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Dyrektor SUP – Leszek Langer

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. Biuletyn S¹deckiego
Urzêdu Pracy ukazuje siê regularnie od 7 lat, a informacje w nim
zawarte s¹ doskona³¹ baz¹ merytorycznych informacji.

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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Zasi³ek po pracy za granic¹
Osoba, która straci³a pracê na terenie Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii
ma mo¿liwoœæ uzyskania zasi³ku dla bezrobotnych w pañstwie ostatniego zatrudnienia na warunkach
obowi¹zuj¹cych i w wysokoœci zasi³ku wyp³acanego w tym pañstwie.
Fot.: Pixabay.com

Od wymienionej wy¿ej g³ównej zasady istnieje jednak wyj¹tek.
Je¿eli osoba nie spe³ni³a warunków do otrzymania zasi³ku
w kraju, w którym ostatnio pracowa³a i powróci³a do Polski,
prawo do zasi³ku dla bezrobotnych z zaliczeniem okresów
pracy z zagranicy bêdzie ustalane na podstawie polskiego
ustawodawstwa w przypadku, gdy:
ostatni okres zatrudnienia i ubezpieczenia by³
spe³niony na terenie Polski;
ostatni okres zatrudnienia i ubezpieczenia nie by³
spe³niony w Polsce, ale wed³ug kryteriów okreœlonych w art. 11
rozporz¹dzenia 987/2009 – osoba jest pracownikiem
powracaj¹cym i podczas ostatniej pracy za granic¹
posiada³a miejsce zamieszkania w Polsce. Przy ustalaniu
czy dana osoba mo¿e byæ uznana za pracownika
powracaj¹cego, nale¿y ustaliæ, gdzie znajduje siê jej oœrodek
interesów ¿yciowych. W tym celu bierze siê pod uwagê d³ugoœæ
oraz ci¹g³oœæ okresu pobytu na terytorium zainteresowanych
pañstw cz³onkowskich, a tak¿e sytuacjê danej osoby, w tym:
charakter i specyfikê wykonywanej pracy, w szczególnoœci
miejsce, w którym ta praca jest zazwyczaj wykonywana, jej
sta³y charakter oraz czas trwania ka¿dej umowy o pracê; jej
sytuacjê rodzinn¹ oraz wiêzi rodzinne; prowadzenie
jakiejkolwiek dzia³alnoœci o charakterze niezarobkowym; jej
sytuacjê mieszkaniow¹, zw³aszcza informacjê czy sytuacja ta
ma charakter sta³y; pañstwo cz³onkowskie, w którym osoba
uwa¿ana jest za maj¹c¹ miejsce zamieszkania dla celów
podatkowych. Jednoczeœnie nale¿y zaznaczyæ, ¿e miejsce
zamieszkania nie jest równoznaczne z miejscem sta³ego
zameldowania.
Dotyczy to równie¿ pracowników przygranicznych, czyli osób
pracuj¹cych na terytorium jednego pañstwa i zamieszkuj¹ce
na terytorium innego pañstwa, do którego powracaj¹ ka¿dego
dnia lub przynajmniej raz w tygodniu.
W takim przypadku:
- Nale¿y zarejestrowaæ siê w powiatowym urzêdzie pracy
w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce zameldowania sta³ego

Powrót z zagranicy wi¹ze siê z wieloma formalnoœciami...

lub czasowego jako osoba bezrobotna.
- Wype³niæ wniosek wraz z informacj¹ o przebiegu
ubezpieczenia w celu ustalenia prawa do zasi³ku z tytu³u
bezrobocia po pracy za granic¹ wraz za³¹cznikami.
Uwaga!
Zgodnie z art. 71 ust. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. za dzieñ
udokumentowania okresu uprawniaj¹cego do zasi³ku
nale¿y uznaæ:
dzieñ z³o¿enia przez bezrobotnego tzw. dokumentu
przenoœnego U1
z³o¿enie jakiejkolwiek dokumentacji przez
bezrobotnego, na podstawie której zagraniczna instytucja
w³aœciwa potwierdzi³a okresy zatrudnienia i ubezpieczenia.
Zgodnie z art. 41 Kodeksu Postêpowania Administracyjnego
w toku postêpowania strony oraz ich przedstawiciele i pe³nomocnicy maj¹ obowi¹zek zawiadomiæ organ administracji
publicznej o ka¿dej zmianie swego adresu, a w razie zaniedbania tego obowi¹zku –
dorêczenie pisma pod
dotychczasowy adres ma skutek prawny.

