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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
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Barometr zawodów 2018

Fot.: SUP

4 paŸdziernika w siedzibie S¹deckiego Urzêdu Pracy po raz kolejny odby³ siê panel w ramach badania
„Barometr zawodów". Delegacja z Wojewódzkiego Urzêdu Pracy odwiedzi³a Nowy S¹cz wraz z czwórk¹
przedstawicieli urzêdu pracy z W³och. Goœcie z Sardynii, byli bardzo zainteresowani sposobem funkcjonowania urzêdów pracy w Polsce, wykorzystywanymi narzêdziami pracy oraz stosowanymi formami
wsparcia.

Zaproszeni przedstawiciele z W³och uczestniczyli w analizie Barometru zawodów wspólnie z pracownikami Wojewódzkiego i S¹deckiego Urzêdu Pracy

Goœcie z W³och wziêli udzia³ w panelu, w ramach badania
barometru zawodów. Ocenianych by³o 185 zawodów pod
wzglêdem zapotrzebowania pracowników na najbli¿szy rok.
Analizowane by³y relacje pomiêdzy dostêpnoœci¹ pracowników pod k¹tem wzrostu lub spadku zapotrzebowania na dany
zawód. Goœcie mieli okazje do wys³uchania informacji
o sytuacji na s¹deckim rynku pracy oraz o firmach dzia³aj¹cych
na terenie miasta. S¹decki Urz¹d Pracy jako jedyny z terenu
województwa ma³opolskiego zosta³ wybrany do przeprowadzenia tego badania, a jego wyniki zostan¹ opublikowane
na pocz¹tku listopada br.
Barometr zawodów z roku na rok zyskuje na znaczeniu, czego
dowodem jest zastosowanie go w kryteriach dostêpu do
œrodków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jego wyniki s¹
równie¿ brane pod uwagê przy kierowaniu wsparcia na
refundowane stanowiska pracy. Zgodnie z przyjêtymi

za³o¿eniami, wsparcie kierowane jest do tych pracodawców,
którzy tworz¹ miejsca pracy w zawodach nadwy¿kowych,
gdzie liczba osób zarejestrowanych w urzêdzie przewy¿sza
liczbê zg³aszanych miejsc pracy.
Przypomnijmy: barometr zawodów jest jednoroczn¹
prognoz¹ sytuacji w zawodach. Dzieli on zawody na trzy grupy:
deficytowe, czyli te, w których w najbli¿szym roku nie powinno
byæ trudnoœci ze znalezieniem pracy (bêdzie du¿e
zapotrzebowanie pracodawców, a poda¿ pracowników
posiadaj¹cych odpowiednie kwalifikacje bêdzie niewielka);
zrównowa¿one – takie, w których liczba ofert pracy i liczba
osób zdolnych do podjêcia zatrudnienia bêd¹ zbli¿one; oraz
nadwy¿kowe, w których znalezienie pracy mo¿e byæ
trudniejsze z racji ma³ego zapotrzebowania pracodawców
oraz du¿ej liczbie kandydatów do podjêcia zatrudnienia.
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Newag sprzeda³ lokomotywy za 45 milionów
Firma Newag S.A. oraz PKP Cargo S.A. oficjalnie podpisa³y umowê dotycz¹c¹ zakupu trzech
szeœcioosiowych lokomotyw elektrycznych Dragon2. Zostan¹ one dostarczone do koñca roku,
a w planach jest sprzeda¿ kolejnych siedmiu. W tym niezwyk³ym wydarzeniu uczestniczy³ Minister
Infrastruktury Andrzej Adamczyk, który zwiedzi³ s¹deck¹ spó³kê.

Fot.: MiastoNS.pl

Lokomotywy Dragon2 zaprojektowane zosta³y w Nowym
S¹czu, na pocz¹tek do PKP Cargo S.A. trafi¹ trzy lokomotywy,
natomiast w przysz³ym roku planowane jest dostarczenie
kolejnych siedmiu. Szeœcioosiowa lokomotywa mo¿e ci¹gn¹æ
sk³ady powy¿ej 4 tysiêcy ton.

