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SZANOWNI PAŃSTWO!

Od 27 maja, daty wprowadzenia w życie nowelizacji
Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
Sądecki Urząd Pracy działa na nieco zmienionych zasadach.
W poprzednim numerze obszernie informowaliśmy o nowych
instrumentach finansowych, które mają pomóc w aktywizacji
wybranych grup bezrobotnych i zasadach przyznawania
pomocy. Chodzi tu głównie o funkcję doradcy klienta i profilowanie pomocy dla bezrobotnych. W tym numerze
pokazujemy, jak to wygląda w praktyce, jakie są pierwsze
opinie na temat wprowadzonych zmian.
Numer zawiera także ostatnie dane statystyczne
obrazujące poziom bezrobocia zarówno w Polsce jak i naszym mieście i regionie. Spadek liczby bezrobotnych i stopy
bezrobocia trwa nadal.
Przypominamy także nasz projekt adresowany do osób
bezrobotnych zainteresowanych podniesieniem swoich
kompetencji informatycznych. Nabór do projektu jeszcze
trwa. Zamieszczamy także ogłoszenia o naborach do
przedsięwzięć organizowanych przez inne podmioty, w tym
nowo otwarte Miasteczko Multimedialne MMC Brainville.
Miesięcznik Sądecki Rynek Pracy z powodów oszczędnościowych ukazuje się w formie e-biuletynu na naszej
stronie internetowej www.sup.nowysacz.pl. Plik
z najnowszą edycją SRP dostarczany jest naszym partnerom
i instytucjom współpracującym za pomocą poczty
elektronicznej. Na życzenie dostarczamy także Czytelnikom
wersję papierową.

Dyr. Stanisława Skwarło
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LICZBA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH
W PROGRAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
stan w końcu maja 2014 r.
staże zawodowe

- 271

własna działalność gospodarcza

- 202

prace interwencyjne

- 63

wyposażenie stanowiska pracy

- 86

roboty publiczne

- 11

Razem
dodatki aktywizacyjne (wypłacone)

- 633
- 52

AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
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Nowe miejsce, nowe zadania
Doradcy klienta nie tylko muszą się przenieść do nowych pomieszczeń.
Mają także znacznie więcej zadań niż dawniej.
SĄDECKI URZĄD PRACY

O

d końca maja w polskich urzędach pracy wiele się
zmieniło. Zmiany wymusiła nowelizacja Ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Jedną z nowości jest wprowadzenie funkcji doradcy
klienta.

NOWE ZADANIA
Jeszcze półtora miesiąca temu osoba bezrobotna po rejestracji
kierowana była do pośrednika pracy. Potem (ewentualnie) do
doradcy zawodowego i specjalistów aktywizacji zawodowej.
Teraz większość zadań realizowanych przez wspomnianych
pracowników spadła na barki jednej osoby: doradcy klienta.
Doradca jest swego rodzaju opiekunem i przewodnikiem
bezrobotnego: nawiązuje kontakt z klientem i ustala jego potrzeby
w kwestii aktywizacji zawodowej, informuje, na jakie formy
pomocy może liczyć i ustala zasady współpracy. W największym
skrócie mówiąc.
Wspomniane ustalenie zakresu pomocy nie odbywa się na
zasadzie widzimisię; służy do tego specjalny, taki sam dla
wszystkich bezrobotnych kwestionariusz. Na jego podstawie
bezrobotny zostaje zakwalifikowany do jednego z trzech profili
pomocy.

