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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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Œwiatowy Tydzieñ Przedsiêbiorczoœci

G³ównym celem Œwiatowego Tygodnia Przedsiêbiorczoœci
by³a promocja dzia³añ zwi¹zanych z aktywnoœci¹ osób
m³odych na rynku pracy. Szkolenia mia³y za zadanie motywowanie i udzielanie pomocy w podjêciu dzia³añ zmierzaj¹cych
do za³o¿enia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej przez osoby
wchodz¹ce na rynek pracy. Koordynatorem ca³ego przedsiêwziêcia by³ Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Ma³opolskiego. S¹decki Urz¹d Pracy aktywnie w³¹cza siê
w organizacjê wydarzeñ w ramach œwiatowego tygodnia
przedsiêbiorczoœci od 8 lat.

Fot.: SUP

W ramach projektu zorganizowano grupow¹ informacje zawodow¹ pn. “Urzêdowe drogowskazy na mapie przedsiêbiorcy”
oraz przeprowadzono warsztaty pn. “Analiza predyspozycji
przedsiêbiorczych. Planowanie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej”. Zajêcia odby³y siê w siedzibie S¹deckiego Urzêdu
Pracy w Nowym S¹czu przy ul. Wêgierskiej 146. Jednym

Fot.: SUP

Œwiatowy Tydzieñ Przedsiêbiorczoœci (eng. Global Entrepreneurship Week) to ogólnoœwiatowa
inicjatywa, maj¹ca na celu promowanie idei przedsiêbiorczoœci wœród osób m³odych. Co roku w listopadzie rzesze uczestników spotykaj¹ siê na ca³ym œwiecie z przedsiêbiorcami, przedstawicielami
instytucji wspieraj¹cych biznes oraz pracownikami szkó³ wy¿szych, którzy gotowi s¹ do dzielenia siê
wiedz¹ i zdobytym doœwiadczeniem. To równie¿ znakomita okazja do podsumowania szeregu inicjatyw
realizowanych w trakcie danego roku. S¹decki Urz¹d Pracy od kilku lat wspó³pracuje z instytucjami
w ramach ŒTP. W tym roku œwiêto przedsiêbiorczoœci trwa³o od 13 do 16 listopada.

Uczestnicy warsztatów w ramach Tygodnia Przedsiêbiorczoœci

dofinansowañ, jakie oferuje NIP. Dodatkowo pracownica
Inkubatora Przedsiêbiorczoœci zaoferowa³a pomoc w wyborze
œcie¿ki kariery zawodowej oraz innych instrumentów, jakie realizuje Inkubator (m.in. szkolenia, doradztwo i szereg form
wsparcia tj. spotkania z prawnikiem czy coachem).
Na zakoñczenie pierwszego dnia Pan Jerzy Uryga - specjalista ds. programów z S¹deckiego Urzêdu Pracy - przedstawi³
rodzaje wsparcia finansowego oferowanego przez Urz¹d Pracy. Szczegó³owo omówi³ dofinansowania dla ka¿dej grupy
wiekowej na rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej.

z zaproszonych goœci by³ Pan £ukasz Basiaga, przedstawiciel
Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
w Nowym S¹czu, który w swojej prezentacji przedstawi³ rodzaje dofinansowañ przeznaczonych na rozpoczêcie
dzia³alnoœci gospodarczych. Prelegent omówi³ równie¿ finansowe formy wsparcia dla firm ju¿ istniej¹cych, poruszy³ tak¿e
temat mo¿liwoœci podnoszenia w³asnych kwalifikacji, b¹dŸ
zatrudnionych pracowników w formie szeregu szkoleñ i sta¿y,
na które mo¿liwe s¹ dofinansowania.
Kolejnym goœciem by³a Pani Anna Wroniewicz - przedstawicielka Nowos¹deckiego Inkubatora Przedsiêbiorczoœci
(NIP). Podobnie jak Pan £ukasz Basiaga, poruszy³a temat

Fot.: SUP

Koordynatorka Œwiatowego Tygodnia Przedsiêbiorczoœci w SUP - Anita
Ka³yniuk w towarzystwie £ukasza Basiagi z Punktu Informacyjnego Funduszy

Osoby bior¹ce udzia³ w warsztatach z chêci¹ uczestniczy³y
w zajêciach, jakie w ramach Œwiatowego Tygodnia Przedsiêbiorczoœci zorganizowa³a Pani Anita Ka³yniuk, doradca zawodowy SUP. – Jestem bardzo zadowolony z prowadzonych
spotkañ oraz ich poziomu – powiedzia³ Pan Kamil, jeden

Jaros³aw Zyzda przedstawiciel Urzêdu Skarbowego w Nowym S¹cz
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Warsztaty umo¿liwi³y równie¿ analizê i rozwój osobistych
predyspozycji przedsiêbiorczych. Licznie przybyli bezrobotni,
a ju¿ nied³ugo miejmy nadziejê przedsiêbiorcy, mieli doskona³¹
okazjê do zadawania pytañ eksportom i rozwiania wszelkich
w¹tpliwoœci zwi¹zanych z podjêciem próby uzyskania finansowanego wsparcia oferowanego przez nowos¹deckie instytucje.