Fot.: MiastoNS.pl

– Dotrzymujemy s³owa. Rz¹d Prawa i Sprawiedliwoœci i Zjednoczonej Prawicy zadeklarowa³ przed trzema laty, ¿e polscy
producenci bêd¹ partnerami przewoŸników kolejowych, tych,
którzy w sposób szczególny s¹ nadzorowani, albo w których
udzia³y ma polskie pañstwo. Bardzo cieszê siê ze wspó³pracy
z Newagiem S.A. Spó³ka wpisuje siê w produkcjê pojazdów
kolei przysz³oœci. ¯yczê, abyœcie utrzymywali ten poziom
w dalszym ci¹gu – powiedzia³ Minister Infrastruktury Andrzej
Adamczyk podczas uroczystego spotkania w Newagu.

– Myœlê, ¿e po ponad trzydziestu latach jest to pierwsza polska
szeœcioosiowa lokomotywa, która zostaje kupiona przez
narodowego przewoŸnika PKP Cargo S.A. Jestem z tego
bardzo dumny – powiedzia³ Zbigniew Konieczek, prezes
zarz¹du spó³ki Newag S.A.
Zamówione lokomotywy Dragon2 zostan¹ dostarczone do
PKP Cargo S.A. po otrzymaniu zezwolenia z Urzêdu
Transportu Kolejowego przez firmê Newag S.A. Szacunkowa
wartoœæ umowy wynosi ok. 45,3 milionów z³otych netto. Warto
zaznaczyæ, ¿e spó³ka PKP Cargo S.A. jest przewoŸnikiem nr 1
w Polsce oraz drugim w Unii Europejskiej. Wprowadzenie do
eksploatacji lokomotyw Dragon2 pozwoli na poprawê
efektywnoœci procesu przewozowego.

M³odzi liderzy w firmie Wiœniowski

Spotkanie by³o czêœci¹ projektu „Aktywne wspó³pracuj¹ce
miasta – aktywne regiony” wspó³finansowanego przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. G³ównym cele spotkaæ, s¹
wizyty studyjne przedstawicieli m³odych liderów miast
partnerskich Nowego S¹cza w nowos¹deckich firmach.
Niespe³na trzydziestu uczestników reprezentuj¹cych miasta
partnerskie Nowego S¹cza w czasie wizytowania siedziby
firmy zapozna³o siê z histori¹ jej powstania oraz
innowacyjnymi rozwi¹zaniami. Zwiedzaj¹cy zapoznali siê
z ca³ym procesem technologicznym powstawania produktów
w firmie Wiœniowski oraz przebiega proces szkolenia nowych
pracowników. Tegorocznym celem Forum Ekonomicznego
M³odych Liderów by³o stworzenie miêdzynarodowego thinktanku zrzeszaj¹cego reprezentantów przysz³ych m³odych

Fot.: Wisniowski.pl

M³odzi adepci biznesu i polityki uczestnicz¹cy w XII edycji Forum M³odych Liderów w ramach Forum
Ekonomicznego w Krynicy, odwiedzili siedzibê europejskiego potentata na rynku europejskim w produkcji bram przemys³owych oraz gara¿owych.

