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SZANOWNI PAŃSTWO!

Oddajemy do rąk PT Czytelników kolejny numer miesięcznika
Sadecki Rynek Pracy, poświęcony w dużej części konkursowi “Mój
sposób na biznes”. 20 listopada, w sali reprezentacyjnej sądeckiego
ratusza laureaci konkursu odebrali nagrody rzeczowe i dyplomy
uznania. Gratulujemy! Już w tym numerze przybliżamy
sylwetki kilku z nich.
W tegorocznej edycji udział wzięły 22 firmy, w przeważającej
mierze działające w branży usługowej. Firmę usługową prowadzi
także tegoroczny gość specjalny gali podsumowującej konkurs, Pan
Jan First. Jego wspomnienia o warunkach prowadzenia prywatnego
biznesu w PRL są nader pouczające dla przedsiębiorców
prowadzących swoje biznesy w zgoła innych warunkach. Warto
przeczytać więcej na ten temat, reportaż z gali zamieszczamy na
stronie 4.
W numerze piszemy także o innym wydarzeniu związanym ze
Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości, o spotkaniu, na którym
młode osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej
mogły uzyskać najpotrzebniejsze informacje na ten temat. Okazuje
się,że wpis do ewidencji (i pełnoprawne członkostwo w gronie
przedsiębiorców) można uzyskać w 10 minut. Pan Jan First musiał
czekać znacznie, znacznie dłużej.
Numer zawiera, jak zwykle, aktualne statystyki bezrobocia
w mieście, regionie i kraju. Przypominamy także najważniejsze
wydarzenia w lokalnej gospodarce, jakie zaszły w listopadzie i na
początku grudnia. Najwięcej miejsca zajmuje nowosądecki Newag,
który nie tylko podpisał kilka intratnych kontraktów, ale i zadebiutował na giełdzie.
Korzystając z okazji, życzę wszystkim naszym Czytelnikom
spokojnych, wesołych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Mam
nadzieję, że i w przyszłym roku będą Państwo z nami, zwłaszcza że
zwiększa się gama środków, którymi publiczne służby zatrudnienia
będą mogły wspomagać osoby bezrobotne. Będziemy o tym
wyczerpująco informować.
SRP zasadniczo ukazuje się w formie elektronicznej
i w takiej formie rozsyłany jest przedsiębiorcom, instytucjom
samorządowym i otoczenia biznesu, mediom i wszystkim
zainteresowanym tematyką rynku pracy. Plik z SRP zamieszczony
jest także na naszej stronie internetowej www.sup.nowysacz.pl.

Zapraszam do lektury.

Stanisława Skwarło
Dyrektor
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Trzy kroki do biznesu
CEIDG jest ogólnodostępny i na tej podstawie komercyjne firmy wysyłają
różne oferty, często z załączonym drukiem przelewu. Jest tam dopisek
drobnym druczkiem, że wpłata jest fakultatywna. Trzeba uważać na takie
oferty.

W

ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 19 listopada w SUP odbyło się
spotkanie poświęcone podejmowaniu i
prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnikami
spotkania byli w większości młodzi ludzie, którym nie
jest obca myśl o wzięciu losu we własne ręce.

Alina Marek

2,5 TYS. REJESTRÓW
- Czy wiecie państwo, że kiedyś było 2,5
tys. różnych rejestrów działalności
gospodarczej? - pytała zgromadzonych
Alina Marek, kierownik Biura Obsługi
Przedsiębiorcy w Wydziale ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego
Sącza. - Między innymi z tego powodu tak
trudno było znaleźć firmę - dłużnika!

I mieć nazwę! - dodała. Nadspodziewanie często zdarza się, że
osoby podejmujące działalność nie są jeszcze co do tego
zdecydowane.
Zgłoszenie do CEIDG oznacza wysłanie zgłoszenia do Urzędu
Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Statystycznego. - Wizyta w tych urzędach nie jest już wymagana;
z wyjątkiem ZUS-u, gdzie trzeba wyjaśnić, jaką chcemy płacić
stawkę ubezpieczenia - zaznaczyła Alina Marek. - Ale i to ma się
zmienić przy okazji nowelizacji Ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej - dodała.

Prowadząca spotkanie Alina Marek właśnie w ten sposób
nawiązała do tematu zasadniczego tematu spotkania, czyli
procedury rejestracji działalności gospodarczej w Nowym
Sączu. Jak powiedziała, w jej Biurze Obsługi Przedsiębiorcy
zjawiło się już ponad 5,5 osób zainteresowanych własną
działalnością gospodarczą. - Od 1 stycznia tego roku
zarejestrowało się już ponad 700 nowych firm - dodała Alina
Marek.
Prowadząca wyjaśniła zasady wpisu do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). - CEIDG
prowadzi Ministerstwo Gospodarki. Rejestrują się w niej osoby
fizyczne i spółki cywilne prowadzące działalność gospodarczą,
firmy prawa handlowego rejestrują się w KRS - wyjaśniała Alina
Marek. - Po wizycie u nas, na Narutowicza 6, osoby wychodzą
już jako pełnoprawni przedsiębiorcy. Dokument potwierdzający, że się jest w CEIDG, otrzymuje się w 10 minut zaznaczyła.
FIRMA FIRMIE NIERÓWNA
Prowadząca nie omieszkała wyjaśnić, czym różnią się poszczególne rodzaje firm. - Firma prowadzona przez osobę
fizyczna odpowiada za zobowiązania całym majątkiem. W przypadku spółki prawa handlowego odpowiada się wyłącznie
majątkiem spółki - wyjaśniała Alina Marek. I dodała, że kapitał
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi wynosić
minimum 5 tys. złotych.
Dla zgromadzonych istotne było przede wszystkim wyliczenie
kroków, które musi wykonać początkujący przedsiębiorca,
zanim wystartuje ze swoim biznesem. - Pierwszy krok to wpis
do CEIDG, drugi to ZUS i Urząd Skarbowy - wyjaśniała Alina
Marek. - Potem trzeba jeszcze wyrobić sobie pieczątkę i otworzyć rachunek bankowy i można zaczynać.
Alina Marek zwróciła uwagę, że przed rozpoczęciem działalności trzeba się zdecydować na formę opodatkowania. -

A MOŻE PRZEZ INTERNET?
Alina Marek wspomniała także, że ciągle niewielką popularnością cieszy się składanie wniosków o wpis do CEIDG przez
internet (istnieje i taka możliwość). - Rejestracja w CEIDG jest
bezpłatna - przypomniała prowadząca. - CEIDG jest
ogólnodostępny i na tej podstawie komercyjne firmy wysyłają
różne oferty, często z załączonym drukiem przelewu. Jest tam
dopisek drobnym druczkiem, że wpłata jest fakultatywna.
Trzeba uważać na takie oferty - przestrzegała prowadząca. Żeby podjąć działalność gospodarczą, trzeba mieć pasję.
I chęci, żeby podjąć ten wysiłek - podsumowała Alina Marek.
Rejestracja działalności gospodarczej to niejedyne tematy
podejmowane podczas spotkania. Zaproszeni goście i specjaliści z SUP przybliżali także możliwości uzyskania środków
pochodzących z funduszy europejskich, pożyczki w ramach
programu “Wsparcie na starcie” i dotacje na własny biznes,
przyznawane osobom bezrobotnym, zainteresowanym
podjęciem działalności gospodarczej.
Spotkanie było fragmentem obchodów Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Najistotniejszym
wydarzeniem ŚTP była gala podsumowująca 6. edycję
konkursu “Mój sposób na biznes”. Piszemy o tym na następnych
stronach.
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Pasja, praca, sukces

- O powodzeniu własnego biznesu decydują pasja i praca - mówią
laureaci kolejnej edycji konkursu “Mój sposób na biznes”.

Organizatorzy, kapituła i laureaci konkursu.

