziekañskich oraz wprowadzenie programów stypendialnych.
ród³o: buissness.in
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Kronika Gospodarcza
Newag produkuje dla Bu³garów
Jeden z pierwszych pojazdów metra wyprodukowany przy
udziale konsorcjum Siemens – Newag S.A dla Metropolitian
EAD wyjecha³ z zak³adów Newag w Nowym S¹czu do stolicy
Bu³garii – Sofii. Zgodnie z podpisan¹ umow¹ polsko-niemieckie konsorcjum w przeci¹gu 36 miesiêcy od daty podpisania
umowy dostarczy bu³garskiemu operatorowi metra 20 trójcz³onowych pojazdów wraz z systemem kontroli ruchu. Pojazdy
zakupione przez Metropolitian EAD zbudowane s¹ na bazie
pojazdów Inspiro, a wiêc takiej samej jak w pojazdach u¿ytkowanych przez metro warszawskie.

Ryszard Florek z nagrod¹
Prezes firmy Fakro – Ryszard Florek – otrzyma³ zaszczytn¹ nagrodê gospodarcz¹ za budowanie trwa³ych wiêzi gospodarczych pomiêdzy Polsk¹ a Ukrain¹. Wyró¿nienie to jest
przyznawane przez polsko-ukraiñsk¹ Izbê Gospodarcz¹.
Nagroda zosta³a przyznana z okazji 25-lecia PUIG. Oprócz
nagrody dla prezesa Ryszarda Florka, kapitu³a PUIG przyzna³a 24 inne nagrody gospodarcze dla osób, instytucji i firm, które
zas³u¿y³y siê w dzia³aniu na rzecz rozwoju polsko-ukraiñskiej
wspó³pracy gospodarczej. Nagrodê w imieniu Prezesa Florka
odebrali przedstawiciele firmy wspó³pracuj¹cy na co dzieñ
z rynkiem ukraiñskim.

Technikum nr 7 (czyli „Elektryk”) – 100% zdanych matur (w
tym pisemny jêzyk polski – 66 proc., pisemna matematyka – 87
proc.);
II Liceum Ogólnokszta³c¹ce – 100% zdanych matur (w tym
pisemny jêzyk polski – 68 proc., pisemna matematyka – 77
proc.);
Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce „SPLOT” – 100%
zdanych matur (w tym pisemny jêzyk polski – 62 proc.,
pisemna matematyka – 84 proc.).
Teraz tegoroczni maturzyœci stoj¹ przed trudnym wyborem
kierunku studiów.

Wiœniowski na targach w Szwajcarii
Firma Wiœniowski na targach w szwajcarskim Frauenfeld
prezentowa³a sprawdzone rozwi¹zania zarówno dla domu, jak
i przemys³u. Za jeden z najwa¿niejszych produktów mo¿na
wznaæ bramê PI130 (cenion¹ za wysoki poziom bezpieczeñstwa). Wœród innych produktów, które by³y eksponowane na
targach, mo¿na wymieniæ panele kratowe z systemami Gardia
i Garden, które pod wzglêdem inno-wacyjnoœci i praktycznoœci
nie maj¹ sobie równych. Uczestnikom targów przedstawiono
równie¿ technologiê smartCONNECTED, która gwarantuje
u¿ytkownikom komfort, bezpieczeñstwo oraz wygodê
polegaj¹c¹ na sterowaniem bramami marki Wiœniowski z
ka¿dego miejsca na œwiecie.

Konspol ze Z³otym Paragonem

Matury na dobrym poziomie
Nowos¹deccy maturzyœci poznali wyniki egzaminu dojrza³oœci.
Warto zaznaczyæ, ¿e a¿ w trzech nowos¹deckich szko³ach
œrednich zdawalnoœæ osi¹gnê³a 100 procent. Z kolei w pozosta³ej czêœci miasta Nowego S¹cza wynios³a 87 procent.
Oznacza to, ¿e by³a wy¿sza ni¿ œrednie wyniki z Krakowa i Tarnowa. Zdawalnoœci¹ na poziomie 100 procent mog¹ pochwaliæ
siê:

Ju¿ po raz ósmy czytelnicy magazynu Hurt & Detal przyznali
nagrody dla najlepszych produktów z bran¿y FMCG. Jednym
z laureatów tegorocznego konkursu w kategorii „Wêdliny na
wagê” zosta³a marka Konspol (wyró¿niono szynkê z liœciem
laurowym). Soczysta, wêdzona, parzona, idealnie przyprawiona, o wysokiej zawartoœci miêsa wêdlina (90% szynki wieprzowej) okaza³a siê wielkim sukcesem sprzeda¿owym
w minionym roku. „Z³otym paragonem” nagradzane s¹
produkty, które wp³ywaj¹ na rozwój handlu detalicznego w Polsce, cechuj¹c siê konkurencyjnoœci¹ i wysokoœci¹ sprzeda¿y
na rynku.

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.

S¥DECKI URZ¥D PRACY

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