Fot.: SUP

Podczas panelu przeprowadzono dyskusjê dotycz¹c¹
przygotowania przysz³ych przedsiêbiorców do zmierzenia siê
z realiami, jakie stawia przed nimi rynek pracy. – Zajêcia
utwierdzi³y mnie w przekonaniu, ¿e wszystko to, co robiê,
wskazuje na dobrze obrany przeze mnie kierunek. Pod¹¿am we
w³aœciw¹ stronê i tego siê bêdê trzyma³ – powiedzia³ Pan
Tomasz, uczestnik zajêæ.

Piotr Su³kowski z s¹deckiego ZUSu

Niektórzy z obecnych na szkoleniu jeszcze w tym roku planuj¹
za³o¿enie w³asnej firmy. Ich decyzja jest zale¿na od mo¿liwoœci
pozyskania œrodków z S¹deckiego Urzêdu Pracy. Czêœæ osób,
tworz¹c swój biznes plan, w harmonogramie wpisuje rok 2019
– W przysz³ym roku Urz¹d otrzyma kolejne pieni¹dze na
realizacjê dofinansowañ, a kilka miesiêcy nie stanowi dla mnie
problemu. Mam czas na zbadanie rynku oraz obserwacjê
potencjalnej konkurencji. Mój pomys³ na biznes z pewnoœci¹
wypali. W koñcu bêdê dla siebie sterem, ¿eglarzem i okrêtem –
komentuje jeden z uczestników warsztatów.

Uczestnicy warsztatów w ramach Tygodnia Przedsiêbiorczoœci

Ostatni dzieñ wydarzeñ by³ okazj¹ do zapoznania siê ze
szczegó³ami zwi¹zanymi z funkcjonowaniem firmy, jakie
przekazani goœcie z Urzêdu Miasta, Urzêdu Skarbowego,
Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz Pañstwowej Inspekcji
Pracy. Pani Alina Marek, dyrektor wydzia³u Przedsiêbiorczoœci
i Funduszy Zewnêtrznych Urzêdu Miasta Nowego S¹cza, przybli¿y³a uczestnikom, jak wygl¹da proces rejestracji firmy,
którego mo¿na dokonaæ w jednym okienku w urzêdzie przy ul.
Narutowicza 6 w Nowym S¹czu. – Wystarczy dowód osobisty –
powiedzia³a. Poinformowa³a tak¿e uczestników spotkania,
jakie s¹ korzyœci dla firm zak³adanych w Nowym S¹czu, bêd¹cym jednym z siedmiu miast Polski nale¿¹cych do specjalnej
strefy ekonomicznej. – Zachêcam do zapoznania siê z poradnikiem dla przedsiêbiorców dostêpnym na stronie Urzêdu
Miasta Nowego S¹cza – doda³a Pani Alina na zakoñczenie.
Pan Piotr Su³kowski z ZUS-u poruszy³ kwestiê rejestracji firmy
pod k¹tem ró¿nych ubezpieczeñ. Wyjaœni³, jak wygl¹da
zg³aszanie do ubezpieczenia siebie oraz cz³onków rodziny
i pracowników. Informowa³ o obowi¹zkowych oraz dobrowolnych ubezpieczeniach i sk³adkach ponoszonych z tytu³u
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Przedstawi³ program
„Ulga na start”, z którego mog¹ skorzystaæ osoby rejestruj¹ce
Fot.: SUP

z uczestników warsztatów. – Dziêki zajêciom pozna³em szczegó³y zwi¹zane z wype³nieniem wniosku o dofinansowanie
dzia³alnoœci gospodarczej. Na wszystkie pytania otrzyma³em
merytoryczn¹ odpowiedŸ, co spowoduje, ¿e proces aplikacji
o œrodki znacznie siê skróci, poniewa¿ nie bêd¹ konieczne
poprawki i ewentualne uzupe³nienia – dodaje.

Fot.: SUP
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Uczestnicy warsztatów w ramach Tygodnia Przedsiêbiorczoœci

– Co roku wychodzimy z inicjatyw¹ w stronê bezrobotnych,
którzy chc¹ otworzyæ w³asny biznes. Spotkania, które dla nich
przygotowujemy, s¹ ciekawe i potrzebne, przekazujemy na nich
wiedzê niezbêdn¹ do prowadzenia w³asnego biznesu – mówi
Pani Anita Ka³yniuk, doradca zawodowy SUP. – Zajêcia nastawione s¹ na autorefleksjê i postawienie sobie pytania czy droga,
któr¹ wybraliœmy jest w³aœnie ta, któr¹ chcemy iœæ. Biznes niesiê za sob¹ wiele zagro¿eñ, wi¹¿e siê z podejmowaniem
ryzyka. Dobrze jest siê odpowiednio przygotowaæ. Zachêcam
do korzystania z tego rodzaju spotkañ w S¹deckim Urzêdzie
Pracy. Zajêcia s¹ darmowe, a nabyta wiedza bezcenna.

dzia³alnoœæ gospodarcz¹ po raz pierwszy lub po up³ywie 5 lat.
Dziêki programowi nie musz¹ one p³aciæ sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne do ZUS przez okres 6 miesiêcy.
Przedstawiciel ZUS-u wspomnia³ równie¿ o korzyœci z za³o¿enia profilu zaufanego na EPUAP, zw³aszcza z zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie od 1 grudnia ustawy wprowadzenia elektronicznych zwolnieñ jako obowi¹zkowych i zastêpuj¹cych wersje
papierowe. – Zachêcam do zak³adania platformy. Jeœli chodzi
o ZUS, mo¿na w niej sk³adaæ dokumenty, rozliczaæ siê z ZUSem, mieæ wgl¹d do elektronicznych zwolnieñ lekarskich, mo¿na
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te¿ zadawaæ pytania. Znacznie u³atwia to kontakt – informowa³
Pan Piotr Su³kowski.
Nastêpnie g³os zabra³ Pan Jaros³aw Zyzda z Urzêdu Skarbowego w Nowym S¹cz, który poinformowa³ uczestników m.in.
o tym, jakie mamy rodzaje podatków w Polsce. T³umaczy³
zasady i formy opodatkowania, mówi³ te¿ o ulgach, jakie przys³uguj¹ przedsiêbiorcom.