gotów jest zmienić miejsce zamieszkania. Jedynym ograniczeniem
jest fakt, że korzysta z kursu językowego, ale akurat znajomość
języka obcego w zawodzie kierowcy na trasach międzynarodowych
jest niezbędna. - Przyszedłbym do urzędu pracy, nawet gdybym
miał ubezpieczenie z innego źródła - deklaruje.
Doradca klienta wyznacza każdej osobie bezrobotnej tzw.
indywidualny plan działania. To swego rodzaju zobowiązanie osoby
bezrobotnej do podjęcia określonych działań prowadzących w efekcie końcowym do zatrudnienia. Piotr zostaje zobowiązany między
innymi do aktywnego udziału w szkoleniu i dalszego rozsyłania
dokumentów aplikacyjnych. - Profilowanie i IPD to dla mnie
nowość, którą oceniam bardzo dobrze - mówi. - W ogóle
współpraca z SUP układa się bardzo dobrze, tylko rynek nie do
końca znajduje dla mnie miejsce i dlatego muszę się
przekwalifikować.
Piotr został zakwalifikowany do udziału w szkoleniu, które
znacząco zwiększy jego szansę na zatrudnienie. - Mam
zagwarantowane, że po szkoleniu pracodawca mnie przyjmie zapewnia. O pozytywnym efekcie aktywizacji przekonana jest także
Barbara. - Znam pana i wiem, że ma kwalifikacje. Trzeba je tylko
podnieść, dlatego kieruję pana na to szkolenie - wyjaśnia.

NOWE MIEJSCE
Joanna i Barbara pracowały w innych pomieszczeniach, teraz ich
miejsce pracy to schludny pokój na parterze budynku przy ul.
Węgierskiej 146, gdzie mieści się SUP. Parter został wybrany
nieprzypadkowo, chodzi o to, żeby droga do doradcy była jak
najkrótsza, a kontakt jak najłatwiejszy (por. plan).
Barbara właśnie rozmawia z klientem, który zainteresowany jest
szkoleniem kierowców. - Najbardziej doskwiera mi niż
demograficzny - zwierza się Piotr. - Byłem instruktorem nauki jazdy,
niestety, nie ma klientów. Dlatego potrzebuję pomocy urzędu
pracy. Do szukania pracy zmusza mnie życie, po prostu - dodaje.
Piotr nie czeka, aż pracodawca znajdzie go w domu. Stworzył
dokumenty aplikacyjne i rozsyła CV. Udało mu się znaleźć
pracodawcę, który jest zainteresowany zatrudnieniem byłego
instruktora. Warunek - uzupełnienie kwalifikacji.

- Doskwiera mi demografia - mówi Piotr.
W głębi Barbara Michalak, doradca klienta.

USTALAMY PROFIL

NIE TYLKO PO PRACA

Zanim klient będzie mógł skorzystać z form wsparcia, którymi
dysponuje urząd, musi przejść procedurę ustalenia profilu pomocy.
To kilkanaście szczegółowych pytań, które pozwolą określić, jakiej
pomocy wymaga osoba bezrobotna.

Przysłuchiwanie się kolejnym ankietom potwierdza, że
bezrobotni przychodzą do urzędu pracy przede wszystkim z nadzieją znalezienia zatrudnienia. Są też tacy jak pan Paweł, którzy
nie wykluczają podjęcia działalności gospodarczej. - Myślę o powrocie do działalności gospodarczej, ale jeszcze nie teraz - mówi pan
Paweł. Rynek jest jeszcze za trudny na własne przedsięwzięcia.

Klient Barbary okazuje się osobą chętną do poważnych
wyrzeczeń, byle tylko zdobyć pracę: jeśli będzie taka potrzeba,

ciąg dalszy na str. 4
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dokończenie ze str. 3

