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W związku z zakończeniem kadencji poprzedniej Rady Rynku Pracy , Starosta
Nowosądecki powołał członków nowej Rady spośród przedstawicieli działających na
terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji
pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników oraz organizacji
pozarządowych zajmujących się statutowo problematyka rynku pracy.
Pierwsze, inauguracyjne Posiedzenie IV kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy Powiatu
Nowosądeckiego odbyło się 14 stycznia 2019 roku w siedzibie Starostwa. Spotkanie
rozpoczął Pan Marek Kwiatkowski, Starosta Nowosądecki, który po otwarciu
posiedzenia i przywitaniu zebranych, wręczył nominacje nowo wybranym członkom
Rady na czteroletnią kadencję od 2019 do 2022 roku.
W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy weszli:
1. Jan First, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
2. Jarosław Gliński, Region Małopolski NSZZ „Solidarność" Oddział nr 1 w Nowym
Sączu
3. Antoni Koszyk, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
4. Tadeusz Kruczek, NSZZ „Solidarność" Rolników Indywidualnych Rada
Powiatowa
5. Bożena Mynarek, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
6. Adam Oleksy, OPZZ Rada Powiatu Nowosądeckiego
7. Józef Pyzik, Kongregacja Kupiecka Zrzeszenia Handlu i Usług
8. Marek Reichel, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
9. Tadeusz Szewczyk, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
10.Jarosław Suwała, Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
11.Stanisław Śmierciak, Rada Powiatowa Małopolskiej Izby Rolniczej w Nowym
Sączu
Członkowie Rady wyłonili spośród swojego grona, w drodze głosowania,
przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy, którym został Pan Antoni Koszyk,
Wicestarosta nowosądecki oraz wiceprzewodniczącego, którym został Pan Marek
Reichel, Prorektor PWSZ. Dalsze obrady poprowadził już nowo wybrany Przewodniczący
i to on nadzorował i przeprowadził głosowanie nad składem trójosobowej Komisji ds.
umorzeń
nienależnie
pobranych
świadczeń.
Przed przystąpieniem do opiniowania przez Radę proponowanych planów działania
Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok, podziału
środków na poszczególne programy oraz zasad ich realizacji, pracownicy Urzędu
zapoznali szczegółowo członków Rady z tematyką poszczególnych uchwał a Pani
Teresa Klimek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
przedstawiła
informację
o
aktualnej
sytuacji
na
lokalnym
rynku.
Zaczęła od prezentacji podstawowych parametrów rynku pracy, jak liczba
bezrobotnych, stopa bezrobocia i płynność rynku pracy, czyli ile osób się
zarejestrowało a ile wyrejestrowało w ciągu roku. Następnie, żeby zobrazować jak
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sytuacja powiatu nowosądeckiego pod tym względem wygląda na tle innych,
porównała wymienione wskaźniki w kraju, województwie małopolskim i mieście Nowym
Sączu. I tak: liczba bezrobotnych, która na koniec roku 2018 wynosiła 6 154 osoby i 8%
stopa bezrobocia w powiecie nowosądeckim, plasują powiat nowosądecki na czwartym
miejscu wśród powiatów o najwyższej stopie bezrobocia. Co ciekawe, miasto Nowy
Sącz znajduje się na przeciwnym biegunie – z 3,2% stopą bezrobocia zajmuje czwarte
miejsce w województwie, ale wśród powiatów o najniższej stopie bezrobocia.
W 2018 roku zarejestrowało się 9 660 osób bezrobotnych, co oznacza, że doliczając
osoby, które już były zarejestrowane na dzień 31 grudnia 2017 roku, PUP PN obsługiwał
16 121 osób – tylu bezrobotnych mieszkańców powiatu nowosądeckiego poszukiwało
wsparcia i pomocy w Urzędzie Pracy. To wciąż ogromna liczba i mimo widocznej
poprawy na rynku pracy, liczba ta od trzech lat utrzymuje się na podobnym poziomie.
W tym samym czasie wyrejestrowało się 9 967 osób, z tego 5 768 osób z powodu
podjęcia pracy, w tym aż 2637 osób, czyli prawie połowa, podjęło pracę za
pośrednictwem PUP PN. To bardzo dobry wynik i świadczy o skuteczności działań
Urzędu
na
rzecz
aktywizacji
zawodowej
bezrobotnych.
Podkreślić też należy, że aktywizacja osób bezrobotnych jest coraz trudniejsza – przy
dobrej koniunkturze gospodarczej i większej podaży pracy, w ewidencji pozostają
głównie osoby, które mają największe problemy z jej znalezieniem ze względu na różne
deficyty: brak kwalifikacji, brak doświadczenia, problemy zdrowotne, obowiązki
opiekuńcze, problemy komunikacyjne, długi okres pozostawania bez pracy co
skutecznie demotywuje itp. Takie osoby wymagają długiego i intensywnego procesu
doradczego, ewentualnych zajęć w Klubie Pracy, doszkolenia i pokierowania na rynku
pracy. Dlatego też, Urząd zamierza teraz położyć większy nacisk na doradztwo
zawodowe mające na celu lepsze diagnozowanie indywidualnych potrzeb klienta i
opracowanie adekwatnej ścieżki aktywizacji, tak, aby przy użyciu dostępnych
instrumentów rynku pracy, osiągnąć jak najlepsze dla bezrobotnego efekty.
W czasie posiedzenia Powiatowa Rada Rynku Pracy Powiatu Nowosądeckiego przyjęła
dwanaście uchwał opiniujących m.in.: przyjęcie zasad i kryteriów realizacji programów
rynku pracy na 2019 rok, wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
zatwierdzenia planu szkoleń osób bezrobotnych, propozycji podziału środków Funduszu
Pracy na finansowanie poszczególnych programów oraz innych zadań fakultatywnych,
celowości realizacji Programu Aktywizacja I Integracja. Zapoznała się również z
opracowanymi przez Ministerstwo priorytetami wydatkowania środków Krajowego
Funduszu
Szkoleniowego
w
roku
2019.
Przy okazji inauguracji prac nowej Rady Rynku Pracy, życzymy jej Przewodniczącemu i
wszystkim członkom owocnej i satysfakcjonującej współpracy na rzecz poprawy
sytuacji
na
lokalnym
rynku
pracy.
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