Uczestnicy warsztatów w ramach Tygodnia Przedsiêbiorczoœci

Przedstawiciel Pañstwowej Inspekcji Pracy – Adam G¹sowski – zaznajomi³ o tym, czym zajmuje siê PIP, jakich
kontroli dokonuje oraz jakie obowi¹zki spoczywaj¹ na
pracodawcach. Informowa³ o niezbêdnych dokumentach,
które nale¿y prowadziæ w stosunku do pracowników, jakie
szkolenia i uprawnienia musz¹ posiadaæ oraz m.in. o tym, jakie
wymagania powinno spe³niaæ miejsce pracy. Wszystko po to,
aby na ewentualne kontrole byæ przygotowanym.

z instytucjami, z którymi w³aœciciele firm bêd¹ mieæ do czynienia na co dzieñ. To doskona³a okazja do zapoznania siê
z wieloma aspektami prowadzenia firmy w jednym miejscu,
podczas kilku spotkañ. Stanowi to du¿e udogodnienie dla przysz³ych przedsiêbiorców – powiedzia³a Pani Anita Ka³yniuk.

W tegorocznej edycji uczestnikami by³y osoby bezrobotne zarejestrowane w S¹deckim Urzêdzie Pracy, które wyrazi³y chêæ
za³o¿enia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. – Zaproszeni
goœcie, s³u¿¹cy merytoryczn¹ wiedz¹, to specjaliœci zwi¹zani

W tegorocznej edycji wziê³o udzia³ ³¹cznie 82 uczestników.
Zorganizowane zosta³y porady grupowe i spotkania z zaproszonymi specjalistami ró¿nych instytucji. Ka¿da kolejna
edycja to coraz wiêcej partnerów, wydarzeñ i uczestników.

„Mama podejmuje pracê”

Celem projektu by³o wzbudzenie wœród m³odych matek
poczucia chêci aktywnego powrotu na rynek pracy jak i nabycia
umiejêtnoœci pozytywnego formu³owania oczekiwañ
wi¹¿¹cych siê z poszukiwaniem pracy. Poruszano tematykê
pouk³adania ¿ycia rodzinnego i zawodowego.
– Podczas realizacji projektu kobiety chêtnie opowiada³y
o swoich obawach zwi¹zanych z powrotem do pracy
i pogodzenia tego z wychowaniem dziecka – mówi Anita
Ka³yniuk, doradca zawodowy SUP, realizatorka projektu.
– Mamy przedstawia³y równie¿ Oczekiwania z tym zwi¹zane.
Zadawa³y pytania, dyskutowa³y i wymienia³y siê doœwiadczeniami. Wspólne uczestnictwo w projekcie na pewno pomog³o
we wzajemnym zrozumieniu swoich potrzeb – dodaje Pani
Ka³yniuk. Po zakoñczeniu szkolenia czêœæ z pañ powróci³a na
rynek pracy. Czêœæ z uczestniczek planuje otwarcie w³asnej
dzia³alnoœci gospodarczej.
– Bardzo fajne warsztaty i bogaty program. Przyznam, ¿e nie
sz³am na nie z pozytywnym nastawieniem, ale okaza³o siê, ze
zajêcia s¹ bardzo ciekawe i cieszê siê, ¿e mog³am w nich
uczestniczyæ. Obecnoœæ innych matek pomog³a we wspólnych
dyskusjach, mo¿na by³o swobodnie porozmawiaæ i wymieniæ
siê doœwiadczeniami – powiedzia³a pani Iwona – Tak naprawdê zajêcia te przybli¿y³y mnie do tego, aby podj¹æ dzia³ania

Fot.: SUP

Zakoñczy³a siê pierwsza edycja cyklu zajêæ adresowana w szczególnoœci do kobiet wychowuj¹cych
ma³e dzieci, jednoczeœnie planuj¹cych realizowaæ siê zawodowo. Projekt „Mama podejmuje pracê”
realizowa³ S¹decki Urz¹d Pracy w Nowym S¹czu.

Pani Iwona – uczestniczka projektu Mama podejmuje pracê

zmierzaj¹ce do za³o¿enia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej,
mój wniosek jest ju¿ pozytywnie rozpatrzony – doda³a.
Cykl szkoleñ realizowany by³ miêdzy 6 lipca a 28 wrzeœnia br.
Wziê³o w nim udzia³ ³¹cznie 12 matek. By³ to pierwszy cykl
realizowany przez S¹decki Urz¹d Pracy. W zwi¹zku
z pozytywnym odzewem nie wykluczone jest zrealizowanie
kolejnych edycji.
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KRONIKA GOSPODARCZA

Kronika Gospodarcza
Uczcili 100 rocznicê odzyskania niepodleg³oœci

wyró¿niaj¹ce siê wysok¹ jakoœci¹ wzornictwa w ich produktach.
W tym roku do konkursu zosta³ zg³oszony Elektryczny Zespó³
Trakcyjny IMPULS 2 produkowany przez s¹decki NEWAG. Ten
flagowy produkt NEWAG-u zosta³ nagrodzony w kategorii
Dobry Wzór – Transport i Komunikacja. Zdaniem oceniaj¹cych
Elektryczny Zespó³ Trakcyjny IMPULS 2 wyró¿nia siê
technologi¹ oraz zastosowaniem zaawansowanych rozwi¹zañ
konstrukcyjnych.

