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I.
1.

CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNA

I EKONOMICZNA MIESZKA CÓW NOWEGO S CZA
Dane ogólne
1.1. Ludno

Liczba mieszka ców Nowego S cza (według danych GUS) na dzie 31.12.2016 r.
wynosiła 83 993 osoby, w tym 43 856 kobiet i w porównaniu z poprzednim rokiem
zwi kszyła si o 90 osób (0,1%). Kobiety stanowiły 52,2% ogólnej liczby mieszka ców.
Pomimo ujemnego salda migracji na pobyt stały, dzi ki zwi kszonej liczbie urodze , liczba
ludno ci w ostatnich latach systematycznie ro nie. Nale y zauwa y jednak, e nawet
wi ksza liczba urodze nadal nie gwarantowała prostej zast powalno ci pokole .
Współczynnik feminizacji w 2016 roku pozostał bez zmian. W omawianym okresie
wyniósł on 109 kobiet na 100 m czyzn. Wysoki współczynnik feminizacji jest
charakterystyczny dla miast (np. w Krakowie na 100 m czyzn przypada 114 kobieta
w Tarnowie - 112). Dla porównania w województwie małopolskim na 100 m czyzn
przypada 106 kobiet. Kobiety stanowiły 52,2% ogólnej liczby mieszka ców Nowego S cza.1

W roku 2016 w porównaniu z 2015 roczny rzeczywisty przyrost ludno ci wyniósł 90
osób, co było spowodowane głównie dodatnim przyrostem naturalnym wynosz cym 237 osób
(978 urodze , 741 zgonów). Saldo migracji stałych było ujemne i wynosiło minus 236 osób,
czyli o tyle liczba wyje d aj cych na stałe przewy szyła liczb przybywaj cych do miasta na
pobyt stały. Według danych GUS w 2016 r. w Nowym S czu zameldowało si na pobyt stały
545 osób, a jednocze nie z pobytu stałego wymeldowało si 781 osób.

1

Informator statystyczny – Miasto Nowy S cz 2017
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Osoby w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) w liczbie 15 734, stanowiły
18,7% ogółu ludno ci miasta Nowego S cza i w stosunku do ubiegłego roku ich udział
pozostał na niezmienionym poziomie. Kolejny rok z rz du nast pił spadek udziału, tym razem
o 0,6 pkt proc. w ród osób w wieku produkcyjnym (18-59/64 lat) z poziomu 62,1% do
poziomu 61,5%. Ł czna liczba osób w wieku produkcyjnym wyniosła 51 622 osoby i była
o 444 osoby ni sza ni rok wcze niej. Ostatnia grupa osób, poddana analizie to osoby
w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat i wi cej), którzy na koniec 2015 roku stanowi 19,8%
mieszka ców, a ich liczba wynosiła 16 637 osób. Udział tej grupy w uj ciu rocznym
zwi kszył si o 0,6 pkt proc i niestety jest to ju kolejny rok nieprzerwanego wzrostu udziału
tej grupy. Kształtowanie si struktury ludno ci miasta według ekonomicznych grup wieku
wskazuje na niekorzystne tendencje - spadek udziału osób w wieku produkcyjnym przy
jednoczesnym wzro cie udziału osób w wieku poprodukcyjnym. Zgodnie z prognozami
zjawisko to b dzie si pogł bia w latach nast pnych.

W 2016 roku współczynnik obci enia demograficznego, czyli stosunek liczby osób,
które s nieaktywne lub biernie zawodowo (osoby w wieku nieprodukcyjnym,
tj. dzieci w wieku 0-14 lat i osoby w wieku 60/65 lat i wi cej) do liczby osób b d cych
w wieku produkcyjnym (15-59/64 lata) wyniósł 62,7% i był wy szy o 1,6 pkt proc.
od stanu na koniec 2015 roku. Wielko ww. współczynnika wskazuje, e na 100 osób
w wieku produkcyjnym przypada blisko 63 osoby w wieku nieprodukcyjnym.
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1.2. Podmioty gospodarki narodowej
W województwie małopolskim według stanu w ko cu grudnia 2016 r.w rejestrze
REGON zarejestrowanych było 371,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 2,0%
wi cej ni przed rokiem. Sektor prywatny skupiał 359,9 tys. podmiotów, tj. 97,0% ogólnej ich
liczby, a sektor publiczny 7,9 tys. W porównaniu z ko cem 2009 r. w województwie
małopolskim liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wzrosła o 18,2%, głównie
dzi ki rozwojowi sektora prywatnego.
Ponad połowa podmiotów prowadziła działalno w nast puj cych sekcjach PKD:
handel, naprawa pojazdów samochodowych (23,8% podmiotów), budownictwo (13,7%),
działalno profesjonalna, naukowa i techniczna (9.9%) oraz przetwórstwo przemysłowe
(9,7%). Wy ej wymienione trzy sekcje skupiały ł cznie 57% firm. Podmioty sektora
publicznego działały przede wszystkim w sekcjach PKD, takich jak: edukacja (56,6% ogółu
podmiotów sektora publicznego), obsługa rynku nieruchomo ci (11,2%) oraz administracja
publiczna i obrona narodowa, obowi zkowe zabezpieczenia społeczne (9,0%).
W ko cu 2016 r. w rejestrze REGON było zarejestrowanych 9 750 podmiotów
gospodarki narodowej z terenu Nowego S cza (bez osób prowadz cych gospodarstwa
indywidualne w rolnictwie). Liczba podmiotów wzrosła o 0,7% (68), a w całym 2016 roku do
ewidencji wpisano 812 nowych podmiotów gospodarczych. Jednocze nie z ewidencji
wyrejestrowano 734 podmioty. Podobnie jak w ubiegłym roku najwi ksz rotacj cechowały
si sekcje PKD, takie jak: handel, naprawa pojazdów samochodowych, budownictwo,
działalno profesjonalna, naukowa i techniczna.

Sektor prywatny skupiał 9 472 podmioty gospodarki narodowej, tj. 97,1% z ogólnej
ich liczby. W porównaniu ze stanem z ko ca poprzedniego roku ich liczba zwi kszyła si
o 59, tj. 0,6 pkt proc. Do sektora publicznego nale ało 215 podmiotów gospodarki narodowej
tj. o 1 podmiot wi cej ni w roku ubiegłym.
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Według Polskiej Klasyfikacji Działalno ci w ko cu grudnia 2016 r. najwi cej
podmiotów prowadziło działalno zaliczan do sekcji takich, jak: handel, naprawa pojazdów
samochodowych (2385 - 24,5%), działalno profesjonalna, naukowa i techniczna (1159 11,9%), budownictwo (1037 - 10,6%), pozostała działalno usługowa (815 podmioty 8,36%) oraz przetwórstwo przemysłowe (762 - 7,8%).

W ród podmiotów sektora prywatnego funkcjonowało 6807 osób fizycznych
prowadz cych działalno gospodarcz (71,9%). W stosunku do poprzedniego roku liczba
osób fizycznych prowadz cych działalno gospodarcz zmniejszyła si o 5. Liczba spółek
handlowych wyniosła 913 i wzrosła w uj ciu rocznym o 37. Liczba spółek z udziałem
kapitału zagranicznego wzrosła o 7 (9,5%), a liczba spółdzielni wyniosła 32, czyli tyle samo
co przed rokiem. Liczba fundacji działaj cych na terenie Nowego S cza wzrosła
o 3 a towarzysze i organizacji społecznych o 14 w porównaniu z 2015 rokiem.
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PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE
W REJESTRZE REGON WG SEKTORÓW WŁASNO CIOWYCH
- stan na 31 XII 2016 r.

Wg danych GUS wska nik przedsi biorczo ci2 w Nowym S czu wzrósł na przestrzeni
roku z 1154 w 2015 r. do 1161 w 2016 r. Dla porównania wska nik ten w omawianym
okresie w Krakowie i Tarnowie wyniósł odpowiednio: 1758 i 1039 a dla małopolski wynosił
1097.

2

Wska nik podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludno ci. ródło: Główny Urz d
Statystyczny
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PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE
W REJESTRZE REGON WG SEKCJI PKD 2007
- stan na dzie 31.XII.2016 r.

1.3. Rynek pracy na terenie miasta Nowego S cza
Rynek pracy kształtowany jest poprzez poda oraz popyt na prac . Poda na prac to
zasób siły roboczej - ogół osób ju pracuj cych b d poszukuj cych zatrudnienia za okre lon
płac . Popyt na prac to zgłaszanie przez pracodawców zapotrzebowanie na prac , czyli
liczba osób, któr pracodawcy gotowi s zatrudni , oferuj c okre lone wynagrodzenie. Rynek
pracy nale y do jednej z najwa niejszych kategorii ekonomicznych i cho nie ró ni si od
innych rynków, to wyst powanie czynnika ludzkiego stawia go w roli priorytetowej. Bez
wzgl du na sposób rozumienia rynku pracy przedmiotem transakcji jest wiadczenie pracy,
a tak e ci le zwi zana z ni płaca, warunki pracy i czas pracy. Według danych na koniec
2016 roku w Nowym S czu liczba pracuj cych wzrosła o 1202 i wynosiła 32 960 osób.
Wska nik dynamiki wzrostu r./r. wyniósł 103,8% i był najwy szy w ostatnich latach.
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W ród osób pracuj cych m czy ni stanowili 53,3% ogółu grupy (17 565 osób),
a kobiety 46,7% (15 395 osób). Odsetek pracuj cych kobiet po ubiegłorocznym wzro cie
zmniejszył si o 0,5 pkt proc. w skali roku. Na tle województwa małopolskiego, gdzie kobiety
stanowi ponad połow wszystkich pracuj cych (50,8%) wska nik ten, kształtuje si dosy
niekorzystnie. Najwi cej, bo 35,1% osób pracowało w sektorze przemysłowym obejmuj cym
przemysł i budownictwo. Sekcja handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport
i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja skupiała
ponad 30% ogółu pracuj cych, natomiast w administracji publicznej i obronie narodowej,
obowi zkowych zabezpieczeniach społecznych oraz w edukacji pracowało ł cznie 6,7 tys.
osób (czyli 20,5% ogółu). W ochronie zdrowia pracowało 2,1 tys. osób, (tj. 6,5%), a sekcja
działalno
finansowa i ubezpieczeniowa oraz obsługa rynku nieruchomo ci dawała
zatrudnienie dla 1,1 tys. osób, (tj. 3,4% ogółu pracuj cych).
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2.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce i Nowym S czu

Definiuj c stop bezrobocia, okre lamy j jako stosunek osób bezrobotnych do liczby
ludno ci aktywnej zawodowo. W ko cu grudnia 2017 roku stopa bezrobocia w kraju wyniosła
6,6%, co oznacza spadek o 1,7 pkt proc. w porównaniu z grudniem 2016 r. Najwi kszy, bo a
1.3% spadek stopy bezrobocia był widoczny w pierwszym półroczu, natomiast co nale y
zaznaczy tylko dwa miesi ce – stycze i grudzie przyniosły wzrost stopy bezrobocia. We
wszystkich pozostałych miesi cach roku stopa spadała lub jak to miało miejsce w okresie
letnim utrzymywała si na stałym poziomie.

Polskie bezrobocie ma charakter wyra nie regionalny, wynika to struktury
demograficzno - zawodowej mieszka ców oraz popytu na sil robocza. Najni sza stopa
bezrobocia notowana jest w województwach: wielkopolskim (3,7%), l skim (5,2%),
małopolskim (5,4%), pomorskim (5,5%) oraz w mazowieckim (5,6%), natomiast najwy sza
w województwach: warmi sko-mazurkim (11,7%), kujawsko-pomorskim (10,0%),
podkarpackim (9,7%), lubelskim (8,8%), wi tokrzyskim (8,8%) oraz zachodniopomorskim
(8,7%). W 2017 roku we wszystkich województwach nast pił spadek stopy bezrobocia
rejestrowanego.
W Nowym S czu stopa bezrobocia na dzie 31.12.2016 r. wynosiła 4,1%, była wi c
ni sza o 2,5% od redniej w kraju i w skali roku obni yła si o 2,2 pkt proc. Stopa bezrobocia
w Nowym S czu kształtowała si na ni szym poziomie ni w Małopolsce, powiecie
nowos deckim czy podregionie nowos deckim, gdzie odpowiednio wynosiła ona 5,4%
(spadek o 1,3 pkt proc.), 8,7% (spadek o 1,8 pkt proc.) i 7,2% (spadek o 1,9 pkt proc.) Poni ej
zamieszczono wykres przedstawiaj cy porównanie stopy bezrobocia w kraju, województwie
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małopolskim, Nowym S czu, powiecie nowos deckim, podregionie nowos deckim oraz
tabel obrazuj ca kształtowanie si stopy bezrobocia w poszczególnych miesi cach 2017
roku.

M-ce

Polska

Woj.

Miasto

Powiat

Podregion

Małopolskie

Nowy S cz

Nowos decki

nowos decki

Stycze

8.5

6.8

6.4

10.6

9.4

Luty

8.4

6.7

6.1

10.4

9.2

Marzec

8.0

6.4

5.7

9.9

8.7

Kwiecie

7.6

6.1

5.1

9.3

8.1

Maj

7.3

5.9

4.8

9.1

7.8

Czerwiec

7.0

5,6

4.5

8.8

7.5

Lipiec

7.0

5.6

4.4

8.7

7.4

Sierpie

7.0

5.6

4.5

8.7

7.4

Wrzesie

6.8

5.5

4.4

8.7

7.4

Pa dziernik

6.6

5.3

4.2

8.5

7.1

Listopad

6.5

5.3

4.1

8.6

7.1

Grudzie

6,6

5,4

4,1

8,7

7,2

Analizuj c kształtowanie si stopy bezrobocia w Nowym S czu na przestrzeni 2017
roku, zauwa amy jej dynamiczny spadek z wyj tkiem lipca i sierpnia, kiedy ustabilizowała
si ona na poziomie 7.0%. Pozostałe miesi ce roku przynosiły spadki, a dwa najwy sze
przypadły na marzec i kwiecie .
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3.

Poziom i dynamika bezrobocia w Nowym S czu

Liczba bezrobotnych w Mie cie Nowym S czu według stanu na dzie 31.12.2017 r.
wyniosła 1 919 osób, w tym 1092 kobiety (56,9%) i w porównaniu z grudniem 2016 r. spadła
o 958 osób. Niepokoj cym zjawiskiem jest wzrost udziału bezrobotnych kobiet, który
w okresie ostatniego roku zwi kszył si o 2,2%.

W 2017 r. w S deckim Urz dzie Pracy zarejestrowano 4404 osoby bezrobotne,
a wyrejestrowano 5 362 osoby, co w konsekwencji spowodowało wspomniany wy ej spadek
liczby bezrobotnych zarejestrowanych w S deckim Urz dzie Pracy.

Podobnie jak rok wcze niej wi kszo rejestruj cych si w 2017 roku stanowiły osoby
poprzednio pracuj ce (87%), a pozostałe 13% osób rejestruj cych si w SUP stanowiły osoby
dotychczas niepracuj ce. Zaobserwowali my, e najwi kszy udział w strukturze osób, które
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zarejestrowały si w omawianym okresie zajmuj osoby do 30. roku ycia (43,9%) oraz
długotrwale bezrobotni (26,2%). Na koniec roku 299 bezrobotnych (15,6%) posiadało
ustalone prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

*Uwaga: w/w osoby mog nale e do kilku kategorii równocze nie
Z ewidencji osób bezrobotnych w 2017 r. wył czono ogółem 5362 osoby, tj. o 277
osób mniej ni w roku poprzednim. Najwi cej osób zostało wyrejestrowanych w kwietniu
(587 osób), a najmniej w sierpniu (331 osób). Najwi kszy odpływ z rejestru bezrobotnych
odnotowano w okresie od lutego do czerwca oraz we wrze niu i pa dzierniku.
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Poni ej przedstawiono struktur wykre le z ewidencji w 2017 r. ze wzgl du na
powód wył czenia. Najcz stsz przyczyna utraty statusu bezrobotnego było podj cie pracy
(45,9%), w tym głównie niesubsydiowanej oraz niepotwierdzenie gotowo ci do pracy
(22,7%). W 2017 roku zaobserwowano te zwi kszon liczb dobrowolnych rezygnacji ze
statusu osoby bezrobotnej (635 – 11,8%) oraz w zwi zku ze zmian ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpiecze Społecznych obni aj c wiek emerytalny, wi ksza liczba
osób utraciła status osoby bezrobotnej z uwagi na jego osi gni cie.
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STRUKTURA WYKRE

LE Z EWIDENCJI W 2017 R.

- ze wzgl du na powód wył czenia
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4.

Struktura osób bezrobotnych zarejestrowanych
– stan z dnia 31 grudnia 2017 r.

W tej cz ci opracowania została zaprezentowana struktura osób bezrobotnych ze
wzgl du na podstawowe charakterystyki takie jak: płe , wiek, wykształcenie, sta pracy, czas
pozostawania bez pracy, posiadany zawód i kwalifikacje zawodowe, posiadanie prawa do
zasiłku oraz ustalony profil pomocy. Prezentowane dane dotycz wielko ci wg stanu na dzie
31 grudnia 2017 r.

Kobiety stanowi blisko 57% osób zarejestrowanych w S deckim Urz dzie Pracy.
Wg stanu na dzie 31.12.2017 r. liczba bezrobotnych kobiet wynosiła 1 092, a ich udział
w ogólnej liczbie bezrobotnych wzrósł w ci gu roku o 2,2%. Podobna tendencja
obserwowana jest równie w skali kraju i województwa gdzie udział zarejestrowanych kobiet
na koniec roku wynosił odpowiednio 55,0% i 56,3%.
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Analizuj c struktur wiekow osób zarejestrowanych w S deckim Urz dzie Pracy,
mo na zauwa y ,
e najliczniej reprezentowan
grup
były osoby w wieku
25-34 lata oraz 35-44 lata. Grupy te stanowiły odpowiednio 30 i 23% ogólnej liczby
bezrobotnych. Najmłodsza grupa bezrobotnych (18-24 lata) stanowiła 10%, a osoby powy ej
55. roku ycia 18% (wzrost o 1,3 pkt proc.) ogółu bezrobotnych. W strukturze osób
bezrobotnych na przestrzeni ostatnich lat daje si zauwa y spadek udziału osób w wieku
18-24 lata oraz wzrost udziału osób po 55. roku ycia.

W ród osób zarejestrowanych w S deckim Urz dzie Pracy przewa ały osoby
z wykształceniem policealnym i rednim zawodowym (25%), wy szym (23%) oraz
zasadniczym zawodowym (22%). Osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poni ej stanowiły
19% ogółu bezrobotnych, a najni szy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem rednim
ogólnokształc cym ( 11,0%). Nale y zauwa y znaczny, bo 4,5% wzrost udziału osób
z wy szym wykształceniem oraz spadek o 3,2% udziału osób z wykształceniem zasadniczym
zawodowym.
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Wg stanu na 31.12.2017 r. 11% zarejestrowanych bezrobotnych nie posiadało
wcze niej kontaktu z rynkiem pracy. Dotyczyło to, co 9- go bezrobotnego. Nale y przy tym
zaznaczy , e w porównaniu ze stanem z 2015 roku udział osób nieposiadaj cych sta u pracy
zmniejszył si o 1,7 pkt proc. Najwi ksza liczba osób legitymowała si sta em pracy od 1 do
5 lat (23%), natomiast najmniej osób posiadało sta pracy 30 lat i wi cej - 60 osób, co
stanowiło 3% ogólnej liczby bezrobotnych.

W strukturze bezrobotnych ze wzgl du na czas pozostawania bez pracy najliczniejsze
grupy stanowiły osoby pozostaj ce bez pracy od 1 do 3 miesi cy - 20% ogółu
zarejestrowanych oraz pozostaj ce bez pracy przez okres 3-6 miesi cy i powy ej 24 miesi cy
maj ce 18% udziały w ogóle zarejestrowanych. Osoby pozostaj ce bez pracy przez mniej ni
miesi c oraz w okresie 6-12 miesi cy posiadały 15% udział w strukturze bezrobotnych,
natomiast najmniejszy udział stanowiły osoby bezrobotne pozostaj ce bez pracy przez okres
12-24 miesi ce – 14%. Szczególnie istotny jest spadek udziału osób pozostaj cych bez pracy
powy ej 12 miesi cy, który w 2017 roku wyniósł 5,3%.
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STRUKTURA BEZROBOTNYCH WG RODZAJU DZIAŁALNO

CI

OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY

Liczba
bezrobotnych

% udział w ogólnej
liczbie bezrobotnych

1919

100%

Rolnictwo, le nictwo, łowiectwo i rybactwo

20

1,04%

Górnictwo i wydobywanie

3

0,16%

Przetwórstwo przemysłowe

298

15,53%

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczn , gaz i
par wodn i powietrze do układów klimatyzacji

2

0,10%

Dostawy wody, gospodarowanie ciekami
i odpad. oraz działalno zwi zana z rekultywacj

25

1,30%

Budownictwo

156

8,13%

Handel hurt. i detal.; naprawa pojazdów samochód.,
wł czaj c motocykle

415

21,63%

Działalno zwi zana z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi

79

4,12%

Transport i gospodarka magazynowa

48

2,50%

Informacja i komunikacja

25

1,30%

Działalno

finansowa i ubezpieczeniowa

37

1,93%

Działalno

zwi zana z obsług rynku nieruchomo ci

14

0,73%

Działalno profesjonalna naukowa
i techniczna

72

3,75%

Działalno w zakresie usług administrowania
i działalno wspieraj ca

87

4,53%

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowi zkowe
zabezpieczenie społecznie

46

2,40%

Edukacja

43

2,24%

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

81

4,22%

Działalno
i rekreacj

41

2,14%

116

6,04%

Gospodarstwa domowe zatrudniaj ce pracowników
gospodarstwa domowe produkuj ce wyroby
i wiadcz ce usługi na własne potrzeby

9

0,47%

Organizacje i zespoły eksterytorialne

0

0,00%

Działalno

niezidentyfikowana

80

4,17%

Dotychczas niepracuj cy

222

Sektor
Ogółem

zwi zana z kultur rozrywk

Pozostała działalno

usługowa

11,57%

Spo ród bezrobotnych pozostaj cych w rejestrze S deckiego Urz du Pracy na dzie
31.12.2017 r. najwi cej osób rejestrowało si po utracie zatrudnienia w sektorach handel
hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych wł czaj c motocykle – 415 osób
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(21,63%) oraz przetwórstwo przemysłowe – 298 osób (15,53%). Osoby dotychczas
niepracuj ce stanowiły 11,57% ogółu zarejestrowanych na koniec roku, a ich udział
zmniejszył si w stosunku do 2016 roku o 0,7% pkt proc.
STRUKTURA BEZROBOTNYCH WG NAJLICZNIEJ REPREZENTOWANYCH ZAWODÓW
wg stanu na 31.12.2017 r.
Zawód

Liczba bezrobotnych

Bez zawodu

213

Sprzedawcy ró nych specjalno ci

162

Technik ekonomista

66

Kucharz

57

lusarz

36

Krawiec

35

Mechanik pojazdów samochodowych

34

Technik mechanik

33

Fryzjer

31

Murarz

31

Technik budownictwa

30

Pomocniczy robotnik budowlany

26

Specjalista do spraw marketingu i handlu

25

Sprz taczka biurowa

25

Pozostali specjali ci do spraw zarz dzania i organizacji

21

Technik prac biurowych

19

Ekonomista

18

Stolarz

18

Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych,
hotelowych i turystycznych

17

Kelner

17

Specjalista administracji publicznej

16

Cukiernik

15

Technik ywienia i gospodarstwa domowego

14

Najliczniej reprezentowan grup zawodow w ród zarejestrowanych w S deckim
Urz dzie Pracy na koniec 2017 roku byli: sprzedawcy - 162 osoby, technicy ekonomi ci - 66
osób, kucharze - 57 osób, lusarze - 36 osób, krawcy - 35 osób i mechanicy pojazdów
samochodowych - 34 osoby.
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Prawo do zasiłku wg stanu na dzie 31 grudnia 2017 roku posiadało 299 osób, tj.
15,6% ogółu bezrobotnych. Analizuj c powy szy wykres, zauwa y mo na, e liczba osób
z prawem do zasiłku spadała proporcjonalnie do spadku ogólnej liczby zarejestrowanych
bezrobotnych. Najni szy udział uprawnionych do zasiłku był obserwowany w miesi cach
jesiennych (wrzesie , pa dziernik - poni ej 15,0% ogółu bezrobotnych).

Na koniec 2017 r. 1910 zarejestrowanych osób bezrobotnych miało ustalony profil
pomocy. Najwi cej bezrobotnych to osoby, dla których ustalony został II profil pomocy 1 297 osób (67,9%), nast pnie osoby, którym ustalono III profil pomocy - grupa 565 osób
(29,6%) oraz osoby z ustalonym I profilem pomocy, których było 48 (2,5%).
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5. Struktura osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy
W strukturze osób zarejestrowanych w 2017 roku nadal utrzymuje si wysoki udział
osób b d cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w rozumieniu art. 49 ustawy
o promocji zatrudnienia). Charakterystycznym jest równie to, e znaczna cz
osób nale y
do kilku kategorii równocze nie, np. oprócz tego, e jest osob powy ej 50 roku ycia,
to jednocze nie jest osob długotrwale bezrobotn , niepełnosprawn , czy korzystaj c
ze wiadcze pomocy społecznej.

31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017

dziecko niepełnosprawne do

Posiadaj ce co najmniej jedno

dziecko do 6 roku ycia
*

*

370

45,8 %

*

20,0 %

*

*

7,5 %

2435

*

1044

*

*

368

50,4 %

*

21,6 %

*

*

7,6 %

2245

*

940

*

*

346

56,3 %

*

23,6 %

*

*

8,7 %

1816

1050

902

698

4

295

52,4 %

30,3%

26,0 %

20,2%

0,1%

8,5 %

1510

761

788

640

5

243

52,5%

26,5%

27,4%

22,2%

0,2%

8,4%

922

497

538

443

4

195

48%

25,9%

28,0%

23,1

0,2%

10,2

Niepełnosprawni

984

18 roku ycia

*

50 roku ycia

2257

Powy ej

Do 30 roku ycia

dzie :

Długotrwale bezrobotni

Stan na

Posiadaj ce co najmniej jedno

Kształtowanie si liczby oraz udziału w strukturze wybranych grup bezrobotnych
znajduj cych si w szczególnej sytuacji na rynku pracy w okresie od grudnia 2012 r. do
grudnia 2017 r. wg stanu na 31.12 przedstawia poni sza tabela:

Ogółem

4928
4833
3987
3463
2877
1919

* katalog kategorii osób zaliczanych do znajduj cych si w szczególnej sytuacji na rynku
pracy (art. 49 ustawy) w 2014 r. uległ zmianie w zwi zku z nowelizacj ustawy.
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Najliczniejsz grup osób w strukturze bezrobotnych stanowi osoby długotrwale
bezrobotne. Ich udział wg stanu na dzie 31.12.2017 r. wynosił 48% i zmniejszył si o 4,5 pkt
proc. w stosunku do poprzedniego roku. Liczba osób w tej kategorii zmniejszyła si o 588, co
jest bardzo istotne, z uwagi na to, e długotrwałe bezrobocie jest zjawiskiem bardzo
negatywnym, stwarza bowiem zagro enie wykluczenia społecznego, zmniejsza szanse na
znalezienie pracy, a tym samym powoduje degradacj materialn i społeczn jednostki oraz
jej rodziny. Osoby długo pozostaj ce bez pracy w wielu przypadkach staj si tak e klientami
pomocy społecznej.
W stosunku do poprzedniego roku w strukturze bezrobotnych nast pił spadek osób
powy ej 50 roku ycia (o 250 osób) przy jednoczesnym wzro cie ich udziału (o 0,6 pkt
proc.). Taka tendencja utrzymuje si ju od dłu szego czasu. Równocze nie odnotowano
spadek udziału osób do 30 roku ycia o 0,6 pkt proc. (tj. o 264 osoby). W 2017 roku
zmniejszyła si tak e liczba osób niepełnosprawnych posiadaj cych status bezrobotnego
o 48 osób, przy jednoczesnym wzro cie ich udziału w ogólnej strukturze o 1,8 pkt proc.
Aktualnie 1 na 10 osób bezrobotnych posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawno ci
W porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowali my spadek liczby osób posiadaj cych
co najmniej jedno dziecko do 6 roku ycia o 197 osób, przy jednoczesnym wzro cie ich
udziału w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w S deckim Urz dzie Pracy o 0,9
pkt. proc.
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6. Niepełnosprawni na rynku pracy
Na koniec 2017 roku w ewidencji S deckiego Urz du Pracy zarejestrowanych było
195 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawno ci oraz 53 osoby niepełnosprawne
zarejestrowane jako poszukuj ce pracy niepozostaj ce w zatrudnieniu.
W stosunku do poprzedniego roku liczba bezrobotnych niepełnosprawnych
zmniejszyła si o 48 osób, a ich udział procentowy w ogólnej liczbie bezrobotnych wzrósł o
1,8 pkt. proc. z poziomu 8,4% do 10,2%. Na przestrzeni roku o 4 zmniejszyła si liczba osób
niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukuj cy pracy.
Poni ej została przedstawiona prezentacja podstawowych struktur zarejestrowanych
osób bezrobotnych niepełnosprawnych wg stanu na dzie 31.12.2017 r.

W ród zarejestrowanych bezrobotnych z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawno ci
przewa aj , podobnie jak rok wcze niej, m czy ni. W stosunku do poprzedniego roku ich
udział wzrósł o 1,3% i wynosił na koniec roku 52,3% ogółu zarejestrowanych
niepełnosprawnych. Nale y zauwa y , e sytuacja w analizowanej grupie kształtuje si
odmiennie ni ma to miejsce w ogólnej strukturze, gdzie przewa aj cy jest udział kobiet.
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Najwi cej osób niepełnosprawnych – 29,7% znajduje si w przedziale wiekowym
55-59 lat. W sytuacji, gdy w ogólnej strukturze bezrobotnych osoby powy ej 45. roku ycia
stanowiły 36,3%, to w ród niepełnosprawnych odsetek ten stanowił a 69,7%.