W

reprezentacyjnej sali
sądeckiego ratusza odbyła się gala podsumowująca szóstą edycję konkursu
„Mój sposób na biznes” (20 listopada). Konkurs organizowany
jest przez Sądecki Urząd Pracy pod
patronatem Ryszarda Nowaka,
Prezydenta Nowego Sącza. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak –
Kamysz.
-To dla mnie przyjemność i zaszczyt po
raz szósty otwierać galę konkursu „Mój
sposób na biznes” – powiedział
prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak
otwierając uroczystą galę – podsumowanie konkursu. – Mam nadzieję, że
ta inicjatywa będzie nadal kontynuowana
– zaznaczył. List z gratulacjami dla
organizatorów i uczestników konkursu
przysłał minister pracy i polityki
społecznej Władysław Kosiniak –
Kamysz, sprawujący nad konkursem

patronat honorowy. – Z wielką
przyjemnością obserwuję przedsięwzięcia, które wpływają na powstawanie
nowych miejsc pracy – napisał między
innymi minister. – Mam nadzieję, że
Państwa aktywność przyczyni się do
rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości w Nowym Sączu – podkreślił.
List gratulacyjny nadesłał także poseł
Wiesław Janczyk. – Chcę gorąco
pogratulować organizatorom konkursu –
napisał poseł Janczyk. – Chcę także
pogratulować wszystkim przedsiębiorcom biorącym udział w konkursie i zdobywcom nagród.
SIŁA MAŁYCH FIRM
Stałym punktem wszystkich sześciu
edycji konkursu jest wykład specjalnego
gościa, przedsiębiorcy z Nowego Sącza,
który zdradza swój sposób na sukces
w biznesie. W tym roku tym gościem był
Jan First, właściciel zakładu elektroinstalacyjnego, pełniący w przeszłości

i obecnie wiele funkcji społecznych (jest
starszym cechu – prezesem zarządu
Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu). – To dla
mnie niespodzianka i zaszczyt, że po takich potentatach biznesu jak w poprzednich latach (Roman Kluska, Kazimierz Pazgan, Andrzej Wiśniowski,
Ryszard Florek i Sławomir Bugajski –
przyp. red.) zaproszono mnie, dlatego
czuję się trochę stremowany – zwierzał
się Jan First. Gość opowiedział o prawie
półwiecznej historii swojego zakładu i licznych trudnościach, których nigdy nie
brakowało. – Początki nie były zbyt
obiecujące; były to czasy, które nie
sprzyjały prywatnej inicjatywie –
opowiadał Jan First. – Dziś jest jedno
okienko, kiedyś się składało wniosek
i trzeba było długo czekać. Było mnóstwo
szczegółowych kontroli i niezliczonych
sprawozdań. Po dojściu do władzy Gierka
było kilka lat sprzyjających prywatnej
działalności gospodarczej, potem znów
dokręcono śrubkę – mówił gość.
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startowałem na posła IX kadencji ktoś
napisał anonim: jak posłem może być
człowiek, który nie zna gospodarki
socjalistycznej! Dzisiaj to raczej nie byłby
zarzut – podsumował Jan First. Dodajmy,
że gość urodził się 1 września 1939 roku
(!). Trudno o bardziej symboliczną datę
i równie niezwykły życiorys.
Prezydent Ryszard Nowak wręczył
gościowi pamiątkowe trofeum z dedykacją. - Rzeczywiście byli tu wcześniej
potentaci, ale to nie znaczy, że nie
doceniamy małej przedsiębiorczości –
podkreślił prezydent Nowak. – Pan jest
tego najlepszym dowodem!

Jan First

Jan First podkreślał rolę małego biznesu
w gospodarce narodowej. – My, drobni
przedsiębiorcy, stanowimy 95 procent
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych i dajemy pracę 40 procentom
zatrudnionych – wyliczał Jan First. – Siłą
małych przedsiębiorstw jest to, że mogą
się bardzo szybko przekształcić –
przekonywał przedsiębiorca.
MAŁY RADZI SOBIE SAM
Największym zagrożeniem dla małego
biznesu, szczególnie w budowlance, jest
zdaniem Jana Firsta szara strefa. – Szara
strefa to już około 40 procent rynku
budowlanego – ocenił gość. – Nie ma się
co dziwić, że rynek jest tak brutalny, a codziennością jest na przykład zaniżanie
ofert przetargowych – dodał. Inne
zagrożenie to niemożność konkurowania
z dużymi firmami pod względem zaplecza
prawnego, administracyjnego i technicznego. – Mały przedsiębiorca wszystko
musi robić sam – ubolewał Jan First.
Prelegent poświęcił wiele uwagi ciągle
zmieniającym się przepisom prawa,
których drobny przedsiębiorca zwyczajnie nie jest w stanie opanować. –
Niby prawo ma sprzyjać gospodarce, ale
życie okazuje się inne – ubolewał
przedsiębiorca. – Nawet organy kontroli
mają kłopot z interpretacją przepisów –
zaznaczył.
Jan First podkreślił, że na Sądecczyźnie
zawsze był klimat sprzyjający działalności gospodarczej. –- Dobry klimat
jest i w tej chwili - podkreślił. I dodał: - Ja
nawet godziny nie przepracowałem
w gospodarce uspołecznionej. Kiedy

Na dobry klimat dla indywidualnej
przedsiębiorczości na Sądecczyźnie
wskazała też Sylwia Bednarczyk – Mikuli,
zastępca dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. –
Sądecczyzna jest regionem dosyć
aktywnym w pozyskiwaniu środków
z Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego. Tu jest dużo pomysłów na
biznes, o czym świadczy choćby ta gala –
podkreśliła pani wicedyrektor.

Wykonuję również makijaże na każdą
okazję; ślubne, fotograficzne i dzienne.
Prowadzę także szkolenia z zakresu
wizażu i stylizacji rzęs oraz sklep z wszelkimi potrzebnymi do tego materiałami
i kosmetykami – dodaje. Jak twierdzi,
atutem jej firmy jest wąska specjalizacja.
– Zajmuję się wyłącznie stylizacją i wizażem i dlatego mam czas, żeby się
rozwijać – podkreśla Katarzyna Barth.
ZROBIĆ BIZNES NA BALANDZE
W tegorocznej edycji konkursu udział
wzięły 22 firmy. Wszystkie musiały
działać na terenie miasta Nowego Sącza
co najmniej pół roku. Zdecydowana
większość mieści się w definicji handlu
i usług. Trzeba jednak od razu zaznaczyć,
że pomysły na biznes są tyleż różnorodne, co niecodzienne.

CÓRKA BARDZO ZAJĘTA
Głównym punktem programu było
ogłoszenie nazwisk laureatów tegorocznej edycji konkursu i wręczenie
nagród. W szóstej edycji konkursu udział
wzięło Kapituła konkursu pod przewodnictwem Marty Mordarskiej, pełnomocnik prezydenta Nowego Sącza ds.
społecznych i radnej sejmiku wojewódzkiego przyznała w tym roku trzy
nagrody i cztery wyróżnienia. Wręczenie
nagród zgodnie z najlepszymi zasadami
stopniowania napięcia odbyło się
kolejności odwrotnej – od wyróżnień do
pierwszej nagrody.
Już na początku stało się jasne, że
biznes wymaga czasem rezygnacji nawet
z takiej uroczystości jak wręczenie
nagród. Za Katarzynę Barth, prowadzącą
w Nowym Sączu Centrum Wizażu
i Stylizacji Rzęs, wyróżnienie odebrała jej
mama. – Córka jest bardzo zajęta –
usprawiedliwiała się mama odbierając
gratulacje. Jak się okazuje, od gali
ważniejsi są klienci, co tylko dobrze
świadczy o zaangażowaniu we własny
biznes.
Katarzyna Barth pasję do makijażu
odkryła w sobie już na studiach. – W ofercie mam usługi przedłużania i zagęszczania rzęs wszelkimi możliwymi metodami – wylicza Katarzyna Barth. –