europejskich elit.
ród³o: wisniowski.pl
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Konspol sprzedany
13 wrzeœnia br. dosz³o do zawarcia porozumienia w sprawie przejêcia podmiotów dzia³aj¹cych
w ramach Grupy Konspol przez amerykañski koncern Cargill. W³aœciciele Konspolu zdecydowali
o pozyskaniu zewnêtrznego inwestora, aby zapewniæ firmie dalszy dynamiczny rozwój w obliczu
postêpuj¹cej konsolidacji rynku – tak informacja pojawi³a siê na stronie biura prasowego Konspolu.
13 wrzeœnia br. dosz³o do zawarcia porozumienia w sprawie
przejêcia podmiotów dzia³aj¹cych w ramach Grupy Konspol
przez amerykañski koncern Cargill. W³aœciciele Konspolu
zdecydowali o pozyskaniu zewnêtrznego inwestora, aby
zapewniæ firmie dalszy dynamiczny rozwój w obliczu
postêpuj¹cej konsolidacji rynku – tak informacja pojawi³a siê na
stronie biura prasowego Konspolu.
Przedmiotem transakcji objête zostan¹ wszystkie podmioty
grupy Konspol, jego zaplecze produkcyjne (zak³ady
produkcyjne w Nowym S¹czu i S³upcy) oraz portfolio
produktowe. Cargill to firma o ogromnym dorobku i globalnym
zasiêgu. Jednoczeœnie pozostaje firm¹ prywatn¹, znajduj¹c¹
siê w rêkach rodziny. – W trakcie negocjacji mia³em okazjê
przekonaæ siê, ¿e podzielamy wiele wartoœci. Mam pewnoœæ,
¿e to najlepsza gwarancja przysz³oœci Konspolu, który, wraz
z rodzin¹, rozwijam od ponad 40 lat – mówi³ Kazimierz Pazgan
za³o¿yciel grupy Konspol. Koncern Cargill posiada swoje
oddzia³y w 70 krajach œwiata, zatrudniaj¹c 155 tyœ.
pracowników, przy czym w na terenie Polski posiada 29
zak³adów. Na rynku dzia³a od 150 lat, gdzie do dnia
dzisiejszego pozostaje firm¹ rodzin¹ oferuj¹c¹ us³ugi
spo¿ywcze oraz finansowe czy przemys³owe (wytwarzanie
pasz, syropów glukozowych, wyrobów stalowych, pow³ok
chemicznych, nawozów azotowych).
– Zaanga¿owanie w produkcjê wysokiej jakoœci ¿ywnoœci i
pasja dla innowacji czyni¹ Konspol doskona³ym uzupe³nieniem
naszego globalnego biznesu drobiowego – komentowa³ Chris
Langholz, Prezes Cargill Global Poultry. Konspol od lat
konsekwentnie budowa³ pozycjê nowoczesnego producenta
¿ywnoœci, którego produkty doceniaj¹ klienci, zarówno w Polsce, jak i na innych rynkach.
Firma rodziny Pazganów powstawa³a w latach 80 ubieg³ego
wieku. Na rozwój firmy zaci¹gniêto kredyt, który Pañstwo
oferowa³o ka¿demu, kto chcia³ zbudowaæ kurnik o powierzchni
przynajmniej 1 tys. metrów kwadratowych. Przejêcie Grupy
Konspol przez kapita³ zagraniczny jest kolejnym po sprzeda¿y
rodzimych firm takich jak Mosso, Drossed, Animex czy E.
Wedel – Przedsiêbiorstwa, które chc¹ rozwijaæ siê, na pewnym
etapie musz¹ wejœæ na rynki zagraniczne.
– Takie przejêcia przez du¿e, zagraniczne koncerny to przede
wszystkim kwestia zasiêgu i kontaktów, które pozwalaj¹ wejœæ
na zagraniczny rynek – komentuje dr Mariusz Hamulczyk,
ekonomista ze Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego.
– Polska jest bardzo du¿ym eksporterem drobiu, a rynek
europejski powoli zaczyna siê robiæ ciasny. Przejêcie firmy
przez zagranicznych inwestorów nie bêdzie mieæ wp³ywu na
jakoœ produktów – twierdz¹ eksperci. – Pieni¹dz nie ma
narodowoœci. Bardzo wiele firm i marek nadal opiera swoj¹

strategiê promocyjn¹ o lokalnoœæ. Przy czym bardzo czêsto s¹
to firmy z kapita³em zagranicznym, jak np. Lidl czy Biedronka –
doda³ dr Hamulczuk. Wiele produktów wytwarzanych przez
firmy z miêdzynarodowym kapita³em nadal pozostaje lokalna,
bo powstaje w oparciu o produkty lokalnych rolników, czy
w lokalnych zak³adach.
W zesz³ym roku Konrad Pazgan, prezes Grupy Konspol
popiera³ pomys³ rz¹du o utworzeniu w sklepach spo¿ywczych
tzw. „polskich pó³ek” na których dostêpne bêd¹ wy³¹cznie
polskie wyroby. – Chcia³bym, ¿eby chocia¿ 10 procent
produktów w ka¿dej kategorii pochodzi³o od polskich
rodzinnych firm. Uwa¿am, ¿e to jedyna s³uszna metoda, ¿eby
broniæ siê przed zagraniczn¹ konkurencj¹ – mówi³ Konrad
Pazgan.
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KRONIKA GOSPODARCZA