Najwi cej osób legitymowało si wykształceniem zasadniczym zawodowym (37%),
policealnym i rednim zawodowym (29%) oraz podstawowym i niepełnym podstawowym
(18%). Wykształcenie rednie ogólnokształc ce posiadało 16 osób (8%), a wy sze
wykształcenie posiadało 6% analizowanej grupy. Tylko 2% ogółu bezrobotnych
niepełnosprawnych stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym.
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Kolejny rok z rz du obserwujemy spadek udziału bezrobotnych niepełnosprawnych,
które nie miały do tej pory kontaktu z rynkiem pracy. Na dzie 31 grudnia 2017 r. 8% osób
z tej grupy nie posiadało sta u pracy i był to odsetek ni szy o 2,3 pkt proc. od analogicznego
okresu ub. roku oraz 4,3 pkt proc. ni 2 lata temu. Najwi ksz grup w ewidencji
bezrobotnych niepełnosprawnych stanowiły osoby ze sta em pracy wynosz cym od 10 do 20
lat -24% oraz od 20 do 30 lat - 21%. Osoby ze sta em pracy od roku do 5 lat stanowiły 17%
analizowanej grupy, 13% niepełnosprawnych to osoby ze sta em pracy 5-10 lat, a osoby,
które pracowały krócej ni rok miały 14% udział w strukturze. Najmniej, bo tylko 6 osób
(3%) posiadało wi cej ni 30-letni sta pracy.
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W strukturze bezrobotnych niepełnosprawnych wg czasu pozostawania bez pracy
najliczniejsz grup stanowiły osoby pozostaj ce w ewidencji powy ej 24 miesi cy. Odsetek
ten wynosił 39% (76 osób) i był zdecydowanie wy szy ni w ogólnej strukturze
bezrobotnych, co wskazuje na wi ksze trudno ci z podj ciem zatrudnienia przez osoby
niepełnosprawne. Nale y jednak zaznaczy , e w stosunku do 2016 roku udział
niepełnosprawnych pozostaj cych bez pracy przez okres powy ej 24 miesi cy zmniejszył si
o 0,9 pkt. proc.
STRUKTURA BEZROBOTNYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WG RODZAJU NIEPEŁNOSPRAWNO CI

% udział w ogólnej
Rodzaj niepełnosprawno ci

Liczba bezrobotnych

liczbie bezrobotnych
niepełnosprawnych

Upo ledzenie umysłowe

2

1,03%

Choroby psychiczne

45

23,08%

Zaburzenie głosu, mowy i choroby słuchu

12

6,15%

Choroby narz du wzroku

6

3,08%

Upo ledzenia narz du ruchu

68

34,87%

Epilepsja

7

3,59%

Choroby układu oddechowego i układu kr enia

18

9,23%

Choroby układu pokarmowego

9

4,62%

Choroby układu moczowo-płciowego

5

2,56%

Choroby neurologiczne

14

7,18%

Inne

8

4,10%

Nieustalony

1

0,51%

Razem

195

100 %

Analizuj c struktur grupy ze wzgl du na rodzaj niepełnosprawno ci, najwi cej osób
posiadało orzeczenie w zwi zku z upo ledzeniem narz du ruchu - 68 osób (34,87%), chorob
psychiczn - 45 osób (23,08%) oraz chorobami układu oddechowego i układu kr enia
- 18 osób (9,23%). W grupie bezrobotnych niepełnosprawnych 147 osób to osoby z lekkim
stopniem niepełnosprawno ci, a pozostałe 48 osób posiadało orzeczenie o umiarkowanym
stopniu niepełnosprawno ci. Na koniec roku w ewidencji SUP nie figurowały osoby
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawno ci.
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7. Bezrobocie rodzinne rejestrowane w S deckim Urz dzie Pracy
w Nowym S czu
Bezrobociem rodzinnym wg stanu na 31.12.2016 r. obj tych było 307 osób ze 140
rodzin, czyli 16% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w S deckim Urz dzie Pracy.
W stosunku do stanu z ko ca 2016 r. nast pił spadek o 225 osób (102 rodziny). Udział osób
nale cych do grupy bezrobocia rodzinnego w ogólnej liczbie osób bezrobotnych spadł
w 2017 r. o 2,5 pkt proc.

Struktura osób obj tych bezrobociem rodzinnym znacznie odbiega od ogólnej
struktury bezrobotnych zarejestrowanych w SUP. W grupie osób obj tych bezrobociem
rodzinnym przewa aj osoby słabiej wykształcone. Procentowy udział osób z wykształceniem
gimnazjalnym i poni ej wynosi 34,2% i jest o 15,5% wy szy ni udział tej samej grupy
w ogólnej strukturze bezrobotnych. W ród osób z wykształceniem wy szym oraz policealnym
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i rednim zawodowym udziały te s z kolei odpowiednio ni sze o 15%, oraz 3,8%. Równie
porównanie struktury bezrobocia rodzinnego wg kryterium sta u pracy, wskazuje na wi ksze
trudno ci ze znalezieniem zatrudnienia oraz jego utrzymaniem przez osoby z grupy. Udział
osób bez sta u pracy w analizowanej grupie jest o 7% wy szy ni w ogólnej strukturze
bezrobotnych natomiast udział osób ze sta em pracy powy ej 10 lat o 4,1% ni szy. Ró nice
obserwowane s te w strukturze wg czasu pozostawania bez pracy. O ile w ogólnej
strukturze bezrobocia przewa aj cy jest udział osób w grupie pozostaj cych bez pracy poni ej
12 miesi cy (68%), to w bezrobociu rodzinnym udział osób pozostaj cych bez pracy do
12 miesi cy wynosi 48,5%, natomiast przewa aj osoby pozostaj ce bez pracy powy ej roku.
Analiza wieku wskazuje na wy szy udział osób w wieku powy ej 55 lat (o 3,3%), oraz
mniejszy o 6,5% udział osób w wieku 35-44 lat.
STRUKTURA BEZROBOCIA RODZINNEGO WG WIEKU:
Wiek

Liczba osób ogółem

% udział

18-24 lat

34

11,1%

25-29 lat

54

17,6%

30-34 lat

43

14,0%

35-44 lat

51

16,6%

45-54 lat

61

19,9%

powy ej 55 lat

64

20,8%

STRUKTURA BEZROBOCIA RODZINNEGO WG POZOSTAWANIA BEZ PRACY:
Czas pozostawania

Liczba osób ogółem

% udział

1-12 mc

149

48,5%

12-24 mc

78

25,4%

Pow. 24 m

80

26,1%

bez pracy

STRUKTURA BEZROBOCIA RODZINNEGO WG STA
Sta pracy

U PRACY:

Liczba osób ogółem

% udział

bez sta u

57

18,6%

do 1 mc

34

11,1%

1-3 mc

4

1,3%

3-6 mc

7

2,3%

6-12 mc

17

5,5%

1-5 lat

62

20,2%

5-10 lat

47

15,3%

10-20 lat

51

16,6%

powy ej 20 lat

28

9,1%
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STRUKTURA BEZROBOCIA RODZINNEGO WG WYKSZTAŁCENIA:
Liczba osób

Wykształcenie

% udział

ogółem

brak lub niepełne podstawowe

17

5,6%

podstawowe

63

20,5%

gimnazjalne

25

8,1%

zasadnicze zawodowe

82

26,7%

rednie zawodowe

44

14,4%

liceum zawodowe

5

1,6%

31

10,1%

pomaturalne/policealne

16

5,2%

wy sze (w tym licencjat)

24

7,8%

rednie ogólnokształc ce

NAJLICZNIEJ REPREZENTOWANE ZAWODY W GRUPIE „BEZROBOCIA RODZINNEGO”

Zawód

Liczba
osób

bez zawodu

62

sprzedawca

17

kucharz

13

murarz

10

mechanik pojazdów samochodowych

9

lusarz

7

pomocniczy robotnik budowlany

7

Jednym z głównych problemów charakterystycznym dla analizowanej grupy jest
blisko dwukrotnie wy szy ni w ogólnej strukturze bezrobotnych udział osób
nieposiadaj cych kwalifikacji do pracy w adnym zawodzie. Osoby te stanowi ponad 20%
udział w grupie bezrobocia rodzinnego w stosunku do 11% w ogólnej strukturze
bezrobotnych.
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8. Podj cia pracy i oferty pracy
W 2017 roku SUP dysponował 2 779 ofertami pracy i było to o 645 ofert wi cej ni
w 2016 roku i 929 ofert wi cej ni w 2015 roku. Oferty pracy niesubsydiowanej stanowiły
73,55% ogółu ofert pracy, a ich liczba w porównaniu do roku 2016 roku zwi kszyła si o 662.
Liczba ofert subsydiowanych nieznacznie spadła i wynosiła 735, tj. 16 ofert mniej ni w roku
poprzednim.

Na przestrzeni 2017 roku w S deckim Urz dzie Pracy najwi cej ofert pracy zgłoszono
na stanowiska w zawodach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pomocniczy robotnik budowlany
Sprzedawca ró nych specjalno ci
Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Spawacz
Monter konstrukcji stalowych
Pozostali pracownicy wykonuj cy prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani
Elektromonter linii kablowych
Magazynier
lusarz
Zbrojarz
Pracownik przygotowuj cy posiłki typu fast food
Kierowca samochodu dostawczego
Doradca klienta
Pomoc kuchenna
Pozostali robotnicy wykonuj cy prace proste w przemy le
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307
264
165
145
111
69
68
63
57
54
50
42
40
37
36

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektromechanik
Pozostali pracownicy zajmuj cy si sprz taniem gdzie indziej niesklasyfikowani
Monter konstrukcji budowlanych
Cie la
Specjalista do spraw sprzeda y
Brukarz
Kierowca samochodu ci arowego
Monter / składacz okien
Monter stolarki budowlanej
Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani
Robotnik gospodarczy
Fryzjer
Pakowacz r czny
Recepcjonista
Kelner
Asystent nauczyciela przedszkola
Murarz
Przetwórca owoców i warzyw
Monter mebli
Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej
niesklasyfikowani
Cie la szalunkowy

32
31
30
30
27
27
25
23
22
21
20
19
19
17
17
17
17
17
17
16
15

W 2017 roku prac podj ło ogółem 2833 osoby, tj. o 448 osób mniej ni
w 2016 roku. Najwy szy – 68,8% udział w strukturze podj pracy ogółem stanowiły
podj cia pracy niesubsydiowanej (1950). W 2017 r. liczba podj pracy ze skierowania SUP
wynosiła 1338 (podj cia pracy subsydiowanej – 883 i niesubsydiowanej - 455).

34 | S t r o n a

9. Wska nik płynno ci rynku pracy
Wska nik płynno ci rynku pracy, czyli procentowy stosunek liczby bezrobotnych
podejmuj cych prac do liczby nowo zarejestrowanych w latach 2013-2017 przedstawiony
został na poni szym wykresie.

Podobnie jak w latach poprzednich zachowany został trend wysokiego wska nika
wiosn i malej cego w okresie wakacji oraz ponownego wzrostu w miesi cach wrzesie –
pa dziernik.
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II.

INFORMACJA, EWIDENCJA I WIADCZENIA
1. Rejestracja i wiadczenia dla osób bezrobotnych i poszukuj cych
pracy

W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. w S deckim Urz dzie Pracy zarejestrowano
4.404 osoby bezrobotne, w tym 2.142 kobiety (48,6%) oraz 152 osoby poszukuj ce pracy,
w tym 62 kobiety (40,8%). W ród ogółu bezrobotnych 767 osób (17,4%) dokonało rejestracji
po raz pierwszy. Na przestrzeni 2017 r. z ewidencji wył czono 5.362 osoby bezrobotne,
w tym 2.625 kobiet (49,0%). Głównymi przyczynami utraty statusu bezrobotnego było
podj cie zatrudnienia – 2.459 osób (45,9% ogólnej liczby wył cze ) oraz niepotwierdzenie
gotowo ci do pracy – 1.215 osób (22,7% wył cze ). Z rejestru poszukuj cych pracy
wył czono 165 osób, w tym 72 kobiety (43,6%), głównie z powodu niepotwierdzenia
zainteresowania pomoc okre lon w ustawie – 67 osób (40,6% ogółu wył cze ) oraz
dobrowolnej rezygnacji – 48 osób (29,1% wył cze ).
LICZBA REJESTRACJI BEZROBOTNYCH W KOLEJNYCH MIESI
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CACH 2017 R.

LICZBA REJESTRACJI POSZUKUJ

LICZBA WYŁ

CYCH PRACY W KOLEJNYCH MIESI CACH 2017 R.

CZE Z REJESTRU BEZROBOTNYCH W KOLEJNYCH MIESI CACH 2017 R.
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LICZBA WYŁ

CZE Z REJESTRU POSZUKUJ CYCH PRACY W KOLEJNYCH MIESI CACH 2017 R.

Prowadzono bie c obsług zarejestrowanych osób, w tym kompletowano
dokumentacj , przyjmowano zgłoszenia i informacje, aktualizowano komputerow baz
danych, wydawano za wiadczenia potwierdzaj ce okresy zarejestrowania i pobierania
wiadcze oraz podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu, ewidencjonowano zdarzenia maj ce
wpływ na status oraz przysługuj ce uprawnienia, wydawano decyzje, udzielano informacji
itp. W 2017 r. w rejestrach SUP rednio miesi cznie figurowały 2.272 osoby bezrobotne,
w tym 1.293 kobiety (56,9%) oraz 147 osób poszukuj cych pracy, w tym 67 kobiet (45,6%).
W pa dzierniku liczba bezrobotnych po raz pierwszy osi gn ła poziom poni ej 2.000.
LICZBA BEZROBOTNYCH NA KONIEC POSZCZEGÓLNYCH MIESI
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CY 2017 R.

LICZBA POSZUKUJ

CYCH PRACY NA KONIEC POSZCZEGÓLNYCH MIESI CY 2017 R.

W 2017 r. wydano ogółem 10.164 decyzje w sprawie statusu oraz uprawnie
do wiadcze , w tym:
prawo do zasiłku przyznano 878 bezrobotnym,
prawo do stypendium z tytułu odbywania szkolenia przyznano 133 osobom,
w tym 22 osobom w ramach bonu szkoleniowego,
stypendium z tytułu odbywania sta u przyznano 346 osobom; w 2017 r. nie
przyznano bonów sta owych,
stypendium w okresie odbywania studiów podyplomowych przyznano
10 osobom.
prawo do dodatku aktywizacyjnego przyznano 206 osobom.
Ponadto w 2017 r.:
Z 49 osobami podpisano umowy w sprawie refundacji kosztów opieki nad
dzieckiem do lat 7 obejmuj ce zwrot kosztów opieki dla 60 dzieci.
Wydano 2.368 za wiadcze na wniosek uprawnionych osób w sprawie
potwierdzenia okresów rejestracji, pobierania wiadcze
lub podlegania
ubezpieczeniu zdrowotnemu (dla potrzeb zakładów pracy, o rodków pomocy
społecznej, ZUS, zakładów opieki zdrowotnej, spółdzielni mieszkaniowych,
s dów itp.).
Na pro b ZUS wydano 59 za wiadcze do celów ustalenia kapitału
pocz tkowego i uprawnie emerytalno-rentowych oraz przesłano 38 kserokopii
wiadectw pracy.
Udzielono 893 pisemnych odpowiedzi na zapytania Policji, Komorników,
Pa stwowej Inspekcji Pracy, o rodków pomocy społecznej i innych instytucji.
Otrzymano 102 informacje z ZUS o przyznaniu bezrobotnym prawa do
wiadczenia
rehabilitacyjnego,
renty,
emerytury
lub
wiadczenia
przedemerytalnego, na podstawie których wył czono osoby z rejestru
bezrobotnych oraz dokonano rozliczenia kwot zasiłków wypłaconych
zarejestrowanym osobom za okres, za który przyznano im prawo do ww.
39 | S t r o n a

wiadczenia.
Zrefundowano ze rodków FP na wniosek Centrum Integracji Społecznej
„STOPIL” w Nowym S czu wiadczenia integracyjne wraz ze składkami na
ubezpieczenia społeczne dla 118 osób, które realizowały indywidualny program
zatrudnienia socjalnego w ramach 18 grup na ł czna kwot 602,8 tys. złotych.
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2. Rejestracja i wiadczenia dla osób po pracy za granic
W 2017 r. w SUP zarejestrowano ogółem 310 osób po pracy za granic . Osoby te
stanowiły 7,0% ogólnej liczby bezrobotnych, zarejestrowanych w ci gu roku.
Ww. osobom wydawano decyzje o uznaniu za osob bezrobotn bez ustalonego prawa
do zasiłku oraz przyjmowano „Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku z tytułu bezrobocia po
pracy za granic ”, które
po sprawdzeniu kompletno ci i poprawno ci przesyłano
do Wojewódzkiego Urz du Pracy w Krakowie jako instytucji, która w imieniu Marszałka
województwa małopolskiego realizuje zadania wynikaj ce z koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego w zakresie wiadcze dla bezrobotnych. W ramach koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego Marszałek Województwa:
W 39 przypadkach umorzył prowadzone post powanie administracyjne: w 17
przypadkach z powodu braku wymaganych dokumentów oraz w 22 przypadkach
na wniosek bezrobotnego.
68 osobom przyznał prawo do zasiłku po pracy za granic .
9 osobom wydał decyzj o przyznaniu wy szego zasiłku, po uwzgl dnieniu
okresów pracy za granic .
Do chwili wydania decyzji przez Marszałka Województwa SUP na bie co prowadził
monitoring statusu bezrobotnych rejestruj cych si po pracy za granic i niezwłocznie
informował WUP o zaistniałych zmianach. Ponadto w okresach półrocznych sporz dzano
i przekazywano do WUP szczegółowe rozliczenia kwot wypłaconych bezrobotnym, którzy
nabyli prawo do zasiłku po pracy za granic , niezb dne do rozlicze z instytucjami
wła ciwymi pa stw w krajach UE/EOG.
W SUP zarejestrowało si 9 osób poszukuj cych pracy z prawem do zasiłku nabytego
w innym kraju UE/EOG. Osoby te stanowiły 5,9% ogólnej liczby poszukuj cych pracy
zarejestrowanych w 2017 r. Prowadzono monitoring w zakresie sytuacji faktycznej
i prawnej ww. osób w okresie pobierania przez nich zasiłku transferowego, a wszelkie
zaistniałe okoliczno ci maj ce wpływ na status i pobierane wiadczenie przekazywano
do WUP. Ponadto na potrzeby WUP co miesi c sporz dzana była informacja o pozostawaniu
osób uprawnionych do zasiłku transferowego w ewidencji poszukuj cych pracy
i zastosowanych wobec nich usługach rynku pracy.
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3. Współpraca z ZUS
W ramach usługi U3 Zakład Ubezpiecze Społecznych przesłał do SUP informacje
dotycz ce 1.400 osób bezrobotnych, dla których wyst pił zbieg tytułów do ubezpiecze
społecznych. Wszystkie zgłoszone zbiegi tytułów do ubezpiecze były weryfikowane,
w tym:
w 254 przypadkach na podstawie posiadanych dokumentów stwierdzono poprawno
zgłoszenia osób do ubezpiecze z tytułu bezrobocia.
w 401 przypadkach wydano decyzje o utracie statusu bezrobotnego lub przekazano
sprawy do Samodzielnej Sekcji Orzecznictwa i Windykacji w celu zmiany b d
uchylenia istniej cych decyzji.
w 221 przypadkach przekazano do Działu Finansowo-Ksi gowego dyspozycj
dotycz c wygłoszenia osób z ubezpieczenia ze wskazaniem daty zamkni cia tego
ubezpieczenia (dotyczy zaszło ci sprzed lat).
w 438 przypadkach zwrócono si do Powiatowego Urz du Pracy dla Powiatu
Nowos deckiego o wskazanie daty zamkni cia ubezpieczenia – dotyczy okresów
rejestracji osób zameldowanych na terenie powiatu przed 01.06.2006 r. Zwrotne
odpowiedzi PUP stanowiły podstaw wygłoszenia ww. osób z ubezpieczenia przez
S decki Urz d Pracy.
W 2017 r. zweryfikowano ogółem 1.630 kart rejestracyjnych osób bezrobotnych
oraz poszukuj cych pracy. W ramach weryfikacji skanowano dokumenty przedło one
w trakcie bie cej rejestracji oraz dokumenty zgromadzone w kartach z poprzednich
rejestracji, a tak e analizowano zgodno
zapisów w elektronicznej bazie danych
z posiadan dokumentacj . Zeskanowane dokumenty zostały doł czone do elektronicznej
karty rejestracyjnej jako zał czniki, w wyniku czego cało dokumentacji klienta dotycz ca
jego kwalifikacji, okresów zaliczanych itp. jest prowadzona w formie elektronicznej.
W zwi zku z rozporz dzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia
2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od
stypendiów otrzymanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz.U. poz. 864) opracowano w uzgodnieniu z Działem Finansowo-Ksi gowym
i umieszczono na stronie internetowej S deckiego Urz du Pracy informacj przeznaczon dla
osób, o których mowa w ww. rozporz dzeniu, tj. osób, które otrzymały stypendium ze
rodków Funduszu Pracy w okresie od 01.01.2016 r. do 30.04.2017 r. Osoby te zostały
poinformowane, w jaki sposób otrzyma zwrot nadpłaconego podatku, a tak e udost pniono
im do wykorzystania wzór wniosku do naczelnika urz du skarbowego o stwierdzenie
nadpłaty. Zainteresowanym osobom wydano za wiadczenia z niezb dnymi danymi dot.
wysoko ci otrzymanego stypendium, pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczonej od podatku. Ogółem
w okresie od 01.01.2016 r. do 30.04.2017 r. stypendium ze rodków Funduszu Pracy
otrzymały 352 osoby.
Z dniem 01.10.2017 r. weszła w ycie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
38), która wprowadziła wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla m czyzn. W zwi zku
z powy szym wszystkim osobom, które na dzie 01.10.2017 r. uko czyły 60 lat – kobiety
oraz 65 – m czy ni zostały wydane decyzje o utracie statusu osoby bezrobotnej z powodu
osi gni cia wieku emerytalnego. Ogółem z dniem 01.10.2017 r. wiek emerytalny osi gn ło
31 osób figuruj cych w rejestrze bezrobotnych, w tym 19 kobiet i 12 m czyzn.
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4. Orzecznictwo, egzekucja administracyjna i egzekucja cywilna
W 2017 r. od wydanych przez S decki Urz d Pracy decyzji wpłyn ło 69 odwoła ,
w tym:
48 odwoła zostało załatwionych przez S decki Urz d Pracy w trybie art. 132
Kpa
21 odwoła zostało przekazanych do organu II instancji w trybie art. 133 Kpa.
W ród odwoła organ II instancji:
utrzymał w mocy 20 decyzji organu I instancji
organ II instancji nie rozpatrzył sprawy w 1 przypadku.
W ramach decyzji z indywidualnym rozstrzygni ciem prowadzonych post powa
wyja niaj cych w sytuacjach niezgodno ci i ponownie rozpatrywanych spraw wydano:
193 postanowienia w sprawie wznowienia post powania,
196 decyzji w wyniku wznowienia post powania,
101 decyzji w trybie art. 154 Kpa,
21 decyzji w trybie art. 155 Kpa,
33 decyzje w trybie art. 162 Kpa.
W ramach prowadzonych post powa administracyjnych w trybie przepisów Kodeksu
post powania administracyjnego w sprawach bezrobotnych i poszukuj cych pracy
dotycz cych zwrotu nienale nie pobranych wiadcze z Funduszu Pracy i innych rodków
publicznych w zakresie wznawiania post powa i ponownego rozpatrywania spraw wydano:
10 decyzji zobowi zuj cych do zwrotu nienale nie pobranych wiadcze ,
37 zawiadomie o wszcz ciu post powania w sprawie post powania
egzekucyjnego
20 decyzji o umorzeniu post powania,
oraz wystosowano:
7 upomnie dot. zwrotu nienale nie pobranego wiadczenia,
10 tytułów wykonawczych skierowanych do Naczelnika Organu Skarbowego
w Nowym S czu.
W ramach prowadzenia windykacji i egzekucji wierzytelno ci Funduszu Pracy oraz
innych rodków publicznych, prowadzenie windykacji i cywilnego post powania
egzekucyjnego, przekazywanie spraw do egzekucji, współdziałanie z organami
egzekucyjnymi obsługiwano:
3 po yczki z prawomocnymi wyrokami lub nakazami zapłaty,
4 wypowiedziane umowy dotycz ce prac interwencyjnych.
9 wypowiedzianych umów dotycz cych doposa enia lub wyposa enia stanowiska
pracy,
9 wypowiedzianych umów dotycz cych przyznanych rodków na podj cie
działalno ci gospodarczej, które pozostaj do zwrotu przez osoby, które
niewła ciwie wykorzystały otrzymane rodki.
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2 wypowiedziane umowy dotycz ce refundacji kosztów poniesionych na wynagro
dzenia nagrody oraz składki społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku
ycia,
2 wypowiedziane umowy dotycz ce bonów na zasiedlenie.
Liczb prowadzonych spraw w ramach windykacji i egzekucji wierzytelno ci Funduszu
Pracy oraz innych rodków publicznych przedstawia poni sza tabela:

Liczba spraw
w obsłudze na
01.01.2017 r.+ nowe

Sprawy
ostatecznie
załatwione

Stan spraw na
31.12.2017 r.

Po yczki

4

2

2

Prace interwencyjne

4

1

3

Refundacja doposa enia
i wyposa enia stanowiska pracy

10

3

7

Przyznane jednorazowo rodki na
podj cie dział. gosp.

9

2

7

Refundacja kosztów do 30 r.

2

2

1

Bon na zasiedlenie

2

0

2

Razem:

32

9

22

W ramach prowadzonych post powa administracyjnych w sprawach dotycz cych
zwrotu udzielonych po yczek, zwrotu nale no ci z tytułu refundacji, lub przyznanych
jednorazowo rodków na podj cie działalno ci gospodarczej ze rodków Funduszu Pracy lub
innych rodków publicznych:
wydano 4 decyzje o rozło eniu zadłu enia na miesi czne raty,
sporz dzono i przedstawiono do zaopiniowania Powiatowej Radzie Rynku Pracy
dla Miasta Nowego S cza 5 spraw w zwi zku z wnioskami osób o umorzenie
zadłu enia, a nast pnie wydano 5 decyzji o umorzeniu zadłu enia w cało ci.
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Kwota odsetek
ustawowych
i umownych
/zł/

Kwota kosztów
procesu/
egzekucyjnych
/zł /

Po yczki

1.119,60

626,67

0,00

0,00

1.746,27

Prace interwencyjne

7.943,86

30,89

0,00

0,00

7.974,75

Refundacja doposa enia
i wyposa enia stanowiska pracy
Przyznane jednorazowo rodki na
podj cie dział. gosp.
Bon na zasiedlenie

45.229,01

11.266,92

893,55

225,00

57.614,48

38.211,66

2.252,41

52,62

0,00

40.516,69

2.989,10

610,90

0,00

0,00

3.600,00

Refundacja kosztów do 30 r.

4.179,60

109,93

0,00

0,00

4.289,53

Razem:

99.672,83

14.897,72

945,17

225,00

115.741,72

Kwota ogółem
/zł/

Kwota kosztów
zast pstwa
procesowego
/zł/

Kwota kapitału
/zł/

W 2017 r. w wyniku prowadzonego post powania cywilnego wyegzekwowano
nast puj ce kwoty:

W 2017 r. zako czono 26 spraw dotycz cych zwrotu nienale nie pobranych zasiłków
i wiadcze prowadzonych tokiem post powania egzekucyjnego w administracji oraz
w wyniku prowadzonych post powa
windykacyjnych wyegzekwowano kwot
w wysoko ci 22.799,33 zł.
W 2017 r. zako czono post powania egzekucyjne w sprawach:
przyznanych rodków na podj cie działalno ci gospodarczej – 2 sprawy,
refundacji doposa enia i wyposa enia stanowiska pracy – 3 sprawy,
prac interwencyjnych – 1 sprawa,
po yczek – 2 sprawy,
refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki
społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku ycia – 1 sprawa.
Na dzie 31.12.2017 r. w toku prowadzonych czynno ci windykacyjnych
w post powaniu egzekucyjnym w administracji pozostało 48 spraw oraz 21 spraw
w post powaniu cywilnym.
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III.

USŁUGI RYNKU PRACY

1. Po rednictwo pracy
REALIZACJA PLANU DZIAŁA :

Wyszczególnienie

Plan na
2017r.

Wykonanie
w 2017r.

Stopie
realizacji
w%

3200

2833

88%

1400

1338

96%

Po rednictwo pracy:
1. liczba osób, zarejestrowanych w SUP, które podj ły prac
ogółem, w tym:
1.1. liczba osób, które podj ły prac za po rednictwem SUP
ogółem, w tym:
1.1.1.

podj cia pracy subsydiowanej F.P, w tym PFRON

700

883

126%

1.1.2.

podj cia pracy niesubsydiowanej

700

455

65%

2. liczba ofert pracy ogółem, w tym:

2000

2779

139%

2.1. ofert pracy niesubsydiowanej

1300

1330

102%

2.1.1.

oferty pracy realizowane w celu wydania
informacji starosty nt. mo liwo ci zaspokojenia
potrzeb kadrowych pracodawcy

2.2. oferty pracy subsydiowanej, w tym PFRON

714
700

735

105%

3. ofert pracy EURES

600

903

150%

4. liczba przeprowadzonych wizyt u pracodawców

450

410

91%

5. liczba ofert pracy pozyskanych w wyniku wizyt

230

201

87%

1.1. Podj cia pracy
W 2017 roku ł cznie 2833 osoby bezrobotne zarejestrowane w SUP podj ły
zatrudnienie. Spo ród tej liczby 1338 osób bezrobotnych zostało zatrudnionych za
po rednictwem urz du, w wyniku 3432 wydanych skierowa na rozmowy w sprawie pracy
(trafno doboru: 2,6). Tym samym udział urz du w ogólnej liczbie podj pracy wyniósł
47,2%.
455 podj pracy dotyczyło pracy niesubsydiowanej ze skierowania SUP. Ł cznie
34% ogółu podj pracy za po rednictwem urz du odbyło si bez udzielania adnego
dofinansowania do zatrudnienia. Liczba podj pracy subsydiowanej wraz z przyznanymi
jednorazowymi rodkami finansowymi na podj cie działalno ci gospodarczej wyniosła
ł cznie 883. Zało one w planie działa wska niki zostały wykonane w 126% w odniesieniu
do zatrudnienia subsydiowanego oraz w 65% w odniesieniu do zatrudnienia
niesubsydiowanego.
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Poni ej w tabeli przedstawiono wybrane wielko ci obrazuj ce stopie
zada planowych w zakresie realizacji usługi po rednictwa pracy.

3
3281

4
3200

5
2833

6
88

7
86

1464

1400

1338

96

91

532
932

700
700

455
883

65
126

86
95

407

450

410

91

101

230

230

201

87

87

2016

2

1
Podj cia pracy:

1.a

liczba ogółu osób zarejestrowanych
w SUP, które podj ły prac
− liczba ogółu osób, które podj ły prac
za po rednictwem SUP (ł cznie ze
sta ami, dotacjami)
Podj cia pracy za po rednictwem SUP:

3.
4.

wykonanie

Wyszczególnienie

1.

1.b
2.

plan

Dynamika
w%

Lp.