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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Fot.: WUP

Warto wiedzieæ
Jeœli pracowaliœmy w jednym z krajów UE lub EOG i nie mamy
formularza U1, potwierdzenie okresu ubezpieczenia uzyska za
nas Wojewódzki Urz¹d Pracy po dostarczeniu wymaganych
dokumentów tj. dokumentacji dotycz¹cej zatrudnienia za
granic¹ oraz informacji o odprowadzanych sk³adkach (umowa
o pracê, œwiadectwo pracy, rozliczenia podatkowe). Przed³u¿y
to jednak procedurê, gdy¿ zasi³ek dla bezrobotnych bêdzie
przyznany dopiero od dnia pe³nego udokumentowania prawa,
tzn. od dnia z³o¿enia kompletu dokumentów, w tym
potwierdzenia okresu pracy za granic¹, który bêdzie musia³a na
proœbê wojewódzkiego urzêdu pracy przys³aæ do Polski
w³aœciwa instytucja zagraniczna.
robocia przez co najmniej 4 tygodnie.

Warto wiedzieæ
Sposób rozwi¹zania umowy o pracê z zagranicznym
pracodawc¹ ma wp³yw na okres pobierania zasi³ku oraz datê
przyznania prawa do zasi³ku.

Fot.: Pixabay.com

Je¿eli samemu zrezygnuje siê z pracy za granic¹, to po
powrocie do Polski nie utraci siê prawa do zasi³ku (o ile zostanie
siê uznanym za pracownika powracaj¹cego), ale nast¹pi
karencja w wyp³acie zasi³ku wynosz¹ca 90 dni od dnia
rejestracji w powiatowym urzêdzie pracy. Zasi³ek zatem bêdzie
wyp³acony dopiero po 90 dniach od dnia zarejestrowania siê
w PUP, a okres jego otrzymywania bêdzie skrócony o te 90 dni.

- Z³o¿yæ wniosek o wydanie dokumentu „U2" w zwi¹zku z zamiarem poszukiwania pracy w Polsce.
Po przyjeŸdzie do Polski nale¿y:
Zg³osiæ siê do powiatowego urzêdu pracy w ci¹gu 7 dni od daty
wskazanej na dokumencie „U2" celem uzyskania statusu osoby
poszukuj¹cej pracy i przekazaæ dokument U2.
Aby kontynuowaæ pobieranie zasi³ku za granic¹, osoba musi
powróciæ do kraju, w którym ustalono uprawnienia do zasi³ku
najpóŸniej w ostatnim dniu wa¿noœci formularza dokumentu
„U2".
Warto wiedzieæ
Je¿eli w celu ustalenia uprawnieñ do zasi³ku dla bezrobotnych
w którymœ z krajów wymienionych we wstêpie, konieczne jest
dodanie wczeœniejszego okresu pracy w Polsce. Wojewódzki
Urz¹d Pracy w Krakowie potwierdzi polskie okresy
zatrudnienia, ubezpieczenia i prowadzenia dzia³alnoœci na
w³asny rachunek na dokumencie „U1".
Jeœli instytucja zagraniczna, która przyzna³a Ci prawo do
zasi³ku, nie wyda³a dokumentu „U2", Wojewódzki Urz¹d Pracy
w Krakowie pomo¿e Ci w uzyskaniu w/w dokumentu na
podstawie Twojej pisemnej proœby.
Transfer zasi³ku z Polski za granicê

Transfer zasi³ku z zagranicy do Polski
Osoba bezrobotna z prawem do zasi³ku nabytym w kraju
ostatniego zatrudnienia mo¿e skorzystaæ z prawa transferu
zasi³ku. Dziêki temu mo¿liwy jest np. przyjazd do Polski w celu
poszukiwania pracy przy jednoczesnym zachowaniu prawa do
pobierania œwiadczenia dla bezrobotnych przez okres 3-6
miesiêcy w wysokoœci, jaka zosta³a ustalona za granic¹ (zasi³ek
bêdzie wyp³acany bezpoœrednio przez instytucjê, która
przyzna³a prawo do zasi³ku).