Kronika Gospodarcza
Uczestnicy Forum M³odych Liderów
w siedzibie firmy Wiœniowski
Fakro Oknem na Europê
„FAKRO – Okno na Europê” – takim has³em swoje wyst¹pienie
rozpocz¹³ Wojciech Klimek, cz³onek zarz¹du ds. produkcji,
podczas porannej rozmowy z uczestnikami Forum
Ekonomicznego M³odych Liderów, która odby³a siê podczas
„Porannej kawy z praktykami biznesu, nauki i polityki” w auli
Wy¿szej Szko³y Biznesu w Nowym S¹czu. Celem spotkania
by³a szeroko rozumiana dyskusja z uczestnikami Forum oraz
nabycie przez nich wiedzy praktycznej. Spotkania z praktykami
to okazja dla m³odych ludzi, by poznaæ biznes i jego specyfikê
„od kuchni”. Takie dyskusje uzupe³niaj¹ wiedzê teoretyczn¹ i s¹
niezwykle inspiruj¹ce – komentuje Wojciech Klimek, cz³onek
zarz¹du ds. produkcji FAKRO.

M³odzi adepci biznesu i polityki uczestnicz¹cy w XII edycji
Forum M³odych Liderów w ramach Forum Ekonomicznego
w Krynicy, odwiedzili siedzibê europejskiego potentata na rynku
europejskim w produkcji bram przemys³owych oraz
gara¿owych. Spotkanie by³o czêœci¹ projektu „Aktywne
wspó³pracuj¹ce miasta – aktywne regiony” wspó³finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. G³ównym cele
spotkaæ, s¹ wizyty studyjne przedstawicieli m³odych liderów
miast partnerskich Nowego S¹cza w nowos¹deckich firmach.
Niespe³na trzydziestu uczestników reprezentuj¹cych miasta
partnerskie Nowego S¹cza w czasie wizytowania siedziby firmy
zapozna³o siê z histori¹ jej powstania oraz innowacyjnymi
rozwi¹zaniami. Zwiedzaj¹cy zapoznali siê z ca³ym procesem
technologicznym powstawania produktów w firmie Wiœniowski
oraz przebiega proces szkolenia nowych pracowników.
Tegorocznym celem Forum Ekonomicznego M³odych Liderów
by³o stworzenie miêdzynarodowego think-tanku zrzeszaj¹cego
reprezentantów przysz³ych europejskich elit.

Formy opieki nad dzieckiem do lat 3
Formê, w jakiej sprawowana mo¿e byæ opieka nad dzieckiem
do lat 3, reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad
dzieæmi do lat 3. Wskazuje ona, ¿e opieka mo¿e byæ
sprawowana w ¿³obku, w klubie dzieciêcym, przez opiekuna
dziennego, przez nianiê. W ramach opieki nad dzieckiem do lat
3 powinny byæ realizowane funkcje opiekuñcza, wychowawcza,
edukacyjna. W takiej formie opieka mo¿e byæ sprawowana do
ukoñczenia roku szkolnego, w którym dziecko ukoñczy 3 rok
¿ycia. Regu³¹ od ww. formy jest przypadek, w którym
niemo¿liwe jest b¹dŸ utrudnione objêcie dziecka wychowaniem
przedszkolnym, opieka mo¿e byæ sprawowana do ukoñczenia
4 roku ¿ycia.