%
wykonania

2017

wykonania

−

− praca niesubsydiowana
− praca subsydiowana z FP
Wizyty u pracodawców
Oferty pozyskane podczas wizyt u
pracodawców

Analiza poszczególnych wska ników ukazuje tendencj spadkow . Sytuacja taka
wynika przede wszystkim ze spadku stopy bezrobocia i liczby osób bezrobotnych
zarejestrowanych w urz dzie. Istotny jest wzrost liczby osób, które podj ły prac za
po rednictwem urz du w stosunku do danych z roku ubiegłego. Zestawienie powy szych
wska ników obrazuje wzrost roli S deckiego Urz du Pracy w skutecznej aktywizacji na
lokalnym rynku pracy – 47,2% spo ród wszystkich podj pracy odbyło si za po rednictwem
SUP (wzrost o 2,6%).
Poni ej przedstawiony jest wykres obrazuj cy zmieniaj c si sytuacj na rynku pracy
w zakresie podj pracy na przełomie ostatnich lat.
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1.2. Oferty pracy
W 2017 roku doradcy klienta obsługuj cy pracodawców przyj li do realizacji 2779
ofert pracy (w tym 714 ofert pracy w celu wydania informacji starosty nt. mo liwo ci
zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy). Ł cznie ze 113 jednorazowymi rodkami
finansowymi na podj cie działalno ci gospodarczej dla osób bezrobotnych liczba ofert pracy
wyniosła 2892. Jest to wzrost o 645 oferty pracy w odniesieniu do roku 2016. Spo ród tej
liczby wi kszo , bo 2044 (74%) stanowiły oferty pracy niesubsydiowanej, natomiast 848
(29%) dotyczyło pracy subsydiowanej – 735 ofert pracy oraz 113 dotacji. W omawianym
roku nieznacznie spadła liczba ofert subsydiowanych w porównaniu z rokiem ubiegłym
(z 751 w 2016 r. do 735 w 2017 r.).
Oferty te wpłyn ły do urz du w wyniku:
bezpo rednich zgłosze od pracodawców,
działa doradców klienta obsługuj cych pracodawców w trakcie wizyt
przeprowadzonych na terenie zakładów.
Poni ej przedstawiono struktur ofert pracy w okresie 2 lat, tj. 2016-2017 r.

Lp.

Wyszczególnienie

2016

2017

Dynamika
(w %)
2:1

1

2

3

Liczba ofert pracy ogółem:

2299

2892

126

Liczba ofert pracy (bez dotacji):

2134

2779

130

1a

oferty pracy niesubsydiowanej, w tym:

1383

2044

148

1b

oferty pracy realizowane w celu wydania
informacji starosty nt. mo liwo ci zaspokojenia
potrzeb kadrowych pracodawcy

1

% udział ofert niesubsydiowanych
w ofertach ogółem

714
60

71

118

65

74

113

751

735

98

2.
% udział ofert niesubsydiowanych
w ofertach (bez dotacji)
3.

Liczba ofert pracy subsydiowanej
ze rodków FP oraz PFRON (bez dotacji)

Analizuj c sytuacj w 2017 roku, nale y zaznaczy , e nadal obserwowana jest ogólna
tendencja wzrostowa napływu ofert pracy do urz du, jak równie zmniejszaj cy si udział
ofert pracy subsydiowanych wzgl dem miejsc pracy tworzonych bez dofinansowa w ogólnej
liczbie realizowanych ofert pracy.
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Poni ej przedstawiono wykres obrazuj cy zmiany na lokalnym rynku pracy w zakresie
liczby realizowanych ofert pracy na przełomie ostatnich lat.

Oferty pracy składane przez pracodawców do SUP w 2017 roku dotyczyły przede
wszystkim zawodów takich jak:
pomocniczy robotnik budowlany/pozostali robotnicy budowlani – 52 ofert pracy
zgłoszonych na 422 miejsca pracy,
sprzedawca/pozostali sprzedawcy sklepowi – 230 ofert pracy zgłoszonych na 248 miejsc
pracy,
pozostali pracownicy wykonuj cy prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani/pakowacz
r czny/pozostali robotnicy wykonuj cy prace proste w przemy le – 59 ofert pracy
zgłoszonych na 241 miejsc pracy,
technik prac biurowych/pozostali pracownicy obsługi biurowej – 183 ofert pracy
zgłoszonych na 194 miejsca pracy,
spawacz - 22 oferty pracy zgłoszonych na 179 miejsc pracy,
magazynier – 55 ofert pracy zgłoszonych na 66 miejsc pracy,
pracownik przygotowuj cy posiłki typu fast food 10 ofert pracy zgłoszonych na 66 miejsc
pracy,
lusarz – 17 ofert pracy zgłoszonych na 63 miejsca pracy,
kierowca ci gnika siodłowego/samochodu ci arowego – 33 ofert pracy zgłoszonych na
35 miejsc pracy,
sprz taczka/pozostali pracownicy zajmuj cy si sprz taniem – 29 ofert pracy zgłoszonych
na 46 miejsc pracy,
cie la/cie la szalunkowy – 6 ofert pracy zgłoszonych na 45 miejsc pracy,
pomoc kuchenna – 38 ofert pracy zgłoszonych na 43 miejsca pracy,
asystent do spraw ksi gowo ci/ksi gowy 26 ofert pracy zgłoszonych na 26 miejsc pracy
krawiec/szwaczka – 26 ofert pracy zgłoszonych na 38 miejsc pracy.
Dokonuj c analizy lokalnego rynku pracy na podstawie ofert pracy wpływaj cych
do S deckiego Urz du Pracy mo na zauwa y , e w minionym roku pracodawcy podobnie
jak w latach ubiegłych poszukiwali głównie pracowników w bran y handlowej, gastronomii,
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transporcie oraz w budownictwie. Du a liczba ofert pracy dotyczyła tzw. prac prostych dla
pracowników fizycznych i produkcyjnych. Oferty pracy dla pracowników w bran y biurowej
były przede wszystkim realizowane w ramach programu sta .
Pomimo stara podejmowanych przez pracowników SUP nie wszystkie oferty udało
si zrealizowa ze wzgl du na trudno ci wynikaj ce z przyczyn le cych zarówno po stronie
pracodawców (z uwagi na zbyt niskie wynagrodzenie oferowane za wykonywan prac oraz
brak ofert stałego zatrudnienia), jak i z przyczyn le cych po stronie osób bezrobotnych (brak
odpowiednich kwalifikacji, brak do wiadczenia zawodowego, niska motywacja do podj cia
pracy, brak zainteresowania prac w delegacji, niech
do podnoszenia lub zmiany
kwalifikacji oraz sprawowanie opieki nad dzie mi, lub osobami zale nymi).
W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. doradcy klienta odpowiedzialni za kontakty
z pracodawcami upowszechnili 431 ofert pracy na 2259 miejsc pracy przesłanych z innych
urz dów. Oferty po zarejestrowaniu w systemie ZOP – (Zarz dzanie Ofertami Pracy),
prezentowane były na monitorach w siedzibie SUP oraz przedstawiane osobom
zarejestrowanym w trakcie wizyt. Oferty pracy nadesłane przez inne urz dy dotyczyły
głównie pracy w zawodach budowlanych, w transporcie oraz w handlu i gastronomi.
Równocze nie w analizowanym okresie doradcy klienta zamie cili na stronie
internetowej urz du oraz na profilu na portalu społeczno ciowym (Facebook) „S decki Rynek
Pracy” informacje o naborach i konkursach na wolne stanowiska pracy, prowadzonych przez
ró ne instytucje - ł cznie 69 ofert na 155 miejsc pracy.
W rejestrze pracodawców w SUP na koniec grudnia 2017 r. figurowało blisko 2000
firm, z czego 505 to nowi pracodawcy, którzy po raz pierwszy korzystali z usług tut. Urz du.
W minionym roku doradcy klienta obsługuj cy pracodawców przeprowadzili ł cznie
410 wizyt u pracodawców. W trakcie bezpo rednich kontaktów z pracodawcami pozyskano
201 ofert pracy. W ród tych firm byli tak e inwestorzy, tworz cy nowe miejsca pracy, jak
firma AGATA S.A. Z powy szej firmy pozyskanych zostało 48 miejsc pracy w zawodach
sprzedawca, monta ysta, magazynier, konserwator obiektu.
Spotkania z pracodawcami lub ich przedstawicielami miały przede wszystkim na celu
pozyskanie do współpracy pracodawców gotowych do zatrudnienia bezrobotnych, którzy
pozostaj w szczególnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Wizyty realizowane były
w odpowiedzi na bie ce potrzeby zgłaszane przez doradców klienta obsługuj cych osoby
bezrobotne, z uwzgl dnieniem informacji zawartych w indywidualnych planach działa osób
zarejestrowanych. Du y wpływ na celowo przeprowadzanych wizyt miała te bie ca
analiza potrzeb, zarówno osób poszukuj cych pracy, jak i tych, które zostały np. obj te
szkoleniami. W kontaktach z pracodawcami nacisk kładziony był równie na promocj
Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz zasad realizacji programów/projektów
realizowanych w SUP.
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Poni ej przedstawiono wykres obrazuj cy skuteczno
po redników pracy u pracodawców w latach 2012-2016.

bezpo rednich wizyt

1.3. Zwolnienia grupowe
Do S deckiego Urz du Pracy w 2017 r. wpłyn ły informacje dotycz ce zwolnie
grupowych z czterech zakładów pracy z terenu miasta Nowego S cza. W ramach
przeprowadzonych zwolnie grupowych prace utraciło 26 osób. Zwolnie dokonały:
NOX-POL – 20 osób
Bank PKO BP – 4 osoby
Alior Bank SA – 1 osoba
Reintrans Cargo Sp. z o.o. Forwarding „Shipping and Ships” Agency – 1 osoba.
1.4. Usługi EURES oraz obsługa osób wyje d aj cych do pracy za granic
W roku 2017 w ramach sieci EURES Urz d otrzymał 903 oferty pracy za granic na
ponad 4300 miejsc pracy. Oferty dotyczyły głównie pracy w: Niemczech, Wielkiej Brytanii,
Irlandii, Norwegii, Szwecji, Hiszpanii, Austrii, Czechach, Holandii. Przewa ały oferty
skierowane do specjalistów z bran y technicznej, tj. elektronicy, spawacze, mechanicy,
operatorzy urz dze CNC, mechatronicy, in ynierowie, poza tym: piel gniarki, opiekunowie,
animatorzy kultury, kierowcy, logistycy, kucharze, specjali ci w bran y budowlanej.
W mniejszej ilo ci pojawiały si oferty dotycz ce stanowisk fizycznych (głównie w bran y
produkcyjnej, gastronomicznej, sortowaniu odpadów). Niemal w ka dym przypadku
wymagana była znajomo j zyka niemieckiego lub angielskiego, ewentualnie j zyka kraju
zatrudniaj cego. W zdecydowanej wi kszo ci ofert była to znajomo na poziomie dobrym
lub bardzo dobrym.
Nadal główn barier ograniczaj c podejmowanie pracy za granic była bardzo słaba
lub całkowita nieznajomo j zyków obcych w ród klientów urz du. Du y problemem
stanowił równie brak odpowiednich kwalifikacji. O ywienie gospodarcze na lokalnym rynku
pracy odbiło si spadkiem zainteresowania ofertami pracy z sieci EURES w ród klientów
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SUP. Z prowadzonych obserwacji wynika, e wyjazdy do pracy za granic nadal ciesz si
du ym powodzeniem, jednak zainteresowani wyjazdem w pierwszej kolejno ci korzystaj
z posiadanych ju sieci kontaktów własnych (pracodawcy, u których wcze niej pracowali,
rodzina itp.). Nale y równie zwróci uwag na fakt, e z roku na rok zwi kszaj si tak e
zdolno ci mobilne Polaków, dodatkowo szeroki dost p do zagranicznych ofert pracy
(m.in. za po rednictwem internetu) sprawia, e poszukiwanie pracy odbywa si głównie
we własnym zakresie, bez konieczno ci korzystania z usług urz du lub innych po redników.
Blisko 400 klientom w 2017 r. w SUP udzielono informacji na temat zasad
działalno ci sieci EURES, warunków ycia i pracy w krajach członkowskich UE, m.in.
podczas indywidualnych porad udzielanych przez doradców klienta, grupowych informacji
zawodowych, wizyt u pracodawców, konferencji, targów i innych imprez, podczas których
urz d promował swoje usługi. Osoby wyje d aj ce do pracy za granic informowane były
m.in. o ofertach pracy, zasadach zaliczania okresów pracy za granic , wymaganych
dokumentach oraz zasadach nabywania statusu osoby bezrobotnej po zako czeniu takiej
pracy. Zainteresowani prac za granic byli równie informowani o zmianach
w obowi zuj cych przepisach i zasadach wyjazdu za granic , o warunkach ycia i pracy
w poszczególnych pa stwach EOG oraz o tym, gdzie i jak mo na szuka niezb dnych
informacji na temat pracy i nauki za granic . W miar mo liwo ci przekazywano równie
broszury informacyjne oraz adresy przydatnych stron internetowych.
Kontynuowano tak e działania z partnerami polskimi oraz zagranicznymi w ramach
EURES Transgranicznego, dotycz cego współpracy instytucji rynku pracy w polskosłowackiej strefie przygranicznej. W corocznej ankiecie badaj cej potrzeby pracodawców
z lokalnego rynku pracy zamieszczono pytanie dotycz ce zainteresowania zatrudnieniem
obywateli Słowacji ze strefy transgranicznej – zainteresowanie takie wyraziło dwóch
respondentów.
1.5. Współpraca z agencjami zatrudnienia
W roku 2017, podobnie jak w latach ubiegłych obserwowano zmniejszaj c si
aktywno
agencji zatrudnienia zajmuj cych si po rednictwem pracy za granic .
Współpracowano z 10 agencjami zatrudnienia z całej Polski, w zakresie udost pniania
osobom poszukuj cym pracy ogłosze składanych przez te agencje, informowania
o warunkach pracy okre lonych w ofertach oraz o zasadach podejmowania pracy za granic
za po rednictwem agencji zatrudnienia. Przekazywano tak e ulotki informacyjne i uczulano
jak wystrzega si nieuczciwych po redników. Zorganizowano równie 3 spotkania na terenie
urz du dla osób zainteresowanych wyjazdem za granic w charakterze opiekuna osób
starszych (głównie do Niemiec), w których uczestniczyli przedstawiciele agencji zatrudnienia.
W przypadku ofert otrzymywanych z agencji zatrudnienia podobnie jak w przypadku ofert
z sieci EURES koniecznym warunkiem stawianym przez pracodawców była znajomo
j zyka obcego. Niektóre agencje gwarantowały bezpłatne kursy dla osób deklaruj cych
wyjazd.
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1.6. Podejmowanie pracy na terenie RP przez cudzoziemców
W trakcie 2017 roku zarejestrowano ł cznie 28766 o wiadcze o zamiarze
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi – obywatelowi Republiki Armenii,
Republiki Białorusi, Republiki Mołdowy, Republiki Gruzji, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy,
zło onych przez pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem obcokrajowców zza
wschodniej granicy na okres nieprzekraczaj cy 6 miesi cy w ci gu roku. Pracodawcy
zainteresowani byli zatrudnianiem cudzoziemców głównie w takich zawodach jak:
rozbieracz-wykrawacz, operator urz dze do przetwórstwa mi sa, pakowacz r czny, kierowca
samochodu ci arowego, pomocniczy robotnik budowlany.
Nale y zauwa y , e wzrost liczby zarejestrowanych w ci gu 2017 roku o wiadcze
nie pokrywa si z rzeczywist liczb zatrudnionych przez s deckie firmy cudzoziemców.
Ponad 90% zarejestrowanych o wiadcze nie dotyczy powierzenia pracy na lokalnym rynku,
dotycz one głównie miejsc pracy na terenie całej RP. Zgodnie z obowi zuj ce przepisami
o wiadczenia podlegaj rejestracji w urz dzie pracy wła ciwym ze wzgl du na miejsce
pobytu stałego wnioskodawcy w przypadku osoby fizycznej prowadz cej działalno
gospodarcz lub adresu siedziby w przypadku spółek. Zawiłe przepisy w tym zakresie
nakazuj równie ka dorazow rejestracj nowych o wiadcze m.in. w przypadku gdy
cudzoziemiec zmienia stanowisko, miejsce pracy lub rodzaj umowy. Tym samym
wyst powały przypadki, w których na jednego cudzoziemca rejestrowano 3 lub wi cej
o wiadcze w trakcie pracy u jednego pracodawcy. Zarejestrowanie o wiadczenia
nie gwarantuje równie , e dany cudzoziemiec otrzyma wiz pozwalaj ca na wjazd i podj cie
pracy na terenie RP. Cudzoziemcy nie maj obowi zku podj zatrudnienia u pracodawcy,
który zarejestrował o wiadczenie. Z informacji płyn cej od pracodawców oraz
funkcjonariuszy stra y granicznej wynika, e du y procent cudzoziemców ubiegaj cych si
o wjazd do Polski nie przechodzi pomy lnie procedury odbywaj cej si w konsulatach RP
i nie otrzymuje wizy na wjazd do Polski. Powszechnie notowane si równie przypadki,
e obcokrajowcy, którzy otrzymali wiz nie zgłaszaj si do pracodawcy, który ubiegał si
o ich zatrudnienie. Cudzoziemcy dalej traktuj Polsk jako kraj tranzytowy lub zgłaszaj si
do innego pracodawcy, który oferuje im lepsze warunki zatrudnienia.
Poni ej zamieszczono wykres obrazuj cy zwi kszaj c si w ostatnich latach liczb
rejestrowanych przez SUP o wiadcze o zamiarze powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcowi – obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białoru , Republiki Mołdowy,
Republiki Gruzji, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.
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W omawianym okresie do S deckiego Urz du Pracy wpłyn ło 14 pism dotycz cych
wydania informacji starosty na temat mo liwo ci zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu
powierzaj cego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestr bezrobotnych
i poszukuj cych pracy pracodawcom ubiegaj cym si u Wojewody Małopolskiego
o zezwolenie na prac dla cudzoziemców na ł czn liczb 714 stanowisk. Wydane informacje
dotyczyły głownie zawodów z bran y budowlanej.
1.7. Inne działania podejmowane w dziale RPP
Doradcy klienta obsługuj cy osoby bezrobotne przeprowadzili 4758 wywiadów
z osobami bezrobotnymi, które zako czyły si ustaleniem profilu pomocy okre laj cego
wła ciwy ze wzgl du na potrzeby osób bezrobotnych zakres form pomocy okre lonych
w ustawie. Na koniec grudnia 2017 r. zarejestrowanych było 1910 osób bezrobotnych
z ustalonym profilem pomocy, w tym: z profilem I (dla osób najbardziej aktywnych,
samodzielnych i przygotowanych do podj cia pracy) było 48 osób, z profilem
II (dla osób wymagaj cych wsparcia w podj ciu zatrudnienia, dla których przewidziany jest
w ustawie najszerszy katalog form pomocy) było 1297 osób oraz z profilem
III (dla osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, które z ró nych wzgl dów nie s gotowe
do podj cia pracy) było 565 osób.
W 2017 r. doradcy klienta obsługuj cy osoby bezrobotne przeprowadzili
z osobami ł cznie 37 3796 spotka (tj. ok. 151 spotka dziennie), w których
trakcie udzielali kompleksowej informacji o ofertach pracy oraz innych
mo liwo ciach pomocy oferowanych przez urz d. Oznacza to, e ka dy doradca
klienta obsłu ył 3436 wizyt, nie licz c kontaktów telefonicznych, e-mailowych,
lub obsługi osób niezarejestrowanych w urz dzie.
W tym samym czasie doradcy klienta obsługuj cy osoby bezrobotne przygotowali
i opracowali wspólnie z osobami bezrobotnymi 3895 Indywidualnych Planów
Działa (IPD), z czego blisko 47%, tj. 1814 osób przerwało realizacj IPD
z powodu podj cia pracy.
Doradcy klienta odpowiedzialni za kontakty z pracodawcami przygotowali
opracowania nt. „Badania opinii przedsi biorców współpracuj cych z S deckim
Urz dem Pracy” na postawie ankiet badaj cych potrzeby kadrowe i oczekiwania
pracodawców wzgl dem SUP zebranych w IV kwartale 2016 r. w ród podmiotów
gospodarczych prowadz cych działalno gospodarcz na terenie miasta Nowego
S cza.
We wrze niu doradcy klienta odpowiedzialni za kontakty z pracodawcami
przeprowadzili badania ankietowe w ród przedsi biorców z terenu miasta
Nowego S cza (w trakcie kontaktów bezpo rednich i rozmów telefonicznych)
dotycz ce bie cego poziomu zatrudnienia oraz planowanych zmian w tym
zakresie na potrzeby monitoringu zawodów deficytowych i nadwy kowych na
lokalnym rynku pracy. W ramach badania podj to prób kontaktu ze 134
podmiotami i uzyskano 89 ankiet, które zostały wprowadzone do systemu
informatycznego Syriusz STD.
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1.8. Wnioski i rekomendacje:
Rok 2017 w ocenie S deckiego Urz du Pracy był okresem utrzymywania si
zwi kszonych potrzeb pracodawców. Ju na pocz tku omawianego roku podczas cyklicznego
Badania opinii przedsi biorców współpracuj cych z urz dem, ponad 54% ankietowanych
pracodawców deklarowało plany zatrudniania nowych pracowników.
Spadła liczba bezrobotnych zarejestrowanych z terenu miasta Nowego S cza. To ju
czwarty rok z rz du, kiedy zmniejsza si liczba osób bezrobotnych w rejestrze SUP. W 2017
roku do urz du wpłyn ło wi cej ofert pracy ni w latach ubiegłych. Dotyczy to zarówno ofert
niesubsydiowanych, jak i ofert subsydiowanych. Wyniki te wpisuj si w ogólnokrajowy
trend. Makroekonomiczne analizy potwierdzaj tendencj zwi kszaj cej si ilo ci osób
podejmuj cych prac w Małopolsce, jak i w całym kraju. Dane te wskazuj ,
e sytuacja na rynku pracy w dalszym stopniu b dzie si poprawia , w zwi zku z tym
działania S deckiego Urz du Pracy powinny dostosowa si do zmieniaj cej sytuacji.
Nie ulega w tpliwo ci, e upływaj cy rok przyniósł odczuwalne, pozytywne zmiany
na rynku pracy pracodawców, ale przede wszystkim osób bezrobotnych. wiadcz
o tym najni sza stopa bezrobocia w ostatnim dziesi cioleciu, wzrost liczby realizowanych
przez urz d ofert, wzrost liczby podj pracy. Warto odnotowa równie wzrost udziału
podj
pracy za po rednictwem urz du w ogólnej liczbie podj
pracy. W opinii
pracodawców, wyra onej w badaniu pracodawców, S decki Urz d Pracy jest drugim obok
ogłosze zamieszczanych w witrynach internetowych, najpopularniejszym ródłem
pozyskiwania pracowników.
Obserwacje lokalnego rynku pracy wskazuj , e pracodawcy dalej nie s stron
decyduj c . Polepszeniu uległy warunki zatrudnienia, zmniejszył si udział umów cywilnoprawnych. Zwi kszeniu uległa grupa zawodów oraz bran , gdzie problem ze znalezieniem
pracownika o odpowiednich kwalifikacjach wymuszał na pracodawcach oferowanie
zatrudnienie na warunkach oczekiwanych przez osob podejmuj c prac lub si ganie po inne
rozwi zania, jak np. zatrudnianie cudzoziemców. Nale y oceni , e obecnie mamy do
czynienia z okresem przej ciowym, w którym pracodawcy dostosowuj si do zaistniałej
sytuacji. Utrata dominuj cej pozycji w relacjach przy zatrudnianiu pracowników powoduje
konieczno podj cia działa zmierzaj cych do zwi kszenia atrakcyjno ci oferowanych
stanowisk poprzez:
obni anie wymaga stawianych osobom bezrobotnym – w ubiegłym roku zgłoszone
zostały oferty pracy w bran y handlowej, gdzie wymagane było ju tylko
wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne;
oferowanie wi kszego wynagrodzenia, np. w sklepach spo ywczych oferowane
rednie wynagrodzenie jest wy sze ni np. w sklepach z odzie , gdzie łatwiej
o pracownika;
dostosowanie warunków pracy – np. zmiany lub godziny pracy do osób gotowych j
podj , np. w 2017 roku przyj ta została oferta pracy do marketu, gdzie oferowana
była praca na ½ etatu, poniewa tylko tak form zatrudnienia zainteresowane były
osoby poszukuj ce pracy.
Nale y zauwa y , e obecnej sytuacji na rynku pracy towarzyszy szereg pozytywnych
zjawisk. W 2017 roku w S deckim Urz dzie Pracy nie został zarejestrowany ani jednej
przypadek zgłoszenia oferty pracy zawieraj cej dyskryminuj ce oczekiwania pracodawcy.
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Z obserwacji ryku pracy wynika, e wiek, płe oraz narodowo w aden sposób nie s
przeszkod do skutecznej aktywizacji. Ograniczenia w podj ciu pracy wynikaj przede
wszystkim ze wzrastaj cych oczekiwa osób bezrobotnych wzgl dem oferowanych stanowisk
oraz w niemo liwo ci podj cia pracy ze wzgl du na bariery, jakie osoby te napotykaj , jak
np. ograniczona liczba miejsc w łobkach, przedszkolach.
Działania podejmowane przy realizacji zada w 2018 roku b d kontynuacj
realizowanych w roku ubiegłym i skupia si b d głównie na zintensyfikowaniu działa
marketingowych poł czonych z promocj usług wiadczonych przez urz d, zwłaszcza zasad
realizacji programów, które musz by realizowane z zachowaniem zasady wysokiej
efektywno ci zatrudnieniowej, dalszego monitorowania sytuacji na lokalnym rynku pracy
oraz intensyfikacji kontaktów z pracodawcami głównie poprzez:
nawi zywanie kontaktów z pracodawcami, którzy dotychczas nie współpracowali
z urz dem, w celu zapoznania ich z ofert i zach cenia do współpracy,
zwi kszon liczb wizyt w ród pracodawców, zwłaszcza tych, którzy we współpracy
z SUP wykazuj si efektywno ci zatrudnieniow ,
stały kontakt i bie cy monitoring sytuacji kadrowej oraz planów inwestycyjnych
du ych firm z obszaru działania SUP. Specyfik lokalnego rynku pracy jest du y
wpływ czterech pracodawców – filarów (FAKRO PP Spółka z o.o., WI NIOWSKI
sp. z o.o. sp. k., „KONSPOL HOLDING” sp. z o.o., Newag S.A.), którzy zatrudniaj
powy ej 1000 osób, na sytuacj panuj c na rynku pracy. Maj oni równie po redni
wpływ na dziesi tki mniejszych firm, które z nimi współpracuj .
organizacj cyklicznych, bran owych spotka z pracodawcami w celu rozpoznania ich
potrzeb kadrowych, poinformowania o aktualnej sytuacji na rynku pracy,
o kwalifikacjach/umiej tno ciach/barierach osób bezrobotnych,
monitorowanie planowanych inwestycji w mie cie Nowym S czu i okolicach oraz
wyszukiwanie informacji o wolnych miejscach pracy, np. ledzenie portali z ofertami
pracy i zach canie pracodawców do współpracy z urz dem,
pozyskiwanie ofert pracy pod zdiagnozowane/indywidualne potrzeby osób
bezrobotnych zgłaszane przez doradców klienta obsługuj cych osoby bezrobotne,
w przypadku pracodawców zgłaszaj cych oferty pracy w zawodach deficytowych,
negocjowanie oczekiwa i warunków zatrudnienia, tak aby były one dostosowane
do mo liwo ci ich realizacji. Dalsza promocja w ród pracodawców szkole
uzupełniaj cych braki w kwalifikacjach lub programu sta u, jako jednej ze cie ek
uzyskiwania praktycznych umiej tno ci zawodowych.
Wa ne jest, eby pracodawcy mieli wsparcie w SUP, a wszelkie działania odbywały
si na zasadzie profesjonalnego partnerstwa i współpracy. Istotnym jest równie
podejmowanie działa marketingowych, ukazuj cych rosn c skuteczno działa urz du
pracy, zach caj c pracodawców do wspólnego działania przy tworzeniu nowych miejsc
pracy.
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2. Poradnictwo zawodowe
W 2017 roku doradcy zawodowi oraz doradcy klienta realizuj c szeroko rozumian
aktywizacj zawodow klientów SUP, zrealizowali 3859 usług dla 4512 osób.
Indywidualnym poradnictwem zawodowym obj to 1338 osób. W ramach prowadzonych
procesów doradczych udzielono 1432 porady i przeprowadzono 1688 spotka
indywidualnych z klientami SUP. W ramach poradnictwa grupowego zrealizowano 26 porad
grupowych, w których udział wzi ło 214 osób. Natomiast w grupowej informacji zawodowej
uczestniczyło 858 osób w ramach 43 grup, a indywidualnej informacji zawodowej udzielono
2102 razy. Szczegółowe informacje dotycz ce liczby osób korzystaj cych z poradnictwa
zawodowego uj te zostały w tabeli poni ej.
TABELA: PORADNICTWO ZAWODOWE W 2017 ROKU
Informacja
Poradnictwo Indywidualne

Poradnictwo Grupowe

Informacja
Zawodowa
Indywidualna

Zawodowa

Liczba
osób

26

214

2102

Liczba
osób

Liczba
grup

1688

Liczba
grup

Liczba wizyt
w ramach porad
indywidualnych

1432

Udzielonych
informacji

Liczba porad

1338

Liczba

Liczba
osób

Grupowa

43

838

Zgodnie z zało eniami przyj tymi w ramach Planu Działa na rok 2017 doradcy
klienta/doradcy zawodowi kierowali swoje usługi ze szczególnym uwzgl dnieniem osób:
bezrobotnych, dla których ustalono II profil pomocy,
z grup wyselekcjonowanych lokalnie, tj. osób długotrwale bezrobotnych, osoby
z grupy bezrobocia rodzinnego,
o obni onej motywacji do działania,
posiadaj cych trudno ci w rozwi zywaniu problemów zawodowych i podejmowaniu
decyzji zawodowych,
planuj cych uruchomi własn działalno gospodarcz z udziałem rodków FP,
nieposiadaj cych do wiadczenia w poszukiwaniu pracy,
chc cych powróci na rynek pracy po długim okresie braku aktywno ci zawodowej,
obj tych programami i projektami systemowymi.
Rok 2017 jest kolejnym rokiem, w którym obserwujemy wprawdzie mniejszy ni
w latach poprzednich, jednak wzrost udzielonych usług w ramach poradnictwa zawodowego.
Ma to szczególne znaczenie w kontek cie tak gwałtownego spadku liczby osób
zarejestrowanych w urz dzie na przestrzeni roku. Opisane zmiany w ci gu ostatnich lat
prezentuje poni sza tabelka i wykres.
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TABELA: REALIZACJA DZIAŁA

W RAMACH PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Liczba
spotka

Liczba osób obj tych
grupow informacj
zawodow

Liczba
spotka

Liczba udzielonych
informacji
indywidualnych

Liczba osób obj tych
poradnictwem

Liczba udzielonych
form wsparcia

525 739
782 941
1204 1532
1338 1688

Liczba osób obj tych
poradnictwem
grupowym

2014
2015
2016
2017

Liczba
spotka

Liczba osób obj tych
poradnictwem
indywidualnym

W LATACH 2014-2017

298
251
250
214

22
26
25
26

541
576
960
858

24
38
47
43

1366
2036
2054
2102

2 730
3 645
4 468
4 512

2 151
3 041
3 658
3 859

Liczba osób objeta poradnictwem zawodowym na w latach
2014-2017

!