Osoba bezrobotna z prawem do zasi³ku ma mo¿liwoœæ
poszukiwania pracy w innym pañstwie cz³onkowskim Unii
Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii,
korzystaj¹c jednoczeœnie z mo¿liwoœci pobierania w tym kraju
zasi³ku dla bezrobotnych przez okres od 3 do 6 miesiêcy.

W tym celu przed przyjazdem do Polski nale¿y:
- Po zakoñczonej pracy za granic¹ zarejestrowaæ siê we
w³aœciwej instytucji ds. bezrobocia i uzyskaæ prawo do zasi³ku
dla bezrobotnych.
- Pozostawaæ w dyspozycji zagranicznej instytucji ds.. bez-
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Przed wyjazdem za granicê:
- nale¿y pozostawaæ w dyspozycji powiatowego urzêdu pracy
w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce zamieszkania przez co
najmniej 4 tygodnie przed dniem wyjazdu;
- z³o¿yæ wniosek o wydanie dokumentu „U2" w Wojewódzkim
Urzêdzie Pracy na 7 dni przed terminem zaplanowanego
wyjazdu;
- zg³osiæ siê do Narodowego Funduszu Zdrowia celem uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
(EKUZ), która uprawnia do œwiadczeñ zdrowotnych w kraju
poszukiwania pracy (na okres do 3 miesiêcy na podstawie
dokumentu U2).
Po przyjeŸdzie do kraju poszukiwania pracy:
- nale¿y zg³osiæ siê do odpowiednich s³u¿b zatrudnienia w kraju
poszukiwania pracy w ci¹gu 7 dni od daty wyjazdu z Polski
celem rejestracji;
- po dokonaniu rejestracji osoba podlega lokalnym s³u¿bom
zatrudnienia w kraju poszukiwania pracy i jest zobowi¹zana do
informowania o ka¿dej sytuacji powoduj¹cej zmianê statusu;
- zasi³ek dla bezrobotnych bêdzie wyp³acany przez okres 3
miesiêcy. Na wniosek osoby zasi³ek ten mo¿e zostaæ
przed³u¿ony do 6 miesiêcy (z proœb¹ o przed³u¿enie transferu
zasi³ku nale¿y zwróciæ siê do WUP w okresie 2 tygodni przed
up³ywem okresu 3 miesiêcy – data koñca transferu wskazana
dokumentem U2).
Aby kontynuowaæ zasi³ek w Polsce, nale¿y wróciæ do kraju
najpóŸniej w ostatnim dniu wa¿noœci formularza.
Opracowano na podstawie: www.powroty.gov.pl,
www.wup-krakow.pl

W sprawach zasi³ku dla bezrobotnych, którzy wyje¿d¿aj¹
za granicê lub powracaj¹ do Polski, kontaktuj siê z Zespo³em Koordynacji Systemów Zabezpieczenia
Spo³ecznego:
- telefonicznie: 12 428 78 73;
- e-mailowo: up@wup-krakow.pl, ks@wup-krakow.pl;
- osobiœcie: w siedzibie Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków.
Pozosta³e informacje z zakresu koordynacji systemów
zabezpieczenia spo³ecznego znajdziesz w innych instytucjach
w³aœciwych:
- zasi³ki rodzinne: Regionalny Oœrodek Polityki Spo³ecznej
w Krakowie;
- ubezpieczenia zdrowotne: Narodowy Fundusz Zdrowia;
- emerytury, renty: Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
SOLVIT zajmuje siê rozwi¹zywaniem konkretnych problemów
wynikaj¹cych z nieprawid³owego stosowania prawa
wspólnotowego przez organy administracji publicznej w pañstwach cz³onkowskich. Je¿eli w zwi¹zku z prowadzon¹ przez
Pañstwa dzia³alnoœci¹ lub pobytem w innym pañstwie cz³onkowskim w³adze administracyjne tego pañstwa niew³aœciwie
zastosowa³y zasady prawa wspólnotowego, to w rozwi¹zaniu
takiego konkretnego sporu mo¿e pomóc Pañstwu SOLVIT.
Szczegó³owe informacje s¹ dostêpne na stronie Ministerstwa Rozwoju.
- Oficjalna strona Komisji Europejskiej: ec.europa.eu/social
- Przepisy Unii Europejskiej w dziedzinie zabezpieczenia spo³ecznego