Natalia Tokarz

Bo co powiedzieć na pomysł, żeby
biznes zrobić na balandze? Czy cokolwiek
dwuznaczna nazwa firmy – Balanga – nie
przeszkadza w osiągnięciu sukcesu na
rynku? Nie tylko nie przeszkadza, ale
w branży usług rozrywkowych może
pomóc. Natalia Tokarz prowadzi bowiem
w Nowym Sączu wypożyczalnię strojów
oraz sprzedaż akcesoriów na zabawy. –
Zaraz po liceum zdecydowałam się na
wyjazd za granicę, gdzie spędziłam sześć
lat. Za granicą tęskniłam jednak za
Polską, za domem i rodziną, dlatego
zdecydowałam się wrócić i założyć
własny biznes – wspomina Natalia.
Pomysł na biznes znalazł się trochę
przypadkiem. – Wpadały urodziny mojej
siostry i chciałam zorganizować imprezę
niespodziankę. Jako motyw przewodni
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W

reprezentacyjnej sali
sądeckiego ratusza odbyła się gala podsumowująca szóstą edycję konkursu
„Mój sposób na biznes”. Konkurs
organizowany jest przez Sądecki
Urząd Pracy pod patronatem Ryszarda Nowaka, Prezydenta Nowego Sącza.

strudel. Smak mecyi sądeckich mogli
poznać wszyscy goście gali, bo właściciele cukierni przewieźli ze sobą okazjonalny tort, który został błyskawicznie
skonsumowany. – Ciasta to nie tylko
miłość, ale i praca – zaznaczyła
Małgorzata Bochenek odbierając nagrodę.
JEDEN BIZNES, DWA ŚWIATY

wybrałam imprezę w stylu hawajskim.
Okazało się, że znalezienie w naszym
mieście asortymentu strojów tego typu
graniczy z cudem – opowiada Natalia
Tokarz. I tak powstała wypożyczalnia
strojów oraz sklep z artykułami typu
party, biznes, do którego, jak podkreśla
właścicielka, chodzi się z przyjemnością.

Niektóre pomysły zaskakiwały śmiałością wizji, niekonwencjonalnym
podejściem do biznesu, łączeniem
pozornie odległych od siebie dziedzin. Na
przykład Tomasz Jurczak, z wykształcenia informatyk, postanowił założyć…
multimedialne przedszkole pod nazwą
„Tęczowy ogród”. To swoiste połączenie

była nagroda rzeczowa za drugie miejsce
w konkursie „Mój sposób na biznes”.
Uczestnicy konkursu oceniani byli
w sześciu kategoriach regulaminowych,
obejmujących między innymi motywy
podjęcia decyzji o uruchomieniu działalności gospodarczej, sposoby przezwyciężania problemów oraz jakość i innowacyjność działań, które zapewniły
firmie sukces. Pod uwagę brane były
również sposób planowania rozwoju
firmy, poziom aktywności i wpływ firmy
na otoczenie, zwłaszcza tworzenie
miejsc pracy.
Nagrodą za pierwsze miejsce był
komputer, ale niemniej cennym bonusem
dla wszystkich laureatów jest możliwość
promocji w lokalnych mediach. – Myślę,
że te wyróżnienia i nagrody staną się
dowodem uznania dla państwa pracy
i zaangażowania w rozwój firm – podsumowała galę Marta Mordarska. Z kolei
Stanisława Skwarło, dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy, zaapelowała o tworzenie nowych miejsc pracy i zatrudnianie pracowników. To z punktu
widzenia publicznych służb zatrudnienia
najważniejszy aspekt przedsiębiorczości
gospodarczej.
Gala – podsumowanie konkursu
znalazła się w programie obchodów
tegorocznego Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

Lista laureatów:

Wyróżnienie pp. Bochenkom wręcza Marta Mordarska

SŁODKO MI
A czy własny biznes da się połączyć
z życiem prywatnym? Jasne, że tak.
Udowadniają to Małgorzata i Bartłomiej
Bochenkowie, prowadzący w Nowym
Sączu cukiernię „Mecyje Sądeckie”. Zaczęliśmy naszą przygodę z gastronomią w Zakopanem pracując w czterogwiazdkowym hotelu – wspomina
Małgorzata Bochenek. – To było świetne
doświadczenie dla nas obojgu, poznaliśmy smaki, kolory i trendy w gastronomii – dodaje. Wkrótce zorientowali
się, że gastronomia nie jest ich jedyną
wspólną pasją i postanowili iść przez
życie razem. Ten marsz zaowocował
cukiernią na Nawojowskiej w Nowym
Sączu, gdzie wypiekane są takie specjały
jak sernik, szarlotka czy słynny galicyjski

tradycji z nowoczesnością. – Dzisiaj już
kilkuletnie dzieci potrafią włączyć komputer - tak uzasadnia swój pomysł.
Wpływ na wybór działalności miała
z pewnością małżonka pana Tomasza,
z zawodu przedszkolanka. Pobyt w „Tęczowym ogrodzie” nie ogranicza się do
zajęć komputerowych, przedszkolaki
mają również osiem bezpłatnych zajęć
dodatkowych różnego rodzaju. –
Pracujemy w małych grupach, więc jest
u nas rodzinna atmosfera – zapewnia
pan Tomasz. Poza przedszkolem Tomasz
Jurczak oferuje również usługi zupełnie
odmiennego rodzaju. – Zajmuję się
sporządzaniem świadectw energetycznych i usługami termowizyjnymi,
które pozwalają stwierdzić, którędy z budynku ucieka ciepło – tłumaczy.
Wyposażenie firmy pana Tomasza
wzbogaciło się o tablet, bo taka właśnie

I MIEJSCE:
LAIME Sp. z o.o.
Usługi kosmetyczne
II MIEJSCE:
Tomasz Jurczak
Przedszkole. Sporządzanie świadectw
energetycznych. Termowizja.
III MIEJSCE
EP STYL. Pracownia krawiecka.
Elżbieta Serwatka
WYRÓŻNIENIA:
• Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs
mgr Katarzyna Barth
• BALANGA
Wypożyczalnia i sprzedaż strojów i
akcesoriów na zabawy - Natalia Tokarz
• MECYJE SĄDECKIE
Ciastkarnia (produkcja i sprzedaż)

Małgorzata Bochenek

• ATK FASHION INTERIOR Sp. z o.o.
Usługi budowlane i projektowe.
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Goście w Urzędzie Pracy
W

rupa 12 młodych ludzi z Ukrainy, Mołdawii
i Białorusi odwiedziła Sądecki Urząd Pracy (6
listopada). Goście interesowali się naszymi
doświadczeniami w aktywizacji osób bezrobotnych,
działaniami, które podejmujemy w celu pomocy
młodym osobom bez pracy oraz warunkami życia
i pracy w naszym kraju.

Sądeckim Urzędzie Pracy dobiegł końca
tegoroczny cykl szkoleń z zakresu umiejętności
aktywnego poszukiwania pracy. Szkolenia
odbywały się w ramach Klubu Pracy.

Studenci zza wschodniej granicy przebywali w Nowym
Sączu na zaproszenie Fundacji “TOP” realizującej projekt pn.
Study Tours to Poland, który jest częścią Programu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności “Przemiany w regionie”
(RITA). Program współfinansowany jest przez Fundacje
Edukacji dla Demokracji Polskiej.
Studenci spędzili w naszym mieście i regionie 12 dni, które
poświęcone były poznaniu Polski i wymianie doświadczeń
w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian.
Goście zapoznawali się także z naszymi doświadczeniami
w budowaniu państwa prawa, wzmacniania inicjatyw
lokalnych i obywatelskich. Służyły temu wizyty w różnych
instytucjach publicznych i pozarządowych, w tym i w naszej.

Szkolenie prowadzi Kinga Bodziony

Szkolenia tego typu adresowane są do osób bezrobotnych które
nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy, utraciły
motywację do poszukiwania zatrudnienia w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jego poszukiwaniu lub chcą
powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności
zawodowej.
Szkolenie trwa 3 tygodnie (80 godzin) i składa się z dwóch części.
Pierwsza to 40 godzin zajęć realizowanych w ciągu 10 dni
roboczych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zagadnieniami
poszczególnych sesji, wykorzystując różne metody pracy
warsztatowej. Część druga to 40 godzin praktycznego
poszukiwania pracy przez uczestników szkolenia w ciągu kolejnych
5 dni roboczych. Trzeci tydzień to czas spotkań, wymiany i omawiania doświadczeń, wzajemnej pomocy i wsparcia w trakcie
poszukiwania pracy.