Firma Wiœniowski w Sztokholmie

Wyprodukowana przez Nowos¹decki Newag lokomotywa Dragon 2 (ET25) otrzyma³a specjalne malowanie z okazji rocznicy
100-lecia odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci – charakterystyczne bia³o-czerwone barwy oraz patriotyczne
elementy. Lokomotywa ET25 jest jedn¹ z trzech wyprodukowanych przez Newag, który realizuje wart 45 milionów z³
kontrakt dla spó³ki PKP Cargo. Dragon 2 to pierwsza elektryczna lokomotywa w Europie posiadaj¹ca szeœcioosiowe wózki
jezdniowe zgodne z Technologicznymi Specyfikami
Interoperacyjnoœci (TSI 2014). Lokomotywa zosta³a równie¿
wyposa¿ona w dodatkowy modu³ dojazdowy (silnik spalinowy)
umo¿liwiaj¹cy krótkie przejazdy na niezelektryfikowanych
liniach.

Nagroda Best of Best dla firmy Fakro
Nowos¹decki potentat w produkcji okien dachowych – firma
Fakro otrzyma³a presti¿ow¹ nagrodê ”ICONIC AWARDS 2018:
Innovative Architecture-Best of Best” za wprowadzenie na
rynek okien dachów p³askich DXW, po których mo¿na chodziæ
oraz za okna pionowe INNOVIEW. Has³em tegorocznej edycji
ICONIC AWARDS jest „Konkurs dla ca³ego œwiata architektury”. Jury konkursu wybra³o produkty firmy FAKRO ze wzglêdu
na ich innowacyjnych charakter w aspekcie architektury.
Innowacja to DNA Fakro, która jest si³¹ napêdow¹ rozwoju
firmy. Nasze produkty tworzymy z myœl¹ o komforcie ka¿dego
u¿ytkownika. Dlatego tak presti¿owa nagroda jest
uwieñczeniem naszych dzia³añ. Dodatkowo motywuje nas i naszych partnerów rynkowych do tworzenia nowatorskich
rozwi¹zañ – podsumowuje S³awomir Gawlik, Dyrektor
Marketingu Grupy FAKRO.

S³u¿¹ce bezpieczeñstwu nowe technologie pomagaj¹ce w
organizacji, firmach, s³u¿bach publicznych oraz osobom
prywatnym by³y g³ównym tematem targów SKYDD najwiêkszej tego typu imprezy odbywaj¹cej siê w krajach
skandynawskich. W tym roku swój udzia³ po raz kolejny wziê³a
równie¿ firma Wiœniowski z Wielog³owów. Specyfika imprezy
oraz wpisana polityka bezpieczeñstwa firmy Wiœniowski
zadecydowa³a, i¿ produktami prezentowanymi na targach bêd¹
systemy ogrodzeniowe. Podczas tragów zaprezentowane
zosta³y bramy V-King która zosta³a zaprezentowana w wersji
mobilnej. Przedstawione zosta³y równie¿ kompleksowe
rozwi¹zania dotycz¹ce ogrodzeñ obiektów przemys³owych,
placów i hal magazynowych w postaci bram przesuwanych PI
200 i PI 95. Targi SKYYD odbywaj¹ siê w hali
Stockholmsmassan i z roku na rok ciesz¹ siê coraz wiêksz¹
popularnoœci¹. W tym roku swoje produkty prezentowa³a ponad
250 wystawców z ca³ego œwiata.

PARK-M. nagrodzony w Meksyku!
Modernizowane przez staros¹deck¹ firmê ogrodnicz¹ PARK-M
Bulwary Xawerego Dunikowskiego we Wroc³awiu otrzyma³y
jedn¹ z najwa¿niejszych nagród ogrodniczych na œwiecie.
Tegoroczna edycja odby³a siê 8 listopada w Meksyku. PARK-M
otrzyma³ nagrodê w dwóch kategoriach: najlepszy obiekt
u¿ytecznoœci publicznej oraz najlepszy obiekt w przestrzeni
zbiorowej. – Jestem dumny, ¿e to w³aœnie my – za³oga Park-M
tworzymy miejsca w Polsce, które uwielbiaj¹ ludzie. To dziêki
naszej pracy polskie miejscowoœci zyskuj¹ przyjazne dla
mieszkañców miejsca, które czasami zostaj¹ docenione przez
Œwiat. – Nie kryje satysfakcji prezes firmy Park-M Krzysztof
Mróz. Firma Park-M, która ma swoj¹ siedzibê w Starym S¹czu i
Brzeznej istnieje od 1995 r. i zatrudnia obecnie oko³o 500 osób.
.