Impuls na œwiêtokrzyskich torach
W paŸdzierniku na dworcu PKP w Kielcach, mia³o miejsce
uroczyste przekazanie pojazdu IMPULS 31 WE, produkcji
n o w o s ¹ d e c k i e g o N E WA G - u d l a Wo j e w ó d z t w a
Œwiêtokrzyskiego. Sk³ad ten bêdzie przeznaczony jest dla
regionalnych przewozów pasa¿erskich. Umowa na
dostarczenie dwóch nowych czterocz³onowych EZT zosta³a
podpisana 7 marca 2018 r. i opiewa³a na kwotê 44 378 400,00 z³
brutto. EZT Impuls s¹ wstanie pomieœciæ oko³o 400 osób w tym
200 siedz¹cych. Wyposa¿enie obejmowaæ bêdzie równie¿ min.
windy dla niepe³nosprawnych, gniazdka elektryczne przy
ka¿dym fotelu, dostêp do Internetu, klimatyzacja, automaty
biletowe, miejsca do przewozu rowerów oraz du¿ych baga¿y
czy te¿ system informacji pasa¿erskiej. W pojazdach pierwszy
raz zastosowano równie¿ pêtle indukcyjne, które maj¹ pomóc
osob¹ niedos³ysz¹cym odbiór czystego i wyraŸnego dŸwiêku
poprzez cewkê telefoniczn¹, w któr¹ wyposa¿ony jest ka¿dy
aparat s³uchowy. Dostarczony pojazd jest pierwszym z dwóch
które zostan¹ dostarczone Województwu Œwiêtokrzyskiemu.

Wysokie zyski Newagu
Za bardzo dobr¹ pasê grupy Newag odpowiadaj¹ zyski
z dzia³alnoœæ operacyjnej ca³ej grupy spó³ek które przekroczy³y
25,2 mln, wobec 3,9 mln z³ rok temu. Zysk netto siêgn¹³ 13,4
mln z³. W pierwszej po³owie 2018 roku przychodu grupy Newag
wynios³y 375, 2 mln z³ czyli o 32,8 proc. wiêcej ni¿ w analogicznym okresie rok wczeœniej. Tak dobre wyniki finansowe
spowodowane s¹ intratnymi kontraktami podpisanymi z samorz¹dem województwa pomorskiego na budowê oraz dostawê
piêciu piêciocz³onowych elektrycznych zespo³ów trakcyjnych
za kwotê 100 mln z³. Zyski mog¹ byæ jeszcze wiêksze jeœli
w najbli¿szych miesi¹cach Newag podpisze d³ugo
wyczekiwan¹ umowê na modernizacjê dwustu wagonów
pasa¿erskich dla PKP Intercity oraz produkcjê dwustu
tramwajów elektrycznych dla miasta sto³ecznego Warszawy. Ta
ostatnia inwestycja bêdzie realizowana z zagranicznym
kontrahentem który na razie nie jest znany.

POLUB NAS NA
www.facebook.com/
S¹decki Rynek Pracy
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Bezrobocie praktycznie bez zmian
S¥DECKI URZ¥D PRACY

Raport przes³any do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Spo³ecznej z 4 paŸdziernika
2018 roku wykonany przez pracowników S¹deckiego Urzêdu Pracy wykaza³
minimalny spadek bezrobocia w Nowym S¹czu. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych na koniec wrzeœnia wynios³a dok³adnie 1490 osób. To o 1 osobê mniej ni¿
miesi¹c wczeœniej. W zestawieniu rok do roku iloœæ bezrobotnych spad³a
o 576 osób. W œlad za spadkiem liczby bezrobotnych w mieœcie spad³a równie¿ stopa
bezrobocia.
ZAREJESTROWANI

nych. Tu kobiety stanowi¹ 64,23 proc. zarejestrowanych.

Zdecydowana wiêkszoœæ zarejestrowanych w SUP to bez-

Wsparcie w programach aktywizacji zawodowej bêdzie wiêc

robotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zaliczamy do nich

w pierwszej kolejnoœci kierowane do tej grupy bezrobotnych.

miêdzy innymi osoby do 30. i powy¿ej 50. roku ¿ycia, niepe³nosprawne i d³ugotrwale bezrobotne. WskaŸnik bezrobotnych
w szczególnej sytuacji na rynku pracy nieznacznie wzrós³ i wynosi obecnie 83,82 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 49,24 proc. i jest to g³ówny powód, dla którego osoby te aktywizowane s¹ w pierwszej kolejnoœci.
Wzros³a zarejestrowana iloœæ osób powy¿ej 50. roku ¿ycia i nie-

PODJÊCIA PRACY

pe³nosprawnych. We wrzeœniu by³o to ³¹cznie 506 osób.