Zarówno poradnictwo grupowe, jak i indywidualna informacja zawodowa zostały
w pełni zrealizowane w stosunku do planów. Jedynie wykonanie poradnictwa indywidualnego
zostało zrealizowane na poziomie 89,2% w stosunku do planowanej liczby, na co miał wpływ
m.in. wspomniany wy ej znacz cy spadek liczby osób zarejestrowanych w ewidencji SUP
w stosunku do lat poprzednich oraz krótszy okres pozostawania w rejestrach nowo
rejestruj cych si osób. W celu dostosowania usług do potrzeb klientów zwi kszono liczb
udzielanych informacji zawodowych, a zmniejszono liczb
udzielonych porad
indywidualnych. Nale y jednocze nie zwróci uwag , e niezale nie od wielu niekorzystnych
czynników, w roku 2017 obj to a o 134 osoby wi cej poradnictwem indywidualnym
w stosunku do roku wcze niejszego.
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TABELA: REALIZACJA PLANU DZIAŁA

W 2017 ROKU

Wielko
zaplanowana

Wielko
zrealizowana

% realizacji
planu pracy

Poradnictwo indywidualne

1500

1338

89,2%

Poradnictwo grupowe

200

214

107,0%

Indywidualna Informacja Zawodowa

1500

2102

140,1%

Grupowa Informacja Zawodowa

800

858

107,2%

Rodzaj usługi

2.1. Poradnictwo indywidualne
W 2017 roku doradcy zawodowi oraz doradcy klienta przeprowadzili 1688 spotka
w ramach indywidualnych porad zawodowych dla 1338 osób, w tym 632 kobiet.
W ramach
prowadzonych
procesów
doradczych
były
wykorzystywane
standaryzowane narz dzia badaj ce zainteresowania i predyspozycje zawodowe oraz
kwestionariusze. Przeprowadzono 139 testów badaj cych predyspozycje zawodowe
i osobowo ciowe klientów oraz kolejnych kilkadziesi t kwestionariuszy. Klienci, którzy
zostali obj ci poradami indywidualnymi oraz specjalistycznym poradnictwem zawodowym,
cz sto wymagali dalszego specjalistycznego wsparcia w ramach kolejnych usług SUP,
a w niektórych przypadkach pomocy instytucji zewn trznych.
Dodatkowo w 2017 roku zostało wydanych 71 skierowa na badania lekarskie,
poprzedzaj ce zaopiniowanie kierunku szkolenia i skierowanie na szkolenie indywidualne,
lub opiniuj ce przydatno zawodowej do pracy.
Jak wynika z przedstawionych poni ej wykresów, z poradnictwa indywidualnego
w nieco wi kszym stopniu korzystały kobiety ni m czy ni. Równie , bior c pod uwag
wykształcenia wida , e wsparcie doradcze było kierowane do wszystkich grup.
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W 2017 r. indywidualnym poradnictwem zawodowym obj to: 481 osób długotrwale
bezrobotnych oraz 99 osób nale cych do grupy osób bezrobocia rodzinnego
.

2.2. Poradnictwo grupowe
Kolejn form wsparcia dla osób bezrobotnych i poszukuj cych pracy była usługa
grupowego poradnictwa zawodowego. W ramach zrealizowanych działa zorganizowano
26 porad grupowych, w których wzi ło udział 214 osób. Porady te odbywały si w formie
kilkudniowych warsztatów grupowych oraz programu „Rozwijanie indywidualnych cech
ułatwiaj cych zatrudnienie” – METODY HISZPA SKIEJ.
Stopie zadowolenia uczestników oraz jako prowadzonej usługi była monitorowana
na bie co przez cały 2017 rok. ródłem pozyskiwanych informacji były obserwacje
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i uzyskane wyniki ankiet wypełnionych przez klientów po zako czonej pracy z doradc
zawodowym. Wszystkie kategorie były oceniane na skali 5-stopniowej gdzie: 1 oznaczało
„zdecydowanie nie”, 2 oznaczało „raczej nie”, 3 oznaczało „trudno powiedzie ”, 4 oznaczało
„raczej tak”, a 5 oznaczało „zdecydowanie tak”.
Jak wynika z danych zaprezentowanych w poni szej tabeli we wszystkich badanych
kategoriach, zdecydowana wi kszo
klientów wyraziła swoje zadowolenie poprzez
zaznaczenie warto ci 4 i 5. W uj ciu procentowym plasuje to wyniki wskazuj ce na
zadowolenie, z jako ci realizowanej usługi w poszczególnych kategoriach znacz co, powy ej
90%.
TABELA: JAKO

W PORADNICTWIE ZAWODOWYM - PORADY GRUPOWE

Na zaj ciach
panowała
atmosfera
sprzyjaj ca
otwartej
komunikacji
i współpracy

Poruszane
zagadnienia były
zgodne z
tematyka zaj

W trakcie zaj
prowadz cy
utrzymywali
dobry kontakt z
uczestnikami

W trakcie
prowadzenia
zaj były
wykorzystywane
ró ne metody
pracy

Ocena

Liczba
osób

Procent

Liczba
osób

Procent

Liczba
osób

Procent

Liczba
osób

Procent

1

0

0,0%

0

0,0%

2

1,0%

0

0,0%

2

2

1,0%

1

0,5%

2

1,0%

0

0,0%

3

1

0,5%

3

1,4%

1

0,5%

4

1,9%

4

27

12,9%

46

22,0%

18

8,6%

23

11,0%

5

179

85,6%

159

76,1%

186

89,0%

182

87,1%

Suma
ocen:
1-2

2

1,0%

1

0,5%

4

1,9%

0

0,0%

3

1

0,5%

3

1,4%

1

0,5%

4

1,9%

4-5

206

98,6%

205

98,1%

204

97,6%

205

98,1%

Pytanie badaj ce pomiar efektywno ci działa
podj tych przez doradców
zawodowych w zdecydowanej wi kszo ci zostało ocenione w górnej skali ocen pozytywnych.
Dla 95,2% osób porady grupowe były miejscem, gdzie mogły pozna now wiedz , któr
oceniaj , jako przydatn w poszukiwaniu pracy lub w prowadzeniu działalno ci gospodarczej.
Mała grupa osób nie była pewna, czy wiedza, jak otrzymali b dzie im przydatna
w poszukiwaniu pracy (3,8%), a tylko dwie osoby zaznaczyły, e raczej im si nie przyda
(1%). Zaznaczenia te z du ym prawdopodobie stwem reprezentowały postaw osób, które
pomimo pozostawania klientem SUP, nie s zainteresowane poszukiwaniem pracy w zwi zku
np. z konieczno ci ustabilizowania spraw rodzinnych, sytuacji zdrowotnej itp.
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TABELA: EFEKTYWNO

W PORADNICTWIE ZAWODOWYM - PORADY GRUPOWE

Zdobyta na zaj ciach wiedza i umiej tno ci b d
przydatne w poszukiwaniu pracy
Ocena

Liczba osób

Procent

1

1

0,5%

2

1

0,5%

3

8

3,8%

4

54

25,8%

5

145

69,4%

Suma
ocen:
1-2

2

1,0%

3

8

3,8%

4-5

199

95,2%

Maj c na uwadze powy sz analiz , mo na stwierdzi , e tak jak co roku pomimo
cz sto wyst puj cego braku przekonania u klientów SUP do działa wiadczonych przez
doradców zawodowych, osoby, które skorzystały z poradnictwa zawodowego, wykazuj m.in.
du e zadowolenie z otrzymanej pomocy, maj wi ksz motywacj do działania i lepiej
postrzegaj samych siebie. Zmiany, które zachodz w osobach poddanych procesowi
doradczemu, stanowi baz do samodzielnego poszukiwania pracy i zwi kszenia swojej
skuteczno ci w podejmowanych działaniach.
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2.3. Informacja zawodowa
W 2017 roku zostało udzielonych 2 960 informacji zwrotnych, w tym 2102 osobom
udzielono ich podczas indywidualnych spotka , a 858 osobom w trakcie spotka grupowych.
W ród osób uczestnicz cych w spotkaniach grupowych było 838 osób zarejestrowanych
w SUP i 20 niezarejestrowanych.
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3. Szkolenia osób bezrobotnych i poszukuj cych pracy
W 2017 r. na szkolenia skierowano 112 osób, w tym: na szkolenia grupowe – 81 osób,
na szkolenia indywidualne – 31 osób. Szkolenia uko czyło 109 osób, w tym: szkolenia
grupowe – 78 osób, szkolenia indywidualne – 31 osób (w tym 1 osoba skierowana w 2016 r.).
W ramach bonów szkoleniowych dla osób do 30 roku ycia na szkolenia skierowano
22 osoby, a szkolenia w ramach bonów szkoleniowych uko czyły 23 osoby (w tym 1 osoba
skierowana w 2016 r.). Ł cznie w ww. formach uczestniczyły 134 osoby. Liczb osób
skierowanych w podziale na rodzaje szkole przedstawia poni szy wykres.
WYKRES 1. LICZBA OSÓB SKIEROWANYCH W PODZIALE NA RODZAJ SZKOLE .

We wszystkich formach szkole uczestniczyło 25 kobiet, co stanowi 18,66% ogółu
szkolonych oraz 109 m czyzn, co stanowi 81,34%. Najliczniejsz grup absolwentów
stanowiły osoby bezrobotne z wykształceniem policealnym i rednim zawodowym, tj. 38
osób, co stanowi 28,79%. Najmniej liczn grup stanowiły osoby z wykształceniem
gimnazjalnym i poni ej – 12 osób, co stanowi 9,09% ogółu absolwentów. Analizuj c
struktur uczestników szkole według wieku, mo na zaobserwowa najni szy udział osób
powy ej 45 roku ycia – 12 osób, co stanowi 9,09%, a najwy szy udział wykazuj osoby
w wieku od 25 do 34 lat, tj. 64 osoby, co stanowi 48,48% ogółu szkolonych.
Na szkolenia zostały skierowane osoby b d ce w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
bezrobotni do 30 roku ycia – 63 osoby,
bezrobotni długotrwale – 25 osób,
bezrobotni powy ej 50 roku ycia – 7 osób,
bezrobotni posiadaj cy co najmniej jedno dziecko do 6 roku ycia lub co najmniej
jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku ycia – 37 osób,
bezrobotni niepełnosprawni – 1 osoba.
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Najdłu szym zrealizowanym w 2017 roku było szkolenie pn. „Kwalifikacja wst pna
dla prawa jazdy kategorii C oraz prawo jazdy kategorii C” obejmuj ce 330 godzin
zegarowych. Najni szy koszt osobogodziny szkolenia mo na wyliczy na kursie
„Przedsi biorczo – własna firma”. Przeci tny czas trwania szkole zako czonych w 2017 r.
wyniósł 122,80 godzin. Przeci tny koszt zakupu szkole zako czonych w 2017 r. wyniósł
1 643,57 zł na osob , a przeci tny koszt osobogodziny szkole zako czonych w 2017 r.
wyniósł 38,80 zł. Przeci tny koszt szkolenia wynosi 2 501,50 zł, koszt ponownego
zatrudnienia osób przeszkolonych wynosi 3 318,80 zł
3.1. Szkolenia grupowe
W 2017 r. zgodnie z rozporz dzeniem w sprawie szczegółowych warunków realizacji
oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy, został opracowany plan szkole na
2017 r. na podstawie sporz dzonych uprzednio dokumentów, tj.:
listy zawodów i specjalno ci z uwzgl dnieniem kwalifikacji i umiej tno ci
zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, zgodnie
z klasyfikacj zawodów i specjalno ci,
wykazu potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukuj cych pracy.
Na szkolenia grupowe skierowano ogółem 81 osób. Tematyka szkole obejmowała:
Przedsi biorczo – własna firma – 60 osób,
Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metod MAG 135 z nauk czytania
rysunku technicznego – 10 osób,
Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metoda TIG 141 z nauk czytania
rysunku technicznego – 5 osób,
Obsługa wózka jezdniowego z wymian butli gazowej – 6 osób.

Wybór instytucji szkoleniowych nast pował zgodnie z Regulaminem udzielania
zamówie publicznych przez S decki Urz d Pracy w Nowym S czu. Wszystkie instytucje
realizuj ce szkolenia grupowe zostały wyłonione na podstawie przepisów o przetargu
pisemnym zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wszcz to
4 post powania, w wyniku których wybrano wykonawców do realizacji szkole grupowych.
Na ogóln liczb 78 absolwentów szkole grupowych, 65 osób podj ło zatrudnienie,
inn prac zarobkow lub działalno gospodarcz do 3 miesi cy po uko czeniu szkolenia,
w tym jedna osoba w trakcie szkolenia, co daje wska nik efektywno ci zatrudnienia na
poziomie 83,33%.
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3.2. Szkolenia wskazane przez osoby uprawnione.
Zgodnie art. 40 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
na wskazane przez osob uprawnion szkolenie mo e zosta skierowana osoba, która
uzasadni celowo tego szkolenia, a jego koszt w cz ci finansowanej z Funduszu Pracy
w danym roku nie przekroczy 300% przeci tnego wynagrodzenia.
Priorytety przyj te na dany rok zostały okre lone w Planie Działa S deckiego Urz du
Pracy w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej na 2017 r. W przypadku szkole wskazanych przez osoby bezrobotne oprócz
uzasadnienia celowo ci tego szkolenia wymagane było przedstawienie O wiadczenia
pracodawcy w sprawie zatrudnienia osoby po zako czonym szkoleniu.
Wyboru instytucji szkoleniowych dokonywano na podstawie Regulaminu udzielania
zamówie publicznych obowi zuj cego w S deckim Urz dzie Pracy. W zwi zku
z powy szym przeprowadzono 23 post powania w zakresie rozpoznania rynku oraz
2 post powania na podstawie kodeksu cywilnego. Wyłonione instytucje szkoleniowe
gwarantowały wysoki poziom jako ci oferowanych szkole przy konkurencyjnej cenie.
Na szkolenia wskazane przez osoby uprawnione skierowano 31 osób. Szkolenia
indywidualne uko czyło 31 osób (w tym 1 osoba skierowana w 2016 r.).
Spo ród 31 absolwentów szkole zatrudnienie, inn prac zarobkow lub działalno
gospodarcz do 3 miesi cy po uko czeniu szkolenia i w trakcie szkolenia podj ło 19 osób.
Wska nik efektywno ci szkole wynosi 61,29%.
W 2017 r. wpłyn ły ogółem 34 wnioski na szkolenia indywidualne. Wnioski te zostały
rozpatrzone w nast puj cy sposób:
pozytywnie rozpatrzono 32 wnioski, lecz 1 osoba odmówiła przyj cia propozycji
szkolenia z powodu planowanego podj cia pracy w delegacji. Zawarta z instytucj
szkoleniow umowa została rozwi zana,
2 osoby zrezygnowały ze zło onych wniosków na szkolenia indywidualne.
W 2017 roku zawarto ł cznie 29 umów, w tym 25 na szkolenia indywidualne
(1 umowa została rozwi zana) i 4 umowy, w ramach których osoby zostały skierowane na
szkolenia grupowe. Do obsługi/monitorowania w 2018 roku pozostało 8 umów, w ramach
których na szkolenia skierowano 14 osób. Limit rodków ogółem przeznaczonych na
finansowanie szkole w 2017 r. wyniósł 217 233,00 PLN i został wykorzystany w kwocie
212 567,64 PLN (ł cznie ze zobowi zaniami), co stanowi 97,85%.
W 2017 roku szkolenia finansowane były z dwóch ródeł, a mianowicie: z Funduszu
Pracy – Algorytm – skierowano 87 osób, ze rodków projektu pn. „Aktywizacja osób
w wieku 30 lat i wi cej pozostaj cych bez pracy w Mie cie Nowym S czu (III)” – 25 osób.
3.3. Przyznanie i realizacja bonów szkoleniowych.
Bon szkoleniowy przyznawany jest na wniosek osoby do 30 roku ycia i stanowi
gwarancj skierowania na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenie kosztów (do
wysoko ci 100% przeci tnego wynagrodzenia), które zostan poniesione w zwi zku
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z podj ciem szkolenia. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego nast puje na podstawie
indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podj cia
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalno ci gospodarczej. W ramach bonu
szkoleniowego mog zosta sfinansowane nast puj ce koszty: jednego lub kilku szkole ,
niezb dnych bada lekarskich lub psychologicznych, koszty przejazdu na szkolenie oraz
koszty zakwaterowania, je li zaj cia odbywaj si poza miejscem zamieszkania.
W 2017 roku wpłyn ło ogółem 27 wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego osobie do 30
roku ycia. Wnioski te zostały rozpatrzone w nast puj cy sposób:
•

•
•
•

pozytywnie rozpatrzono 23 wnioski i przygotowano 23 bony szkoleniowe, lecz 2 bony
zostały uniewa nione, poniewa 1 osoba nie zgłosiła si po odbiór bonu
szkoleniowego, a jeden 1 pracodawca wycofał si z deklaracji zatrudnienia osoby po
uko czonym szkoleniu,
1 osoba zrezygnowała ze zło onego wniosku,
2 osobom odmówiono szkole w ramach bonu szkoleniowego,
1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia, poniewa wnioskodawca nie uzupełnił
brakuj cych dokumentów.

W ramach bonów szkoleniowych na szkolenia w 2017 r. skierowano 22 osoby (w tym jedna
osoba, która otrzymała bon szkoleniowy w 2016 roku) na podstawie 22 umów zawartych
z instytucjami szkoleniowymi. Wnioskodawcy sami wybierali instytucj szkoleniow , z któr
zawierana była umowa o organizacj szkole . Spo ród uczestników szkole w ramach bonu
szkoleniowego koszty bada lekarskich i psychologicznych zostały sfinansowane dla 3 osób,
koszty przejazdu na szkolenie wypłacono 11 osobom, natomiast koszty zakwaterowania
otrzymał 1 uczestnik szkole .
Szkolenia w ramach bonów szkoleniowych uko czyły 23 osoby (w tym 1 osoba
skierowana w 2016 r.). Do monitorowania w 2018 roku pozostały 3 umowy, w ramach
których na szkolenia skierowano 3 osoby.
Limit rodków ogółem przeznaczonych na finansowanie szkole w ramach bonów
szkoleniowych w 2017 r. wyniósł 112 050,00 PLN i został wykorzystany w kwocie
111 625,77 PLN (ł cznie ze zobowi zaniami), co stanowi 99,62%.
W ramach bonów szkoleniowych na szkolenia
finansowane ze rodków Funduszu Pracy – Algorytm
„Aktywizacja osób młodych pozostaj cych bez pracy w
osób. Szkolenia w ramach bonów szkoleniowych uko
skierowana w 2016 r.).
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skierowano 22 osoby i były one
– 12 osób, PO WER projekt pn.
Mie cie Nowym S czu (III)” – 10
czyły 23 osoby (w tym 1 osoba

WYKORZYSTANIE

RODKÓW WG RÓDŁA FINANSOWANIA

Liczba osób
skierowanych

Plan

Wykonanie

%
wykonania

Algorytm

12

62 300,00

62 206,94

99,85

PO WER projekt pn. „Aktywizacja
osób młodych pozostaj cych bez pracy
w Mie cie Nowym S czu (III)”

10

49 750,00

49 418,83

99,33

ródło finansowania

WYKAZ

SZKOLE ZORGANIZOWANYCH PRZEZ SUP W 2017 R.

Ilo
Lp

osób

Nazwa szkolenia
skierowanych

Ilo
absolwentów

1

Prawo jazdy kategorii C oraz kwalifikacja wst pna przyspieszona
dla prawa jazdy kategorii C 12.12.2016 r. do 17.01.2017

0

1

2

Kurs praw jazdy kategorii C+E 03-28.01.2017

1

1

3

Prawo jazdy kategorii C oraz kwalifikacja wst pna przyspieszona
dla prawa jazdy kategorii C 14.02-10.04.2017 r.

1

1

4

Układanie płytek - posadzkarz 01-08.03.2017 r.

1

1

5

Obsługa kasy fiskalnej z elementami sprzeda y 06-09.03.2017

1

1

6

Przedsi biorczo -własna firma 24.03.2017 r. -30.11.2017 r.

60

60

7

Prawo jazdy kategorii C+E oraz szkolenie okresowe 07-28.04.2017

1

1

8

Prawo jazdy kategorii C i wiadectwo kwalifikacji

6

6

9

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metod MAG 135 z
nauka czytania rysunku technicznego 10.04.2017-16.05.2017

10

8

10 Prawo jazdy kategorii C+E 08-23.05.2017 r.

1

1

11 Operator urawia wie owego górnoobrotowego 19.05-31.05.2017

1

1

1

1

5

4

14 ECDL BASE 02-23.06.2017 r.

1

1

15 Instruktor dogoterapii 14-22.06.2017 r.

1

1

16 Adobe Photoshop i Adobe Ilustrator 28.06-10.07.2017 r.

1

1

1

1

18 Szycie r czne i na maszynie 01.08-11.08.2017

1

1

19 Prawo jazdy kategorii C+E oraz kwalifikacja 11.08-29.09.2017 r.

1

1

20 Meneger ds. turystyki 21-25.08.2017 r.

1

1

Kwalifikacja wst pna dla prawa jazdy kategorii C oraz prawo jazdy
kategorii C 21.08-10.11.2017

1

1

22 Szkolenie z zakresu eksploatacji urz dze energetycznych Gr. 2 E-2

1

1

Prawo jazdy kategorii D oraz kwalifikacja wst pna przyspieszona
dla prawa jazdy kategorii D 23.05-30.06.2017 r.
Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metod TIG 141 z
13
nauk czytania rysunku technicznego 26.05-22.06.2017 r
12

17

21

Prawo jazdy kategorii D oraz kwalifikacja wst pna przyspieszona
dla prawa jazdy kategorii D 06.07-31.08.2017
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13.09.2017 r.
23
24
25
26
27
28
29

Obsługa wózka jezdniowego z wymiana butli gazowej 1828.09.2017 r.
Prawo jazdy kategorii C oraz kwalifikacja wst pna przyspieszona
dla prawa jazdy kategorii C 13.11-15.12.2017
Szkolenie okresowe dla prawa jazdy kategorii C 25.10.2017 r. do
29.10.2017 r.
Kurs trener personalny oraz instruktor siłowni 28.10.2017 r. do
03.12.2017 r.
Certyfikat kompetencji zawodowych przewo nika transportu
drogowego rzeczy 02-17.11.2017 r.
Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metod TIG 141
- stal nierdzewna 22.11-08.12.2017
Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metod MAG 135
01-28.12.2017 r.

RAZEM

6

6

3

3

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

112

109

Szkolenia - podsumowanie
Wska nik efektywno ci wszystkich szkole za 2017 r. liczony jako liczba osób
zatrudnionych, podejmuj cych inn prac zarobkow lub działalno
gospodarcz do
3 miesi cy po uko czeniu szkolenia i w trakcie szkolenia wynosi 76,52%. W przypadku
szkole grupowych wska nik efektywno ci wynosi 83,33%, w szkoleniach indywidualnych
61,29% natomiast w bonach szkoleniowych 73,91%. W stosunku do szkole zako czonych
w IV kwartale 2017 r. wska nik efektywno ci mo e ulec zmianie, poniewa nie min ły
jeszcze trzy miesi ce od terminu ich zako czenia. Obliczenie wska nika efektywno ci za cały
2017 rok b dzie mo liwe dopiero pod koniec marca 2018 roku.
Po zako czeniu szkole ich uczestnicy zostali poproszeni o dokonanie oceny
przeprowadzonych kursów. W tym celu wypełniali anonimowe ankiety, w trakcie i po
zako czeniu szkolenia. Analiza ankiet miała na celu przede wszystkim poznanie poziomu
skuteczno ci i atrakcyjno ci usług szkoleniowych. Skala ocen od 1 do 6 zach cała do
szczerych wypowiedzi, proponowania zmian i oczekiwa . Ankieta zawierała 6 pyta , w tym
jedno otwarte. Ankietowani w wi kszo ci wysoko oceniali przebieg szkole , nie wnosz c
uwag do organizatorów oraz wykonawców kursów. Program oraz tre szkole oceniali jako
odpowiednio dobrane do potrzeb uczestników. Wysoko tak e oceniali zaanga owanie
wykładowców, co pozwoliło na zdobycie przez kursantów niezb dnej wiedzy i umiej tno ci.
3.4. Finansowanie kosztów studiów podyplomowych
Na wniosek osoby uprawnionej finansowane były ze rodków Funduszu Pracy koszty
studiów podyplomowych do wysoko ci 100%, jednak nie wi cej ni 300% przeci tnego
wynagrodzenia. Zgodnie z przyj tymi priorytetami w Planie Działa S deckiego Urz du
Pracy w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej na 2017 r. wył czono z mo liwo ci dofinansowanie studiów podyplomowych na
kierunkach pedagogicznych, z wyj tkiem studiów z zakresu przygotowania do nauczania
zawodu.
W roku 2017 zawarto 10 umów o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.
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Poni sza tabela przedstawia kierunki studiów podyplomowych na sfinansowanie
których zawarto umowy w 2017 r.
Lp.

Nazwa uczelni

Kierunek studiów

Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie

Podyplomowe studium muzeologiczne

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Nowoczesna grafika komputerowa dla nieinformatyków

Wy sza Szkoła Biznesu National-Louis
University
w Nowym S czu

Zarz dzanie w administracji publicznej

Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie

Prawo własno ci intelektualnej

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Cyberbezpiecze stwo

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Programowanie urz dze mobilnych

Wy sza Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
w Brzegu

Integracja sensoryczna

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Szacowanie nieruchomo ci

9

Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa
w Nowym S czu

Zarz dzanie zasobami ludzkimi

10

Centrum Studiów Podyplomowych Wy szej
Szkoły Informatyki i Zarz dzania w Rzeszowie

Marketing internetowy

1

2

3

4
5

6

7

8

RAZEM

Ilo
osób
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
10

W roku 2017 r. zawarto 10 umów o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.
Sze osób kontynuowało w 2017 r. studia podyplomowe na podstawie umów zawartych
w 2016 r. W 2017 r. 7 osób zako czyło studia podyplomowe, 4 osoby podj ły zatrudnienie
w trakcie realizacji studiów podyplomowych oraz 2 osoby do 3 miesi cy po uko czeniu
studiów podyplomowych. Do obsługi w 2018 r. pozostało 9 umów o sfinansowanie kosztów
studiów podyplomowych, które zostały zawarte w 2017 r.
3.5.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Od połowy roku 2014 S decki Urz d Pracy realizuje nowy instrument wprowadzony
nowelizacj ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pn. Krajowy Fundusz
Szkoleniowy, który jest przeznaczony na finansowanie działa na rzecz kształcenia
ustawicznego pracowników i pracodawców.
W roku 2017 rodki KFS przyznane były na kształcenie ustawiczne pracowników
i pracodawców według okre lonych priorytetów wydatkowania rodków KFS tj.:
priorytet 1 – wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo
przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
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priorytet 2 – wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych
w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
priorytet 3 – wsparcie kształcenia ustawicznego osób, którzy mog udokumentowa
wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
S decki Urz d Pracy decyzj Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymał
rodki Funduszu Pracy na finansowanie działa w ramach Krajowego Funduszu
Szkoleniowego na rok 2017 w ł cznej wysoko ci 963 000,00 zł, w tym w ramach limitu
podstawowego 663 000,00 zł i z rezerwy KFS 300 000,00 zł.
WYKORZYSTANIE

RODKÓW WEDŁUG RÓDEŁ FINANSOWANIA.

Plan 2017

Wykonanie
2017

%
wykonania

Limit podstawowy

663 000,00 zł

658 905,49 zł

99,4 %

Rezerwa

300 000,00 zł

298 256,90 zł

99,4 %

Ł cznie:

963 000,00 zł

957 162,39 zł

99,4 %

ródło finansowania:
Krajowy Fundusz Szkoleniowy:

Realizacja wniosków:
W 2017 roku do rozpatrzenia wpłyn ło ł cznie 130 wniosków pracodawców, które
zostały rozpatrzone w nast puj cy sposób:
pozytywnie rozpatrzono 88 wniosków (50 w ramach limitu podstawowego i 38
z rezerwy),
negatywnie rozpatrzono 24 wnioski (20 w ramach limitu podstawowego i 4 z rezerwy),
18 pracodawców zło yło rezygnacj z realizacji wniosków – brak mo liwo ci realizacji
działa kształcenia ustawicznego w 2017 roku (3 w ramach limitu podstawowego
i 15 z rezerwy).
Realizacja umów:
W 2017 zawarto 93 umowy, w ramach których wsparciem kształcenia ustawicznego
obj to 1021 osób, z tego:
86 umów o sfinansowanie kursów, egzaminów i bada lekarskich (48 w ramach
limitu podstawowego i 38 z rezerwy),
7 umów o sfinansowanie studiów podyplomowych (wszystkie z limitu
podstawowego),
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rozwi zano 3 umowy – 2 o sfinansowanie kursów, egzaminów i bada lekarskich
(brak mo liwo ci skierowania wskazanych osób na szkolenia w 2017 roku) oraz
1 o sfinansowanie studiów podyplomowych (wskazany we wniosku kierunek studiów
podyplomowych nie został uruchomiony).
Zestawienie ilo ci osób obj tych kształceniem ustawicznych w ramach
poszczególnych form z uwzgl dnieniem ródła finansowania przedstawia poni sza tabela.
ródło
finansowania:

Szkolenia
kursy

Studia
podyplomowe

Egzaminy

Badania
lekarskie

Krajowy Fundusz Szkoleniowy:
Limit
podstawowy

785

6

28

22

Rezerwa

206

0

1

1

Ł cznie:

991

6

29

23

Ł cznie wsparciem w ramach kształcenia ustawicznego obj to 1021 osób. 23 osoby
miały sfinansowane jednocze nie kurs i badania lekarskie, 4 osoby kurs i egzamin, a 1 osoba
kurs i studia podyplomowe.
Wykonanie planu realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku przedstawia
poni sza tabela.
Plan
2017

Wyszczególnienie

Wykonanie
%
2017
wykonania

Krajowy Fundusz Szkoleniowy:
1. liczba zawartych umów

40

93

233 %

2. liczba osób obj tych kształceniem
ustawicznym

300

1021

340 %

W ramach zawartych umów w sprawie finansowania działa obejmuj cych kształcenie
ustawiczne pracowników i pracodawcy ze rodków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
w 2017 roku sporz dzono ł cznie 53 aneksy. Główn przyczyn był fakt niewykorzystania
przez pracodawców w cało ci przyznanej kwoty dofinansowania ze wzgl du na przerwanie
lub nieuko czenie kształcenia ustawicznego przez pracowników.
Do obsługi/monitoringu w 2018 roku pozostały 24 umowy na 540 osób (804 osobo
kursy i 6 umów dotycz cych realizacji studiów podyplomowych).
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IV.