Młodzi ludzie nie tylko poznali strukturę i sposób działania
SUP; mieli także okazje do porównania perspektyw
zawodowych młodzieży w Polsce i za naszą wschodnią
granicą, trendy emigracyjne itp. - To było dla nas bardzo
ciekawe - tak podsumowała swoje wrażenia Julia
Gonczarowa, jedna z uczestniczek spotkania.
Spotkanie prowadziła Marta Chomyn z Sądeckiego Urzędu
Pracy w towarzystwie Sabiny Pawłowskiej. Prowadzące
wyczerpująco odpowiadały na liczne i dociekliwe pytania
młodzieży. Ze zrozumieniem nie było kłopotu, a goście
okazali się dobrze zorientowani w problemach rynku pracy.

Klub Pracy to także tzw. zajęcia aktywizacyjne. Obejmują one
szczegółowe zagadnienia przydatne osobom bezrobotnym lub
poszukującym pracy w uzupełnianiu ich wiedzy i umiejętności
potrzebnych do aktywnego poszukiwania pracy. Tematyka zajęć
obejmuje między innymi zasady tworzenia dokumentów
aplikacyjnych, porady dotyczące zachowania się podczas rozmowy
kwalifikacyjnej, poszukiwanie pracy za pomocą Internetu i specyfikę rynku krajowego i kariery w Unii Europejskiej.
Zajęcia aktywizacyjne obejmują także problematykę własnej
działalności gospodarczej. w tegorocznym Klubie Pracy
zaplanowano jeszcze jedne zajęcia pt. “Podejmuję pracę – i co
dalej?”
Na zajęciach zostaną przybliżone między innymi
podstawowe zagadnienia dotyczące umów o pracę oraz czynniki
warunkujące sukces i porażka w pracy. Zajęcia zaplanowano na 11
grudnia, a adresowane są do osób bezrobotnych, które będą
podejmować pierwszą pracę lub powracają do pracy po dłuższej
przerwie.

KONKURS MÓJ SPOSÓB NA BIZNES
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Dokładność i styl

W usługach trzeba dbać o klienta. Jak się dba o klienta, to klient wraca - to
credo może się wydawać nieco zbyt uproszczone. Ale póki co się sprawdza.
zamówienia razem z mężem. - Wybieramy tę firmę, bo jest najlepsza. Córka
nam poradziła!
Pani Helena z małżonkiem nie poprzestają na obcięciu futerka i zapowiadają kolejne zamówienie. - Teraz
kupię materiał na sukienkę, a potem
przyjdziemy i uszyjemy - anonsuje pani
Helena ku zadowoleniu właścicielki. - To
była nasza stała klientka. Jak się dba
o klienta, to klient wraca - w najprostszy
i przekonujący sposób tłumaczy swoje
zawodowe credo pani Elżbieta. - W usługach trzeba dbać o klienta, każdego dodaje.
MODNE KOLORY
Elżbieta Serwatka

W

różnych biznesach ważne
są różne rzeczy. W krawiectwie najważniejsza
jest dokładność - tak uważa
Elżbieta Serwatka, właścicielka
firmy EP STYL, laureatka III nagrody w konkursie “Mój sposób na
biznes”.

Do zakładu pani Elżbiety trafić łatwo,
zlokalizowany jest najlepiej jak można,
przy rynku pod numerem 26. - Moja
firma jest bardzo nowoczesna - opowiada właścicielka. - Klientki kupują
materiały w sklepach internetowych,
wybierają nowoczesne wzory i kroje.
Szyjemy zarówno dla klientek, które
cenią sobie krawiectwo klasyczne, jak
i nowoczesne.
Dziś część osób kupuje rzeczy gotowe,
jest jednak wielu takich, którzy cenią
sobie indywidualne wzornictwo i niepowtarzalne projekty. To właśnie klienci
pani Elżbiety. - Klientka może u nas
zrealizować swój własny projekt odzieży,
a nasza pracownia to uszyje - wyjaśnia
właścicielka. Pracownia doskonale łączy
tradycję pracy rzemieślniczej, określanej
jako HAND MADE, z nowoczesnymi
technologiami szycia oraz najnowszymi

trendami modowymi.
CENIĘ JAKOŚĆ
Wchodzimy do zakładu razem z panią
Dorotą, która właśnie kupiła gotową
sukienkę i nie jest do końca zadowolona,
trzeba ją przymierzyć, skrócić, dopasować. A to w firmie EP STYL robią po
mistrzowsku. - Przychodzę tu, bo cenię
sobie jakość i terminowość - tłumaczy
pani Dorota i zaraz dodaje: - Dziś
przyszłam z sukienką, ale przerabiam tu
całą moją garderobę. I przyprowadzam
też mojego tatę. Robimy tu wszystkie
przeróbki i dopasowania - dodaje.
Bo dla Elżbiety Serwatki, właścicielki EP
STYL, klient jest najważniejszy. Prowadzę swoją firmę już 16 lat, krawiectwo to jednocześnie mój zawód
wyuczony i pasja - tłumaczy pani
Elżbieta, pomagając jednocześnie
klientce w pozbyciu się wierzchniego
okrycia. - Cenię sobie jakość, dokładność, staranność wykończenia i terminowość. To, co w krawiectwie
najważniejsze - podsumowuje.
I klienci to cenią. - Obcięliśmy tu sobie
płaszczyk i futerko - uśmiecha się pani
Helena, która przyszła po odbiór

Staranność wykończenia i dbałość
o szczegóły to znak firmowy EP STYL. –
Doświadczone krawcowe zajmują się
szyciem odzieży damskiej oraz dziecięcej; szyjemy sukienki, sukienki
komunijne i ślubne, żakiety, spodnie
i marynarki – przybliża swoją firmę
Elżbieta Serwatka. Firma specjalizuje się
również w naprawach i poprawkach
krawieckich oraz w profesjonalnych
przeróbkach markowej odzieży dla
kobiet i mężczyzn. To nie wszystko. Projektujemy też sukienki pod marką
“ZOOZA” z tkanin włoskich w pojedynczych egzemplarzach lub w krótkich
seriach - mówi pani Elżbieta. - W ostatnim tygodniu miałam pokaz tych
sukienek w kawiarni ETC, na którym
zaprezentowałam cztery modele. Pani
Dorota, klientka, która właśnie zakłada
przerobioną sukienkę w przymierzalni
była na tym pokazie i bardzo się jej
podobał - wspomina.
EP STYL od lat współpracuje z wieloma
lokalnymi instytucjami, ubierając ich
pracowników. – W przyszłości zamierzamy poszerzyć swoją działalność
między innymi o sprzedaż sukienek
komunijnych w Internecie, rozwój strony
internetowej www.epstyl.pl oraz poszerzenie profilu działalności o usługi fotograficzne na www.epfoto.pl – planuje
pani Elżbieta. Rozwój to w biznesie rzecz
nie do przecenienia.

REPORTAŻ
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Zakłady krawieckie muszą nadążać za modą. - Teraz modne są
takie kolory jak mocny granat, szary, arktyczna biel oraz krwista
czerwień - wyjaśnia fachowo pani Elżbieta. - Z tkanin żakardy,
dzianiny i jedwabie. Modne są wzory drukowane cyfrowo na
tkaninach. Sukienki uszyte z takich tkanin można dodatkowo
ozdobić biżuterią lub zegarkiem - dodaje.