We wrzeœniu pracê podjê³y 192 osoby bezrobotne (w sierpniu –

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

117). Zdecydowana wiêkszoœæ to podjêcia pracy niesub-

realizowanego przez SUP projektu pn. „Aktywizacja osób

sydiowanej (161 os.), czyli bez wsparcia ze œrodków bêd¹cych

w wieku 30 lat i wiêcej pozostaj¹cych bez pracy w Mieœcie

w dyspozycji Urzêdu. Ponadto 56 osób straci³o status

Nowym S¹czu (IV)”. W grupie osób do 30. roku ¿ycia

bezrobotnego w zwi¹zku z niepotwierdzeniem gotowoœci do

zaobserwowano spadek udzia³u osób bezrobotnych. Urz¹d

podjêcia pracy (najczêœciej oznacza to niezg³oszenie siê do

przygotowa³ dla nich wsparcie miêdzy innymi w ramach

doradcy klienta w wyznaczonym terminie), a kolejne 33 osoby

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projekt

dobrowolnie zrezygnowa³y ze statusu bezrobotnego.

„Aktywizacja osób m³odych pozostaj¹cych bez pracy w Mieœcie
Nowym S¹czu (IV)”.

Spad³ odsetek osób uprawnionych do pobierania zasi³ku dla
bezrobotnych. W koñcu wrzeœnia prawo do tego œwiadczenia
mia³o 16,85 proc. ogó³u zarejestrowanych; w poprzednim

KOBIETY

miesi¹cu – 18 proc. Przypomnijmy: ¿eby uzyskaæ prawo zasi³ku

Kobiety stanowi¹ 60,87 proc. zarejestrowanych ogó³em. Udzia³

trzeba (w najwiêkszym uproszczeniu) przepracowaæ minimum

kobiet w strukturze bezrobotnych minimalnie spad³. Kobiety

12 miesiêcy w ci¹gu osiemnastu poprzedzaj¹cych datê

stanowi¹ wiêkszy odsetek zarejestrowanych oraz wiêcej z nich

rejestracji i osi¹gaæ w tym czasie co najmniej minimalne

pobiera zasi³ek dla bezrobotnych. Kobiet jest równie¿ wiêcej

wynagrodzenie za pracê. Charakterystyka wspó³czesnego

wœród osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy (61,73 proc.).

rynku pracy nie pozwala w wielu wypadkach na osi¹gniêcie tego

Szczególnie niepokoj¹ca jest statystyka d³ugotrwale bezrobot-

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

We wrzeœniu pracodawcy z³o¿yli w SUP 136 ofert pracy i akty-

Ma³opolski (4,7 proc.) i kraju (5,9 proc.). Porównywalny z No-

wizacji zawodowej. To o 45 mniej ni¿ w sierpniu (181 ofert).

wym S¹czem pod wzglêdem potencja³u demograficznego i gos-

W dniu przygotowywania materia³u, tj. 25 paŸdziernika

podarczego Tarnów notuje stopê bezrobocia na poziomie 5,2

pracodawcy oferowali na stronie internetowej S¹deckiego

proc. Najni¿sze bezrobocie rejestrowane w Ma³opolsce trady-

Urzêdu Pracy 128 miejsc pracy. Wiêkszoœæ z nich zwi¹zana

cyjnie zanotowano w Krakowie (2,5 proc.), a najwy¿sze (10,7

by³a z transportem i logistyk¹, produkcj¹ i us³ugami oraz

proc.) w powiecie d¹browskim.

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 wiêkszoœci dotyczy³y zatrudnienia na czas okreœlony lub
okres próbny.