Największym zainteresowaniem bezrobotnych nadal cieszy się
praca na etat, choć o nią coraz trudniej. Należy do nich pan Paweł. Nie chcę robić na umowę - zlecenie ani o dzieło - zaznacza. - Jestem
w stanie znaleźć pracę, ale ze wsparciem SUP. Na razie przeglądam
internet, mam już przygotowane CV - dodaje.
Problem każdego z klientów odwiedzających Joannę i Barbarę
jest trochę inny, tak jak nie ma dwóch jednakowych ludzi. Z reguły
jednak do podjęcia pracy czegoś brakuje, tak jak panu, który
obietnicę pracy już ma. - Mam propozycję pracy w USA, muszę tylko
opanować język angielski techniczny - tłumaczy. Doradca cierpliwie
tłumaczy, jak z tej sytuacji wybrnąć.
DWA LATA NA OCENĘ
Doradca klienta to pomysł bardzo świeży i na jego bardziej
wnikliwą ocenę przyjdzie jeszcze czas. Danuta Pacyna, kierownik
Działu Usług Rynku Pracy póki co ocenia go pozytywnie. - Istota
obsługi osób bezrobotnych przez jednego doradcę jest bardzo
dobrym pomysłem - zapewnia. - Osoby bardziej się ze sobą
zaprzyjaźniają i sobie ufają, jest jednak więcej pracy, bo wymagane
jest ustalenie profilu pomocy, które jest czasochłonne. Ograniczają
nas także ramy czasowe, na przygotowanie IPD mamy 60 dni. Jest
więcej pracy i praca ta musi być dobrze przemyślana - dodaje.

codawców jest zasadna - mówi dyr. Połomska. - Wprowadzony
instrument w postaci ustalania profili pomocy dla osób
bezrobotnych, a w dalszej kolejności budowania indywidualnego
planu działania też nie jest zły. Problem stanowi to, że IPD powinno
zakończyć się sukcesem w postaci podjęcia zatrudnienia lub
działalności na własny rachunek, a lokalny rynek pracy
charakteryzuje zbyt mała w stosunku do potrzeb liczba ofert pracy.
Ponadto mamy ograniczone możliwości finansowe w zakresie
udzielania wsparcia pracodawcom w zatrudnianiu kierowanych
bezrobotnych - nie ukrywa dyr. Połomska.
Kontakt z pracodawcami jest jednak w dalszym ciągu
priorytetem. - Pozytywnie należy ocenić możliwość pełnienia
funkcji doradcy klienta, którego zadaniem będzie stała współpraca
z pracodawcami w zakresie utrzymywania kontaktów i pozyskiwania ofert pracy - przekonuje dyr. Połomska. - Doradca ten w zakresie swoich zadań będzie także ułatwiał im kontakt z pracownikami SUP zatrudnionymi na stanowiskach specjalistycznych,
takich jak organizacja staży czy wyposażenia stanowiska pracy dodaje.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dało sobie na ocenę
nowych form działalności urzędów pracy dwa lata.

Profil pomocy ustala Joanna Glińska, doradca klienta.

Kierownik działu zapewnia, że doradcy otrząsnęli się już z pierwszych trudności, jakie są zawsze przy wprowadzeniu czegoś
nowego. Ustalanie profilu jest niespodzianką także dla osób
bezrobotnych. - Ludzie różnie reagują - mówi Danuta Pacyna. - Kto
jest bardziej otwarty, reaguje na profil lepiej. Odpowiedzi na
pytania kwestionariusza wcale nie są proste.
Z rozmów z doradcami wynika, że zdecydowanej większości osób
bezrobotnych został ustalony II profil pomocy. Najkrócej mówiąc
osobom przypisanym do tego profilu przysługują prawie wszystkie
formy pomocy, którymi dysponuje urząd. Największym
zainteresowaniem, poza chęcią podjęcia pracy, cieszą się staże
zawodowe. To żadna niespodzianka. - Na pewno jest lepiej, ale nie
odczuliśmy jeszcze efektu tych zmian - mówi młody człowiek,
odpowiadając na pytania kwestionariusza.
Pomysł pozytywnie ocenia także Teresa Połomska, zastępca
dyrektora SUP ds. rynku pracy. - Sama idea powołania doradcy
klienta zarówno w stosunku do osób bezrobotnych jak i pra-

Nazwiska rozpoczynające się na literę:

DORADCY KLIENTA
OBSŁUGA OSÓB BEZROBOTNYCH
pok. 7
A - Ce
Ch - Fi

Anna Pulit
Aneta Olszewska

pok. 6
Fl - Ha
He - Kę

Barbara Michalak
Joanna Glińska

pok. 4, stanowiska:
1. Ki - Kul
Kinga Kozłowska
2. Kum - Mat
Maja Sikora - Gieniec
3. Mau - Od
Dominik Fecko
4. Og - Pom
Mateusz Jaskulski
5. Pog - Sie
Joanna Masiak
6. Sik - Szew
Katarzyna Boryś
7. Szk - Wię
Sabina Pawłowska
8. Wik - Ży
Janusz Rzeźnik
DORADCY KLIENTA
OBSŁUGA PRACODAWCÓW
pok. 18
pok. 19

Sławomir Gałda
Kinga Bodziony
Jarosław Gliński

Biuro Obsługi
Klienta

- pok. 18 i 19

Obsługa pracodawców

do wyjścia

Hall
kier.
działu

z-ca
kier.
działu
St. 8
Wik - Ży

Pok. 6

Fl- Kę

Pok. 7

A - Fi

St. 2
Kum - Mat

St. 1
Ki - Kul

Obsługa osób bezrobotnych, litery:

Pok. 3

Pok. 2

St. 7
Szk- Wię

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - rzut parteru

St. 3
Mau - Od

St. 4
Og - Pom

Pok. 4

St. 5
Pog - Sie

St. 6
Sik- Szew
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SĄDECKI URZĄD PRACY

BEZROBOCIE W NOWYM SĄCZU

Ożywienie trwa

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w SUP zmniejszyła się o ponad 300 osób. To znak,
że ożywienie na rynku pracy jest faktem.

L

iczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy według stanu z końca maja
zmniejszyła się o ponad 300 osób. Trwa wiosenne
ożywienie na rynku pracy.
4 603 - tyle osób bezrobotnych znajdowało się w ewidencji
Sądeckiego Urzędu Pracy w końcu maja 2014 roku. To o 324 osoby mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca. W analogicznym
okresie ubiegłego roku liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych
w SUP była zdecydowanie (o ponad 600 osób) wyższa i wynosiła
5222 osoby. Przewidywania ekonomistów o ożywieniu w gospodarce i, co za tym idzie, na rynku pracy znajdują swoje odzwierciedlenie w statystyce.
Liczba rejestracji dokonanych w ciągu miesiąca wyniosła 343
osoby (o 62 osoby mniej niż w kwietniu). Zwraca też uwagę
znaczna liczba wyłączeń z ewidencji: w maju było ich 667,
w kwietniu 542.
Najczęstszą przyczyną wyłączenia z ewidencji było podjęcie
pracy niesubsydiowanej (219). Liczba podjęć pracy tego
rodzaju utrzymała się na podobnym poziomie jak w kwietniu.
Kolejnymi przyczynami wyłączeń było niepotwierdzenie gotowości
do podjęcia zatrudnienia (154) i dobrowolna rezygnacja ze statusu
bezrobotnego (111). W obydwu przypadkach można przypuszczać,
że znaczna część bezrobotnych wyłączonych z tych powodów także
podjęła pracę, ale z różnych przyczyn (np. praca w szarej strefie)
nie poinformowała o tym Urzędu.
Spośród wyłączeń spowodowanych udziałem w programach
aktywizacji zawodowej tradycyjnie największy udział miały staże
zawodowe. W maju z powodu rozpoczęcia stażu wyłączono z ewidencji 89 osób.
Największą grupę stanowią bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy (4353). W liczbach bezwzględnych było ich
o 38 osób mniej niż w kwietniu (4391), ale procentowo udział
znacząco wzrósł - z 89,1 proc. w kwietniu do 94,5 proc. w maju.
Przypomnijmy, że osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy to
między innymi osoby bezrobotne do 25. i powyżej 50. roku życia,
bez kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego i wykształcenia średniego oraz bezrobotne długotrwale i niepełnosprawne. W sumie to kilkanaście kategorii. Ostatnia nowelizacja ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ogranicza liczbę
kategorii osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy do pięciu, jednak w statystyce jeszcze przez kilka miesięcy wyszczególniać się
będzie zarówno “stare” kategorie, jak i nowe.
W porównaniu do kwietnia można zauważyć nieznaczny spadek
liczby bezrobotnych długotrwale (z 2591 w kwietniu do 2522
w maju). To między innymi skutek uruchomienia programów
aktywizacji zawodowej, skierowanych do tej grupy bezrobotnych.
Prawo do zasiłku miało 616 osób, czyli 13,3 proc. ogółu
zarejestrowanych. To o 0,2 punktu proc. mniej niż w kwietniu.
Liczba osób z prawem do zasiłku od dłuższego czasu utrzymuje się
na stałym, bardzo niskim poziomie. Pracodawcy w dalszym ciągu
niechętnie zatrudniają na etat lub choćby na taki okres czasu, który
gwarantowałby prawo do zasiłku.