Pani Elżbieta z nagrodą. Obok prezydent Ryszard Nowak

ZAŁOGA
Zanim sądeckie elegantki będą mogły wzmocnić efekt garderoby
gustownym zegarkiem czy złotą biżuterią, ktoś musi tę garderobę
uszyć. Zaglądamy do drugiego pomieszczenia, do pracowni, gdzie
spod rąk fachowych krawcowych wychodzą odzieżowe cuda. Szycie
ułatwiają nowoczesne maszyny krawieckie. - Zatrudniam cztery
osoby, w tym uczennicę - tłumaczy pani Elżbieta. - To stała załoga,
od wielu lat nie zmieniana, wysoko kwalifikowana.
Jedną z pracownic jest pani Barbara, która musi godzić pracę
zawodową z obowiązkami macierzyńskimi. - Pracuje się tutaj
bardzo dobrze - zapewnia pani Barbara. - Ja jako matka muszę
cenić to, że mogę dopasować godziny pracy do moich obowiązków
domowych. No i jest tu bardzo dobry klimat - dodaje.
Pani Barbara trafiła do EP STYL za pośrednictwem Sądeckiego
Urzędu Pracy. - Otrzymałam wsparcie na utworzenie stanowiska
pracy dla pani Basi - informuje właścicielka. - To było sześć lat
temu. I proszę, pani pracuje do dzisiaj.
O konkursie “Mój sposób na biznes” pani Elżbieta dowiedziała się
z plakatu w Cechu Rzemiosł Różnych u prezesa Firsta, który - tak się
złożyło - był gościem specjalnym tegorocznej gali konkursu. - Był
także pan z Urzędu Pracy, żeby omówić ofertę SUP dla przedsiębiorców. Przyniósł ulotkę o konkursie, no i tak mnie zmotywował do uczestnictwa - uśmiecha się pani Elżbieta.
Teraz dyplom - pamiątka po konkursie - wisi na honorowym
miejscu przy drzwiach. W tym samym pomieszczeniu, gdzie stoi
stolik stylizowany na przedwojennego singera i gdzie klientki udają
się do przebieralni.
Pani Helena (ta od obciętego futerka) zakończyła już ustalanie
szczegółów i zabiera się do wyjścia. Wróci na pewno nie raz. - Ona
robi rzeczy niemożliwe - mówi z przekonaniem o właścicielce EP
STYL. I to chyba nie tylko kurtuazja.

Zachęcamy do założenia własnego konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta. Takie konto to
szybki i wygodny, a przede wszystkim bezpieczny
dostęp do ważnych informacji dotyczących Państwa
leczenia on line.
Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) to ogólnopolski
serwis internetowy, w którym można znaleźć wszelkie
informacje przydatne dla pacjentów np.: dotyczące
aktualnego statusu ubezpieczenia w eWUŚ, historii swojego
leczenia lub informacje o wystawionych receptach. ZIP
działa od lipca bieżącego roku.
Dlaczego warto mieć takie konto? Na co dzień pacjenci
szukają w Narodowym Funduszu Zdrowia informacji o kosztach leczenia, o szczegółach refundacji kosztów protezy
czy wózka – dotąd wymagało do wizyty w oddziale NFZ. Dla
osób pracujących i seniorów to kłopotliwe. Po uruchomieniu
systemu eWUŚ wielu pacjentów niepokoi się, czy jest osobą
ubezpieczoną, czy nie – i to można teraz sprawdzić w ZIP,
przed wizytą u lekarza.
Teraz wszystkie te informacje można znaleźć samemu,
właśnie w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, na
domowym komputerze. Wystarczy login i hasło.
Zapraszamy 3 stycznia 2014 roku (piątek) do
Sądeckiego Urzędu Pracy przy ul. Węgierskiej 146
w Nowym Sączu. W godzinach od 8.30 do 13:00 zainteresowane osoby będą miały możliwość założenia
konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta. Do
założenia konta w systemie wystarczy posiadanie
aktualnego dowodu tożsamości.
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Jesienny wzrost

Wzrost bezrobocia jesienią to zjawisko powtarzające się co roku. W 2013 roku nastąpiło
później niż zwykle i ma mniejsze rozmiary.

L

iczba bezrobotnych zarejestrowanych w Sądeckim
Urzędzie Pracy wyniosła w końcu listopada 4842
osób. To niemal dokładnie tyle samo, co we wrześniu.

4842 - tyle osób bezrobotnych znajdowało się w ewidencji
Sądeckiego Urzędu Pracy w końcu listopada 2013 r. To o 143 osoby
więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca. W analogicznym
okresie ubiegłego roku liczba bezrobotnych była nieznacznie niższa
(4800).
Wzrost liczby osób bezrobotnych to skutek dwu czynników. Po
pierwsze dobiegają końca nabory do pracy w uruchamianych
placówkach handlowych w galerii Trzy Korony. Rekrutacje do tych
placówek znacznie złagodziły bezrobocie w poprzednim miesiącu.
Drugim czynnikiem jest sezonowy wzrost liczby bezrobotnych
jesienią związany z zakończeniem prac sezonowych w budownictwie, rolnictwie i turystyce.
Nałożenie się tych dwóch czynników spowodowały odwrócenie
tendencji spadkowej poziomu bezrobocia w Nowym Sączu,
zaznaczającej się od marca. W listopadzie zarejestrowało się
niemal dokładnie tyle samo osób co w październiku. Zanotowaliśmy
jednak znacznie mniej wyłączeń z ewidencji (416 wobec 705
w październiku). To z kolei było spowodowane niższą niż w poprzednim miesiącu (o 154) liczbą podjęć pracy. Powody znamy.
Na większe niż w październiku zapotrzebowanie na pracę wskazuje też liczba wyłączeń z ewidencji z powodu niepotwierdzenia
gotowości do podjęcia zatrudnienia. Z tego powodu zostało
skreślonych 108 osób, o 89 mniej niż w październiku. Jeśli sytuacja
na rynku pracy jest względnie dobra, liczba niezgłaszających się
w wyznaczonym terminie do urzędu jest z reguły wyższa.
Na wyczerpywanie się potencjału zatrudnieniowego w otwieranych placówkach handlowych wskazują też dane dotyczące
liczby zgłoszonych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. W listopadzie było ich 189, o 89 mniej niż w październiku. Pewnym
pocieszeniem mogą być prognozy dotyczące zatrudnienia w przyszłym roku: według Barometru Manpower Perspektywy
Zatrudnienia w I kwartale 2014 roku prognoza netto zatrudnienia
wynosi +9 proc. To najlepsza prognoza w całej UE i najlepsza w naszym kraju od ponad dwóch lat (informacja za: Rzeczpospolita).
Mówiąc kolokwialnie, przedsiębiorcy znów planują zatrudnianie
pracowników, przede wszystkim z powodu polepszających się
warunków dla polskiego eksportu.
Struktura zarejestrowanych bezrobotnych w Nowym Sączu
(mieście) praktycznie się nie zmienia. Największą grupę zarejestrowanych nadal stanowią bezrobotni w szczególnej
sytuacji na rynku pracy (4316 osób). To ponad 89 proc. ogółu
zarejestrowanych; ten odsetek utrzymuje się na stałym, bardzo
wysokim poziomie. Prawo do zasiłku miały 562 osoby, czyli 11,6
proc. ogółu zarejestrowanych, identycznie jak w końcu poprzedniego miesiąca.
Na poziom bezrobocia ma wpływ także aktywizacja bezrobotnych.
Ogółem z różnych form wsparcia korzystało w końcu miesiąca
listopada 398 osób; najwięcej (188) prowadziło własną działalność
gospodarczą, dofinansowaną przez SUP.

Liczba uczestników programów aktywizacji
zawodowej - stan w końcu listopada 2013

Staże zawodowe

- 81

Własna działalność gospodarcza

- 188

Prace interwencyjne

- 56

Wyposażenie stanowiska pracy

- 63

Roboty publiczne

- 10

Razem

- 398

Źródło: SUP
Źródło: SUP

Stan bezrobocia w m. Nowym Sączu
listopad 2013 - dane podstawowe

Liczba zarejestrowanych w końcu miesiąca
- w tym w szczególnej sytuacji
na rynku pracy

- 4842

Liczba zarejestrowanych w miesiącu
w tym:
- poprzednio pracujących
- dotychczas niepracujących

- 559
- 440
- 119

Z prawem do zasiłku

- 562

Wyłączenia z ewidencji
w tym z powodu:
- podjęcia pracy niesubsubsydiowanej

- 416

- 4316

- 227

- podjęcia pracy subsydiowanej
w tym:
- prac interwencyjnych
- podjęcia własnej dział. gospodarczej
- refundacji kosztów zatrudnienia