ZANIM BEZROBOTNY WRÓCI NA RYNEK
We wrzeœniu przygotowano indywidualne plany dzia³ania (IPD)

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.

dla 235 bezrobotnych. Niemal wszyscy bezrobotni
zarejestrowani w SUP realizuj¹ Indywidualny Plan Dzia³ania.
Przypomnijmy, ¿e IPD to nic innego jak nakreœlenie œcie¿ki
powrotu osoby bezrobotnej na rynek pracy, zawieraj¹cy 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 wrzeœnia 2018 r. (ostatnie dane
G³ównego Urzêdu Statystycznego).
W stosunku do sierpnia stopa bezrobocia w Nowym S¹czu nie
zmieni³a siê. W ujêciu rocznym obserwujemy natomiast
wyraŸny spadek – o 1,3 pkt. proc. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e po
kolejnym spadku liczby bezrobotnych we wrzeœniu w zwi¹zku
z zakoñczeniem wakacji i prac sezonowch, stopa bezrobocia
mo¿e wzrosn¹æ.
W pozosta³ych powiatach subregionu s¹deckiego, obejmuj¹cego trzy powiaty ziemskie: nowos¹decki, gorlicki i limanowski,
bezrobocie spad³o lub utrzyma³o siê na tym samym poziomie.
Najwy¿sz¹ stopê bezrobocia rejestrowanego zanotowano
w powiecie nowos¹deckim 7,9 proc., limanowskim – 7,7 proc.,
gorlickim 5,3 proc.

BEZROBOCIE W POLSCE
Na koniec wrzeœnia stopa bezrobocia utrzyma³a siê na tym
samym poziomie co w sierpniu, czyli 5,8 proc. - poinformowa³a
w minister rodziny, pracy i polityki spo³ecznej El¿bieta Rafalska.
Poda³a, ¿e liczba bezrobotnych spad³a do ok. 950 tys. osób.
Komentuj¹c dane Eurostatu o stopie bezrobocia w Polsce
w sierpniu na poziomie 3,4 proc szefa MRPiPS wskaza³a, ¿e
Polska zajmuje drugie miejsce, razem z Niemcami.
– Przed nami s¹ Czesi, ale jeszcze niedawno przed nami byli i
Wêgrzy i Malta. Mówi³am, ¿e czekamy na podium, a teraz
rzeczywiœcie jesteœmy w towarzystwie krajów, które s¹ w czo³ówce najni¿szego bezrobocia. Brakuje nam r¹k do pracy i pracodawcy narzekaj¹. Ale mamy rynek pracownika i wreszcie
rosn¹ce wynagrodzenia – powiedzia³a.
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Szefowa MRPiPS mówi³a, ¿e zapozna³a siê z uwagami

Stopa bezrobocia w procentach na koniec maja w poszcze-

"Solidarnoœci" ws. ograniczenia handlu. Zadeklarowa³a, ¿e

gólnych krajach Unii Europejskiej: Czechy (2,5); Niemcy (3,4);

czêœæ uwag bêdzie uwzglêdniona w nowelizacji m.in. te

Polska (3,4); Malta (3,8); Wêgry (3,7); Holandia (3,7); Wielka

dotycz¹ce sklepów, które podaj¹ siê za placówki pocztowe.

Brytania (4); Rumunia (4,3); Austria (4,8); Dania (4,9); Bu³garia
(5,2); Luksemburg (5,2); Estonia (5,3); S³owenia (5,3); Irlandia
(5,4); Belgia (6,5); Szwecja (6,6); S³owacja (6,6); Portugalia

BEZROBOCIE W UNII EUROPEJSKIEJ

(6,8); Finlandia (7,3); £otwa (7,4); Cypr (7,5); Chorwacja (8,5);

6,8 proc. - tyle, wed³ug Eurostatu, wynios³a stopa bezrobocia

Francja (9,3); W³ochy (9,7); Hiszpania (15,2); Grecja (19).

w sierpniu 2018 roku w 28 krajach Unii Europejskiej. To poziom
identyczny jak przed miesi¹cem. Dane dla Polski s¹ na

W Stanach Zjednoczonych w sierpniu bezrobocie nie zmieni³o

rekordowym poziomie: 3,4 proc. - w ca³ej Unii lepszy wynik

siê w stosunku do lipca i wynios³o 3,9 proc. W Turcji bezrobocie

maj¹ ju¿ tylko Czechy.

wzros³o – w czerwcu wynosi³o 10,9 proc., w Japonii spad³o
o 0,1 p. proc. – 2,4 proc.