POLUB NAS NA
www.facebook.com/
S¹decki Rynek Pracy

Dobry wzór 2018
W instytucie Wzornictwa Przemys³owego po raz 25 zosta³y
wrêczone nagrody „Dobry Wzór”. Nagrody te przyznawane s¹
projektantom, us³ugodawcom oraz producentom za

BIE¯¥CA SYTUACJA NA RYNKU PRACY
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Bezrobocie lekko w górê
S¥DECKI URZ¥D PRACY

Raport przes³any do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Spo³ecznej z 7 listopada
2018 roku wykonany przez pracowników S¹deckiego Urzêdu Pracy wykaza³
minimalny wzrost bezrobocia w Nowym S¹czu. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych na koniec paŸdziernika wyniós³ dok³adnie 1500 osób. To o 10 osób wiêcej
ni¿ miesi¹c wczeœniej. W zestawieniu rok do roku iloœæ bezrobotnych spad³a
o 437 osób. Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu pozostaje na tym samym poziomie ju¿
od lipca i wynosi 3,2 p.. proc.
ZAREJESTROWANI

procentowy w tej grupie delikatnie wzrós³. Wsparcie w progra-

Zdecydowana wiêkszoœæ zarejestrowanych w SUP to bez-

mach aktywizacji zawodowej bêdzie wiêc w pierwszej kolejnoœci

robotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zaliczamy do nich

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 84,07 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 40 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 niepe³nosprawnych. W paŸdzierniku by³y to ³¹cznie 524 osoby.

PODJÊCIA PRACY

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

W paŸdzierniku pracê podjê³y 173 osoby bezrobotne (we

realizowanego przez SUP projektu pn. „Aktywizacja osób

wrzeœniu – 192). Zdecydowana wiêkszoœæ to podjêcia pracy nie-

w wieku 30 lat i wiêcej pozostaj¹cych bez pracy w Mieœcie

subsydiowanej (149 os.), czyli bez wsparcia ze œrodków bêd¹-

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

cych w dyspozycji Urzêdu. Ponadto 88 osób straci³o status

zaobserwowano spadek udzia³u osób bezrobotnych. Urz¹d

bezrobotnego w zwi¹zku z niepotwierdzeniem gotowoœci do

przygotowa³ dla nich wsparcie miêdzy innymi w ramach

podjêcia pracy (najczêœciej oznacza to niezg³oszenie siê do

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projekt

doradcy klienta w wyznaczonym terminie), a kolejnych 38 osób

„Aktywizacja osób m³odych pozostaj¹cych bez pracy w Mieœcie

dobrowolnie zrezygnowa³o ze statusu bezrobotnego.

Nowym S¹czu (IV)”.
Wzrós³ odsetek osób uprawnionych do pobierania zasi³ku dla
bezrobotnych. W koñcu paŸdziernika prawo do tego œwiadcze-

KOBIETY

nia mia³o 18,34 proc. ogó³u zarejestrowanych; w poprzednim

Kobiety stanowi¹ 60,74 proc. zarejestrowanych ogó³em. Udzia³

miesi¹cu – 16,85 proc. Przypomnijmy: ¿eby uzyskaæ prawo

kobiet w strukturze bezrobotnych minimalnie spad³. Kobiety

zasi³ku trzeba (w najwiêkszym uproszczeniu) przepracowaæ

stanowi¹ wiêkszy odsetek zarejestrowanych oraz wiêcej z nich

minimum 12 miesiêcy w ci¹gu osiemnastu poprzedzaj¹cych

pobiera zasi³ek dla bezrobotnych. Kobiet jest równie¿ wiêcej

datê rejestracji i osi¹gaæ w tym czasie co najmniej minimalne

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

wynagrodzenie za pracê. Charakterystyka wspó³czesnego

Szczególnie niepokoj¹ca jest statystyka d³ugotrwale bezrobot-

rynku pracy nie pozwala w wielu wypadkach na osi¹gniêcie tego

nych. Tu kobiety stanowi¹ 64,84 proc. zarejestrowanych. Udzia³

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

W paŸdzierniku pracodawcy z³o¿yli w SUP 153 oferty pracy

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

i aktywizacji zawodowej. To o 17 ofert wiêcej ni¿ We wrzeœniu

wym S¹czem pod wzglêdem potencja³u demograficznego i gos-

(136 ofert). W dniu przygotowywania materia³u, tj. 15 listopada

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 68 miejsc pracy. Wiêkszoœæ z nich zwi¹zana by³a

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

z transportem i logistyk¹, produkcj¹ i us³ugami oraz handlem.

proc.) w powiecie d¹browskim.

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

G³ówny Urz¹d Statystyczny oblicza stopê bezrobocia jako

okres próbny.

procentowy udzia³ liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludnoœci aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek

ZANIM BEZROBOTNY WRÓCI NA RYNEK

bud¿etowych, prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie obrony na-

W paŸdzierniku przygotowano indywidualne plany dzia³ania

rodowej i bezpieczeñstwa publicznego.

(IPD) dla 266 bezrobotnych. Niemal wszyscy bezrobotni
zarejestrowani w SUP realizuj¹ Indywidualny Plan Dzia³ania.
Przypomnijmy, ¿e IPD to nic innego jak nakreœlenie œcie¿ki

BEZROBOCIE W POLSCE

powrotu osoby bezrobotnej na rynek pracy, zawieraj¹cy listê

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej poinformowa-

czynnoœci, które maj¹ wykonaæ obydwie strony, zarówno

³o, ¿e w paŸdzierniku stopa bezrobocia w kraju wynios³a 5,7 proc

bezrobotny, jak i Urz¹d. IPD przygotowuj¹ doradcy klienta.

wobec 5,8 proc. w miesi¹cu wrzeœniu. Z danych podanych przez
powiatowe urzêdy pracy z rejestrów PUP nieznacznie ubywa

STOPA BEZROBOCIA W NOWYM S¥CZU

osób.