S¹decki Urz¹d Pracy informuje, ¿e aktualnie posiada œrodki finansowe
na realizacjê szkoleñ indywidualnych daj¹cych uprawnienia zawodowe
dla osób bezrobotnych powy¿ej 30 roku ¿ycia.
Osoby bezrobotne mog¹ skorzystaæ w szczególnoœci z nastêpuj¹cych szkoleñ:
- prawo jazdy kategorii C
- prawo jazdy kategorii C+E
- kwalifikacja wstêpna przyspieszona
- kursy z zakresu ró¿nych metod spawania
- kurs obs³ugi wózków jezdniowych

Zainteresowane osoby proszone s¹ o kontakt
z pokojem 320 (III piêtro) tel. 18 44 89 270
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Kronika Gospodarcza

KRONIKA GOSPODARCZA
wspólna sprawa czy interes jednostek (Europa 4.0),
innowacyjnoœæ m³odego pokolenia (Edukacja 4.0), Rynek pracy
4.0, Gospodarka innowacji – wp³yw na rozwój pañstwa i
jednostki, Nowe technologie w informacji.

Œrodki na aktywizacjê bezrobotnych
Wed³ug projektu ustawy bud¿etowej na 2019 rok, plan
finansowy Funduszu Pracy bêdzie ni¿szy od aktualnego
o prawie 500 milionów z³otych. Najwiêkszy spadek odnotowuje
siê w aktywnych formach przeciwdzia³ania bezrobociu. W roku
2018 na zarezerwowane jest na nie 5,79 mld z³. W ramach
aktywnych form finansowania s¹ tak¿e programy na rzecz
promocji zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, czyli m.in. sta¿e, szkolenia, dotacje na
za³o¿enie w³asnej firmy. Powiatowe urzêdy pracy maj¹
otrzymaæ 2,3 mld z³, podczas gdy w roku 2018 na ten cel zosta³o
przeznaczone 2,6 mld z³.

Wy¿sze zasi³ki dla bezrobotnych
Konfederacja Lewiatan zaproponowa³a zmiany dotycz¹ce
wysokoœci oraz d³ugoœci wyp³aty zasi³ku dla bezrobotnych.
Wed³ug projektu prawo do zasi³ku nale¿y po³¹czyæ z obowi¹zkiem aktywnego poszukiwania pracy, przy czym zasi³ek
ma byæ wy¿szy, ale wyliczany na innych zasadach. W Polsce
zasi³ek dla bezrobotnych jest ustalany kwotowo przepisami
ustawy, a jego wysokoœæ nie jest uzale¿niona od utraconych
dochodów, a od sta¿u pracy poprzedzaj¹cego okres
zatrudnienia – dla osób z 20-letnim sta¿em pracy kwota zasi³ku
wynosi 120%, a dla osób, których sta¿ pracy wynosi mniej ni¿ 5
lat, zostaje obni¿ona do 80 %.