-

18

-

4
8
6

- rozpoczęcia szkolenia

- 12

- rozpoczęcia stażu

-

Dodatki aktywizacyjne wypłacone
Źródło: SUP

5

- 63

STATYSTYKA BEZROBOCIA

W

październiku 2013 roku zanotowano
w Polsce kolejny, nieznaczny spadek
liczby bezrobotnych zarejestrowanych
w powiatowych urzędach pracy - informuje Główny
Urząd Statystyczny. Stopa bezrobocia pozostała na
takim samym poziomie jak we wrześniu.
2075,2 tys. - tyle osób zarejestrowanych jako bezrobotne znajdowało się w ewidencji powiatowych urzędów
pracy wg stanu na koniec października 2013. To o 8 tys.
mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 80 tys.
więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
W stosunku do września spadek liczby bezrobotnych
zanotowano w trzynastu województwach. Największy
spadek miał miejsce w województwie lubuskim (o 1, 7 proc.),
oraz mazowieckim i wielkopolskim. W trzech województwach liczba bezrobotnych wzrosła, najbardziej (o 1,2 proc.)
w warmińsko - mazurskim, które i bez tego legitymowało się
największym bezrobociem w Polsce. W porównaniu do stanu
w analogicznym okresie ubiegłego roku liczba bezrobotnych
wzrosła we wszystkich województwach z wyjątkiem
zachodniopomorskiego.
Stopa bezrobocia liczona jako procentowy udział liczby
bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej
zawodowo wyniosła w końcu października 13,0 proc.,
identycznie jak miesiąc wcześniej. Najniższą stopę
bezrobocia ponownie zanotowano w województwie
wielkopolskim (9,3 proc.) i mazowieckim (10,9 proc.),
najwyższą w warmińsko - mazurskim (20,6 proc.) i kujawsko - pomorskim (17,4 proc.). Małopolska z bezrobociem na poziomie 11,2 proc. (spadek o 0,1 punktu proc.)
nadal zajmuje czwarte miejscu w kraju (por. grafikę).

Źródło: GUS
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STOPA BEZROBOCIA W NOWYM SĄCZU
W końcu października 2013 r. (ostatnie dane GUS) stopa
bezrobocia rejestrowanego w mieście Nowym Sączu
wyniosła 10,5 proc. i w porównaniu ze stanem z końca
poprzedniego miesiąca spadła o 0,3 punktu proc. Wartość
wskaźnika poziomu bezrobocia spadła w bieżącym roku po
raz ósmy z rzędu. W analogicznym okresie ubiegłego roku
stopa bezrobocia w naszym mieście była niemal taka sama,
wynosiła 10,4 proc.
STOPA BEZROBOCIA NOWY SĄCZ (miasto)

Źródło: GUS

Stopa bezrobocia w Nowym Sączu jest o 0,7 punktu procentowego niższa niż w Małopolsce i o dwa i pół punktu
procentowego niższa niż w kraju. Poziom bezrobocia w naszym mieście jest w dalszym ciągu najniższy w podregionie nowosądeckim, obejmującym byłe województwo nowosądeckie. Najbliższy
Nowemu Sączowi
poziom bezrobocia notują powiaty gorlicki i tatrzański (13,7
i 13,8 proc.), trzeba jednak zaznaczyć, że w obydwu
wymienionych powiatach bezrobocie w październiku wzrosło
w granicach 0,2 - 0,4 punktu proc. Największą stopę
bezrobocia po raz kolejny zanotowano w powiatach
limanowskim i nowosądeckim ziemskim (18,3 i 16,8 proc.).
W tym drugim powiecie zanotowano niewielki spadek
wartości wskaźnika, o 0,2 punktu proc.
Liderem, jeśli chodzi o poziom bezrobocia w Małopolsce
cały czas pozostaje miasto Kraków (6,0 proc., bez zmian
w stosunku do września). Porównywalny z Nowym Sączem
pod względem potencjału gospodarczego Tarnów zanotował
w październiku stopę bezrobocia na poziomie 10,1 proc.,
identycznie jak w poprzednim miesiącu.
10,9 proc. - tyle wyniosła wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Unii Europejskiej
w końcu października 2013. W porównaniu ze
stanem w końcu września stopa bezrobocia nie
uległa zmianie. Bezrobocie w strefie euro
wyniosło 12,1 proc. (spadek o 0,1 pkt proc.). Bez pracy jest
w Unii ponad 26,6 mln ludzi, w tym prawie 19,3 mln w strefie
euro. Najniższą stopę bezrobocia nadal notuje Austria (4,8 proc.)
i Niemcy (5,2 proc.); najgorzej jest w Grecji (27,3 proc.)
i Hiszpanii (26,7 proc.). Poziom bezrobocia w Polsce liczony wg
metodologii Eurostatu - 10,2 proc. (spadek o 0,2 punktu
procentowego w stosunku do września).
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Długa droga do drogi
Sądeczanka, droga, która może otworzyć nasze miasto na świat, ma
dosłownie i w przenośni pod górkę.

Z

łe wieści w sprawie budowy drogi ekspresowej
Brzesko - Nowy Sącz, popularnie zwanej “sądeczanką”. Zmieniły się zasady rządowego wsparcia
dla projektów ulokowanych w tzw. Kontrakcie Terytorialnym. Z katalogu tematów, które mogą liczyć na
bezpośrednie wsparcie środkami UE , wypadły drogi.
W tym i “sądeczanka”, która nie znalazła się ani w na liście
przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym, ani na
liście zadań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Kontrakt Terytorialny to umowa zawierana pomiędzy rządem
a samorządem województwa, której przedmiotem będą wspólnie
uzgodnione konkretne przedsięwzięcia, mające istotne znaczenie
dla rozwoju województwa. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
odpowiadające za realizację Kontraktu ze strony rządowej,
zapowiedziało ograniczenie dofinansowania wspomnianych
przedsięwzięć do projektów ekologicznych, kulturalnych,
sportowych i z zakresu ochrony zdrowia.
Przypomnijmy, że do Kontraktu Terytorialnego zgłoszono, poza
drogą Brzesko - Nowy Sącz, między innymi linię kolejową Podłęże Piekiełko i obwodnice północną i zachodnią Nowego Sącza. Lista
zawiera także trzy nowe oddziały w sądeckim szpitalu:
psychiatryczny, onkologiczny i chirurgii rekonstrukcyjnej. Wśród
przedsięwzięć z obszaru dziedzictwa i przemysłu czasu wolnego
znalazły się tzw. Sądecka Wenecja i Ośrodek Dziedzictwa Kultury
Regionalnej. Wszystkie zgłoszone w Małopolsce projekty opiewają
na 56 mld złotych. Dofinansowanie rządowe może sięgnąć
kilkunastu procent tej sumy.

O przyznaniu tytułu zdecydowało jury pod przewodnictwem Jana
Krzysztofa Bieleckiego. Andrzej Wiśniowski otrzymał także nagrodę
E&Y w kategorii “Produkcja” „za konsekwentne budowanie
przedsiębiorstwa oferującego światowej jakości produkt i za
skuteczne konkurowanie z zagranicznymi producentami bram
wjazdowych, garażowych, ogrodzeń przemysłowych, a także drzwi
i okien m.in. na wymagających rynkach Niemiec, Francji, Wielkiej
Brytanii.”
Fundacja “Pomyśl o Przyszłości” oraz Dobry Tygodnik
Sądecki opublikowały ranking “Sto firm napędzających
sądecką gospodarkę 2013”. Lista ma zasięg subregionalny i poza firmami z Nowego Sącza zawiera przedsiębiorstwa z powiatów nowosądeckiego (ziemskiego), limanowskiego i gorlickiego.
Ranking otwierają największe sądeckie firmy: Newag, Fakro,
Wiśniowski, Konspol i Carbon. W zestawieniu uwzględniono
wartość firmy, obrót, zatrudnienie i koszt utworzenia stanowiska
pracy. - Zjawisku sądeckiej przedsiębiorczości przyglądam się od
1990 roku, czyli od zmiany ustrojowej - komentuje ranking
Stanisława Skwarło, dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy. - Te
pierwsze lata wolności gospodarczej
przyniosły niesłychany
entuzjazm. Budowanie własnych firm nie było zadaniem prostym,
bo mało kto miał za sobą biznesowe doświadczenia. Z drugiej
strony, było jednak łatwiej niż teraz. Istniał mniejszy fiskalizm i było
mniej kontroli - wspomina Stanisława Skwarło.
Zdaniem Bożeny Damasiewicz, prezes Fundacji “Pomyśl
o Przyszłości”, wpływ na kondycję polskiej gospodarki mają nasze
wybory konsumenckie. - Decydując się na zakup importowanych
produktów, wspieramy zagranicznych producentów. Tymczasem
najbardziej stabilnym elementem rozwoju gospodarki są rodzime
firmy - przekonuje Bożena Damasiewicz (obydwa cytaty za Dobrym
Tygodnikiem Sądeckim).
Ponad 90 osób może stracić pracę w sądeckim szpitalu takie niepokojące informacje przynosi lokalna prasa.
Redukcja zatrudnienia ma być częścią planu naprawczego
dla sądeckiej placówki, opracowanego przez specjalistyczną firmę. Zakłada on optymalizację zatrudnienia,
działania zwiększające przychody i nową strategię
rozwoju.