3,2 proc. – tyle wynios³a stopa bezrobocia rejestrowanego
w Nowym S¹czu w koñcu wrzeœnia 2018 r. (ostatnie dane

Z szacunkowych danych na koniec roku liczba bezrobotnych

G³ównego Urzêdu Statystycznego).

w skali kraju mo¿e wynieœæ 900 tys. osób. MRPiPS poda³o, ¿e
w paŸdzierniku w 10 województwach zanotowano spadek stopy

W stosunku do sierpnia stopa bezrobocia w Nowym S¹czu nie

bezrobocia na poziomie 0,1 – 0,2 punktu procentowego. Naj-

zmieni³a siê. W ujêciu rocznym obserwujemy natomiast

wiêkszy spadek odnotowano w województwie œwiêtokrzyskim

wyraŸny spadek – o 1,3 pkt. proc. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e po

(0,2 pkt.). Zmianom nie uleg³y w porównaniu do miesi¹ca wrze-

kolejnym spadku liczby bezrobotnych we wrzeœniu w zwi¹zku

œnia dane z 5 województw: lubelskie, lubuskie, opolskie, pomor-

z zakoñczeniem wakacji i prac sezonowch, stopa bezrobocia

skie i warmiñsko-mazurskie.

mo¿e wzrosn¹æ.
Resort przekaza³ równie¿ informacje o wzroœcie i spadku stopy
W pozosta³ych powiatach subregionu s¹deckiego, obejmuj¹ce-

bezrobocia w poszczególnych województwach. Najni¿sz¹ sto-

go trzy powiaty ziemskie: nowos¹decki, gorlicki i limanowski,

pê bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim i wy-

bezrobocie spad³o lub utrzyma³o siê na tym samym poziomie.

nosi ona 3,1 proc, najwy¿sza natomiast w województwie war-

Najwy¿sz¹ stopê bezrobocia rejestrowanego zanotowano

miñsko-mazurskim i jest to 9,9 proc. Zmieni³a siê z kolei liczba

w powiecie nowos¹deckim 7,9 proc., limanowskim – 7,7 proc.,

wolnych miejsc pracy oraz miejsc aktywizacji zawodowej,

gorlickim 5,3 proc.
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zg³aszanych do PUP w paŸdzierniku 2018 (128 tys. i wzros³a

poziom ni¿szy o 0,1 proc. Jak przed miesi¹cem. Dane dla

w porównaniu z wrzeœniem 2018 o 9,4 tys.).

Polski s¹ na rekordowym poziomie: 3,4 proc. - w ca³ej Unii
lepszy wynik maj¹ ju¿ tylko Czechy.

W paŸdzierniku odnotowano równie¿ wzrost liczny wolnych
miejsc pracy w 9 województwach. W województwie ma³o-

Œrednia dla ca³ej UE to 6,7 proc. Natomiast wœród krajów strefy

polskim oscylowa³ w przedziale 3,7 proc (wzrost o 0,3 tys.

Euro bezrobocie pozosta³o bez zmian w stosunku do sierpnia

ofert) do 56,4 proc. w województwie lubuskim (wzrost o 2,1 tys.

i wynios³o 8,1 proc.

ofert). Kolejne województwa, czyli wielkopolskie,
œwiêtokrzyskie, podlaskie, podkarpackie, ³ódzkie, lubelskie

Polska znalaz³a siê na 2. miejscu wœród krajów o najni¿szej

i kujawsko-pomorskie odnotowa³y spadek liczby wolnych

stopie bezrobocia, ze wskaŸnikiem na

miejsc pracy. Najwiêcej w województwie œwiêtokrzyskimi

W stosunku do sierpnia br. stopa bezrobocia nie zmieni³a siê.

poziomie 3,4 proc.

(spadek o 20,7 prac. tj. o 0,6 tys. ofert).

W porównaniu do wrzeœnia 2017 roku jest mniejsza o 1,5 pkt.
proc. (wynosi³a wtedy 4,8 proc.).

MRPiPS informuje równie¿, ¿e liczba bezrobotnych w koñcu
paŸdziernika wynios³a 938,5 tys. osób i w porównaniu z koñ-

Najni¿sz¹ stopê bezrobocia odnotowano w Czechach (2,3

cem wrzeœnia spad³a o 8,9 tys. osób (0,9 proc). Ogó³em liczba

proc.) oraz w Polsce i Niemczech (3,4 proc.). Najwy¿sz¹

bezrobotnych spad³a w 13 województwach. Najsilniejszy mia³

natomiast - w Grecji 18,9 proc. (dane za wrzesieñ) oraz w Hi-

miejsce w województwie wielkopolskim 1,2 tys. osób (2,3

szpanii (14,9 proc.).

proc.), mazowieckim 2,9 tys. osób. (2,1 proc.), œwiêtokrzyskim
0,9 tys. osób (2,1 proc.), œl¹skim 1,5 tys. osób (1,9 proc.). Na

Stopa bezrobocia w procentach na koniec wrzeœnia w po-

przeciwnym biegunie znalaz³y siê województwa pomorskie

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

– wzrost o 0,8 tys. osób (1,8 proc.), warmiñsko-mazurskie

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

– wzrost o 0,4 tys. osób (0,7 proc.) i zachodniopomorskie

Wielka Brytania (4,1); Rumunia (4,1); Austria (4,9); Dania (4,8);

– wzrost o 0,4 tys. osób (0,9 proc.).