Produkty Wiœniowski w Szwajcarii
Firma Wiœniowski od kilku lat uczestniczy w œwiatowych targach
producentów bram ogrodowych i gara¿owych. Tym razem
odby³y siê one na terenie Parku Przemys³owego Morgenstern
w Frauenfeld w pó³nocno-wschodniej Szwajcarii.
Targii
Zaunteam kierowane s¹ przede wszystkim do franczyzobiorców, a ich uczestnikami s¹ dostawcy w g³ówniej mierze
z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Swoj¹ reprezentacjê mia³a
równie¿ firma Wiœniowski, która na swoim stanowisku
prezentowa³a produkty dla domu, jak i przemys³u. W g³ównej
mierze prezentowane by³y trzy linie wzorcowe: MODERN,
PREMIUM oraz LUX. Ogromnym zainteresowaniem cieszy³ siê
równie¿ MultiBox – funkcjonalny s³up ogrodzeniowy, który
mo¿na zintegrowaæ ze skrzynk¹ pocztow¹, wideo domofonem
czy w³¹cznikiem kodowym. – Kraje niemieckojêzyczne to dla
nas bardzo istotne rynki eksportowe. Dlatego te¿ targi
w Frauenfeld s¹ kolejnym, wa¿nym doœwiadczeniem. Jesteœmy
pewni, ¿e rozwój i ci¹g³e doskonalenie naszych produktów to
najwa¿niejsze elementy, przyczyniaj¹ce siê do zdobycia
zamierzonych celów oraz osi¹gniêcia sukcesu w³aœnie na tych
terenach – mówi Micha³ Dr¹g – dyrektor sprzeda¿y na Niemcy
i Austria.

Lokomotywa DRAGON 2 zaprezentowana
W ¯migrodzie nale¿¹cym do Instytutu Kolejnictwa Oœrodku
Eksploatacji Toru Doœwiadczalnego w obecnoœci ministra
infrastruktury Andrzeja Adamczyka i wiceministra Andrzeja
Bittela zaprezentowano now¹ lokomotywê Dragon
2, skonstruowan¹ przez nowos¹deck¹ firmê NEWAG.

Nowa forma poszukiwania pracownika
W projekcie nowej ustawy O Rynku Pracy przewidziano bon
ofertowy, który ma za zadanie stanowiæ now¹ opcjê wsparcia
dla pracodawców. Bon ten ma u³atwiæ makro- i mikroprzedsiêbiorcom poszukiwania pracowników poza Powiatowymi
Urzêdami Pracy, w przypadku kiedy PUP nie bêdzie mia³
mo¿liwoœci zrealizowania oferty pracy w okreœlonym czasie
(brak kandydatów w rejestrze). W przypadku, gdy PUP przyzna
pracodawcy bon ofertowy, zostanie on zrefundowany ze
œrodków pracodawcy z Funduszu Pracy jako czêœæ kosztów
przeznaczonych na rekrutacje pracownika przeprowadzone
przez inne agencje zatrudnienia. Ta nowa forma wsparcia
mo¿e byæ przeznaczona bêdzie tylko dla pracodawców
zatrudniaj¹cych do 50 osób.

Forum Ekonomiczne M³odych Liderów
Przesz³o 400 osób w wieku od 18 do 30 lat z ponad 35 krajów
Europy spotka siê w Nowym S¹czu podczas odbywaj¹cego siê
w Krynicy Forum Ekonomicznego. Tegoroczny program Davos
ludzi m³odych budowany bêdzie wokó³ tezy “M³ody lider 4.0”,
która cechowaæ siê bêdzie wizj¹ Europy oczyma m³odych –

Zaprezentowany pojazd to pierwsza w Europie 6-cio osiowa
lokomotywa elektryczna, w pe³ni zgodna z Technicznymi
Specyfikacjami Interoperacyjnoœci (TSI 2014), wyposa¿ona
w ETCS poziom 2. Zosta³a zaprojektowana do prowadzenia
ciê¿kich sk³adów towarowych. W lokomotywie zabudowano
przekszta³tniki oparte na wêgliku krzemu (SiC), zapewniaj¹ce
bezawaryjn¹ pracê w wysokich temperaturach, zmniejszenie
poziomu ha³asu, ograniczenie strat energii o 50% oraz
zmniejszenie rozmiarów i masy urz¹dzeñ o 60%.
Firma NEWAG zosta³a za³o¿ona w 1876 r. Jest wiod¹cym
producentem elektrycznych i spalinowych pojazdów
pasa¿erskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz
pojazdów metra i tramwajów. 29 maja 2018 r. PKP Intercity
podpisa³o umowê z firm¹ NEWAG na zakup 20 nowych
lokomotyw elektrycznych. Kontrakt wart jest ponad 367 mln z³
brutto.
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Bezrobocie nadal w dó³