PROGRAMY RYNKU PRACY
(instrumenty rynku pracy i inne działania aktywizuj ce)

1. Wprowadzenie
W 2017 r. SUP przy doborze zarówno organizatorów, jak i uczestników
poszczególnych programów, stosował optymalny dobór metod i rodków słu cych
podniesieniu skuteczno ci i efektywno ci realizowanych działa , przy jednoczesnej dbało ci
o racjonalne, celowe i efektywne wydatkowanie posiadanych rodków finansowych.
Aktywno
SUP ukierunkowana była na realizacj programów wspieraj cych rozwój
przedsi biorczo ci oraz tworzenie nowych miejsc pracy, a tak e na realizacj programów
sprzyjaj cych rozwojowi zasobów ludzkich oraz umo liwiaj cych zdobycie pierwszego
do wiadczenia zawodowego.
Zgodnie z lokalnie przyj tymi kryteriami i preferencjami w Planie Działa na 2017
rok, umowy były zawierane przede wszystkim z pracodawcami/przedsi biorcami, którzy:
zapewniali zatrudnienie osób po zako czonym programie w wymiarze pełnego etatu na
okres co najmniej 3 miesi cy,
uzyskali wysoki wska nik efektywno ci zatrudnieniowej na programach organizowanych
w ci gu ostatnich dwóch lat,
prawidłowo realizowali umowy zawarte na organizacj subsydiowanych programów
rynku pracy i wywi zywali si z zawartych w nich warunków,
u których w ci gu ostatnich 6 miesi cy przed dniem zło enia wniosku nie nast pił spadek
redniomiesi cznego poziomu zatrudnienia,
nie korzystali dotychczas ze rodków Funduszu Pracy.
Równocze nie, maj c na uwadze wyniki przeprowadzonej analizy lokalnego rynku
pracy, pierwsze stwem w zakresie aktywizacji – poza projektami współfinansowanymi
z EFS-obejmowane były osoby znajduj ce si w szczególnej sytuacji na rynku pracy, z grup
wyselekcjonowanych lokalnie, tj. osoby długotrwale bezrobotne, osoby z grupy bezrobocia
rodzinnego.
Jednym z priorytetów przyj tych na 2017 r. była aktywizacja osób do 29 roku ycia
w ramach realizacji programu Gwarancja dla młodzie y.
W ramach projektów współfinansowanych z EFS realizowanych przez SUP w trybie
pozakonkursowym, w 2017 r. aktywizacj obejmowane były osoby nale ce do
nast puj cych grup: osoby w wieku do 29 roku ycia (w tym osoby, które nie maj
zatrudnienia, nie uczestnicz w kształceniu lub szkoleniu – tzw. młodzie NEET), osoby
powy ej 30 roku ycia (w tym osoby powy ej 50 roku ycia, długotrwale bezrobotni, osoby
z niepełnosprawno ciami, kobiety oraz osoby o niskich kwalifikacjach).
W 2017 r. nadal kontynuowano zalecenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z lat poprzednich, które miały na celu realizowanie działa prowadz cych do
wysokiej efektywno ci programów aktywizacji, okre lonych po przeprowadzeniu wnikliwej
analizy ich efektywno ci zatrudnieniowej i kosztowej.
Dobór zarówno organizatorów programów, jak i uczestników dokonywany był
zgodnie z Procedur pracy dotycz c post powania w zakresie realizacji wniosków
o zorganizowanie poszczególnych programów (Zarz dzenie Nr 2/2015 Dyrektora S deckiego
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Urz du Pracy z dnia 2 stycznia 2015 r., Zarz dzenie Nr 5/2016 Dyrektora S deckiego Urz du
Pracy z dnia 1 lutego 2016 r.).
Urz d na bie co podejmował działania maj ce na celu pozyskanie dodatkowych
rodków z przeznaczeniem na aktywizacj lokalnego rynku pracy, w tym głównie z Rezerwy
Ministra. W 2017 r. pozyskano rodki z rezerwy MRPiPS w ramach programu dla 16 osób
bezrobotnych długotrwale oraz dla 25 osób bezrobotnych do 30 r. i w wieku 30-50 lat.
Ł czna kwota pozyskanych rodków wyniosła 748,00 tys. zł.
Poni ej przedstawiono syntetyczn informacj dotycz c ogółu zada wykonanych
przez SUP w zakresie realizacji instrumentów rynku pracy i innych programów
finansowanych ze rodków Funduszu Pracy (co zobrazowano w przedstawionej tabeli).
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W 2017 roku, w zakresie finansowania, monitorowania oraz rozliczania
poszczególnych programów, pozostawało w obsłudze ł cznie 1639 umów, w ramach których
aktywizacj obj te były 1873 osoby (poz. 12 tabeli). Realizacja 968 umów na 1082 osoby
kontynuowana była z lat poprzednich (2014-2016) – poz. 1 tabeli.
Nowe umowy w liczbie 671 (poz. 5 tabeli) stanowiły 40,94% wszystkich
obsługiwanych umów w 2017 r., w ramach których aktywizowano 791 osób, w tym:
251 os. – w ramach: refundacji kosztów wyposa enia lub doposa enia stanowisk
pracy, prac interwencyjnych, robót publicznych, bonów zatrudnieniowych,
refundacji cz ci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki
na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku ycia, oraz
dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powy ej 50 roku
ycia;
113 os. – przyznano rodki na poj cie działalno ci gospodarczej, na których bazie
powstały nowe podmioty gospodarcze;
348 os. – obj to sta ami;
54 os. – wydano bony na zasiedlenie;
25 os. – skierowano do prac społecznie u ytecznych, w tym 20 os. w ramach
Programu Aktywizacja i Integracja.
W 2017 roku sporz dzono ł cznie 286 aneksów do realizowanych umów.
Do obsługi w 2018 r. przeszło 916 umów na 1051 osób.
W 2017 r. SUP udzielił pomocy de minimis 310 podmiotom na ł czn
5 656 050,95 zł, w tym na:

kwot

prace interwencyjne – 82 podmioty, kwota 772 842,06 zł,
refundacj kosztów wyposa enia lub doposa enia stanowiska pracy – 27 podmiotów,
kwota 709 533,31 zł,
jednorazowe rodki na podj cie działalno ci gospodarczej – 113 podmiotów, kwota
2 638 699,76 zł,
roboty publiczne – 2 podmioty, kwota 100 928,50 zł,
dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powy ej 50 roku ycia
– 3 podmioty, kwota 34 231,67 zł,
refundacja cz ci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki
na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku ycia – 73
podmioty, kwota 2 092 872,11 zł,
bony na zasiedlenie – 2 podmioty, kwota 13 860,80 zł,
bony zatrudnieniowe – 2 podmioty, kwota 79 785,60 zł.
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2. Prace interwencyjne
Prace interwencyjne polegaj na zatrudnieniu bezrobotnego przez pracodawc , które
nast piło w wyniku umowy zawartej z Prezydentem m. Nowy S cz, w którego imieniu działa
Dyrektor S deckiego Urz du Pracy i maj na celu wsparcie w szczególno ci osób
bezrobotnych, dla których ustalony został II profil pomocy. Na podstawie zawartej umowy
dokonywana jest refundacja cz ci kosztów poniesionych przez Pracodawc na
wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych
w wysoko ci uzgodnionej w umowie.
Realizacja wniosków:
W roku 2017 r. wpłyn ło do rozpatrzenia ogółem 105 wniosków o zorganizowanie
129 miejsc pracy, które zostały rozpatrzone w sposób nast puj cy:
pozytywnie rozpatrzono 86 wniosków na 96 osób,
w kilku przypadkach liczba wnioskowanych miejsc pracy została zmniejszona ł cznie
o 9 miejsc pracy,
19 wnioskodawców zło yło rezygnacj na 24 osoby.
Umowy:
W 2017 r. zawarto 86 umów na 96 osób, z tego:
w przypadku 4 umów na 4 osoby pracodawcy po podpisaniu zrezygnowali z ich
realizacji (w przypadku 2 umów, 2 osoby otrzymały skierowania do pracy),
1 umowa na 1 osob została rozwi zana (termin zwrotu wypłaconych refundacji
został wyznaczony na 24.01.2018 r.).
Ostatecznie do zatrudnienia w ramach programu prace interwencyjne skierowano w 2017 r.
100 osób.
Umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych zawierane były na okres refundacji do:
6 miesi cy (art. 51 ustawy)
12 miesi cy (art. 56 ustawy)
24 miesi ce (art. 59 ustawy).
Do wykonywania prac interwencyjnych zostały skierowane nast puj ce kategorie
osób:
bezrobotni do 30 roku ycia - 41 osób
bezrobotni długotrwale - 33 osoby
bezrobotni powy ej 50 roku ycia – 29 osób.
Utworzone w ramach prac interwencyjnych miejsca pracy dały mo liwo
zatrudnienia bezrobotnych m.in. w takich zawodach, jak: sprzedawca, kucharz, pomoc
kuchenna, sprz taczka, kierowca, pracownik biurowy, magazynier, pracownik produkcji
mebli, monter rolet, operator maszyn poligraficznych, pracownik fizyczny, robotnik
budowlany, zaopatrzeniowiec, logistyk, doradca klienta, portier, konserwator, lusarz,
fakturzysta, krawcowa, instruktor nauki jazdy, którzy zostali zatrudnieni w sektorze handlu,
usług i produkcji, a tak e przy wykonywaniu prostych prac budowlanych.
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W 2017 r. roku pozostawało w obsłudze ł cznie 199 umów, w ramach których zostało
zorganizowanych 248 miejsc pracy, z tego:
umowy monitorowane zawarte w okresie 2015 – 2016 r. - 113 umów (152 miejsca
pracy), z których w 2017 r., po upływie okre lonego w umowie okresu
obowi zkowego utrzymania miejsc pracy, rozliczono i zako czono 102 umowy
(118 miejsc pracy),
umowy zawarte w 2017 r. - 86 umów na 96 miejsc pracy. W przypadku 4 umów na
4 miejsca pracy, wnioskodawcy zło yli rezygnacj z ich realizacji, natomiast
1 umowa, w ramach której zostało zorganizowane 1 miejsce pracy, została
rozwi zana,
do obsługi / monitorowania w 2018 roku pozostały 93 umowy na 126 miejsc pracy.
Sporz dzono 110 aneksów do umów zawartych w 2017 r. Sporz dzenie ww. aneksów
było spowodowane zmian warto ci udzielonej pomocy de minimis oraz konieczno ci
przedłu enia okresów refundacji i zatrudnienia w zwi zku z powstaniem wakatów
na stanowiskach pracy utworzonych w ramach przedmiotowych umów.
Limit rodków przeznaczonych na finansowanie prac interwencyjnych w 2017 r.
wynosił ogółem 750 966,00 zł – i został wykorzystany w kwocie 700 749,56 zł (ł cznie ze
zobowi zaniami), co stanowi 93,31%.
WYKORZYSTANIE

RODKÓW WG RÓDEŁ FINANSOWANIA

Liczba
osób

Algorytm powiatowy

48

POWER (Program Operacyjny
Wiedza, Edukacja, Rozwój)

17

68 892,00

62 493,19

90,71%

RPO WM (Regionalny
Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego)

35

234 084,00

207 619,78

88,69%

100

750 966,00

700 749,56

93,31 %

Razem

Wykonanie
(w zł)
430 636,59

%
wykonania

Plan
(w zł)
447 990,00

ródło finansowania

96,13%

Kwota zobowi za wynikaj ca z umów zawartych w okresie 2015 r.-2017 r. do
wydatkowania w roku 2018 r. wynosi: 235 332,79 zł (ALGORYTM)
+ 80 994,17 zł (RPO WM)
+ 55 432,42 zł (PO WER)
371 759,38 zł RAZEM
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3. Roboty publiczne
Roboty publiczne - program ten polega na zatrudnianiu bezrobotnych przy
wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarz dowe statutowo
zajmuj ce si problematyk ; ochrony rodowiska, kultury, o wiaty, kultury fizycznej
i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a tak e spółki wodne i ich
zwi zki, je eli prace te s finansowane lub dofinansowane ze rodków samorz du
terytorialnego, bud etu pa stwa, funduszy celowych, organizacji pozarz dowych, spółek
wodnych i ich zwi zków.
Uczestnikami robót publicznych mog by osoby z ustalonym II profilem pomocy.
Realizacja wniosków:
W 2017 roku wpłyn ło 20 wniosków o zorganizowanie robót publicznych. Jeden
wnioskodawca zrezygnował ze zło onego wniosku.
Umowy /porozumienia:
W 2017 r. zawarto 19 umów/porozumie , w ramach których zorganizowano roboty
publiczne dla 34 osób, w tym 1 osoba zostanie zatrudniona w styczniu 2018 r. Dodatkowo
1 osoba została skierowana na wymian . Bezrobotni skierowani do wykonywania robót
publicznych w 2017 r. to osoby znajduj ce si w trudnej sytuacji yciowej, materialnej
i społecznej, spo ród których 5 osób to bezrobotni do 30 roku ycia, 15 osób to długotrwale
bezrobotni i 20 osób powy ej 50 roku ycia.
W 2017 r. pozostawało w obsłudze 28 umów/porozumie , w ramach których
zatrudnionych było 47 osób, w tym:
- umowy/porozumienia kontynuowane - 9 umów zawartych w 2016 r. na 13 osób,
- nowe umowy/porozumienia zawarte w 2017 r.; - 19 umów na 34 osoby.

Limit rodków przeznaczonych na finansowanie robót publicznych w 2017 r. wynosił
431 230,00 zł i został wykorzystany w 99,39%. Wydatkowana kwota 428 585,53 zł
Kwota zobowi za wynikaj ca z zawartych umów w 2017 r. wynosi 65 611,13 zł.
Udział w programie w 2017 r. zako czyły 32 osoby (w tym: 7 osób, które rozpocz ły
prac w 2016 r. i 25 osób, które rozpocz ły i zako czyły prac w 2017 r.), nadal kontynuuje
udział w programie 8 osób w ramach zawartych 8 umów/porozumie .
Do obsługi w 2018 r. (w zakresie finansowania, monitorowania, rozliczenia) pozostało
15 umów/porozumie (27 osób).
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4. Sta e
Program ten polega na nabywaniu przez bezrobotnych umiej tno ci praktycznych
do wykonywania pracy przez wykonywanie zada w miejscu pracy, bez nawi zania stosunku
pracy z pracodawc .
W 2017 r. na sta skierowano ł cznie 348 osób.
Realizacja wniosków:
W 2017 roku wpłyn ło ogółem 376 wniosków o zorganizowanie sta u dla 577 osób.
Wnioski te zostały rozpatrzone w nast puj cy sposób:
pozytywnie rozpatrzono 282 wnioski i zawarto 282 umowy o zorganizowanie sta u,
w ramach których na sta skierowano 348 osób,
odmownie rozpatrzono 40 wniosków (dla 163 osób) w wi kszo ci przypadków z powodu,
i w poprzednich latach Wnioskodawcy korzystali ze rodków FP i nie uzyskali wysokiego
wska nika efektywno ci zatrudnieniowej lub nie deklarowali zatrudnienia po zako czonym
programie,

54 Wnioskodawców zrezygnowało z zawarcia umów (dla 66 osób).
Umowy:
W 2017 r. zawarto ł cznie 282 umowy, w ramach których zorganizowano 348 miejsc
sta owych.
W obsłudze w 2017 r. pozostawało ogółem 530 umów o zorganizowanie sta u dla
639 osób, w tym:
umowy kontynuowane zawarte w roku 2016 r.; 248 umów dla 291 osób,
które w 2017 r. zostały ostatecznie zako czone i rozliczone pod wzgl dem
efektywno ci zatrudnieniowej;
nowe umowy zawarte w 2017 r.; 282 umowy dla 348 osób (z czego 280 umów dla
346 osób finansowanych było z FP, a 2 umowy dla 2 osób finansowane
z PFRON).
Z ogólnej liczby umów zawartych w 2017 r.:
udział w programie sta y do dnia 31.12.2017 r.; zako czyło 180 osób w ramach
145 umów, przerwało 45 osób w ramach 28 umów (głównie z powodów
osobistych lub podj cia zatrudnienia),
rozliczono 13 umów na 20 osób pod wzgl dem efektywno ci zatrudnieniowej,
do monitorowania i rozliczenia w 2018 r. pozostało 269 umów dla 328 osób,
w tym 137 umów dla 153 osób obj te b d dalszym finansowaniem.
Limit rodków przeznaczonych na finansowanie programu sta y w 2017 r. wynosił
ogółem 2 169 308,81 zł i został wydatkowany w kwocie 2 155 355,64 zł (99,36%).
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Wykorzystanie rodków wg ródeł finansowania przedstawia poni sza tabela
(obejmuj ca wydatki poniesione na finasowanie stypendiów i składek ZUS (poz. A) oraz
wydatki poniesione na badania lekarskie sta ystów (poz.B)):

ródła finansowania

A. Stypendia i składki ZUS
Algorytm powiatowy 2017
(w tym umowy z 2016)
POWER III (Program
Operacyjny Wiedza, Edukacja,
Rozwój)
POWER II (Program Operacyjny
Wiedza, Edukacja, Rozwój)
Rezerwa Ministra MRPiPS dla
osób do 30 roku ycia oraz
w wieku 30-50 lat
RPO WM III (Regionalny
Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego)
Program specjalny pn. "Czas na
prac "
Program Regionalny
"Konserwator"
PFRON

Liczba osób

Plan
(w zł)

Wykonanie
(w zł)

%
wykonania

113

865321,00

862759,93

99,70

177

818449,71

815399,03

99,63

0

191177,00

186534,03

97,57

13

26000,00

23642,47

90,93

21

112393,00

112279,11

99,90

10

62000,00

61836,73

99,74

12

86500,00

85436,24

98,77

2

7468,10

7468,10

100,00
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5. Refundacja kosztów wyposa enia lub doposa enia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego
Program ten polega na cz ciowej refundacji kosztów wyposa enia, lub doposa enia
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w zwi zku z utworzeniem lub
doposa eniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej osoby
bezrobotnej przez okres 24 miesi cy.
W 2017 r. wszystkie wnioski o refundacj kosztów wyposa enia stanowisk pracy
dla skierowanych bezrobotnych zło one były przez podmioty prowadz ce działalno
gospodarcz .
W 2017 r. maksymalna wysoko refundacji na utworzenie 1 stanowiska pracy
nie przekraczała 6-krotnej wysoko ci przeci tnego wynagrodzenia i kształtowała si na
poziomie od 19 583,00 zł do 24 000,00 zł.
Realizacja wniosków:
W 2017 r. wpłyn ło do rozpatrzenia ogółem 39 wniosków na 43 stanowiska pracy,
które zostały rozpatrzone w sposób nast puj cy:
pozytywnie rozpatrzono 27 wniosków na 30 stanowiska pracy,
6 wniosków (7 stanowisk pracy) rozpatrzono odmownie w wi kszo ci przypadków
z powodu niespełniania kryteriów okre lonych w Planie Działa S deckiego Urz du
Pracy w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej na 2017 r. (nieuzupełnienia braków formalnych, braku mo liwo ci
refundacji sprz tu u ywanego, braku odpowiedniej liczby kandydatów umo liwiaj cej
prawidłow realizacj umowy i zapewnienie obsady na wyposa onych stanowiskach
pracy przez okres 24 m-cy).
6 Wnioskodawców rezygnowało ze zło onych wniosków (6 stanowisk pracy).
Umowy:
W 2017 r. zawarto 27 umów na 30 stanowisk pracy, z których w handlu powstało
8 (26,67%), w usługach 10 (33,33%) a w produkcji 12 (40,00%). Obrazuje to poni sze
zestawienie.
Handel – 8 stanowisk (26,67%)
1. Handel art. przemysł. – 6
2. Handel art. spo ywczymi - 2
Usługi - 10 stanowisk (33,33%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usługi budowlane – 2
Usługi gastronomiczne - 2
Usługi hotelarskie – 1
Usługi medyczne – 2
Usługi informatyczne – 1
Działalno zwi zana z utrzymaniem porz dku - 2
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Produkcja –12 stanowisk (40,00%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Produkcja pieczywa – 4,
Produkcja toreb – 1,
Produkcja wyrobów z gumy – 1
Produkcja odzie y i wyrobów tekstylnych – 2
Produkcja mebli kuchennych – 2
Produkcja wyrobów tartacznych – 1
Produkcja papieru falistego, tektury falistej oraz opakowa z papieru i tektury – 1

Utworzone w ramach refundacji kosztów wyposa enia lub doposa enia stanowiska
pracy dla skierowanych bezrobotnych dały mo liwo zatrudnienia m.in. w takich zawodach
jak: sprzedawca, doradca klienta, operator maszyn, mechanik pojazdów samochodowych,
fizjoterapeuta, pomocnik piekarza, pomoc krawiecka, zmywacz naczy , kierowca, projektant
grafiki i multimediów, pokojowa, robotnik gospodarczy, malarz budowlany, sekretarka
medyczna.

W 2017 r. pozostawało w obsłudze ł cznie 171 umów, w ramach których
zorganizowano 187 stanowisk pracy, z tego:
umowy monitorowane zawarte w latach 2014-2016 - 144 umowy na 157 stanowisk
pracy,
umowy zawarte w 2017 r. – 27 umów na 30 stanowisk pracy.
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Do monitorowania i rozliczenia w 2018 roku pozostało 114 umów, w ramach których
aktywizacj obj tych było 127 osób.
umowy monitorowane zawarte w okresie 2014 – 2016 r. - 87 umów (97 miejsc
pracy),
umowy zawarte w 2017 r. – 27 umów (30 miejsc pracy).
W ramach obsługi i monitoringu umów zawartych w 2017 r. oraz w latach poprzednich:
przyj to prawne zabezpieczenie zwrotu przez podmiot refundacji kosztów
wyposa enia lub doposa enia stanowiska pracy w przypadku 27 zawartych umów.
W wi kszo ci podpisanych umów (19) były to weksle in blanco z por czeniem
wekslowym oraz w 8 przypadkach blokada rodków na rachunku bankowym,
sprawdzono i przygotowano do finansowego rozliczenia 27 zło onych wniosków
o refundacj faktycznie poniesionych kosztów utworzenia stanowisk pracy
(30 stanowisk pracy), które wraz z dokumentacj ródłow (dowodami zakupu)
przekazywane były na bie co do Działu Finansowo-Ksi gowego,
prowadzono na bie co weryfikacj dokumentacji gromadzonej w aktach spraw pod
wzgl dem jej kompletno ci i poprawno ci,
przyjmowano i sprawdzano składane przez przedsi biorców o wiadczenia
o zatrudnianiu na utworzonych stanowiskach pracy,
zako czono i rozliczono 57 umów, w ramach których aktywizacj obj tych było
60 osób,
w wyniku stwierdzonych narusze postanowie zawartych w umowach, rozwi zano
3 umowy (3 stanowiska pracy). W 2 przypadkach rozwi zanie nast piło na wniosek
przedsi biorcy - powodem rozwi zania było niezatrudnianie na utworzonym
stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez
okres 24 miesi cy. Nale no została spłacona w cało ci. Powodem rozwi zania
pozostałej 1 umowy było niepoinformowanie Urz du o zaprzestaniu prowadzenia
działalno ci gospodarczej oraz o niewykonywaniu pracy przez osob skierowan do
pracy na stanowisku utworzonym w ramach umowy zawartej z Urz dem. Kwota
nale no ci wynikaj ca z rozwi zania umów o refundacj kosztów wyposa enia lub
doposa enia stanowiska pracy zawartych w latach 2006 – 2016, wobec których trwa
post powanie windykacyjne i egzekucyjne wynosi 189 430,84 zł.
Limit rodków przeznaczonych na finansowanie tego programu w 2017 r. wynosił
712 400,00 zł, z którego wykorzystano 709 533,31 zł, tj. 99,60%.
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WYKORZYSTANIE
ródło finansowania

Algorytm powiatowy
Rezerwa Ministra – Program
aktywizacji zawodowej
bezrobotnych długotrwale
RPO WM (Regionalny
Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego)
Razem

RODKÓW WG RÓDEŁ FINANSOWANIA

Liczba
osób

Plan
(w zł)

Wykonanie
(w zł)

%
wykonania

9

213 000,00

212 805,00

94,30

1

24 000,00

24 000,00

100,00

20

475 400,00

472 728,31

99,44

30

712 400,00
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709 533,31

99,60

6. Przyznawanie jednorazowo rodków na podj cie działalno ci
gospodarczej
Przedsi wzi cia te były podejmowane, realizowane i finansowane w oparciu o przepisy
ustawy, przepisy rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia
2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposa enia lub
doposa enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania rodków na
podj cie działalno ci gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1041), rozporz dzenie Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania
z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposa enia lub doposa enia stanowiska pracy oraz
przyznawania rodków na podj cie działalno ci gospodarczej (Dz. U. z 2017, poz. 1380),
przepisy wspólnotowe reguluj ce udzielanie pomocy publicznej w ramach zasady
de minimis oraz „Regulamin przyznawania jednorazowo rodków na podj cie działalno ci
gospodarczej w S deckim Urz dzie Pracy”.
W 2017 r. rednia kwota przyznawanych jednorazowo rodków na podj cie działalno ci
gospodarczej wyniosła 23 358,41 zł.
Realizacja wniosków:
W 2017 r. wpłyn ło ogółem 121 wniosków o przyznanie rodków na podj cie działalno ci
gospodarczej, które zostały rozpatrzone na 23 posiedzeniach komisji oceny wniosków
w sposób nast puj cy:
pozytywnie rozpatrzono 113 wniosków,
3 wnioski załatwiono odmownie (głównie z powodu braku odpowiedniego lokalu),
5 wnioskodawców zło yło rezygnacj .
Umowy:
W 2017 roku pozostawało w obsłudze ł cznie 399 umów, z czego:
286 umów zawartych w okresie 2014-2016, z których w 2017 r. ostatecznie
rozliczono i zako czono 197 umów,
113 nowych umów zawartych w 2017 r.,
do obsługi / monitorowania w 2018 roku pozostały 202 umowy.
W ramach obsługi zawartych umów:
przyj to prawne zabezpieczenie zwrotu rodków otrzymanych przez bezrobotnego
na podj cie działalno ci gospodarczej i w tym celu zastosowano:
1) weksle in blanco z por czeniem wekslowym – 107,
2) blokad rodków pieni nych na rachunku bankowym – 6.
rozliczono 157 umów w zakresie wydatkowania przyznanych rodków oraz dokonano
sprawdzenia realizacji innych postanowie okre lonych w umowie.
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Przyznane w 2017 r. rodki przeznaczone były na podj cie ró norodnej działalno ci
gospodarczej z wyra n przewag usług, co obrazuje poni sze zestawienie oraz wykres:

rodki na działalno usługow zostały przyznane 94 osobom (co stanowi 83% ogółu),
w tym:
usługi remontowo-budowlane, instalatorstwo elektryczne – 18 osób,
usługi kosmetyczne, stylizacja paznokci, fryzjerstwo – 15 osób,
usługi szkoleniowe, doradcze, edukacyjne – 9 osób,
konserwacja, naprawa pojazdów samochodowych – 7 osób,
usługi informatyczne, projektowanie graficzne – 7 osób,
usługi w zakresie piel gnowania ogrodów, sprz tania, mycia samochodów – 7 osób,
projektowanie specjalistyczne, projektowanie architektoniczne – 6 osób,
usługi prawnicze, adwokackie – 3 osoby,
usługi gastronomiczne – 3 osoby,
usługi reklamowe – 2 osoby,
usługi fotograficzne – 2 osoby,
usługi krawieckie, tapicerskie – 2 osoby,
transport drogowy towarów – 2 osoby,
przewóz osób taxi – 1 osoba,
punkt kurierski – 1 osoba,
usługi outsourcingu – 1 osoba,
usługi lusarskie i spawalnicze – 1 osoba,
usługi optyczne – 1 osoba,
usługi geodezyjne i kartograficzne – 1 osoba,
usługi przewodnickie – 1 osoba,
usługi dziennikarskie – 1 osoba,
usługi rachunkowo-ksi gowe – 1 osoba,
usługi logopedyczne – 1 osoba,
analiza odczytów z tachografów – 1 osoba.

rodki na działalno

produkcyjn zostały przyznane 11 osobom

(co stanowi 10% ogółu), w tym:
produkcja wyrobów tekstylnych – 2 osoby,
produkcja nakładek na schody, dywaników i wycieraczek – 1 osoba,
produkcja materiałów szkolnych i papierniczych – 1 osoba,
produkcja podłóg i elementów drewnianych – 1 osoba,
produkcja elementów dekoracyjnych i wyposa enia wn trz – 1 osoba,
produkcja drobnowymiarowych elementów z betonu – 1 osoba,
produkcja kruszywa budowlanego – 1 osoba,
produkcja i monta mebli – 1 osoba,
produkcja i sprzeda modeli, makiet, dioram oraz akcesoriów modelarskich – 1 osoba,
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produkcja spersonalizowanych deserów oraz ekspozycji słodkich stołów – 1 osoba.

rodki na działalno handlow zostały przyznane 8 osobom (co stanowi 7% ogółu),
w tym:
handel detaliczny art. przemysłowymi – 3 osoby,
handel detaliczny prowadzony przez Internet – 2 osoby,
handel detaliczny art. spo ywczymi – 2 osoby,
handel hurtowy perfumami – 1 osoba.
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Struktur osób podejmuj cych działalno
wykształcenia przedstawia poni szy wykres:

gospodarcz

w zale no ci od poziomu

Najwi kszy udział w ród osób podejmuj cych działalno
gospodarcz stanowiły,
podobnie jak w roku ubiegłym, osoby z wykształceniem wy szym - 47% oraz policealnym
i rednim zawodowym - 28%.
Wi kszo osób bezrobotnych, które rozpocz ły działalno gospodarcz z udziałem
rodków przyznanych przez SUP w 2017 r. to osoby młode w wieku do 30 lat – 55 osób,
(z czego 21 osób nie uko czyło 25 lat).
Szczegółowe dane zawiera poni szy diagram.
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Działalno gospodarcz z udziałem rodków przyznanych przez SUP w 2017 r.
podejmowały osoby zarejestrowane przez okres do 6 miesi cy (71% ogółu), osoby
zarejestrowane od 6 miesi cy do 12 miesi cy (14% ogółu), osoby zarejestrowane od
12 miesi cy do 24 miesi cy (11% ogółu), za 4% stanowiły osoby zarejestrowane powy ej
24 miesi cy. Spo ród osób bezrobotnych, które podj ły działalno gospodarcz , 35%
stanowi kobiety.
Limit rodków przeznaczonych na finansowanie tego programu w 2017 r. wynosił ogółem
2 682 219,00 zł i został wykorzystany w kwocie 2 638 699,76 zł, co stanowi 98,38%.