Bu³garia (5,3); Luksemburg (5); Estonia (5,4); S³owenia (5,2);
Irlandia (5,4); Belgia (6,3); Szwecja (6,5); S³owacja (6,6);

BEZROBOCIE W UNII EUROPEJSKIEJ

Portugalia (6,6); Finlandia (7,2); £otwa (7,2); Cypr (7,4);

6,7 proc. - tyle, wed³ug Eurostatu, wynios³a stopa bezrobocia

Chorwacja (8,2); Francja (9,3); W³ochy (10,1); Hiszpania

we wrzeœniu 2018 roku w 28 krajach Unii Europejskiej. To

(14,9); Grecja (18,9).

Zmiany w kodeksie pracy

Chodzi o sposób zatrudniania pracownika, któremu
pracodawca mo¿e daæ maksymalnie 3 umowy na czas
okreœlony trwaj¹ce ³¹cznie nie d³u¿ej ni¿ 33 miesi¹ce. Licz¹c
od momentu wejœcia w ¿ycie ustawy jest to okres maksymalnie
do 21 listopada 2018 roku. Po tym okresie pracownik musi
otrzymaæ umowê na czas nieokreœlony. Przy liczeniu umów na
czas okreœlony nale¿y braæ pod uwagê równie¿ te umowy,
które by³y podpisane przed wejœciem w ¿ycie nowelizacji
(przed 22.02.2016 r.).

Fot.: Pixabay.com

Wkrótce wielu pracodawców bêdzie musia³o wprowadziæ zmiany, które wesz³y w ¿ycie 22 lutego 2016
roku. Mowa tutaj o ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy kodeksu pracy oraz niektórych
innych ustaw.

Kolejne wa¿ne zmiany tycz¹ siê pracowników zatrudnionych
tymczasowo. Na koniec listopada przypada termin
zakoñczenia 18-miesiêcznego limitu skierowania pracownika
tymczasowego do jednego pracodawcy. W³aœciciel firmy
³ami¹cy przepisy musi liczyæ siê z wysokimi karami
finansowymi w wysokoœci do 30 tysiêcy z³otych.
Pracownicy i pracodawcy powinni zwracaæ szczególn¹ uwagê na terminy
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Zawody publicznego zaufania

Fot.: SUP

S³u¿by mundurowe cechuje presti¿ i szacunek spo³eczny. Wielu z nas bêd¹c dzieckiem zwraca³o uwagê
na zawody szczególnego, spo³ecznego zaufania. Doskonale pamiêtamy zabawy w policjanta, wyjazdy na
akcje wymyœlonymi samochodami stra¿y po¿arnej, pojedynki ¿o³nierskie na froncie w piaskownicy.
Wszyscy wi¹¿emy pozytywne emocje z tymi zawodami – gwarantuj¹ przecie¿ stabilizacjê i bezpieczeñstwo. Wykonywanie zawodu policjanta, stra¿aka czy wojskowego to marzenie niemal ka¿dego dziecka.
Czêœæ osób realizuje owe marzenia w doros³ym ¿yciu w formie zatrudnienia, czêœæ w formie pasji.

Artyleryjski wóz dowodzenia na podwoziu ko³owym

Z okazji ods³oniêcia tablicy 194 poleg³ych w Nowym S¹czu
Strzelców Podhalañskich, którzy walczyli o odzyskanie niepodleg³oœci w latach 1918-1920, mieszkañcy miasta mieli okazjê
przyjrzeæ siê pracy i funkcjonowaniu 21. Brygady Strzelców
Podhalañskich z siedzib¹ w Rzeszowie. – Praca
w wojsku z pewnoœci¹ nie nale¿y do naj³atwiejszych. Wymagana jest dyscyplina, dobra kondycja fizyczna oraz odpowiedni
profil psychologiczny – mówi Pan Kamil, cz³onek Brygady
prezentuj¹cy sprzêt wojskowy na jednym ze stanowisk na
p³ycie Rynku. – Sprzêt, który prezentujemy dzisiaj, ma ju¿ swoje
lata. Mo¿emy go jeszcze eksponowaæ, bo nadaje siê do u¿ytku
na froncie. Jednak ten najnowoczeœniejszy, którego specyfika
oparta jest na najnowoczeœniejszej technologii
i zdalnym sterowaniu, pozostaje w bazie. Zwyk³y obywatel nie
ma do niego dostêpu – dodaje Pan Kamil.
Jak komentuje inny z przyby³ych goœci, praca w wojsku by³a
jego marzeniem od dziecka. Zawsze interesowa³ siê militariami,
nad kondycj¹ fizyczn¹ musia³ popracowaæ. – Obecnie jestem
w stanie kilka godzin maszerowaæ z plecakiem i sprzêtem,
którego waga przekracza 30 kg – mówi z dumnym uœmiechem
na twarzy. – Na pocz¹tku nie by³o tak kolorowo – dodaje
wymownie.