STOPA BEZROBOCIA W NOWYM SĄCZU
Stopa bezrobocia rejestrowanego w mieście Nowym Sączu
w końcu maja 2014 roku wyniosła 10,3 proc. Oznacza to spadek
w porównaniu do stanu z końca kwietnia bieżącego roku o 0,6
punktu proc. Tak wyraźnego spadku stopy bezrobocia
jeszcze w tym roku nie notowaliśmy. W analogicznym okresie
ubiegłego roku stopa bezrobocia w Nowym Sączu była o 1,5 punktu
procentowego wyższa, wynosiła 11,6 proc. Jak widać na wykresie,
w dalszym ciągu trwa spadek stopy bezrobocia mierzonej jako
procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności
aktywnej zawodowo (metodologia GUS).
STOPA BEZROBOCIA W NOWYM SĄCZU (%)

Źródło: GUS

Stopa bezrobocia w Nowym Sączu jest w dalszym ciągu najniższa w podregionie nowosądeckim, obejmującym teren
byłego województwa nowosądeckiego. Jest także o pół punktu
proc. niższa niż w Małopolsce i o 2,2 punktu proc. niższa niż w kraju.
W maju bieżącego roku stopa bezrobocia wyraźnie spadła we
wszystkich powiatach subregionu nowosądeckiego z wyjątkiem
powiatu tatrzańskiego, gdzie spadła tylko o 0,1 punktu proc.
Największy spadek zanotowano w powiecie gorlickim (o jeden
punkt proc.) i w powiecie nowosądeckim ziemskim (o 0,9 punktu
proc.). Mimo spadku o 0,7 punktu proc. po raz kolejny najwyższą
stopę bezrobocia zanotowano w powiecie limanowskim - 17,9
proc.
Liderem, jeśli chodzi o poziom zatrudnienia w Małopolsce cały
czas pozostaje miasto Kraków. Stopa bezrobocia w końcu maja
wyniosła tam 5,8 proc. (spadek o 0,2 pkt proc. w porównaniu do
kwietnia). Porównywalny z Nowym Sączem pod względem
potencjału gospodarczego i infrastrukturalnego Tarnów zanotował
stopę bezrobocia na poziomie 10 proc. (spadek o 0,3 punktu proc.).
Na lokalnym rynku pracy, podobnie jak w kraju, obserwujemy
ożywienie.

STATYSTYKA BEZROBOCIA
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Z kraju też lepsze wieści
Optymistyczne prognozy ekonomistów o ożywieniu w gospodarce znajdują, jak na razie,
potwierdzenie w majowych danych statystycznych.

W

maju 2014 r. w porównaniu do kwietnia 2014 r.
i maja 2013 r. odnotowano spadek liczby
bezrobotnych oraz stopy bezrobocia. Mniejsza
niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba
bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Według stanu na
koniec maja 2014 r. w urzędach pracy dysponowano
większą liczba zgłoszonych ofert pracy niż w kwietniu
2014 r. i maju 2013 roku - informuje Główny Urząd
Statystyczny.