Wykorzystanie rodków wg ródeł finansowania przedstawia poni sza tabela:

Liczba
osób

Plan
(w zł)

Wykonanie
(w zł)

% wykonania

Algorytm powiatowy

29

675 559,00

667 049,49

98,74%

Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój PO WER

30

714 000,00

713 599,28

99,94%

Regionalny Program Operacyjny WM

25

594 660,00

594 486,99

99,97%

Rezerwa Ministra „Program dla osób
bezrobotnych długotrwale”

14

360 000,00

328 564,00

91,27%

Rezerwa Ministra „Program dla osób
bezrobotnych do 30. roku ycia oraz
w wieku 30-50 lat”

15

338 000,00

335 000,00

99,11%

Razem

113

2 682 219,00

2 638 699,76

98,38%

ródło finansowania
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7. Refundacja pracodawcy/przedsi biorcy cz ci kosztów poniesionych
na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne
skierowanych bezrobotnych do 30 r. ycia

Refundacja cz ci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na
ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku ycia mo e zosta dokonana
po zatrudnieniu bezrobotnego przez pracodawc lub przedsi biorc , które nast piło
na podstawie umowy zawartej z S deckim Urz dem Pracy. Refundacja cz ci kosztów
poniesionych przez Pracodawc na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia
społeczne skierowanych bezrobotnych dokonywana jest na podstawie umowy przez okres
12 miesi cy w wysoko ci uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczaj cej jednak kwoty ustalonej
jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesi cu oraz kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prac obowi zuj cej w ostatnim dniu zatrudnienia ka dego
rozliczanego miesi ca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego
wynagrodzenia.
Program mo e by organizowany u pracodawcy nieb d cego odbiorc pomocy
publicznej, jak równie u przedsi biorcy, w tym niezatrudniaj cego pracownika, na zasadach
przewidzianych dla pracodawców.
Realizacja wniosków:
W roku 2017 r. wpłyn ły ogółem 103 wnioski o zorganizowanie 125 miejsc pracy, które
zostały rozpatrzone w sposób nast puj cy:
pozytywnie rozpatrzono 74 wnioski na 78 osób,
12 wniosków (25 osób) rozpatrzono odmownie (w wi kszo ci przypadków z powodu
faktu, i w poprzednich latach wnioskodawcy korzystali ze rodków FP i nie uzyskali
wysokiego wska nika efektywno ci zatrudnieniowej lub nie deklarowali zatrudnienia
po zako czonym programie),
17 Wnioskodawców zło yło rezygnacj na 22 osoby.
Umowy:
W 2017 r. zawarto 74 umowy na 78 osób, z tego:
w przypadku 1 umowy na 1 osob pracodawca po podpisaniu zrezygnował z jej
realizacji (nie wydano skierowania),
1 umowa na 1 osob została rozwi zana.
do obsługi / monitorowania w 2018 roku pozostało 167 umów na 185 miejsc pracy.
Ostatecznie w ramach programu zatrudnionych zostało 79 osób.
Umowy zawierane były na okres 24 miesi cy, z czego 12 pierwszych podlegało refundacji.
Utworzone w ramach programu miejsca pracy dały mo liwo zatrudnienia bezrobotnych
m.in. w takich zawodach jak: sprzedawca, pracownik biurowy, magazynier, kierowca,
doradca klienta, pomoc kuchenna, wydawca posiłków, asystent projektanta, lakiernik
elementów drewnianych, parkingowy, pracownik produkcji, operator maszyn drukarskich,
grafik komputerowy, pomocnik kaletnika, kadrowa, handlowiec, kelner, pracownik
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ogólnobudowlany, kamieniarz, kosmetyczka, kierowca, opiekun medyczny, monter wi zek
elektrycznych, pracownik fizyczny, którzy zostali zatrudnieni w sektorze handlu, usług
i produkcji, a tak e przy wykonywaniu prostych prac budowlanych.
W 2017 roku pozostawało w obsłudze ł cznie 169 umów, w ramach których zostało
zorganizowanych 187 miejsc pracy, z tego:
w przypadku 1 umowy na 1 miejsce pracy wnioskodawca zło ył rezygnacj z jej
realizacji,
2 umowy, w ramach których zostały zorganizowane 2 miejsca pracy, zostały
rozwi zane.
Limit rodków przeznaczonych na finansowanie programu w 2017 r. wynosił ogółem
2 181 600,00 zł i został wykorzystany w kwocie 2 065 445,59 zł (94,68%).
Wykorzystanie rodków przedstawia poni sza tabela:
ródło finansowania
rodki
na
finansowanie
programu dla osób do 30 r. .

Liczba osób
79

Plan
(w zł)

Wykonanie
(w zł)

2 181 600,00 2 065 445,59

%
wykonania
94,68%

Kwota zobowi za wynikaj ca z umów zawartych w 2016 r. i 2017 r. do wydatkowania
w roku 2018 r. wynosi – 1 372 571,76 zł.
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8. Dofinasowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego
bezrobotnego, który uko czył 50 rok ycia.

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który
uko czył 50 rok ycia, polega na zatrudnieniu bezrobotnego przez pracodawc lub
przedsi biorc , które nast piło w wyniku umowy zawartej z Prezydentem m. Nowego S cza,
w którego imieniu działa Dyrektor S deckiego Urz du Pracy. Dofinansowaniem
wynagrodzenia mo e zosta obj ta osoba bezrobotna, dla której został ustalony II profil
pomocy. Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:
12 miesi cy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który uko czył 50 lat, a nie
uko czył 60 lat, lub
24 miesi cy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który uko czył 60 lat.
Realizacja wniosków:
W roku 2017 r. wpłyn ły do rozpatrzenia ogółem 4 wnioski o dofinansowanie 4 miejsc
pracy, które zostały rozpatrzone w sposób nast puj cy:
pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski na 3 osoby,
1 wnioskodawca rezygnował ze zło onego wniosku na 1 osob .
Umowy:
Zawarto 3 umowy o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego
bezrobotnego, który uko czył 50 rok ycia (na 3 osoby). Umowy zawierane były na okres
18 m-cy, w tym 12 miesi cy refundacji (art. 60 d ustawy).
Utworzone w ramach dofinansowania miejsca pracy dały mo liwo
zatrudnienia
bezrobotnych w takich zawodach jak: instruktor, pokojowa, lusarz, sprzedawca, którzy
zostali zatrudnieni w sektorze handlu i usług.
W 2017 roku pozostawało w obsłudze ł cznie 9 umów, w ramach których zatrudnionych
było 10 osób, z tego:
umowy monitorowane zawarte w 2015 r. – 2 umowy na 3 osoby,
umowy finansowane i monitorowane zawarte w 2016 r. – 4 umowy na 4 osoby,
umowy finansowane i monitorowane zawarte w 2017 r. – 3 umowy na 3osoby,
do obsługi / monitorowania w 2018 roku pozostało 5 umów na 5 miejsc pracy.
Limit rodków przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie
skierowanego bezrobotnego, który uko czył 50 rok ycia w 2017 r., wynosił ogółem
36 400,00 zł – i został wykorzystany w kwocie 32 648,34 zł (ł cznie ze zobowi zaniami),
co stanowi 89,69%.
Wykorzystanie rodków przedstawia poni sza tabela:
ródło finansowania
Algorytm powiatowy

Liczba osób

Plan

Wykonanie

%
wykonania

3

36 400,00

32 648,34

89,69%

Kwota zobowi za wynikaj ca z umów zawartych w okresie 2016 r. i 2017 r.
do wydatkowania w roku 2018 r. wynosi – 18 388,33 zł.
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9. Prace społecznie u yteczne
Prace społecznie u yteczne - to prace wykonywane przez osoby
na skutek skierowania przez urz d pracy, organizowane przez miasto w
organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo
si pomoc charytatywn , lub na rzecz społeczno ci lokalnej.
Prace społecznie u yteczne wykonywane s w miejscu zamieszkania
w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.

uprawnione
jednostkach
zajmuj cych
lub pobytu

Umowy/porozumienia:

W 2017 r. zawarto 3 porozumienia, w ramach których pracami społecznie u ytecznymi
miało by obj tych 25 osób, natomiast ostatecznie skierowano 23 osoby, w tym 20 osób w
ramach realizowanego Programu Aktywizacja i Integracja. Prace społecznie u yteczne
wykonywane były w Miejskim O rodku Pomocy Społecznej (3 osoby), Miejskim O rodku
Sportu i Rekreacji (3 osoby), Zespole wietlic rodowiskowych (1 osoba), w firmie EKOFOL-MET – w Nowym S czu, ul. Dojazdowa 14 (7 osób) oraz w firmie ULER w Nowym
S czu ul. Nadbrze na 40 (9 osób) i polegały głównie na wykonywaniu prac porz dkowych.
Kwota wydatkowanych rodków na prace społecznie u yteczne w 2017 r. wyniosła
8 918,10 zł, w tym w ramach realizowanego Programu Aktywizacja i Integracja -7 119,90 zł.
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10. Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku ycia

10.1. Bony sta owe
Instrument skierowany jest do osób bezrobotnych do 30 roku ycia. Bon sta owy mo e
by przyznany na wniosek bezrobotnego i zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy stanowi gwarancj
skierowania do odbycia sta u u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres
6 miesi cy, o ile pracodawca zobowi e si do zatrudnienia bezrobotnego po zako czeniu
sta u przez okres 6 miesi cy. Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany
okres 6 miesi cy, wypłacana jest premia w wysoko ci 1500 zł (która podlega waloryzacji).
W ramach bonu sta owego finansowane mog by równie koszty przejazdu
do i z miejsca odbywania sta u – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu
w miesi cznych transzach, ł cznie ze stypendium.
Realizacja wniosków o przyznanie bonu sta owego osób bezrobotnych do 30 roku ycia:
W 2017 roku nie wpłyn ł aden wniosek o przyznanie bonu sta owego.
W obsłudze w 2017 r. pozostawały ogółem 4 umowy o zorganizowanie sta u w ramach bonu
sta owego dla 4 osób. Były to umowy kontynuowane zawarte w roku 2016 r.
(w tym monitorowane pod wzgl dem efektywno ci zatrudnieniowej z 2016 r.).
Z ogólnej liczby umów zawartych w 2016 r:
udział w programie sta y w ramach bonu sta owego do dnia 31.12.2017 r.;
zako czyły 4 osoby w ramach 4 umów.
Liczba spraw realizowanych w 2017 r. w ramach finansowania kosztów przejazdu do
i z miejsca odbywania sta u – w formie ryczałtu wynosiła ogółem – 2 (s to osoby z umów
zawartych w 2016 r.).
W 2017 r. wypłacono 2 premie z tytułu zatrudnienia bezrobotnego po odbytym sta u
w ramach bonu sta owego.

10.2. Bon na zasiedlenie
Instrument skierowany do osób bezrobotnych do 30 roku ycia. Bon na zasiedlenie mo e
zosta przyznany na wniosek osoby bezrobotnej do 30 roku ycia w zwi zku
z podj ciem przez osob bezrobotn poza miejscem dotychczasowego zamieszkania
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalno ci gospodarczej. Bon na zasiedlenie
przyznawany jest na podstawie umowy po uprzednim zło eniu przez osob bezrobotn
wniosku, w wysoko ci okre lonej w umowie (nie wy szej ni 200% przeci tnego
wynagrodzenia za prac ), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamieszkania zwi zanych
z podj ciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalno ci gospodarczej.
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Realizacja wniosków:
W 2017 roku wpłyn ło ogółem 58 wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie. Wnioski
te zostały rozpatrzone w nast puj cy sposób:
pozytywnie rozpatrzono 54 wnioski,
odmownie rozpatrzono 3 wnioski,
1 wnioskodawca zrezygnował z zawarcia umowy.

Umowy:
W 2017 r.:
zawarto 54 umowy o przyznanie bonu na zasiedlenie,
wydano 54 bony na zasiedlenie.
Realizowane zadania (sprawy):
W obsłudze w 2017 r. pozostawały ogółem 83 umowy o przyznanie bonu na zasiedlenie
w tym:
umowy kontynuowane zawarte w 2016 r. – 29 umów, które w 2017 r. zostały
ostatecznie zako czone i rozliczone,
nowe umowy zawarte w 2017 r. – 54 umowy, z liczby tej 18 umów zostało ostatecznie
zako czonych i rozliczonych.
Rozliczenie umów zawartych w 2017 r.:
w 2018 r. do monitorowania i rozliczenia pozostało 36 umów.
Osoby obj te wsparciem w postaci bonu na zasiedlenie podejmowały zatrudnienie/inn
prac zarobkow m.in. w Krakowie, Katowicach, Warszawie oraz Zakopanem.
Wykorzystanie rodków wg ródeł finansowania przedstawia poni sza tabela:

Liczba
osób

Plan
(w zł)

Wykonanie
(w zł)

%
wykonania

Algorytm powiatowy

18

136100,00

135934,00

99,88

POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój)

36

276022,00

274430,80

99,42

Razem

54

412122,00

410364,80

99,57

ródło finansowania
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10.3. Bon zatrudnieniowy
Bon zatrudnieniowy mo e otrzyma osoba bezrobotna do 30 roku ycia. Stanowi on dla
pracodawcy gwarancj refundacji cz ci kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia
społeczne w zwi zku z zatrudnieniem bezrobotnego. Pracodawca w ramach bonu
zatrudnieniowego jest obowi zany do zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 m-cy,
z których 12 m-cy podlega refundacji w wysoko ci zasiłku dla bezrobotnych.

Realizacja wniosków:
W 2017 r. wpłyn ło 12 wniosków bezrobotnych do 30 roku ycia o przyznanie bonu
zatrudnieniowego. Bon zatrudnieniowy przyznano wszystkim osobom; 2 osoby zrezygnowały
z przyznanego bonu.
W 2017 r. wpłyn ło 10 wniosków o zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku ycia
w ramach bonu zatrudnieniowego.

Umowy:
Zawarto 10 umów, w ramach których zatrudniono 8 osób, a dwóch pracodawców
zrezygnowało z realizacji umowy.
W 2017 r. rozwi zano 5 umów z pracodawcami, w tym 4, które zostały zawarte
w 2016 r. i 1 zawarta w 2017 r.
wszystkie umowy rozwi zano w zwi zku
z wypowiedzeniem umowy o prac przez skierowanych bezrobotnych.
W 2017 r. pozostawały w obsłudze ł cznie 44 umowy, w ramach których zatrudnione
były 44 osoby, w tym:
- umowy kontynuowane - 34 umowy zawarte w 2015 i 2016 r. na 34 osoby,
- nowe umowy zawarte w 2016 r.; - 10 umów na 10 osób.
Limit rodków przeznaczonych na finansowanie bonów zatrudnieniowych w 2017 r. wynosił
92 400,00 zł i został wykorzystany w 99,04%. Wydatkowana kwota to 91 517,10 zł.
Kwota zobowi za wynikaj ca z zawartych umów w 2017 r. wynosi 37 482,61 zł.
Do obsługi w 2018 r. (w zakresie finansowania, monitorowania, rozliczenia) pozostanie
14 umów - 14 osób (w tym: 7 umów z 2016 r. i 7 umów z 2017 r.)
W ramach obsługi zawartych umów sprawdzono i przygotowano do finansowego
rozliczenia 111 wniosków o refundacj cz ci kosztów poniesionych na wynagrodzenia
i składki ZUS.
Wa nym obszarem zada realizowanych w 2017 r. była obsługa projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. projektów w ramach
Poddziałania 1.1.2 PO WER: „Aktywizacja osób młodych pozostaj cych bez pracy w Mie cie
Nowym S czu (II)”, „Aktywizacja osób młodych pozostaj cych bez pracy w Mie cie Nowym
S czu (III)” oraz projektów w ramach Działania 8.1 RPO WM: „Aktywizacja osób w wieku
30 lat i wi cej pozostaj cych bez pracy w Mie cie Nowym S czu (II)”, „Aktywizacja osób
w wieku 30 lat i wi cej pozostaj cych bez pracy w Mie cie Nowym S czu (III)”, w ramach
których m.in.:
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przygotowano 2 wnioski o dofinansowanie projektu,
opracowano zało enia, zasady, procedury rekrutacji i formularze dokumentów
stosowanych w projektach,
sporz dzono 13 wniosków o płatno ,
opracowano i prowadzono na bie co bazy danych uczestników projektu oraz
zaanga owania rodków finansowych w ramach projektu,
przygotowano ł cznie 5 zmian do wniosków o dofinansowanie projektu,
prowadzono monitoring realizacji projektów.
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V.

PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ S DECKI
URZ D PRACY W NOWYM S CZU.

SUP w roku 2017 kontynuował realizacj 2 projektów i rozpocz ł 2 nowe projekty
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze rodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
(O Priorytetowa I Działanie 1.1Wsparcie osób młodych pozostaj cych bez pracy
na regionalnym rynku pracy) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego 2014-2020 współfinansowanego ze
rodków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego (O Priorytetowa VIII Rynek pracy):
Poddziałanie 1.1.2 PO WER 2014-2020 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych pn. „Aktywizacja osób młodych pozostaj cych bez
pracy
w Mie cie Nowym S czu (II)”;
Poddziałanie 1.1.2 PO WER 2014-2020 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych pn. „Aktywizacja osób młodych pozostaj cych bez
pracy
w Mie cie Nowym S czu (III)”;
Działanie 8.1 RPO WM 2014-2020 Aktywizacja zawodowa – projekty
Powiatowych Urz dów Pracy pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i wi cej
pozostaj cych bez pracy w Mie cie Nowym S czu (II)”.
Działanie 8.1 RPO WM 2014-2020 Aktywizacja zawodowa – projekty
Powiatowych Urz dów Pracy pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i wi cej
pozostaj cych bez pracy w Mie cie Nowym S czu (III)”.

Całkowite wydatki w ramach ww. projektów w roku 2017 wyniosły: 3 583 436,06 zł,
Cało wydatków stanowiła kwota dofinansowania z EFS.

99 | S t r o n a

WYDATKI W RAMACH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH
PRZEZ SUP W NOWYM S CZU W 2017 ROKU

Prowadzono akcj promocyjn ww. programów i projektów w siedzibie SUP, na tablicach
ogłoszeniowych
prowadzonych
przez
Urz d,
w
witrynie
internetowej
http://supnowysacz.praca.gov.pl oraz w czasopi mie S decki Rynek Pracy zawieraj cym
bie ce informacje dotycz ce funkcjonowania S deckiego Urz du Pracy.
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1. Projekty kontynuowane w 2017 r.
1.1. Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostaj cych bez pracy
w Mie cie Nowym S czu (II)”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, O Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych
pozostaj cych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane
z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Cel projektu: zwi kszenie mo liwo ci zatrudnienia osób młodych do 29 roku
pozostaj cych bez pracy w Mie cie Nowym S czu.

ycia

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 – 30.06.2017.
Uczestnicy projektu: osoby młode w wieku 18 - 29 lat, posiadaj ce I lub II profil pomocy,
które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzie NEET), zgodnie
z definicj osoby z kategorii NEET przyj t w PO WER, osoby bezrobotne:
które nie uczestnicz w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i
nie szkol si oraz nie uczestniczyły w szkoleniu ze rodków publicznych, w okresie
ostatnich 4 tygodni przed rekrutacj do projektu.
Liczba uczestników: 244 osoby, w tym 134 kobiety i 110 m czyzn.
W ród uczestników projektu znajdowało si m.in.:
69 osób długotrwale bezrobotnych,
6 osób z niepełnosprawno ciami,
100 osób o niskich kwalifikacjach.
Wszystkie osoby zrekrutowane do udziału w projekcie były osobami zarejestrowanymi
w S deckim Urz dzie Pracy w Nowym S czu jako osoby bezrobotne.
Projekt skierowany był do:
osób z niepełnosprawno ciami - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja
osób z niepełnosprawno ciami w wieku 18-29 lat kwalifikuj cych si do obj cia
wsparciem w ramach projektu (nale cych do I lub II profilu pomocy)
i zarejestrowanych w rejestrze SUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych
osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (wg stanu na 30.11.2015 r.), tj. - 6 osób
z niepełnosprawno ciami,
osób długotrwale bezrobotnych w wieku 25-29 lat w proporcji co najmniej takiej
samej, jak proporcja osób długotrwale bezrobotnych w tym wieku kwalifikuj cych si
do obj cia wsparciem w ramach projektu (nale cych do I lub II profilu pomocy)
i zarejestrowanych w rejestrze SUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych
osób bezrobotnych w wieku 25-29 lat (wg stanu na 30.11.2015 r.), tj. - 27 osób
długotrwale bezrobotnych
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W ramach projektu stosowano obligatoryjnie kryteria dost pu wskazane przez WUP
w Krakowie:
otrzymanie przez uczestników projektu wsparcia zgodnie ze standardami okre lonymi
w Planie realizacji Gwarancji dla młodzie y w Polsce, tzn. w ci gu 4 miesi cy od
daty rejestracji w urz dzie musiały otrzyma wsparcie osoby poni ej 25 roku ycia,
a osoby powy ej 25 roku ycia - w ci gu 4 miesi cy od dnia rekrutacji do projektu.
osi gni cie zało onych wska ników efektywno ci zatrudnieniowej dla ni ej
wymienionych grup:
• 17% dla osób z niepełnosprawno ciami,
• 35% dla osób długotrwale bezrobotnych,
• 48% dla osób o niskich kwalifikacjach,
• 43% dla pozostałych uczestników projektu.
zako czenie procesu rekrutacji uczestników projektu do 31.12.2016 r.
okre lenie wska ników rezultatu bezpo redniego:
• Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały ofert pracy, kształcenia
ustawicznego, przygotowania zawodowego lub sta u po opuszczeniu
programu - 75% uczestników projektu,
• Liczba osób bezrobotnych, uczestnicz cych w kształceniu/szkoleniu,
uzyskuj cych kwalifikacje, lub pracuj cych (ł cznie z pracuj cymi na własny
rachunek) po opuszczeniu programu – 69% uczestników projektu,
• Liczba osób bezrobotnych, które uko czyły interwencj wspieran w ramach
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – 92% uczestników projektu,
• Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które otrzymały ofert pracy,
kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub sta u po
opuszczeniu programu – 77% uczestników projektu,
• Liczba osób długotrwale bezrobotnych, uczestnicz cych w kształceniu/
szkoleniu lub uzyskuj cych kwalifikacje lub pracuj cych (ł cznie
z pracuj cymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 59%
uczestników projektu,
• Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uko czyły interwencj wspieran
w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – 94% uczestników
projektu.
Wszystkie kryteria dost pu zostały zrealizowane.
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Wsparcie w ramach projektu dostosowywane było do indywidualnych potrzeb
i oczekiwa uczestników projektu, co w konsekwencji zwi kszyło ich szanse na zatrudnienie
lub samozatrudnienie. Przedstawienie ka demu uczestnikowi projektu konkretnej oferty
aktywizacji zawodowej w ramach projektu poprzedzone zostało analiz jego umiej tno ci,
predyspozycji i problemów zawodowych.
Uczestnicy projektu skorzystali ze wsparcia w postaci:
Poradnictwa zawodowego – 53 osoby,
Po rednictwa pracy - 204 osoby,
Wypłaty rodków na podj cie działalno ci gospodarczej - 40 osób,
Sta u - 145 osób,
Bonu na zasiedlenie - 33 osoby,
Bonu szkoleniowego -13 osób. W ramach przyznanego bonu uczestnicy projektu
odbyli nast puj ce szkolenia:
• „Prawo jazdy kategorii C oraz kwalifikacja wst pna przyspieszona dla prawa
jazdy kategorii C” - 5 osób;
• „Szkolenie na uprawnienia obsługi i eksploatacji urz dze grupy E-1” –
1 osoba;
• „Operator podestów ruchomych, Operator urawi wie owych” – 1 osoba;
• „Prawo jazdy kategorii C+E oraz kwalifikacja wst pna przy pieszona
dla prawa jazdy kategorii C, C+E” – 1 osoba;
• „Prawo jazdy kategorii C+E” 1 osoba;
• „Kurs prawa jazdy kategorii C+E, szkolenie okresowe prowadzone w formie
kursu okresowego dla prawa jazdy kategorii C, kurs ADR pocz tkowy
podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
wszystkich klas oraz kurs ADR pocz tkowy specjalistyczny w zakresie
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach” – 1 osoba;
• „Kurs prawa jazdy kategorii C, kurs kwalifikacji wst pnej przyspieszonej
dla prawa jazdy kategorii C” – 1 osoba;
• „Systemy fotowoltaiczne - teoria i praktyka” – 1 osoba;
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„Prawo jazdy kategorii C+E oraz kwalifikacja wst pna przyspieszona
dla prawa jazdy kategorii C+E” – 1 osoba.
Prac interwencyjnych – 13 osób.
•

Poni szy wykres przedstawia działania, które zostały zrealizowane w projekcie,
z uwzgl dnieniem liczby osób, które skorzystały z poszczególnych form wsparcia:

Wsparcie udzielane w ramach projektu odpowiadało na zidentyfikowane potrzeby
i oczekiwania uczestników projektu i było zgodne z okre lonymi predyspozycjami
i umiej tno ciami uczestników. Wszystkie działania w projekcie wynikały z Indywidualnego
Planu Działania:
Istotnym elementem działa w ramach projektu było poradnictwo zawodowe. Proces
doradczy był dopasowywany do ka dego uczestnika projektu indywidualnie.
Dzi ki po rednictwu pracy uczestnicy projektu uzyskiwali dost p do aktualnych ofert
pracy oraz pomoc w promowaniu si u pracodawców.
W odpowiedzi na problem wielu osób młodych na rynku pracy, które pomimo
posiadania odpowiednich kompetencji maj trudno ci w znalezieniu zatrudnienia,
głównie ze wzgl du na brak do wiadczenia zawodowego lub długotrwałe
pozostawanie bez pracy, S decki Urz d Pracy przewidział w ramach projektu
realizacj sta y maj cych na celu nabycie przez uczestników umiej tno ci
praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zada w miejscu pracy
bez nawi zania stosunku pracy z pracodawc .
Osoby, które pomimo posiadanego do wiadczenia i/lub kwalifikacji zawodowych nie
były w stanie samodzielnie zaistnie na rynku pracy, zostały skierowane
do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.
Bardzo wa nym elementem działa w ramach projektu była realizacja bonów
szkoleniowych. Szkolenia realizowane w ramach bonów szkoleniowych pozwalały
uczestnikom projektu na nabycie, zmian lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych.
Osoby zainteresowane podj ciem samozatrudnienia oraz posiadaj ce predyspozycje
przedsi biorcze otrzymywały rodki na rozpocz cie działalno ci gospodarczej.
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S decki rynek pracy jest trudny, mało jest ofert pracy, zwłaszcza dla osób o wysokich
kwalifikacjach. Młodzi cz sto musz wyje d a poza Nowy S cz, by móc podj
prac . Dlatego dla osób, które postanowiły wyjecha w poszukiwaniu pracy,
przyznawane były bony na zasiedlenie, które wypłyn ły na zwi kszenie mobilno ci
uczestników projektu.
Efektywno

zatrudnieniowa projektu wyniosła 75%.

Efektywno zatrudnieniowa badana była do trzech miesi cy od zako czenia udziału
w projekcie. Do efektywno ci zatrudnieniowej zaliczano:
Stosunek pracy – pod warunkiem, e umowa została zawarta na minimum 3 miesi ce
(tj. 90 dni) na co najmniej ½ etatu
Stosunek cywilnoprawny. Warunkiem zaliczenia takiej umowy jest spełnienie
2 przesłanek:
• umowa została zawarta na minimum trzy miesi ce, a w przypadku kilku umów
cywilnoprawnych, ł czny okres ich trwania wynosi nieprzerwanie minimum
trzy miesi ce oraz
• warto
umowy lub ł czna warto
umów jest równa lub wy sza
od trzykrotno ci minimalnego wynagrodzenia, natomiast stawka za godzin
pracy nie mo e by ni sza od minimalnej stawki godzinowej ustalonej
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za prac .
W przypadku umowy/umów o dzieło, w której/których nie ma okre lonego czasu
trwania, warto
umowy/umów musi by równa lub wy sza od trzykrotno ci
minimalnego wynagrodzenia.
Samozatrudnienie pod warunkiem, e osoba otworzyła działalno gospodarcz na
własny rachunek lub otrzymała rodki na rozpocz cie działalno ci gospodarczej poza
projektem. Osoby, które otrzymały rodki na działalno gospodarcz w ramach
projektu, s wył czone z kryterium efektywno ci zatrudnieniowej.
Zatrudnienie subsydiowane, o ile realizowane jest poza projektem.
Projektodawca zakładał, i dzi ki udziałowi w projekcie uczestnicy projektu osi gn
wymierne efekty w postaci zatrudnienia lub samozatrudnienia.
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Rezultaty bezpo rednie projektu:
222 osoby, w tym 64 osoby długotrwale bezrobotne, uko czyły interwencj
wspieran w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,
22 osoby przerwały udział w projekcie,
177 osób, w tym 48 osób długotrwale bezrobotnych, otrzymało ofert pracy,
kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub sta u po
opuszczeniu programu,
195 osób, w tym 55 osób długotrwale bezrobotnych, uczestniczyło
w kształceniu/szkoleniu lub uzyskało kwalifikacje, lub pracuj (ł cznie
z pracuj cymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu,
Całkowita warto

projektu to 2 261 153,85 zł, która stanowi 100% dofinansowania.

Wydatki projektu: w trakcie realizacji projektu wydatkowano kwot 2 233 368,90 zł, tj.
98,77% zakładanych wydatków projektu, z czego w 2016 r. kwot 2 042 947,21 zł, tj.
98,89% zakładanych wydatków projektu na 2016 r.; natomiast w 2017 r. kwot
190 421,69 zł, tj. 97,57% zakładanych wydatków projektu na 2017 r.
W ramach projektu osi gni to zało one we wniosku o dofinansowanie projektu wszystkie
wska niki produktu oraz wska niki rezultatu.
1.2. Projekt: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i wi cej pozostaj cych bez pracy
w Mie cie Nowym S czu (II)”
Projekt współfinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
O Priorytetowa VIII Rynek pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty
Powiatowych Urz dów Pracy.
Cel projektu: zwi kszenie mo liwo ci zatrudnienia osób w wieku 30 lat i wi cej
pozostaj cych bez pracy w Mie cie Nowym S czu.
Okres realizacji: 01.01.2016 – 30.06.2017.
Uczestnicy projektu: osoby w wieku 30 lat i wi cej pozostaj ce bez pracy, zarejestrowane
w S deckim Urz dzie Pracy jako bezrobotne zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy,
nale ce co najmniej do jednej z poni szych grup:
osoby z niepełnosprawno ciami,
osoby powy ej 50 r. .,
osoby długotrwale bezrobotne,
osoby o niskich kwalifikacjach oraz
kobiety, które nie zostały zakwalifikowane do adnej z ww. grup
priorytetowych.
Ł czna liczba uczestników projektu to 177 osób.
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Projekt skierowany był do:
osób w wieku 50 lat i wi cej w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja
zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 50 lat i wi cej zakwalifikowanych do I lub II
profilu pomocy w stosunku do ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 30 lat
i wi cej zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy (wg stanu na 31.12.2015 r.)
- 53 osoby powy ej 50 r. . – 31,0% uczestników projektu;
osób z niepełnosprawno ciami w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja
zarejestrowanych bezrobotnych niepełnosprawnych w wieku 30 lat i wi cej
zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy w stosunku do ogółu zarejestrowanych
bezrobotnych w wieku 30 lat i wi cej zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy
(wg stanu na 31.12.2015 r.) - 17 osób z niepełnosprawno ciami – 9,9% uczestników
projektu;
osób długotrwale bezrobotnych w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja
zarejestrowanych długotrwale bezrobotnych (tj. bezrobotnych nieprzerwanie przez
okres ponad 12 m-cy) w wieku 30 lat i wi cej zakwalifikowanych do I lub II profilu
pomocy w stosunku do ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 30 lat i wi cej
zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy (wg stanu na 31.12.2015 r.) - 62 osoby
długotrwale bezrobotne – 36,6% uczestników projektu.