Andrzej Wiśniowski, właściciel firmy Wiśniowski, został
Przedsiębiorcą Roku 2013. Sądecki biznesmen otrzymał
ten zaszczytny tytuł w polskiej edycji konkursu, organizowanego przez firmę doradczą Ernst & Young. Andrzej
Wiśniowski będzie reprezentował Polskę w międzynarodowym finale konkursu EY World Entrepreneur of the
Year w Monte Carlo.

Ograniczenie zatrudnienia ma poprawić fatalny stan finansowy
szpitala. Redukcja w największym stopniu dotknęłaby personel
pielęgniarski i administracyjny. Są jednak i oddziały (onkologiczny
i radioterapii), gdzie zatrudnienie może nawet wzrosnąć.
Dyrekcja szpitala uspokaja, że redukcja będzie w znacznej części
polegać na nieprzyjmowaniu nowych pracowników w miejsce
odchodzących na emeryturę. Jak dotąd, do SUP nie wpłynęły
zapowiedzi grupowych zwolnień w placówce. Z naszych
doświadczeń wynika, że zakłady zapowiadają zwykle większą liczbę
zwolnień niż ma to miejsce w efekcie końcowym.

KRONIKA GOSPODARCZA
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Newag na nowych torach
Pamiętamy czasy, kiedy sądecka firma balansowała na granicy
upadku. Dziś jest notowana na giełdzie.

C

zy jeszcze kilka lat temu ktoś na poważnie brał pod
uwagę taką możliwość? A jednak. Nowosądecki
Newag S.A. jest notowany na warszawskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych jako 19. debiutant w tym roku!

Debiut na giełdzie to tylko jeden z elementów biznesowej
ofensywy sądeckiej spółki. Newag podpisał swój pierwszy
zagraniczny kontrakt na dostawę czterech spalinowych
zespołów trakcyjnych dla włoskich Kolei Etneńskich.
Umowa przewiduje możliwość zakontraktowania kolejnych SZT, łącznie nawet dziesięciu.

Fot. www.newag.pl

Kontrakt podpisali 3 grudnia w Rzymie prezes zarządu spółki
Zbigniew Jakubas i ze strony włoskiej dyrektor generalny Regionalnego Transportu Publicznego Virginio Di Giambattista. Sądeckie
pociągi będą jeździć na Sycylii. Szynobusy, jakie Newag
wyprodukuje dla włoskiego kontrahenta to nowoczesne pojazdy
z silnikiem diesla i przekładnią elektryczną. Pojazdy będą starannie
wyciszone.
Pojazdy będą mieć minimum 100 miejsc siedzących, ale liczba
miejsc może być modyfikowana w zależności od potrzeb
przewoźnika. Pojazdy będą w pełni klimatyzowane i przy
stosowane do przewozu osób o ograniczonej możliwości
poruszania się. Prędkość maksymalną określono na 100 km/h.
Pojazdy produkowane będą w Nowym Sączu. Ich bryłę i wnętrze
zaprojektują włoscy projektanci.
Sprzedaż akcji nowosądeckiej firmy rozpoczęła się 5 grudnia.
W ofercie znalazło się nieco ponad 19,6 mln akcji, co stanowi 43,47
proc. kapitału zakładowego firmy. Dwa miliony z nich przeznaczonych było dla
do inwestorów indywidualnych po cenie
sprzedaży 19 zł za akcję. Pozostałe akcje trafią do inwestorów
instytucjonalnych po cenie 20,50 zł – wyższej, niż dla inwestorów
indywidualnych. Przy ofertach prywatnych to rzadkość.
Zapotrzebowanie na akcje było bardzo duże: inwestorzy
indywidualni złożyli zamówienia na akcje o wartości ponad pół
miliarda złotych. Jak informował prezes zarządu firmy Zbigniew
Konieczek, potrzebna była redukcja o prawie 93 procent. To znaczy,
że jeżeli ktoś zapisał się na 100 akcji, otrzymał tylko siedem. Popyt
przekroczył o ponad 100 mln zł wartość całości oferty, łącznie z jej
częścią instytucjonalną.
Debiut na parkiecie można określić jako bardzo udany:
już w kilka godzin po debiucie kurs akcji Newagu rośnie do
23,21 zł, (22,1 proc. w stosunku do ceny wyjściowej).
Właściciela zmienia już około 2,5 mln akcji, a wartość obrotu przekracza 58 mln zł. Akcje spółki zamknęły sesję
wzrotem o 22,11 proc.
Właściciele pozyskają ze sprzedaży 398 mln złotych. Dominującym akcjonariuszem Newagu jest Zbigniew Jakubas, który
posiada 43,86 proc. akcji spółki bezpośrednio i 34,6proc. akcji za
pośrednictwem spółki Multico. Pozostałe 18 proc. znajduje się
w posiadaniu zarządu Newagu. Spółka została wyceniona na 855
mln zł.
W pierwszej połowie bieżącego roku Newag wypracował 287 mln
zł przychodów, z czego na czysto zarobił ponad 14 mln zł.
W nowosądeckiej spółce zatrudnionych jest 1,9 tys. osób.

Wartość kontraktu jest niebagatelna: za cztery pierwsze pojazdy
Włosi zapłacą ponad 14,7 mln euro netto. Łączna wartość
kontraktu, po ewentualnym zamówieniu dalszych pojazdów, może
sięgnąć 40 mln euro. Pierwsze zakontraktowane pojazdy powinny
wyjechać na sycylijskie tory za 20 miesięcy.
To niejedyny kontrakt, który udało się Newagowi podpisać w ostatnim czasie. Konsorcjum firm Newag i Stadler
wyprodukuje 20 nowoczesnych pociągów dla PKP
Intercity. Kontrakt wart jest ponad 1,6 miliarda złotych.
Składy wyprodukowane w Nowym Sączu będą ośmioczłonowymi
elektrycznymi zespołami trakcyjnymi typu FLIRT 3 z 360 miejscami
siedzącymi w układzie otwartym. Wyposażone zostaną między
innymi w klimatyzację, przedział barowy, wydzielone miejsca na
bagaże i gniazdka elektryczne. Będą także przystosowane do
przewozu osób niepełnosprawnych. Składy mają osiągać prędkość
160 km na godzinę.
Pudła i wózki kołowe dostarczy Stadler, Newag zajmie się ich
zabudową i wyposażeniem. Kontrakt obejmuje nie tylko wyprodukowanie, ale i serwisowanie składów przez 15 lat.
Dodajmy, że 4 grudnia Newag przekazał Kolejom Mazowieckim
pierwszy spalinowy zespół trakcyjny nowej generacji o symbolu
222M. To pierwszy taki szynobus wyprodukowany w sądeckim
zakładzie.
W ciągu zaledwie kilku lat sądecka spółka zamieniła się
w potentata już nie tylko krajowego rynku kolejowego.
O kolejnych działaniach spółki będziemy na bieżąco
informować i jesteśmy pewni, że tematów nie zabraknie.
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P

rokuratura Okręgowa w Nowym Sączu
ogłasza konkurs na dwa wolne stanowiska
asystenta prokuratora: w Prokuraturze
Okręgowej w Nowym Sączu - 1 etat, w Prokuraturze
Rejonowej w Nowym Sączu - 1 etat.
Wymagania:
• obywatelstwo polskie,
• korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
• nieskazitelny charakter,
• ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,
• ukończenie 24 lat,
• ukończenie aplikacji prokuratorskiej lub aplikacji ogólnej
w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
Wymagane dokumenty:
• wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora,
• kwestionariusz osobowy (plik do pobrania w formie PDF) na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym
Sączu (adres: www.nowy-sacz.po.gov.pl),
• życiorys i informacja o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej,
• kopia dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych
w Polsce i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub
zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo
zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
• oryginał lub urzędowo poświadczone zaświadczenie o ukończeniu aplikacji prokuratorskiej lub dyplom ukończenia
aplikacji ogólnej,
• świadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko
niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów rekrutacji,
• trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu
osobistego.
Dokumenty, ze wskazaniem sygnatury konkursu, należy
składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu,
ul. Jagiellońska 56a, 33 -300 Nowy Sącz lub nadsyłać drogą
pocztową w terminie do 20 grudnia 2013 roku.
W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową za
datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
Konkurs zostanie przeprowadzony 22 grudnia 2013 roku
o godz. 10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym
Sączu, ul. Jagiellońska 56a.