Œrednia dla ca³ej UE to 6,8 proc. Natomiast wœród krajów strefy
Euro bezrobocie spad³o o 0,1 pkt. proc. w stosunku do lipca
i wynios³o 8,1 proc.
Polska znalaz³a siê na 2. miejscu wœród krajów o najni¿szej
stopie bezrobocia, ze wskaŸnikiem na

poziomie 3,4 proc.

W stosunku do lipca br. stopa bezrobocia spad³a o 0,1 pkt.
proc. W porównaniu do sierpnia 2017 roku jest mniejsza o 1,4
pkt. proc. (wynosi³a wtedy 4,8 proc.).
Najni¿sz¹ stopê bezrobocia odnotowano w Czechach (2,5
proc.) oraz w Polsce i Niemczech (3,4 proc.). Najwy¿sz¹
natomiast - w Grecji 19 proc. (dane za lipiec) oraz w Hiszpanii
(15,2 proc.).

M³odociani na rynku pracy
Przepisy dotycz¹ce zatrudniania m³odocianych pracowników z pocz¹tkiem wrzeœnia br. zosta³y
znowelizowane. Wed³ug nowych przepisów pracownikiem m³odocianym jest osoba, która ukoñczy³a
15 lat, a nie przekroczy³a 18 roku ¿ycia.
Potencjalny pracodawca mo¿e zatrudniæ tylko i wy³¹cznie
osobê która ukoñczy³a co najmniej 8 letni¹ szko³ê podstawow¹
oraz posiada stosowne zaœwiadczenie lekarskie, ¿e praca
któr¹ bêdzie wykonywaæ nie bêdzie zagra¿aæ jego zdrowiu.
M³odociani którzy nie ukoñczyli 16 roku ¿ycia nie mog¹
przebywaæ w pracy nie wiêcej ni¿ 6 godzin na dobê, natomiast
w przypadku osób starszych czas ten wynosi 8 godzin na dobê.
Do czasu pracy wlicza siê równie¿ czas nauki wynikaj¹cy
z programu zajêæ szkolnych niezale¿nie od tego czy odbywa
siê ona w godzinach pracy czy te¿ nie. Kodeks Pracy pozostaje
nieub³agalny jeœli chodzi o pracê m³odocianych w porze
nocnej. W godzinach 22:00 a 6:00 rano m³odociany nie mo¿e
pracowaæ. To samo tyczy siê godzin nadliczbowych. Oprócz
przerwy nocnej m³odocianemu pracownikowi przys³uguje
przerwa nie mniejsza ni¿ 14 godzin oraz musi mieæ

zapewniony 48 godziny nieprzerwalny odpoczynek obejmuj¹cy niedziele. M³odociany zatrudniony na podstawie umowy
o pracê czy te¿ umowy cywilno-prawnej nabywa prawo do
urlopu w wymiarze 12 dni z up³ywem 6 mc od daty rozpoczêcia
pierwszej pracy, a po roku pracy pula dni urlopowych wzrasta
do 26. W przypadku zatrudnienia m³odocianego w celu nauki
zawodu, mo¿e ubiegaæ siê o zwrot kosztów wynagrodzenia
oraz sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne. Ochotnicze Hufce
Pracy mog¹ zrefundowaæ koszty do wysokoœci najni¿szych
stawek, które okreœlaj¹ odrêbne przepisy obowi¹zuj¹ce w
okresie za który, jest dokonywana refundacja na podstawie
umowy zawartej z pracodawc¹ lub organizacj¹ zrzeszaj¹c¹
pracodawców. Zawarcie umowy refundacyjnej wraz z
kompletem dokumentów pracodawcy zatrudniaj¹cy
m³odocianych w formie szkolnej mog¹ sk³adaæ w terminie od 1
stycznia do 15 listopada.
Ÿród³o: zielona linia.pl
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