Raport przes³any do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Spo³ecznej z 7 sierpnia 2018
roku wykonany przez pracowników S¹deckiego Urzêdu Pracy wci¹¿ potwierdza
tendencjê spadkow¹ bezrobocia w Nowym S¹czu. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych na koniec lipca wynios³a dok³adnie 1425 osób. To o 86 osób mniej ni¿
miesi¹c wczeœniej. W zestawieniu rok do roku iloœæ bezrobotnych spad³a
o 626 osób. W œlad za spadkiem liczby bezrobotnych w mieœcie spad³a równie¿ stopa
bezrobocia.
ZAREJESTROWANI

Wsparcie w programach aktywizacji zawodowej bêdzie wiêc

Zdecydowana wiêkszoœæ zarejestrowanych w SUP to bez-

w pierwszej kolejnoœci kierowane do tej grupy bezrobotnych.

robotni 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 i wynosi obecnie
83,36 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 45,33 proc. i jest to g³ówny powód, dla którego osoby te aktywizowane s¹ w pierwszej kolejnoœci.

PODJÊCIA PRACY
Znacznie spad³a zarejestrowana iloœæ osób powy¿ej 50. roku

W lipcu pracê podjê³o 151 osób bezrobotnych (w czerwcu –

¿ycia i niepe³nosprawnych. W lipcu by³y to 372 osoby. Bezro-

171). Zdecydowana wiêkszoœæ to podjêcia pracy niesub-

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

sydiowanej (115 os.), czyli bez wsparcia ze œrodków bêd¹cych

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

w dyspozycji Urzêdu. Ponadto 93 osoby straci³y status

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

bezrobotnego w zwi¹zku z niepotwierdzeniem gotowoœci do

W grupie osób do 30. roku ¿ycia zaobserwowano niewielki

podjêcia pracy (najczêœciej oznacza to niezg³oszenie siê do

spadek udzia³u osób bezrobotnych. Urz¹d przygotowa³ dla nich

doradcy klienta w wyznaczonym terminie), a kolejnych 47 osób

wsparcie miêdzy innymi w ramach Programu Operacyjnego

dobrowolnie zrezygnowa³o ze statusu bezrobotnego.

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 lipca prawo do tego œwiadczenia mia³o
16,7 proc. ogó³u zarejestrowanych; w poprzednim miesi¹cu –

KOBIETY

16. Przypomnijmy: ¿eby uzyskaæ prawo zasi³ku trzeba

Kobiety stanowi¹ 61,4 proc. zarejestrowanych ogó³em. Udzia³

(w najwiêkszym uproszczeniu) przepracowaæ minimum 12 mie-

kobiet w strukturze bezrobotnych minimalnie wzrós³. Kobiety

siêcy w ci¹gu osiemnastu poprzedzaj¹cych datê rejestracji

stanowi¹ wiêkszy odsetek zarejestrowanych oraz wiêcej z nich

i osi¹gaæ w tym czasie co najmniej minimalne wynagrodzenie za

pobiera zasi³ek dla bezrobotnych. Kobiet jest równie¿ wiêcej

pracê. Charakterystyka wspó³czesnego rynku pracy nie poz-

wœród osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy (61,86 proc.).

wala w wielu wypadkach na osi¹gniêcie tego kryterium.