Wsparcie udzielane w ramach projektu odpowiadało na zidentyfikowane potrzeby
i oczekiwania uczestników projektu i było zgodne z okre lonymi predyspozycjami
i umiej tno ciami poszczególnych osób.
Rekrutacja do projektu prowadzona była z uwzgl dnieniem zasady równo ci szans, w tym
równo ci płci, uwzgl dniaj c sytuacj kobiet i m czyzn, informacja o mo liwo ci udziału
w projekcie była dost pna zarówno dla kobiet, jak i m czyzn. Dodatkowo dla osób
z niepełnosprawno ciami zorganizowano dogodne warunki rekrutacji (parter urz du).
W projekcie wzi ło udział 177 osób (84 kobiety i 93 m czyzn). W ród uczestników
projektu znajdowało si m.in.:
66 osób powy ej 50 r. .,
95 osób długotrwale bezrobotnych,
25 osób z niepełnosprawno ciami,
133 osoby o niskich kwalifikacjach.
Wszystkie osoby pozyskane do udziału w projekcie były osobami zarejestrowanymi
w S deckim Urz dzie Pracy w Nowym S czu jako osoby bezrobotne.
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W celu spersonalizowania wsparcia i ukierunkowania go na potrzeby i mo liwo ci danego
uczestnika projektu, ka dej osobie został uprzednio przygotowany lub zmodyfikowany
Indywidualny Plan Działania, stanowi cy główny wyznacznik rodzaju i charakteru
podejmowanego oddziaływania aktywizacyjnego. Uczestnicy projektu zostali obj ci
kompleksowym wsparciem w postaci:
poradnictwo zawodowe - po rednictwo pracy - rodki na DG lub
poradnictwo zawodowe - po rednictwo pracy - szkolenie lub
poradnictwo zawodowe - po rednictwo pracy - sta lub
poradnictwo zawodowe - po rednictwo pracy - prace interwencyjne lub
poradnictwo zawodowe - po rednictwo pracy - refundacja kosztów wyposa enia lub
doposa enia stanowiska pracy.
Ka da osoba została obj ta co najmniej 3 formami wsparcia (instrumenty i usługi
okre lone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) wynikaj cymi z IPD,
w tym obligatoryjnie poradnictwem zawodowym i po rednictwem pracy.
Po rednictwo pracy polegało na udzieleniu pomocy bezrobotnym w uzyskaniu
odpowiedniego zatrudnienia, informowaniu ich o aktualnej sytuacji i przewidywanych
zmianach na lokalnym rynku pracy, w tym na inicjowaniu i organizowaniu kontaktów
bezrobotnych z pracodawcami oraz informowaniu bezrobotnych o przysługuj cych im
prawach i obowi zkach.
Poradnictwo zawodowe (tj. porady indywidualne/grupowe i/lub informacje
indywidualne/grupowe) polegało na udzieleniu bezrobotnym pomocy w wyborze
odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery
zawodowej, a tak e na przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu
i podejmowaniu pracy. W trakcie poradnictwa zawodowego została poruszona m.in.
tematyka równo ci szans, wskazuj c uczestnikom projektu na obszary nierówno ci
oraz sposoby eliminowania istniej cych barier w dost pie do rynku pracy przez
kobiety i m czyzn, w tym osoby z niepełnosprawno ciami.
Udział w szkoleniu grupowym lub indywidualnym zaproponowano osobom, które
posiadały nieaktualne lub niezgodne z oczekiwaniami rynku pracy kwalifikacje.
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Na szkolenia skierowano 47 osób, w ramach których 31 osób uzyskało kwalifikacje.
Zrealizowano szkolenia o nast puj cej tematyce:
• Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metod TIG 141 z nauk czytania
rysunku technicznego;
• Pomoc kuchenna;
• Obsługa kas fiskalnych oraz obsługa wózka jezdniowego z wymian butli
gazowej;
• Prawo jazdy kat. C+E;
• Prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wst pna przyspieszona dla prawa jazdy
kat. C;
• Prawo jazdy kat. C+E oraz kwalifikacja wst pna przyspieszona dla prawa jazdy
kat. C, C+E;
• Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metod TIG 141 z Aluminium;
• Prawo jazdy kategorii D oraz kwalifikacja wst pna przyspieszona dla prawa jazdy
kategorii D;
• Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metod TIG 141;
• Eksploatacja urz dze , instalacji i sieci elektroenergetycznych;
• Szkolenie okresowe dla prawa jazdy kategorii C oraz kurs operatora urawi
przeładunkowych HDS;
• Obsługa wózka jezdniowego z wymian butli gazowej;
• Kurs ADR pocz tkowy podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych wszystkich klas;
• Florystyka.
Udział w zorganizowanych szkoleniach umo liwił uczestnikom projektu rozwój
zawodowy, natomiast zdobyte kwalifikacje poprawiły sytuacj tych osób na rynku pracy.

→ Dzi ki mo liwo ci odbycia sta u uczestnicy projektu uzyskali do wiadczenie
zawodowe oraz nabyli praktyczne umiej tno ci zawodowe. W ramach projektu
32 osoby zostały skierowane do odbycia sta u u pracodawcy.
→ Do zatrudnienia subsydiowanego były kierowane osoby, które pomimo posiadanego
do wiadczenia i/lub kwalifikacji zawodowych nie były w stanie samodzielnie
zaistnie na rynku pracy. Dzi ki wsparciu udzielonemu w ramach projektu 65 osób
podj ło zatrudnienie subsydiowane (tj. w ramach prac interwencyjnych – 40 osób oraz
refundacji kosztów doposa enia lub wyposa enia stanowiska pracy – 25 osób).
→ Osobom przedsi biorczym wypłacone zostały rodki na podj cie działalno ci
gospodarczej – 33 osoby uruchomiły własn działalno gospodarcz po otrzymaniu
wsparcia w ramach projektu.
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Poni szy wykres przedstawia działania zrealizowane w projekcie, z uwzgl dnieniem
liczby osób, które skorzystały z poszczególnych form wsparcia:

Efektywno

zatrudnieniowa projektu wyniosła 70,29%.

Efektywno zatrudnieniowa badana była do trzech miesi cy od zako czenia udziału
w projekcie. Do efektywno ci zatrudnieniowej zaliczano:
Stosunek pracy – pod warunkiem, e umowa została zawarta na minimum 3 miesi ce
(tj. 90 dni) na co najmniej ½ etatu.
Stosunek cywilnoprawny. Warunkiem zaliczenia takiej umowy było spełnienie
2 przesłanek:
•

umowa została zawarta na minimum trzy miesi ce, a w przypadku kilku umów
cywilnoprawnych ł czny okres ich trwania wynosił nieprzerwanie minimum
trzy miesi ce oraz

•

warto
umowy lub ł czna warto
umów była równa, lub wy sza
od trzykrotno ci minimalnego wynagrodzenia, natomiast stawka za godzin
pracy nie mogła by ni sza od minimalnej stawki godzinowej ustalonej na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za prac .

W przypadku umowy/umów o dzieło, w której/których nie było okre lonego czasu
trwania, warto umowy/umów musiała by równa lub wy sza od trzykrotno ci
minimalnego wynagrodzenia.
Samozatrudnienie pod warunkiem, e osoba otworzyła działalno
gospodarcz
na własny rachunek lub otrzymała rodki na rozpocz cie działalno ci gospodarczej
poza projektem. Osoby, które otrzymały rodki na działalno gospodarcz w ramach
projektu, były wył czone z kryterium efektywno ci zatrudnieniowej.
Zatrudnienie subsydiowane, o ile realizowane było poza projektem.
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Uzyskana efektywno zatrudnieniowa w projekcie oraz wska niki rezultatu – kluczowe
zostały przedstawione na poni szych wykresach.
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Całkowita warto

projektu to 1 861 690,90 zł, która stanowi 100% dofinansowania.

Wydatki projektu: w trakcie realizacji projektu wydatkowano kwot 1 844 214,27 zł,
tj. 99,06% zakładanych wydatków projektu, z czego w 2016 r. kwot 1 775 793,75 zł,
tj. 99,72% zakładanych wydatków projektu na 2016 r.; natomiast w 2017 r. kwot
68 420,52 zł, tj. 84,47% zakładanych wydatków projektu na 2017 r.
W ramach projektu osi gni to zało one we wniosku o dofinansowanie projektu wszystkie
wska niki produktu oraz wska niki rezultatu.
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2. Projekty, których realizacja rozpocz ła si w 2017 r.
2.1. Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostaj cych bez pracy
w Mie cie Nowym S czu (III)”
Grupa docelowa (uczestnicy projektu): osoby młode w wieku 18-29 lat pozostaj ce bez
pracy, zarejestrowane w S deckim Urz dzie Pracy jako bezrobotne (nale ce do I lub II
profilu pomocy), które nie uczestnicz w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzie NEET),
zgodnie z definicj osoby z kategorii NEET przyj t w POWER 2014-2020.
Okres realizacji: 01.01.2017-30.07.2018.
Liczba uczestników: 270 osób, w tym 169 Kobiet i 101 M czyzn.
Cel projektu: Głównym celem projektu jest zwi kszenie mo liwo ci zatrudnienia osób
młodych do 29 roku ycia pozostaj cych bez pracy w Mie cie Nowym S czu.
W 2017 r., w projekcie wzi ło udział 270 osób (169 kobiet i 101 m czyzn).
W ród uczestników projektu znajdowało si m.in.:
60 osób długotrwale bezrobotnych (35 kobiet, 25 m czyzn),
3 osoby z niepełnosprawno ciami (2 kobiety, 1 m czyzna),
129 osób o niskich kwalifikacjach (69 kobiet, 60 m czyzn).
Wszystkie osoby zrekrutowane do udziału w projekcie to osoby bezrobotne
zarejestrowane w S deckim Urz dzie Pracy w Nowym S czu.
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W projekcie zostały wprowadzone kryteria dost pu dotycz ce grup docelowych:
projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych w wieku 25-29 lat
w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób długotrwale bezrobotnych
w tym wieku kwalifikuj cych si do obj cia wsparciem w ramach projektu
(nale cych do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze SUP
w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat
(wg stanu na 30.11.2016 r.).
uczestnicy projektu musz otrzyma wsparcie zgodnie ze standardami okre lonymi
w Planie realizacji Gwarancji dla młodzie y w Polsce, tzn. w ci gu 4 miesi cy od
daty rejestracji w urz dzie musz otrzyma wsparcie osoby poni ej 25 roku ycia,
a osoby powy ej 25 roku ycia - w ci gu 4 miesi cy od dnia rekrutacji do projektu.
Zgodnie z harmonogramem zrealizowano usług
poradnictwa zawodowego
i po rednictwa pracy. Obj to poradnictwem zawodowym – 40 osób. Usług po rednictwa
pracy obj to 240 osób.
dla 30 osób wypłacono jednorazowo rodki na podj cie działalno ci gospodarczej.
177 osób zostało skierowanych do odbycia sta u.
36 osób otrzymało bon na zasiedlenie.
10 osób otrzymało bon szkoleniowy. W ramach przyznanego bonu uczestnicy
projektu odbyli nast puj ce szkolenia:
• „Szkolenie w ramach kwalifikacji wst pnej przyspieszonej dla prawa jazdy
kategorii C, C+E, Kurs prawa jazdy kategorii C+E” – 1 osoba;
• „Szkolenie w ramach kwalifikacji wst pnej przyspieszonej dla prawa jazdy
kategorii C, C+E, Kurs prawa jazdy kategorii C” – 1 osoba;
• „Kurs kwalifikacji wst pnej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii C oraz
Kurs prawa jazdy kategorii C” – 1 osoba;
• „Prawo jazdy kategorii C oraz kwalifikacja wst pna przyspieszona dla prawa
jazdy kategorii C” – 4 osoby;
• „Koparka jednonaczyniowa klasa III” – 1 osoba;
• „ADR-szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych wszystkich klas” – 1 osoba;
• „Koparkoładowarki wszystkie typy klasa III” – 1 osoba;
17 osób zostało zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
Prowadzono bie cy monitoring realizacji projektu, przy wykorzystywaniu bazy
uczestników /Excel/.
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Poni szy wykres przedstawia działania, które zostały zrealizowane w projekcie,
z uwzgl dnieniem liczby osób, które skorzystały z poszczególnych form wsparcia:

Rezultaty projektu:
Na dzie 31.12.2017 r.:
149 osób (85 K i 64 M), w tym 38 osób długotrwale bezrobotnych, uko czyło
interwencj wspieran w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych,
22 osoby (14K i 8M) przerwały udział w projekcie,
99 osób (70 K i 29 M) kontynuowało udział w projekcie,
108 osób (63 K i 45M), w tym 30 osób długotrwale bezrobotnych, otrzymało
ofert pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub sta u
po opuszczeniu programu,
129 osób (73 K i 56 M) w tym 34 osoby długotrwale bezrobotne, uczestniczy
w kształceniu/ szkoleniu lub uzyskało kwalifikacje lub pracuje (ł cznie
z pracuj cymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu,
Całkowita warto projektu 3 389 889,31 zł, kwota dofinansowania: 3 389 889,31 zł.
Wydatki projektu: w trakcie realizacji projektu w 2017 roku wydatkowano kwot
1 923 424,42 tj. 99,30% zakładanych wydatków projektu.
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2.2. Projekt: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i wi cej pozostaj cych bez pracy
w Mie cie Nowym S czu (III)”
Projekt współfinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
O Priorytetowa VIII Rynek pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty
Powiatowych Urz dów Pracy.
Cel projektu:
Celem głównym projektu jest zwi kszenie mo liwo ci zatrudnienia osób w wieku 30 lat
i wi cej pozostaj cych bez pracy w Mie cie Nowym S czu.
Okres realizacji: 01.01.2017 – 30.06.2018.
Uczestnicy projektu: osoby w wieku 30 lat i wi cej pozostaj ce bez pracy, zarejestrowane
w S deckim Urz dzie Pracy jako bezrobotne zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy,
nale ce co najmniej do jednej z poni szych grup:
osoby z niepełnosprawno ciami,
osoby powy ej 50 r. .,
osoby długotrwale bezrobotne,
osoby o niskich kwalifikacjach oraz
kobiety.
W 2017 r. w projekcie wzi ło udział 129 osób (55 kobiet i 74 m czyzn). W ród
uczestników projektu znajdowały si m.in.:
42 osoby powy ej 50 r. .,
48 osób długotrwale bezrobotnych,
12 osób z niepełnosprawno ciami,
102 osoby o niskich kwalifikacjach.
Wszystkie osoby zrekrutowane do udziału w projekcie to osoby bezrobotne
zarejestrowane w S deckim Urz dzie Pracy w Nowym S czu.
21 osób zostało skierowanych do odbycia sta u u pracodawcy;
25 osób otrzymało jednorazowo rodki na podj cie działalno ci gospodarczej;
20 osób podj ło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów doposa enia
lub wyposa enia stanowiska pracy;
38 osób podj ło zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych;
Skierowano na szkolenia ł cznie 25 osób, z czego 15 osób na szkolenia grupowe,
natomiast 10 osób na szkolenia indywidualne. W ramach ww. szkole 20 osób
uzyskało kwalifikacje. Zrealizowano szkolenia o nast puj cej tematyce:
• „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metod MAG 135 z nauk
czytania rysunku technicznego” – 9 osób;
• „Obsługa wózka jezdniowego z wymian butli gazowej” – 6 osób;
• ”Prawo jazdy kat. C+E oraz szkolenie okresowe dla prawa jazdy kat. C, C+E”
–
1 osoba;
• ”Prawo jazdy kat. C+E” – 1 osoba;
• „Operator urawia wie owego (górnoobrotowego)” – 1 osoba;
• „ECDL BASE” – 1 osoba;
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•
•
•
•
•

„Prawo jazdy kat. D oraz kwalifikacja wst pna przyspieszona dla prawa jazdy
kat. D” – 1 osoba;
„Prawo jazdy kat. C+E oraz kwalifikacja wst pna przyspieszona dla prawa
jazdy kat. C, C+E” – 1 osoba;
„Prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wst pna przyspieszona dla prawa jazdy
kat. C” – 2 osoby;
„Szkolenie z zakresu eksploatacji urz dze energetycznych Gr. E-2”
– 1 osoba;
„Certyfikat kompetencji zawodowych przewo nika transportu drogowego
rzeczy” – 1 osoba;

Poni szy wykres przedstawia działania, które zostały zrealizowane w projekcie,
z uwzgl dnieniem liczby osób, które skorzystały z poszczególnych form wsparcia:

Całkowita warto

projektu 1 500 000,00 zł, kwota dofinansowania: 1 500 000,00 zł.

Wydatki projektu: w trakcie realizacji projektu w 2017 roku wydatkowano kwot
1 401 169,37 zł tj. 98,74% zakładanych wydatków projektu na 2017 r.
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3. Programy specjalne realizowane w 2017 roku
3.1. Program specjalny pn. „Czas na prac ”
Program realizowany w ramach rodków Funduszu Pracy przyznanych dla Miasta
Nowego S cza zgodnie z algorytmem, z przeznaczeniem na finansowanie programów
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
Grupa docelowa (uczestnicy programu): osoby długotrwale bezrobotne bez do wiadczenia
zawodowego oraz z ustalonym III profilem pomocy; w pierwszej kolejno ci osoby
zarejestrowane powy ej 12 m-cy, osoby bez kwalifikacji zawodowych, osoby w wieku do 30
r. . oraz kobiety.
Liczba uczestników: 10 osób (8 Kobiet, 2 M czyzn).
Okres realizacji: 10.04.2017 r. – 31.12.2017 r.
W ramach programu zrealizowano nast puj ce formy wsparcia dla 10 uczestników.
po rednictwo pracy,
poradnictwo zawodowe,
sta u pracodawcy,
specyficzny element wspieraj cy zatrudnienie: usługa pn. „Przygotowanie do pracy”
Rezultaty programu:
Na dzie 31.12.2017 r.: 8 osób (7 kobiet i 1 m czyzna) zako czyło udział, a 2 osoby
(1 kobieta, 1 m czyzna) przerwały udział w programie.
Spo ród osób, które zako czyły udział w programie 5 osób (4 K i 1 M) podj ło prac .
Efektywno zatrudnieniowa programu (ustalona jako iloraz liczby uczestników programu,
którzy po zako czeniu udziału w programie uzyskali w okresie do 3 miesi cy zatrudnienie,
inn prac zarobkow , lub podj li działalno
gospodarcz oraz liczby uczestników
programu, którzy zako czyli udział w programie) kształtuje si na poziomie 62,50%.
Wydatki programu: w trakcie realizacji programu wydatkowano kwot
tj. 99,73% całkowitej warto ci programu.

76 789,97 zł,

3.2. Programy specjalne - podsumowanie
W okresie 2012-2017 SUP zrealizował ł cznie 9 programów specjalnych, dzi ki którym
udało si zaktywizowa dodatkowo 219 osób bezrobotnych. Adresatami programów były
m.in. osoby do 30 roku ycia, osoby po 50 roku ycia, osoby w szczególnej sytuacji na rynku
pracy, bezrobotni rodzice posiadaj cy na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko do 6 r. ., osoby
z ustalonym III profilem pomocy oraz osoby obj te bezrobociem rodzinnym.
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Uczestnicy programów specjalnych obejmowani byli działaniami ł cz cymi usługi i/lub
instrumenty rynku pracy ze specyficznymi elementami wspieraj cymi zatrudnienie. Ł cznie
w omawianym okresie 2012-2017:
178 osób obj tych zostało usług poradnictwa zawodowego
177 osób skorzystało z usługi po rednictwa pracy
143 osoby odbyły sta u pracodawcy
33 osoby otrzymały jednorazowo rodki na rozpocz cie działalno ci gospodarczej
7 osób uko czyło szkolenie
20 osób skierowano do zatrudnienia w ramach refundacji kosztów wyposa enia lub
doposa enia stanowiska pracy
8 osób skierowano do zatrudnienia w ramach robót publicznych
2 osoby skierowano do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych
37 osób skorzystało ze zwrotu kosztów dojazdu do miejsca odbywania
sta u/szkolenia
218 osób obj to ł cznie wsparciem w ramach specyficznych elementów
wspieraj cych zatrudnienie.
SUP pozyskał ł cznie 1 019 600,00 zł dodatkowych rodków z rezerwy Ministra Pracy
i Polityki Społecznej na dofinansowanie programów specjalnych w latach 2012-2014.
Na realizacj programów specjalnych w latach 2012-2017 wydatkowano ł cznie kwot
2 435 967,16 zł w tym 947 966,64 zł w ramach dodatkowych rodków z rezerwy Ministra
Pracy i Polityki Społecznej (niewydatkowan kwot 71 633,36 zł przeznaczono na wypłat
zasiłków dla bezrobotnych).
Analiza efektywno ci zatrudnieniowej programów specjalnych zrealizowanych przez SUP
wskazuje na wysoki wska nik efektywno ci zatrudnieniowej – około 78% uczestników
podj ło zatrudnienie lub działalno gospodarcz po zako czeniu udziału w programie.
Wyniki efektywno ci zatrudnieniowej programów specjalnych zrealizowanych przez SUP
w latach 2012-2017 badanej po zako czeniu programu przedstawia poni szy wykres:
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4. Programy regionalne realizowane w 2017 r.
4.1. Program regionalny pn. „Konserwator”
Program realizowany w ramach rodków Funduszu Pracy przyznanych dla Miasta
Nowego S cza zgodnie z algorytmem, z przeznaczeniem na finansowanie programów
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
Grupa docelowa (uczestnicy programu): osoby bezrobotne zarejestrowane w SUP,
z ustalonym II profilem pomocy, w szczególno ci kobiety i osoby długotrwale bezrobotne.
Liczba uczestników: 13 osób (12 kobiet, 1 m czyzna).
Okres realizacji: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.

Działania realizowane w ramach programu w 2017 r.:
1. Rekrutacja uczestników na poszczególne formy wsparcia - 13 osób;
2. Po rednictwo pracy – 13 osób;
3. Sta e u pracodawcy (prace zwi zane z ochron tradycji kulturowej, zachowaniem
i rewitalizacj substancji zabytkowej oraz ochron krajobrazu kulturowego) – 12 osób.
Rezultaty programu:
Na dzie 31.12.2017 r.: 11 osób (10 kobiet i 1 m czyzna) zako czyło udział, a 2 osoby
(2 kobiety) przerwały udział w programie.
Spo ród osób, które brały udział w programie 11 osób (10 K i 1 M) podj ło prac .
Efektywno

zatrudnieniowa programu kształtuje si na poziomie 84,62%.

Wydatki programu: w trakcie realizacji programu wydatkowano kwot
tj. 97,80% kwoty przeznaczonej na realizacj programu w 2017 r.
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86 063,64 zł,

5. Program Aktywizacja i Integracja (PAI).
Program realizowany przez S decki Urz d Pracy w Nowym S czu (SUP) oraz Miejski
O rodek Pomocy Społecznej w Nowym S czu (MOPS) na podstawie porozumienia z dnia
29.06.2016 r. o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).
Cel ogólny programu: poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych korzystaj cych
ze wiadcze pomocy społecznej, dla których ustalono III profil pomocy, poprzez
kształtowanie ich aktywnej postawy w yciu społecznym i zawodowym.
Adresaci programu: uczestnicy projektu realizowanego przez Miejski O rodek Pomocy
Społecznej w Nowym S czu pn. „Wł cz si społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa
mieszka ców Miasta Nowego S cza”, spełniaj cy ł cznie nast puj ce kryteria:
posiadanie statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w SUP oraz ustalony III
profil pomocy;
korzystanie z pomocy MOPS w Nowym S czu w formie wiadcze
pieni nych lub niepieni nych;
obj cie przez MOPS kontraktem socjalnym.
Program PAI realizowany był w okresie od 04.05.2017 r. do 30.06.2017 r. dla 20
uczestników (9 kobiet i 11 m czyzn) podzielonych na 2 grupy.
Działania zrealizowane w ramach PAI:
Uczestnicy PAI brali udział w dwóch rodzajach działa : integracji społecznej oraz
aktywizacji zawodowej:
integracja społeczna – obejmowała działania słu ce kształtowaniu aktywnej
postawy w yciu społecznym i zawodowym realizowane przez MOPS, tj. grupowe
zaj cia warsztatowe, grupowe zaj cia w formie treningów, grupowe poradnictwo
specjalistyczne w wymiarze 78 godzin w ci gu 2 miesi cy dla ka dego uczestnika;
indywidualne poradnictwo specjalistyczne (m.in. z psychologiem/doradc
zawodowym/specjalist reintegracji społecznej/specjalistami ds. KIS/specjalistami ds.
CWS) w wymiarze 2 godzin w ci gu 2 miesi cy dla ka dego uczestnika;
aktywizacja zawodowa – realizowana była w formie prac społecznie u ytecznych
(w wymiarze 80 godzin w ci gu 2 miesi cy) w miejscach i wg rodzaju prac
wyznaczonych przez organizatora tych prac.
Uczestnicy programu przed rozpocz ciem udziału w PAI oraz po jego zako czeniu
wypełniali ankiety ewaluacyjne. Wyniki analizy ankiet wskazuj , i u wi kszo ci
uczestników udział w programie pozwolił osi gn przewidywane efekty w postaci m.in.:
podniesienia poziomu motywacji, samodzielno ci i aktywno ci w funkcjonowaniu
w yciu rodzinnym, społecznym i zawodowym;
dokonania diagnozy swoich mocnych i słabych stron, okre lenia własnego potencjału,
nabycia umiej tno ci kierowania własnym yciem, podejmowania decyzji, planowania
i realizacji celów;
zwi kszenia kompetencji i umiej tno ci yciowych i społecznych, wyposa enia
w wiedz i umiej tno ci w zakresie pokonywania codziennych trudno ci;
nabycia wiedzy i umiej tno ci z zakresu poruszania si po rynku pracy.
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Po zako czeniu programu, w siedzibie SUP odbyło si spotkanie pracowników socjalnych
MOPS z doradcami klienta SUP maj ce na celu ocen osi gni tych przez uczestników
indywidualnych efektów programu PAI oraz podj cie decyzji o dalszej formule pracy
z uczestnikami.
Wydatki programu: w trakcie realizacji programu wydatkowano ze rodków Funduszu
Pracy kwot 6 974,10 zł (tj. 99,63% planu).
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6. Projekty i programy - podsumowanie
W 2017 r. S decki Urz d Pracy w Nowym S czu realizował:
4 projekty współfinansowane ze rodków Unii Europejskiej w ramach: Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2 projekty) oraz Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego (2 projekty),
programy regionalny „Konserwator”,
program Aktywizacja i Integracja.
program specjalny „Czas na prac ” finansowany ze rodków Funduszu Pracy
ustalonych według algorytmu, przyznanych na finansowanie zada realizowanych
przez Miasto Nowy S cz w 2017 r.
Ł czna kwota wydatków poniesionych na realizacj projektów i programów w 2017 r.
wyniosła: 3 753 263,77 zł. Działaniami w ramach projektów i programów obj to 442 osoby.
Poni szy wykres przedstawia warto
realizowane przez SUP w 2017 r.