Inne informacje:
1. Konkurs przeprowadzany jest w oparciu o przepisy
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011
roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania
konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 210
poz. 1257).
2. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej. Praca
konkursowa składa się z dwóch części:
- testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru
z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa
konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,
- dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia decyzji kończącej postępowanie
przygotowawcze lub innej decyzji procesowej związanej z prowadzeniem lub nadzorowaniem postępowania przygotowawczego.
3. Konkurs trwa 90 minut i odbywa się w wydzielonej sali,
w warunkach umożliwiających kandydatom samodzielną pracę,
w obecności wszystkich członków komisji. Opuszczenie sali
w trakcie pisemnego testu dopuszczalne jest w wyjątkowych
wypadkach, pod nadzorem członka komisji wskazanego przez
przewodniczącego komisji.
4. Prace konkursowe oznacza się indywidualnym kodem. Każdy
kandydat losuje kopertę z numerem kodu. Numer ten kandydat
wpisuje w prawym górnym rogu na pierwszej stronie swojego
egzemplarza testu. Z koperty kandydat wyjmuje czystą kartkę, na
której zapisuje swoje imię i nazwisko, a następnie kartkę tę
umieszcza z powrotem w kopercie, którą zakleja i przed
przystąpieniem do rozwiązywania testu - oddaje członkowi komisji.
Koperty - do czasu rozkodowania prac - przechowuje przewodniczący komisji. Prace konkursowe są rozkodowywane po sprawdzeniu wszystkich prac.
5. Każda praca konkursowa podlega sprawdzeniu przez dwóch
członków komisji. Za każde prawidłowe rozwiązanie pytania
testowego komisja przyznaje 1 punkt. Każdy z kazusów komisja
ocenia w skali od 0 do 6 punktów.
6. Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora mogą
być zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali z części testowej
konkursu co najmniej 28 punktów, a z części zawierającej kazusy co najmniej 8 punktów.
7. Po zakończeniu konkursu komisja niezwłocznie oblicza liczbę
punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje
kandydata, który uzyskał liczbę najwyższą. W przypadku uzyskania
przez kandydatów tej samej liczby punktów komisja dokonuje
wyboru kandydata w drodze głosowania, biorąc pod uwagę
doświadczenie w stosowaniu prawa oraz dodatkowe kwalifikacje i
osiągnięcia kandydatów wynikające z dokumentów dołączonych do
zgłoszenia. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego komisji. Po przeprowadzeniu głosowania
przewodniczący sporządza pisemne uzasadnienie wyboru
kandydata, wskazując w szczególności, które dodatkowe
osiągnięcia i kwalifikacje kandydatów wzięto pod uwagę.
8. Informacja o wynikach konkursu zamieszczana jest na tablicy
ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz
publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Pożyczki dla
przedsiębiorców

P

olska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
prowadzi nabór wniosków o udzielenie
pożyczek dla przedsiębiorców w ramach
Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji.
Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę w kwocie od
200 tysięcy do 2 milionów złotych. Wnioski o
udzielenie pożyczek można składać w trybie
ciągłym.
PARP przewidział preferencyjne rozwiązania związane ze
spłatą pożyczki, jak również z oprocentowaniem
wynoszącym 6,5 % w skali roku. Pożyczki dla
przedsiębiorców mogą być udzielone na:
- uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie
prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie
generuje zysków, na opracowywanie produktu lub usługi
i początkowe wprowadzenie ich na rynek;
- wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy,
polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju
rynku lub opracowywanie produktów lub usług, pod
warunkiem, że prowadzi sprzedaż nie dłużej niż 12 miesięcy
licząc od dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży
produktu lub usługi.
O wsparcie mogą się ubiegać mikroprzedsiębiorcy lub mali
przedsiębiorcy, będący spółką kapitałową, z wyłączeniem
spółek kapitałowych w organizacji, prowadzący działalność
gospodarczą i mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
- przedstawią umowę inwestycyjną zawartą z co najmniej
jednym aniołem biznesu lub funduszem kapitału
podwyższonego ryzyka typu venture capital, na mocy której
anioł biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka
typu venture capital zobowiązał się do dokonania inwestycji
kapitałowej w tego mikroprzedsiębiorcę lub małego
przedsiębiorcę i jej utrzymania do czasu całkowitej spłaty
pożyczki wraz z odsetkami.
- złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub
kapitałowych pomiędzy mikroprzedsiębiorcą lub małym
przedsiębiorcą a aniołem biznesu lub funduszem kapitału
podwyższonego ryzyka typu venture capital;
- przedstawią biznesplan przedsiębiorstwa oparty na
wdrożeniu innowacji produktowej, procesowej lub
marketingowej, który wykaże rentowność przedsięwzięcia.
Venture capital to inwestycje na niepublicznym rynku
kapitałowym znajdujących się we wczesnych fazach
rozwoju. Jest to forma finansowania innowacyjnych, a przez

to obarczonych ryzykiem, projektów inwestycyjnych. Celem
inwestowania venture capital jest zysk wynikający z wartości
przedsiębiorstwa, a nie z samej działalności produkcyjnej
bądź usługowej.
Anioł biznesu to zamożna osoba, która przeznacza kapitał
na finansowanie przedsięwzięć będących we wczesnych
fazach rozwoju w zamian za mniejszościowy pakiet udziałów
w firmie. Anioły zawsze inwestują swoje własne fundusze,
w przeciwieństwie do venture capitals, które zarządzają
pewną pulą środków innych kapitałodawców zgromadzonych w profesjonalnym funduszu.
Więcej informacji znajdziemy na stronie
www.dofinansowaniedlafirm.pl oraz na stronach
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

DODATKOWE ŚRODKI NA
AKTYWIZACJĘ
Sądecki Urząd Pracy otrzymał dodatkowe
środki finansowe z rezerwy Ministra Pracy
i Polityki Społecznej na programy wsparcia
bezrobotnych będących w szczególnej
sytuacji na rynku pracy.
Dzięki otrzymanym środkom 11 osób
otrzyma wsparcie w postaci:
- dotacji na podjęcie działalności
gospodarczej (6 osób),
- refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy (5 osób).
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy to
między innymi:
• bezrobotni poniżej 25. i powyżej 50. roku życia,
• bezrobotni długotrwale,
• bezrobotni bez kwalifikacji, doświadczenia
zawodowego lub wykształcenia średniego,
• bezrobotni niepełnosprawni.
Nabory do pozostałych programów
wsparcia zostały zakończone, a ich realizacja jest w toku.

SĄDECKI URZĄD PRACY

JESTEŚ OSOBĄ BEZROBOTNĄ I CHCESZ
UNIKNĄĆ KOLEJKI PRZY REJESTRACJI?

ZAREJESTRUJ SIĘ PRZEZ INTERNET!
W tym celu:
1. wejdź na stronę www.sup.nowysacz.pl

2. kliknij w napis “elektroniczna rejestracja”
na żółtym pasku
3. wypełnij formularz