Szczególnie niepokoj¹ca jest statystyka d³ugotrwale bezrobotnych. Tu kobiety stanowi¹ 62,84 proc. zarejestrowanych.
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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 lipcu pracodawcy z³o¿yli w SUP 158 ofert pracy i aktywizacji

wym S¹czem pod wzglêdem potencja³u demograficznego i gos-

zawodowej. To o 118 mniej ni¿ w czerwcu (276 ofert). W dniu

podarczego Tarnów notuje stopê bezrobocia na poziomie 5,2

przygotowywania materia³u, tj. 25 sierpnia, pracodawcy

proc. Najni¿sze bezrobocie rejestrowane w Ma³opolsce trady-

oferowali na stronie internetowej S¹deckiego Urzêdu Pracy 103

cyjnie zanotowano w Krakowie (2,5 proc.), a najwy¿sze (11,1

miejsca pracy. Wiêkszoœæ z nich zwi¹zana by³a z transportem

proc.) w powiecie d¹browskim.

i logistyk¹, produkcj¹ i us³ugami oraz handlem. Pracodawcy
oferowali przewa¿nie pojedyncze miejsca pracy, rzadko by³o ich
kilka.
Stale poszukiwani s¹ kierowcy ci¹gników siod³owych. O¿ywienie widaæ w handlu, pracodawcy poszukuj¹ sprzedawców,
przedstawicieli handlowych i kierowników sklepów. Czêœæ
z tych ofert dotyczy zorganizowania sta¿u.
Poszukiwani byli tak¿e m.in. krawcy, stolarze i pracownicy gastronomii. Zdecydowana wiêkszoœæ ofert zaczyna³a siê od najni¿szej krajowej (2100 z³otych brutto) plus dodatki. Umowy

G³ówny Urz¹d Statystyczny oblicza stopê bezrobocia jako

w wiêkszoœci dotyczy³y zatrudnienia na czas okreœlony lub

procentowy udzia³ liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej lud-

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 lipcu przygotowano indywidualne plany dzia³ania (IPD) dla
233 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

Bezrobocie w lipcu pozosta³o na tym samym poziomie. Wg

bezrobotnej na rynek pracy, zawieraj¹cy listê czynnoœci, które

informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej

maj¹ wykonaæ obydwie strony, zarówno bezrobotny, jak i Urz¹d.

wynosi³o tyle co w czerwcu – 5,9 proc. Spad³a za to liczba osób

IPD przygotowuj¹ doradcy klienta.

bezrobotnych.

STOPA BEZROBOCIA W NOWYM S¥CZU

W lipcu liczba bezrobotnych zmala³a o 6,4 tys. osób. Bez pracy

3 proc. – tyle wynios³a stopa bezrobocia rejestrowanego

pozostawa³o 961,5 tys. osób

w Nowym S¹czu w koñcu lipca 2018 r. (ostatnie dane G³ównego
Urzêdu Statystycznego).

– Kolejny miesi¹c z bezrobociem poni¿ej granicy 6 proc. to
powód do ogromnej radoœci, ale te¿ zmiany myœlenia o rynku

W stosunku do czerwca stopa bezrobocia w Nowym S¹czu

pracy i jego problemach – oceni³a cytowana w komunikacie

spad³a o 0,2 p. proc. W ujêciu rocznym obserwujemy natomiast

szefowa MRPiPS El¿bieta Rafalska.

wyraŸny spadek – o 1,6 pkt. proc. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e po
kolejnym spadku liczby bezrobotnych w lipcu w zwi¹zku

Pani minister podkreœli³a równie¿, ¿e rz¹d musi obecnie skupiæ

z zakoñczeniem wakacji i prac sezonowch, stopa bezrobocia

siê na zapewnieniu pracowników w bran¿ach, w których

mo¿e wzrosn¹æ.

wystêpuj¹ znacz¹ce deficyty oraz na zachêcaniu Polaków,
którzy wyjechali do pracy za granicê, do powrotu do kraju.

W pozosta³ych powiatach subregionu s¹deckiego, obejmuj¹cego trzy powiaty ziemskie: nowos¹decki, gorlicki i limanowski,
bezrobocie wzros³o lub utrzyma³o siê na tym samym poziomie.
Najwy¿sz¹ stopê bezrobocia rejestrowanego zanotowano
w powiecie nowos¹deckim 8 proc., limanowskim – 7,8 proc.,
gorlickim 5,4 proc.