wydatków na poszczególne projekty i programy
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W 2018 r. Dział Programów Rynku Pracy b dzie kontynuował realizacj nast puj cych
projektów i programów:
Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostaj cych bez pracy w Mie cie Nowym
S czu (III)” – do 31.12.2018 r. W ramach projektu w 2018 r. kontynuowane b d
nast puj ce działania:
• sta e – 127 osób,
• prace interwencyjne - 14 osób,
• bony na zasiedlenie – 15 osób,
• bony szkoleniowe – 10 osób,
• rodki na działalno gospodarcz – 28 osób.
Projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i wi cej pozostaj cych bez pracy w Mie cie
Nowym S czu (II)” – do 30.06.2018 r. W ramach projektu w 2018 r. kontynuowane b d
nast puj ce działania:
• - prace interwencyjne – 23 osoby.
Program regionalny „Konserwator” – do 31.12.2018 r. W ramach programu w 2018 r.
10 osób zostanie skierowanych do odbycia sta u w instytucjach kultury i/lub innych
podmiotach realizuj cych zadania na rzecz ochrony tradycji kulturowej, zachowania
i rewitalizacji substancji zabytkowej oraz ochrony krajobrazu kulturowego na terenie
województwa małopolskiego.
W 2018 roku S decki Urz d Pracy rozpocznie tak e realizacj kolejnego nowego projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO WM) Działanie 8.1.
o warto ci ok. 2 021,2 tys. zł.
Ponadto, w 2018 r. S decki Urz d Pracy w Nowym S czu rozpocznie realizacj
programu regionalnego pn. „Gotuj si do pracy” na podstawie porozumienia
z Wojewódzkim Urz dem Pracy w Krakowie. Zgodnie z zało eniami programu, SUP planuje
w roku 2018 zaktywizowa 10 osób bezrobotnych, w szczególno ci długotrwale
bezrobotnych kobiet i osób pomi dzy 30 a 50 rokiem ycia poprzez udział w szkoleniach
z bran y gastronomicznej oraz zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych lub w ramach
nowo utworzonego stanowiska pracy. Program realizowany b dzie do 31.12.2018 r.
Całkowita kwota rodków dla SUP na realizacj programu w 2018 r. wynosi 150,00 tys. zł.
S decki Urz d Pracy we współpracy z Miejskim O rodkiem Pomocy Społecznej
w Nowym S czu planuje realizacj Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) w ramach
projektu konkursowego MOPS (Poddziałanie 9.1.1. RPO WM) pn. „Wł cz si społecznie!
Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszka ców Miasta Nowego S cza”. Wsparciem
w ramach programu zostanie obj tych 20 osób bezrobotnych zarejestrowanych w SUP,
z ustalonym III profilem pomocy.
Podobnie jak w latach ubiegłych SUP planuje pozyska dodatkowe rodki z rezerwy
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kierowane do okre lonych grup osób
– na zasadach i warunkach okre lonych przez Ministra, które po otrzymaniu rodków b d
podane do wiadomo ci publicznej.
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7. Współpraca z instytucjami i organizacjami działaj cymi na rzecz
lokalnego rynku pracy
7.1. Partnerstwo na Rzecz Lokalnego Rynku Pracy w Mie cie Nowym S czu
W dniu 28.06.2017 r. w o rodku szkoleniowym w T goborzu miała miejsce konferencja
pn.: „Zmiany w obszarze kształcenia zawodowego w kontek cie potrzeb rynku pracy”.
Spotkanie zorganizowano w ramach Partnerstwa na Rzecz Lokalnego Rynku Pracy w Mie cie
Nowym S czu. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele uczelni wy szych, lokalnych
pracodawców, miejskich spółek, ZUS-u, Urz du Miasta oraz przedstawicielka Ministerstwa
Edukacji Narodowej, Pani Emilia Maciejewska – naczelnik Wydziału Kształcenia
Zawodowego w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN, która
przybli yła zebranym go ciom plany i oczekiwania w zwi zku ze zmianami w polskim
systemie edukacji zawodowej.
Podczas konferencji, w zwi zku z odej ciem Pani Stanisławy Skwarło na emerytur liczne
delegacje serdecznie podzi kowały za 27 lat współpracy Pani dyrektor z s deckimi firmami
i instytucjami.
W dniu 18.10.2017 r., w sali reprezentacyjnej s deckiego ratusza odbyło si spotkanie
w ramach Partnerstwa na Rzecz Lokalnego Rynku Pracy, w którym uczestniczyli
przedstawiciele uczelni wy szych, instytucji szkoleniowych, organizacji pozarz dowych,
zwi zków zawodowych i pracodawców. Podczas spotkania omawiane były istotne kwestie
zwi zane z kreowaniem polityki zatrudnienia, a zwłaszcza obecne wyzwania dotycz ce
lokalnego rynku pracy. Głównym zagadnieniem dyskusji było kształcenie zawodowe i rozwój
zawodowy kadr, pod k tem potrzeb zgłaszanych przez pracodawców.
7.2. Nowos decki Program Rozwoju Przedsi biorczo ci
Celem programu, w którym uczestniczy SUP, jest rozwój gospodarczy Nowego S cza
poprzez wsparcie przedsi biorczo ci przez władze Nowego S cza oraz podmioty
uczestnicz ce w realizacji programu. W ramach programu SUP m.in. udzielał wsparcia
finansowego osobom bezrobotnym zarejestrowanym w SUP na uruchomienie działalno ci
gospodarczej,
wspierał
pracodawców
tworz cych
nowe
miejsca
pracy
m.in. poprzez przyznawanie pomocy publicznej w ramach prac interwencyjnych
i refundacji kosztów wyposa enia lub doposa enia stanowisk pracy oraz poprzez organizacj
u przedsi biorców sta y.
7.3. Współpraca SUP z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie promocji
i informacji
SUP uczestniczył w promocji i organizacji działa w ramach wiatowego Tygodnia
Przedsi biorczo ci w Małopolsce (13 – 19 listopada 2017 r.), a mianowicie:
W dniach 13 i 14.11.2017 r. w S deckim Urz dzie Pracy odbyła si grupowa
informacja zawodowa pn. „Urz dowe drogowskazy na mapie przedsi biorcy”
dla osób rozwa aj cych lub planuj cych zało enie własnej działalno ci gospodarczej.
Przedstawiciele poszczególnych instytucji przedstawili zakres swoich działa
w ramach obsługi osób prowadz cych firmy. Cało dwóch spotka stanowiła
kompendium wiedzy dla młodego przedsi biorcy z zakresu m.in. miejsca i sposobu
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dopełniania wszystkich formalno ci zwi zanych z uruchamianiem swojej działalno ci
oraz rodzaju wsparcia, z jakiego mo na skorzysta w poszczególnych instytucjach.
W ramach spotka swoje drogowskazy przedstawiły: Urz d Miasta - Wydział
Przedsi biorczo ci i Funduszy Zewn trznych, Urz d Skarbowy, Zakład Ubezpiecze
Społecznych, Inkubator Przedsi biorczo ci, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich, Pa stwowa Inspekcja Pracy oraz S decki Urz d Pracy. Uczestnikami
spotkania były osoby bezrobotne zarejestrowane w SUP. W spotkaniach uczestniczyło
45 osób.
W dniu 14.11.2017 r. w Wydziale Przedsi biorczo ci i Funduszy Zewn trznych
Urz du Miasta Nowego S cza odbyły si
dwa spotkania pn. „Lekcja
z przedsi biorczo ci”. Podczas spotka uczniowie zapoznali si z działaniami, jakie
podejmuj władze Nowego S cza, aby stworzy przyjazny klimat dla powstawania
i rozwoju firm w mie cie. Uczestnikami spotka byli uczniowie s deckich szkół
ponadgimnazjalnych. W spotkaniach uczestniczyło 18 osób.
Zorganizowano X edycj konkursu pn. „PRZEDSI BIORCA 2017 - MÓJ SPOSÓB
NA BIZNES”. Celem konkursu była promocja rozwoju przedsi biorczo ci na terenie
Miasta Nowego S cza, promowanie dobrych praktyk w prowadzeniu działalno ci
gospodarczej – zach canie do zakładania nowych firm oraz tworzenia nowych miejsc
pracy, popularyzacja własnej aktywno ci przedsi biorców – zaanga owania w rozwój
firmy. Konkurs organizowany był w dwóch kategoriach:
• S decki Przedsi biorca Roku,
• Debiut w biznesie.
Adresowany był do przedsi biorców prowadz cych działalno
gospodarcz na
terenie Miasta Nowego S cza przez okres minimum 12 miesi cy. W kategorii „Debiut
w biznesie" mogli bra udział przedsi biorcy prowadz cy działalno gospodarcz
przez okres nie dłu szy ni 3 lata.
Dodatkowo Kapituła Konkursu przyznała tytuł „Solidnego Partnera S deckiego
Urz du Pracy” pracodawcy wybranemu na podstawie analizy dotychczasowej
współpracy z urz dem, maj c na uwadze w szczególno ci zgłaszanie ofert pracy
w zakresie niesubsydiowanych i subsydiowanych miejsc pracy, pomoc w aktywizacji
osób bezrobotnych b d cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz
wywi zywanie si z umów zawartych z urz dem, efektywno
zatrudnieniow
w zakresie programów aktywizacji zawodowej w ci gu ostatnich 2 lat.
Na ogłoszon w dniu 19.07.2017 r. X edycj konkursu pn. „Przedsi biorca 2017 - Mój
sposób na biznes”, w efekcie prowadzonej promocji do dnia 09.10.2017 r. wpłyn ło
31 prac konkursowych – w kategorii „S decki Przedsi biorca Roku” 12 prac
konkursowych, a w kategorii „Debiut w biznesie” 19 prac konkursowych. Dwie prace
w kategorii „Debiut w biznesie” nie spełniły kryteriów formalnych oceny. Ostatecznie
do oceny merytorycznej dopuszczono 29 prac konkursowych. Zwyci zcy
w poszczególnych kategoriach, którzy otrzymali najwi ksz liczb punktów:
•
•

S DECKI PRZEDSI BIORCA ROKU: Zet Transport sp. z o.o.;
DEBIUT W BIZNESIE: ŁF SPORT EVENTS Łukasz Fr czek;

W kategorii SOLIDNY PARTNER S DECKIEGO URZ DU PRACY Kapituła
Konkursu wybrała firm : NORLYS Sp. z o.o.
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W dniu 15.11.2017 r. w AULI Pa stwowej Wy szej Szkoły Zawodowej odbyła si
konferencja podsumowuj ca X edycj konkursu pn. „Przedsi biorca 2017 – Mój
sposób na biznes”. Zwyci zcy w poszczególnych kategoriach otrzymali statuetki
wr czone przez Pana Jerzego Gwi d a Prezydenta Miasta Nowego S cza.
Dodatkow nagrod dla laureatów było nakr cenie spotów reklamowych
promuj cych firm , które były prezentowane na konferencji oraz b d emitowane w
lokalnych mediach. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pami tkowe dyplomy
grawerowane. Honorowy patronat nad konkursem po raz szósty obj ła Pani El bieta
Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W Konferencji
podsumowuj cej konkurs uczestniczyło ponad 200 osób. O wydarzeniu szeroko
informowały lokalne media i portale internetowe.
W dniach 16 i 17.11.2017 r. w S deckim Urz dzie Pracy w Nowym S czu odbyły si
warsztaty pn. „Analiza predyspozycji przedsi biorczych. Planowanie własnej
działalno ci gospodarczej” dla osób zarejestrowanych w SUP rozwa aj cych
zało enie własnej działalno ci gospodarczej. W ramach spotkania uczestnicy mogli
m.in przeanalizowa swoje predyspozycje przedsi biorcze oraz zaplanowa swoje
działania w kontek cie obranego celu zawodowego, jakim jest własna firma.
W warsztatach uczestniczyło 10 osób.
SUP współpracował z innymi instytucjami/organizacjami w zakresie promocji
i informacji m.in. o projektach:
„Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagro onych zwolnieniem
z pracy z obszaru Powiatu Nowos deckiego”, Poddziałanie 8.4.2 RPO WM
(Powiat Nowos decki),
„Praktyki w Niemczech”, PO WER (Instytut Organizacji Przedsi biorstw
i Technik Informacyjnych „InBIT” Sp. z o.o.),
„Szansa na lepsze jutro!”, Poddziałanie 9.1.2 RPO WM (Centrum Edukacji
i Wsparcia RES-GEST),
„ łobek Przyjazny wiat Malucha 2", Działanie 8.5 RPO WM (Fundacja
Collegium Progressus),
„Wykluczenie? Wykluczone!", Poddziałanie 9.1.2 RPO WM (Terra Szkolenia
i Doradztwo Przemysław Omieczy ski),
SUP podj ł współprac z Miejskim Urz dem Pracy w Płocku, w tworzeniu opracowania
pt. „Sta w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych” – w IV kwartale 2017 r. zostało
przygotowane opracowanie dotycz ce realizacji programu sta e w S deckim Urz dzie Pracy
w Nowym S czu w okresie 01.01.2008 r. – 30.06.2017 r.
W ramach obchodów wiatowego Tygodnia Przedsi biorczo ci w Małopolsce zostały
zorganizowane dwie grupowe informacje zawodowe dotycz ce zakładania własnej
działalno ci gospodarczej pn. „Urz dowe drogowskazy na mapie przedsi biorcy”.
Prelegentami podczas spotkania byli przedstawiciele takich instytucji jak: Urz d Miasta
Nowego S cza, Biuro Obsługi Przedsi biorcy, Zakład Ubezpiecze Społecznych,
Nowos decki Inkubator Przedsi biorczo ci, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,
Pa stwowa Inspekcja Pracy, Urz d Skarbowy. Podczas spotkania uczestnicy uzyskali
informacje na temat procedury rejestracji działalno ci gospodarczej oraz formalno ci, jakich
nale y dopełni w poszczególnych urz dach, w momencie jej uruchomiania. Jak równie
o mo liwo ciach uzyskiwania rodków unijnych na wsparcie działalno ci gospodarczej oraz
instytucjach działaj cych na rzecz przedsi biorczo ci.
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Doradcy aktywnie wł czali si równie w obchody m.in. Małopolskiego Dnia Uczenia
si , Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, Tygodnia z Małopolskimi Urz dami Pracy.
Doradcy zawodowi uczestniczyli w panelu eksperckim w SUP dotycz cym „Barometru
Zawodów”, w którego trakcie opracowano prognoz zapotrzebowania na pracowników
w okre lonych zawodach na rok 2018 dla miasta Nowego S cza. Rezultatem spotkania było
sporz dzenie listy zawodów poklasyfikowanych w trzy grupy, w których wyst pi: deficyt
pracowników, nadmiar (nadwy ka pracowników) i równowaga popytu i poda y, czyli
„Barometr zawodów 2018, miasto Nowy S cz”.
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8. Analizy, monitoring, oceny lokalnego rynku pracy

1.

Diagnoza osób bezrobotnych – program specjalny „Czas na prac ” - Diagnoza
zawiera charakterystyk potencjalnych uczestników programu specjalnego, m.in. pod
k tem ich kwalifikacji, do wiadczenia zawodowego, kompetencji i umiej tno ci
praktycznych, problemu zawodowego oraz potrzeb i oczekiwa w zakresie aktywizacji
zawodowej.
2. Analiza lokalnego rynku pracy z uwzgl dnieniem osób bezrobotnych długotrwale –
analiza dokonana na potrzeby programu finansowanego ze rodków Funduszu Pracy
w ramach Rezerwy Ministra. Liczba osób długotrwale bezrobotnych na dzie 31.12.2016
r. wynosiła 52,5% i uległ nieznacznemu zwi kszeniu (o 0,1 pkt proc) w stosunku do
poprzedniego roku przy jednoczesnym spadku liczby osób o 306. Spadek liczby osób
w tej kategorii jest bardzo istotny, z uwagi na to, e długotrwałe bezrobocie jest
zjawiskiem bardzo negatywnym, stwarza bowiem zagro enie wykluczenia społecznego,
zmniejsza szanse na znalezienie pracy, a tym samym powoduje degradacj materialn
i społeczn jednostki oraz jej rodziny.
3. Analiza lokalnego rynku pracy z uwzgl dnieniem osób bezrobotnych do 30 roku
ycia oraz w wieku 30-50 lat - analiza dokonana na potrzeby programu finansowanego
ze rodków Funduszu Pracy w ramach Rezerwy Ministra. Liczba osób bezrobotnych
do 30 roku ycia na dzie 02.08.2017 r. wynosiła 535 osób, co stanowiło 25,3% ogółu
zarejestrowanych. Jak wynika ze statystyk SUP, w tej grupie przewa aj kobiety – 65%.
Prawie 39,4% z nich (tj. 137 osób) stanowi kobiety, które po urodzeniu dziecka nie
podj ły zatrudnienia. W ród grupy do 30 r. . dominuj osoby posiadaj ce wykształcenie
wy sze – prawie 32% ogółu, tj. 171 osób. Kolejn grup zasługuj c na szczególn
uwag pod k tem aktywizacji zawodowej stanowi osoby w wieku 30-50 lat. Liczba
tych osób wg stanu na dzie 02.08.2017 r. wynosiła 962 i stanowiła 45,5% udziału
w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w SUP. W tej grupie znajduje si 639
kobiet (66,4%). Niepokoj cym zjawiskiem jest wysoki udział osób z wy szym
wykształceniem (249 osób, tj. 25,9%). Ponad połowa osób w wieku 30-50 lat (531 osób)
posiada udokumentowany sta pracy od 1 do 10 lat, ale a 125 osób nie posiada go
w ogóle.
4. Doradcy klienta w listopadzie prowadzili badania prognostyczne dotycz ce
zapotrzebowania na pracowników w mie cie Nowym S czu w 2018 roku realizowanym
na zlecenie MRPiPS pn. „Barometr Zawodów 2018”. Badania te posłu yły do
opracowania raportu zbiorczego dotycz cego zawodów deficytowych i nadwy kowych
w mie cie Nowym S czu i znalazły si w publikacji zbiorczej dotycz cej całego
województwa małopolskiego przygotowanej przez WUP w Krakowie.
5. W ramach prowadzenia „Monitoringu zawodów deficytowych i nadwy kowych”
opracowano roczny raport o charakterze diagnostycznym za 2017 r. Raport wykazał,
i w badanym okresie do maksymalnie deficytowych zawodów w Nowym S czu
nale ały: pracownicy wykonuj cy dorywcze prace proste, robotnicy przemysłowi
i rzemie lnicy gdzie indziej niesklasyfikowani. Do maksymalnie nadwy kowych:
pracownicy domowej opieki osobistej, kompozytorzy, arty ci muzycy i piewacy oraz
technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni.
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VI.

OCENA RACJONALNO CI GOSPODAROWANIA RODKAMI
FUNDUSZU PRACY ZA 2017 ROK

Zgodnie z rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie
algorytmu ustalania kwot rodków Funduszu Pracy na finansowanie zada w województwie
(Dz. U. z 2014 r. poz.1294) oraz zgodnie z podziałem rodków dokonanym przez samorz d
województwa (wg okre lonych przez sejmik województwa kryteriów) w 2017 r. samorz d
Miasta Nowego S cza otrzymał i pozyskał rodki Funduszu Pracy na finansowanie:
1) wypłat obligatoryjnych - w wysoko ci faktycznych potrzeb z przeznaczeniem na
wypłat zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, wiadcze
integracyjnych i nale nych składek na ubezpieczenia społeczne od tych wiadcze ,
2) programów promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej:
w wysoko ci ustalonej algorytmem dla samorz du powiatowego,
rodki z puli samorz du województwa na programy współfinansowane z EFS;
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz Regionalny
Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM),
rodki na finansowanie programu skierowanego do bezrobotnych do 30 roku ycia
(art.150f ustawy),
rodki z rezerwy Ministra na finansowanie dwóch programów uruchomionych
centralnie, tj. dla osób:
•
•

- długotrwale bezrobotnych,
- bezrobotnych do 30 roku ycia oraz w wieku 30-50 lat.

3) innych fakultatywnych zada
– dotycz cych m.in. eksploatacji systemu
informatycznego, obsługi wiadcze wypłacanych bezrobotnym, kosztów wysyłki
wezwa i zawiadomie , opracowywania i rozpowszechniania informacji o usługach
Urz du – w wysoko ci ustalonej algorytmem.

Ponadto otrzymano i pozyskano inne rodki z przeznaczeniem na aktywizacj lokalnego
rynku pracy, tj.:
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy (na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego
dla pracodawców i pracowników),
- PFRON na finansowanie zada w zakresie aktywizacji osób
niepełnosprawnych poszukuj cych pracy niepozostaj cych w zatrudnieniu.
W tabeli nr 1 przedstawiono informacj dotycz c wydatkowanych rodków
z przeznaczeniem na finansowanie programów promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej wg ródeł finansowania.
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Wydatki kasowe ogółem zamkn ły si kwot 11 456 695,26 zł i były ni sze od
poniesionych w 2016 r. o 9,8% (2016 r. – 12 694 349,49 zł). Najwy szy, bo 84,8% udział
w strukturze ww. wydatków zajmowały wydatki limitowane rodków Funduszu Pracy –
9 716 604,31 zł i Krajowego Funduszu Szkoleniowego 8,4% – 957 162,39 zł. W ramach tych
rodków finansowano aktywizacj dla 2845 osób, w tym dla 2084 osób, które rozpocz ły
udział w programie w 2017 roku oraz 751 osób, które rozpocz ły udział w 2016 r.,
a kontynuowały go równie w 2017 r.
Wysoka liczba osób aktywizowanych była wypadkow rodków, jakimi dysponował SUP
z przeznaczeniem na aktywizacj lokalnego rynku pracy. Kwota rodków Funduszu Pracy
przekazana bezpo rednio samorz dowi Miasta i rodków pozyskanych na finansowanie
projektów współfinansowanych z EFS wynosiła 7 036,3 tys. zł.
W 2017 r. otrzymano dodatkowo rodki w wysoko ci 2 181,6 tys. zł na uruchomiony
w 2016 r. program skierowany do osób bezrobotnych do 30 roku ycia.
Ponadto pozyskano dodatkowe rodki z rezerwy Ministra w kwocie 748,0 tys. zł
z przeznaczeniem na aktywizacj osób długotrwale bezrobotnych oraz osób bezrobotnych do
30 roku ycia i w wieku 30-50 lat. W 2017 r. SUP dysponował równie rodkami z innych
ródeł, tj. rodkami KFS i PFRON.
Posiadany limit rodków Funduszu Pracy ogółem został wykorzystany w 97,5%, ale
stopie kasowego wykorzystania rodków był zró nicowany w zale no ci od ródeł
finansowania (w 2017 r. SUP dysponował rodkami Funduszu Pracy w ramach 8 ró nych
limitów, a ponadto rodkami PFRON i KFS).
Najni szy stopie wykorzystania rodków wynosz cy 91,81% odnotowano na programie
realizowanym w ramach rodków przyznanych z rezerwy Ministra dla osób bezrobotnych
długotrwale. Na taki stopie wykorzystania rodków bezpo redni wpływ miała rezygnacja
w ostatniej chwili osoby długotrwale bezrobotnej z przyznanych ju rodków na podj cie
działalno ci gospodarczej.
Du ym zainteresowaniem w ród pracodawców cieszył si uruchomiony w 2016 r.
program skierowany do osób bezrobotnych poni ej 30 roku ycia. Na refundacj cz ci
kosztów wynagrodzenia za zatrudnienie tych osób wydatkowano w 2017 r. kwot ponad
2 065,4 tys. zł.
SUP analizuj c na bie co sytuacj na lokalnym rynku pracy oraz maj c na uwadze
maksymalne wykorzystanie rodków, w ci gu 2017 roku dokonywał 8-krotnie zmian
dotycz cych podziału rodków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem. Zmniejszenie
rodków dotyczyło głównie bonów sta owych, bonów zatrudnieniowych, prac
interwencyjnych, a tak e refundacji kosztów wyposa enia stanowiska pracy. Zwalniane
rodki Funduszu Pracy przeznaczane były głównie na wypłat bezrobotnym rodków na
podj cie działalno ci gospodarczej.
W tabeli nr 2 przedstawiono struktur wydatków wg kryterium ich przeznaczenia oraz
z podziałem na ródła finansowania. Wydatki ogółem za 2017 r. zamkn ły si kwot
16 269 264,53 zł. Wydatki Funduszu Pracy, które stanowiły najwy szy udział w strukturze
wydatków (kol. 3), zamkn ły si kwot 15 304 492,64 zł i były o 10,5% ni sze ni w 2016 r.
(17 099 279,82 zł). Pozostałe wydatki w kwocie 964 771,89 zł poniesione z PFRON i KFS
były równie ni sze ni w 2016 r. o 33,9%.
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Poni ej w formie diagramu przedstawiono struktur poniesionych w 2017 r. wydatków
ogółem.

Wydatki poniesione na finansowanie programów promocji zatrudnienia i aktywizacji
lokalnego rynku pracy ze wszystkich dost pnych ródeł stanowiły 70,42% ogółu
wydatków poniesionych w 2017 r. Wska nik ten był wy szy o 2,02% ni w 2016 r.
(68,40%), natomiast inne wydatki, tj. poniesione na wypłat zasiłków i zada
fakultatywnych stanowiły 29,58% i były odpowiednio ni sze.
Wydatki poniesione na finansowanie programów w ramach poszczególnych
finansowania przedstawiono w tabelach 3-7.

ródeł

W tabeli nr 8 przedstawiono wykorzystanie rodków przeznaczonych na finansowanie
promocji zatrudnienia wg poszczególnych programów, które były finansowane ze rodków
Funduszu Pracy oraz liczb osób obj tych poszczególnymi formami. W 2017 r. w ramach
tych rodków wykonano 1478 osobo/usług, a aktywizacj obj to 1053 osoby. W ród osób
obj tych aktywizacj najwi ksz , bo 32,86% grup (346 osób) stanowiły osoby obj te
programem sta y, na których organizacj w 2017 r. wydatkowano kwot 2 147 887,55 zł,
tj. 22,11% ogółu rodków Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizacj .
Najwy szy udział w strukturze wydatków w 2017 r., bo 27,16%, charakteryzował
wypłat rodków na podj cie działalno ci gospodarczej.
Na programy bezpo rednio wspieraj ce rozwój przedsi biorczo ci (tj. prace
interwencyjne, bony zatrudnieniowe, refundacja kosztów wyposa enia lub doposa enia
stanowiska pracy, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób: powy ej 50 roku
ycia i do 30 roku ycia, wypłata rodków na podj cie działalno ci gospodarczej) w 2017 r.
wydano 64,21% ogółu rodków, w ramach których powstało 113 nowych firm oraz
279 nowych miejsc pracy.
Ł cznie z programem sta e (wspieraj cym po rednio rozwój przedsi biorczo ci
i umo liwiaj cym nabycie praktycznych umiej tno ci w wykonywaniu pracy na stanowisku)
wydatki te stanowiły 86,32% ogółu poniesionych w 2017 r. na aktywizacj .
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Tabela nr 9 zawiera zbiorcze zestawienie wykonanych zada , poniesionych z ró nych
ródeł wydatków na ich finansowanie oraz stopie wykorzystania wydatków. rodki
Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na dofinansowanie kształcenia
ustawicznego pracowników i pracodawców zostały wykorzystane w 99,39%. W ramach
wydatkowanej kwoty 957 162,39 zł, obj to szkoleniami 1015 osób i studiami
podyplomowymi 6 osób.
Tabela Nr 1

REALIZACJA PROGRAMÓW PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA
I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZA 2017 R. W SUP NOWY S CZ WG POSZCZEGÓLNYCH RÓDEŁ
FINANSOWANIA
Wydatki
kasowe w zł
Stopie
Plan ogółem
na dzie
wykorzystania
31.12.2017 r. kasowego w
%
5.
3.
4.

L.p.
Wyszczególnienie

1.

1.
1.

2.

Fundusz Pracy – w tym:

9 965 900,00 9 716 604,31

97,50%

1.1. algorytm powiatowy

3 404 309,29 3 356 516,19

98,60%

2 131 990,71 2 113 846,17

99,15%

1 500 000,00 1 469 589,89

97,97%

1.2. rodki na realizacj Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój
1.3. rodki na realizacj Regionalnego Programu
Operacyjnego woj. małopolskiego
1.4. rodki z rezerwy Ministra ogółem,

748 000,00

711 206,47

95,08%

- dla osób długotrwale bezrobotnych

384 000,00

352 564,00

91,81%

- dla osób bezrobotnych do 30 roku ycia oraz w
wieku 30-50 lat

364 000,00

358 642,47

98,53%

w tym na realizacj programu:

1.5. rodki na finansowanie programu dla osób do 2 181 600,00 2 065 445,59
30 roku ycia (art.150 f)
2.
3.

7 609,50

7 609,50

100%

963 000,00

957 162,39

99,39%

- z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego 300 000,00
(z w.3)

298 256,90

99,42%

46 957,46

x

PFRON
Krajowy Fundusz Szkoleniowy ogółem,
w tym:

x

- promocja KFS (z w.3)
4.

94,68%

Razem rodki -limit na aktywizacj

( w.1-3)

10 936 509,50 10 681 376,20

97,67%

5.

Wydatki nielimitowane (dod. akt. + wiad. integr.)

x

775 319,06

x

6.

Ogółem wydatki na aktywizacj (w.4-5)

x

11 456 695,26

x
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Tabela Nr 2

STRUKTURA WYDATKÓW W SUP NOWY S CZ ZA 2017 R.
- WG PRZEZNACZENIA I RÓDEŁ FINANSOWANIA.

LP

ródła finansowania
Wyszczególnienie

Fundusz
Pracy
w zł

PFRON
w zł

Krajowy
Fundusz
Szkoleniowy

Razem
wydatki
w zł

wska nik
struktury
%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Zasiłki dla bezrobotnych
+ ZUS

4 291 942,87

0

0

4 291 942,87

26,38

2.

Wydatki na aktywizacj
ogółem ( 2.1 + 2.2.)

10 491 923,37

7 609,50

957 162,39

11 456 695,26

70,42

2.1

Wydatki na aktywizacj
limitowane + inne ródła

9 716 604,31

7 609,50

957 162,39

10 681 376,20

x

2.2

Wydatki nielimitowane
(dod. akt. + wiad. integr.)

775 319,06

0

0

775 319,06

x

3.

Pozostałe wydatkizadania fakultatywne
i inne

520 626,40

0

0

520 626,40

3,20

WYDATKI OGÓŁEM

15 304 492,64

7 609,50

957 162,39

16 269 264,53

100,00

T
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Tabela Nr 3

REALIZACJA PROGRAMÓW PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA
I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZA 2017 R.- RODKI PRZYZNANE ALGORYTMEM
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Tabela Nr 4

REALIZACJA PROGRAMÓW PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA
I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZA 2017 R.- RODKI POZYSKANE NA REALIZACJ
PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ.
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Tabela Nr 5

REALIZACJA PROGRAMÓW PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA
I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZA 2017 R.- RODKI POZYSKANE NA REALIZACJ REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJ. MAŁOPOLSKIEGO
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Tabela Nr 6

REALIZACJA PROGRAMÓW PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA
I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZA 2017 R.
- PROGRAM REGIONALNY I SPECJALNY - FINANSOWANE ZE RODKÓW ALGORYTMU
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Tabela Nr 7

REALIZACJA PROGRAMÓW PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA
I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZA 2017 R. - RODKI FUNDUSZU PRACY
POZYSKANE Z REZERWY MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
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Tabela Nr 8

REALIZACJA PROGRAMÓW PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA
I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZA 2017 R.
- ZESTAWIENIE ZBIORCZE RODKÓW FUNDUSZU PRACY
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Tabela Nr 9

REALIZACJA PROGRAMÓW PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA
I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZA 2017 R.
- ZESTAWIENIE ZBIORCZE WG RÓDEŁ FINANSOWANIA
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VII. FINANSE I KSI GOWO
Obsługa bankowa
W 2017 roku bankiem obsługuj cym rodki b d ce w dyspozycji S deckiego Urz du
Pracy w Nowym S czu był nadal ING Bank l ski S.A., z którym współpraca przebiegała
bez zakłóce .
Dochody i wpływy Funduszu Pracy
Ł czne przychody i wpływy Funduszu Pracy w 2017 roku wyniosły 303 570,10 zł
i były wy sze o około 12,3% wykonanych dochodów roku ubiegłego, w tym z tytułu:

spłat po yczek i odsetek
odsetki od rodków pieni nych
inne przychody i wpływy

–
1 770,93 zł
–
16 873,49 zł
–
284 925,68 zł

rodki otrzymane w 2017 roku od dysponenta Funduszu Pracy (w tym tak e na realizacj
projektów pozakonkursowych w ramach PO WER i RPO) wynosiły ł cznie
16 005 006,82 zł.

Wydatki Funduszu Pracy
Wydatki Funduszu Pracy za rok 2017 zamkn ły si
i były ni sze o około 12,4% od wydatków roku ubiegłego.

w kwocie

16 261 655,03 zł

W okresie sprawozdawczym mo na było zaobserwowa dalszy spadek wydatków na
zasiłki dla bezrobotnych, i tak w stosunku do roku 2016 wydatki na ten cel były ni sze
o około 20%. Ł czne wydatki na zasiłki dla bezrobotnych wraz ze składk na ubezpieczenia
społeczne wyniosły 4 291 942,87 zł, co stanowi 26,4% ogółu wydatków 2017 roku.
W 2017 roku na finansowanie programów promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej wydatkowano w ramach Funduszu Pracy mniej o około
9,3% w stosunku do roku 2016 w ł cznej kwocie 10 673 766,70 zł, co stanowi 65,6% ogółu
wydatków 2017 roku. Limit rodków przeznaczonych na finansowanie programów promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2017 roku został
zrealizowany kasowo w 97,7% (z ł cznego limitu 10 928 900 zł, w tym 963 000 KFS).
W ramach limitu na pozostałe wydatki Funduszu Pracy w wysoko ci 535 800,00 zł
wydatkowano kwot 520 626,40 zł, tj. 97,2% przyznanego limitu, co stanowi 3,2% ogółu
wydatków roku 2017.
Szczegółow specyfikacj
w tabelach od nr 1 do nr 4.

wydatków Funduszu Pracy w 2017 r. przedstawiono
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