Najniższą stopę bezrobocia ponownie zanotowano w województwach wielkopolskim (8,7 proc., spadek w porównaniu do kwietnia
o 0,4 punktu proc.) i mazowieckim (10,5 proc.), najwyższą
w warmińsko - mazurskim (19,6 proc., spadek w porównaniu do
kwietnia o 0,9 punktu proc.) i kujawsko - pomorskim (16,8 proc.).
Małopolska z bezrobociem na poziomie 10,8 proc. (spadek
w porównaniu do kwietnia o 0,4 punktu proc. nadal zajmuje
czwarte miejscu w kraju (por. grafikę).

BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI
Źródło: GUS

1986,7 tys. - tyle osób zarejestrowanych jako bezrobotne
znajdowało się w ewidencji powiatowych urzędów pracy wg stanu
na koniec maja 2014 r. To o 92,3 tys. osób mniej niż w końcu
kwietnia bieżącego roku i o 189,6 tys. osób mniej w porównaniu do
analogicznego okresu roku ubiegłego. Liczba bezrobotnych
zmniejszyła się we wszystkich województwach; najbardziej
znaczący spadek (o 5,7 proc.) miał miejsce w województwie
o najwyższej stopie bezrobocia - warmińsko-mazurskim. Spadek
liczby bezrobotnych we wszystkich województwach miał miejsce
także w porównaniu do stanu w analogicznym okresie ubiegłego
roku. W ujęcie rocznym najbardziej (o 13,8 proc.) spadła liczba
bezrobotnych w województwie o najniższej stopie bezrobocia wielkopolskim.
Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 166,7 tys. osób
poszukujących zatrudnienia (o 5,7 tys. mniej niż w kwietniu 2014 r.
i o 9,5 tys. mniej niż w maju 2013 r.). Osoby do 24. roku życia
stanowiły 29,3 proc. ogólnej liczby nowo zarejestrowanych (przed
miesiącem o ponad dwa punkty procentowe mniej). Wzrósł także
odsetek nowo zarejestrowanych absolwentów i wyniósł 11,8 proc.
ogólnej liczby nowo zarejestrowanych. 86,7 proc. ogółu
zarejestrowanych nie miało prawa do zasiłku.
W maju wyłączono z ewidencji 259,1 tys. osób bezrobotnych.
W ujęciu procentowym było to 12,5 proc. ogółu zarejestrowanych,
podobnie jak w kwietniu. Główną przyczynę wyrejestrowania nadal
stanowiło podjęcie pracy (113,7 tys.; 43,9 proc. ogółu
wyrejstrowanych). 97,5 tys. wyrejestrowanych podjęło pracę
niesubsydiowaną.
W maju 2014 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 95,9 tys.
ofert pracy (przed miesiącem 102,0 tys., przed rokiem 76,4 tys.).

STOPA BEZROBOCIA W POLSCE
Stopa bezrobocia liczona jako procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo wyniosła
w końcu maja 2014 r. 12,5 proc., i była o 0,5 punktu proc. niższa
niż w końcu kwietnia bieżącego roku oraz o 1,1 punktu proc. niższa
w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Spadek
stopy bezrobocia, zwłaszcza w ujęciu rok do roku, można określić
jako znaczący.

STOPA BEZROBOCIA W UE

10,4 proc. - tyle wyniosła wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w 28 krajach UE
w końcu kwietnia 2014 r., o 0,1 pkt procentowego mniej w porównaniu ze stanem
z końca marca 2014 r. Bezrobocie w strefie euro
wyniosło 11,7 proc. i także spadło 0,1 punktu proc. Mimo
niewielkiego spadku bezrobocia nadal bez pracy w 28 krajach
Unii Europejskiej jest ok. 25,4 mln osób. Najniższą stopę
bezrobocia nadal notuje Austria (4,9 proc.) i Niemcy (5,2 proc.);
najgorzej jest w Grecji (26,5 proc.) i Hiszpanii (25,1 proc.).
Poziom bezrobocia w Polsce wg metodologii Eurostatu - 9,7
proc. (wzrost o 0,1 punktu proc.).
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PORADY