BIE¯¥CA SYTUACJA NA RYNKU PRACY

11
S¹decki Rynek Pracy Nr 7 (89) lipiec 2018

Liczba bezrobotnych w lipcu by³a o 178,5 tys. osób ni¿sza ni¿

z kryzysu” w wysokoœci 19,5 % i maj¹cej ci¹gle powa¿ne

przed rokiem (spadek o 15,7 proc.). Liczba wolnych miejsc

problemy gospodarcze i polityczne Hiszpanii – 15,1 %, na

pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zg³oszonych przez

trzecim miejscu od koñca uplasowa³y siê W³ochy z bez-

pracodawców do urzêdów pracy wynios³a 129 tys.

robociem na poziomie 10,4%, a na czwartym Francja – 9,2%.
Tak wiêc poza Niemcami, trzy unijne kolejne kraje o naj-

Liczba bezrobotnych zmniejszy³a siê w 12 województwach,

wiêkszych gospodarkach (Francja, W³ochy i Hiszpania) maj¹

przy czym najbardziej w województwach: zachodnio-

najwy¿szy poziom bezrobocia w ca³ej Unii Europejskiej, co

pomorskim – o 1,8 proc. (0,8 tys. osób); œl¹skim – o 1,7 proc.

pokazuje, ¿e kraje po³udnia strefy euro, tak naprawdê z kryzysu

(1,4 tys. osób); kujawsko-pomorskim – o 1,3 proc. (o 1,0 tys.

jeszcze nie wysz³y (choæ odnotowuj¹ niedu¿y wzrost PKB).

osób); mazowieckim – o 1,3 proc. (o 1,8 tys. osób).
Stopa bezrobocia w procentach na koniec maja w poszczególnych krajach Unii Europejskiej: Czechy (2,3); Niemcy (3,4);

BEZROBOCIE W UNII EUROPEJSKIEJ

Malta (4); Wêgry (3,6); Polska (3,5); Holandia (3,8); Wielka

Jak poda³ Eurostat, stopa bezrobocia w Polsce na koniec lipca

Brytania (4); Rumunia (4,2); Austria (4,9); Estonia (5); Bu³garia

2018 roku wed³ug tzw. metody BAEL (opartej na aktywnoœci

(4,8); Dania (5); Luksemburg (5,1); Irlandia (5,8); S³owenia

ekonomicznej ludzi w wieku zdolnoœci do pracy), wynios³a

(5,8); Belgia (6,2); Szwecja (6,4); S³owacja (6,8); Portugalia

tylko 3,5%.

(6,8); £otwa (7,6); Finlandia (7,6); Cypr (7,7); Chorwacja (8,8);
Francja (9,2); W³ochy (10,4); Hiszpania (15,1); Grecja (19,5).

Polska nale¿a³a do pierwszej trójki krajów o najni¿szym
poziomie bezrobocia w UE (w liczbach bezwzglêdnych

W Stanach Zjednoczonych w lipcu bezrobocie spad³o

wynios³o ono oko³o poni¿ej 600 tysiêcy osób i by³o o ponad 200

w stosunku do czerwca o 0,1 proc. i wynios³o 3,9 proc. W Turcji

tysiêcy ni¿sze ni¿ na koniec lipca 2017 roku). Najni¿sze

bezrobocie wzros³o – w maju wynosi³o 10,6 proc., w Japonii

bezrobocie na koniec lipca 2018 roku Eurostat odnotowa³

wzros³o o 0,1 p. proc. – 2,5 proc.

w Czechach – 2,3%, na drugim miejscu Niemcy – 3,4%, na
trzecim Polska 3,5%, na czwartym miejscu znalaz³y siê Wêgry
3,6%, a na pi¹tym miejscu Holandia z bezrobociem na
poziomie 3,8%. Najwy¿szy z kolei poziom bezrobocia
odnotowano w Grecji, która ju¿ dziewi¹ty rok „wychodzi

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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CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
w Nowym S¹czu
zaprasza do korzystania ze swoich us³ug