Zaprezentowany na p³ycie Rynku sprzêt wzbudzi³ bardzo du¿e
zainteresowanie s¹deczan. Ka¿dy mia³ okazjê za³o¿yæ kamizelkê kuloodporn¹, noktowizor, he³m, a tak¿e sprawdziæ na
w³asnych barkach wagê plecaka o pe³nym uposa¿eniu. Dodatkowo by³a mo¿liwoœæ namacalnego kontaktu z karabinami,
snajperkami, granatami, amunicj¹ czy obejrzenia od œrodka
wozów pancernych i czo³gów. Przybyli wojskowi nie zawiedli
równie¿ pasjonatów wojskowej grochówki – dla wszystkich
zainteresowanych przygotowana by³a polowa kuchnia, przed
któr¹ ustawi³a siê d³uga kolejka amatorów tego wybornego, bardzo sytego posi³ku.
21 Brygada Strzelców Podhalañskich zosta³a sformowana
w 1993 roku na bazie 5 Pu³ku Strzelców Podhalañskich oraz
odtwarzanych oddzia³ów 9 Dywizji Zmechanizowanej jako
jednostka Krakowskiego Okrêgu Wojskowego. W roku 1999
brygadê w³¹czono do Korpusu Powietrzno-Zmechanizowanego. W tym samym roku, w zwi¹zku z rozformowaniem 14
Brygady Pancernej, do sk³adu 21 BSP w³¹czono: dwa bataliony
czo³gów z ¯urawicy, dywizjony artylerii przeciwpancernej,
samobie¿nej i rakietowej z Jaros³awia oraz polsko-ukraiñski
Batalion Si³ Pokojowych z Przemyœla. Od 1 lipca 2000 roku bry-
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gada by³a podporz¹dkowania dowódcy 1 Dywizji Zmechanizowanej.

Fot.: SUP

Wojskowa grochówka cieszy³a siê ogromn¹ popularnoœci¹

Zawody szczególnego zaufania – policjant, stra¿ak czy wojskowy – z pewnoœci¹ wymagaj¹ zaanga¿owania, kondycji,
odpowiednich warunków. Dodatkowo spe³niaj¹ bardzo wa¿n¹
rolê – daj¹ poczucie bezpieczeñstwa i stabilizacji w spo³eczeñstwie, w zamian oferuj¹c pracê stabiln¹ i dobrze p³atn¹.
Planuj¹c swoj¹ przysz³oœæ lub myœl¹c o zmianie pracy, warto
zwróciæ na nie szczególn¹ uwagê.

Stanowisko z karabinami, snajperkami, granatnikami

Ogólnopolski Tydzieñ Kariery w Nowym S¹czu

Wydarzenie jest cykliczne i odbywa siê ju¿ od 10 lat. Polega
ono g³ównie na zorganizowaniu przez ró¿ne instytucje fachowego wsparcia, poprzez zorganizowanie szeregu warsztatów
i szkoleñ maj¹cych na celu podnoszenie kompetencji zawodowych osób chc¹cych podj¹æ zatrudnienie czy te¿ podnieœæ
swoje kwalifikacje. Ciekawe tematy mog¹ znaleŸæ te¿ doradcy
zawodowi czy np. osoby pracuj¹ce w instytucji ucz¹cej.
W ramach OTK w tym roku w S¹deckim Urzêdzie Pracy odby³o
siê wydarzenie pn. „Maluch czy mercedes? CV, które pomo¿e
Ci zdobyæ pracê – podstawowe za³o¿enia jak pisaæ poprawne
CV” oraz „Maluch czy mercedes? CV, które pomo¿e Ci zdobyæ
pracê marzeñ – wy¿szy poziom zaawansowania”. Uczestnikiem warsztatów mog³y byæ ka¿dy zainteresowany, nie tylko
zarejestrowane w S¹deckim Urzêdzie Pracy. – Podczas zajêæ
uczestnicy nauczyli siê poprawnie stworzyæ w³asne CV oraz
poznali techniki pisania listu motywacyjnego. By³y to równie¿
spotkania informacyjne dotycz¹ce us³ug i instrumentów Rynku
Pracy realizowanych w S¹deckim Urzêdzie Pracy – powiedzia³a Anita Ka³yniuk, doradca zawodowy w S¹deckim
Urzêdzie Pracy.
Ponadto poruszano tematykê umiejêtnego budowania marki
osobistej, która jest przydatn¹ zdolnoœci¹ np. podczas
rozmowy kwalifikacyjnej. By³y to spotkania informacyjne
dotycz¹ce us³ug po³¹czone z warsztatami zwi¹zanymi z pisaniem listu motywacyjnego.

Fot.: SUP

W S¹deckim Urzêdzie Pracy realizowano kolejn¹ edycjê Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK).
W tym roku inicjatywa odbywa³a siê pod has³em: „B¹dŸ architektem swojego szczêœcia!”. Akcja objêta
by³a patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Uczestnicy warsztatów w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

Ogólnopolski Tydzieñ Kariery debiutowa³ w 2009 roku. Zainteresowanie by³o tak du¿e, ¿e spowodowa³o to stworzenie
cyklicznych inicjatyw. S¹decki Urz¹d Pracy od lat czynnie
w³¹cza siê w organizacjê tego wydarzenia. W tegorocznej
edycji, w Nowym S¹czu wziê³o udzia³ ³¹cznie 142 uczestników,
w tym 39 osób w S¹deckim Urzêdzie Pracy.
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CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
w Nowym S¹czu
zaprasza do korzystania ze swoich us³ug