Kto pyta, nie błądzi

W dzisiejszym poradniku najwięcej miejsca zajmują informacje o zasadach rejestracji
i nabycia prawa do zasiłku. Są to najczęściej zadawane pytania w telefonach i mailach do
Biura Obsługi Klienta.
Zawiesiłem działalność gospodarczą. Czy mogę się zarejestrować jako bezrobotny?
Tak. Przepis mówi, że status bezrobotnego może uzyskać osoba,
która nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności
gospodarczej albo, po złożeniu wniosku o wpis, zgłosiła wniosek
o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął albo nie upłynął jeszcze okres
pozostały do określonego we wniosku o wpis do ewidencji
działalności gospodarczej dnia podjęcia działalności gospodarczej.
Trzeba pamiętać, że zarejestrowanie się w okresie zawieszenia
działalności gospodarczej skutkuje wyłączeniem prawa do zasiłku
przez 90 dni (o ile osoba może go nabyć).
Pracuję, ale warunki w zakładzie są fatalne. Zastanawiam się, czy nie lepiej przejść na zasiłek dla bezrobotnych. Ile teraz wynosi zasiłek?
Po kolei, bo odpowiedzi nie da się zawrzeć w jednym zdaniu.
Zakładając, że wypowie Pani stosunek pracy albo nastąpi to na
mocy porozumienia stron, zasiłek dla bezrobotnych będzie
przysługiwał Pani po 90 dniach i także tylko na 90 dni (podstawowy
okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych zamieszkujących na
terenie miasta Nowego Sącza wynosi 180 dni).
Wysokość zasiłku zależy od okresu uprawniającego do zasiłku
(80% kwoty zasiłku podstawowego dla bezrobotnych posiadających okres uprawniający do zasiłku wynoszący mniej niż 5 lat,
100% dla bezrobotnych posiadających okres uprawniający od 5 do
20 lat i 120% dla bezrobotnych posiadających okres powyżej 20
lat). Kwota zasiłku podstawowego wynosi 823,60 zł brutto
miesięcznie w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania
prawa do zasiłku i 646,70 zł w okresie kolejnych trzech miesięcy.
Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień
kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym
powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla niego propozycji
odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych,
szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez co najmniej 365 dni był zatrudniony
i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego
wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania
składki na Fundusz Pracy. To najczęściej występujący warunek,
prawo do zasiłku przysługuje także m. in. z tytułu wykonywania
innego rodzaju pracy, wykonywania usług i opłacania składek
z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Szczegółowe
przepisy znajdują się na naszej stronie internetowej
www.sup.nowysacz.pl/dla_bezrobotnych. W olbrzymim skrócie:
do zasiłku uprawnia zatrudnienie przynajmniej przez rok w ciągu
ostatnich 18 miesięcy (okresy zatrudnienia są sumowane) za co
najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego płacone były
składki na Fundusz Pracy.
Rozwiązanie stosunku pracy to oczywiście Pani decyzja, ale
sądząc z treści pytania bardziej właściwym organem niż urząd
pracy byłaby tu Państwowa Inspekcja Pracy. W Nowym Sączu PIP
znajduje się przy ul. Jana Długosza 73.

Czy do zarejestrowania się potrzebne są oryginały dokumentów? Musiałem jedno zaświadczenie złożyć do ZUS-u
i mam tylko kopię.
Instytucja, gdzie Pan złożył oryginał, powinna na kopii potwierdzić zgodność z oryginałem. To wystarczy.
Czy przy rejestracji wystarczy dyplom studiów wyższych, czy muszę mieć także świadectwo maturalne?
Wystarczy dyplom. Ważny jest ten dokument, który potwierdza
Pana wykształcenie w chwili rejestracji. Proszę także nie zapomnieć
o innych dokumentach potwierdzających uzyskane kwalifikacje.
Odbywam staż, ale zachorowałem i zanosi się, że choroba jeszcze trochę potrwa. Jak długo mogę chorować,
żeby mi zaliczono staż?
Wszystko zależy od tego, czy choroba nie przeszkodzi Panu
w realizacji programu stażu. Jeśli okresy przebywania na
zwolnieniu chorobowym uniemożliwią realizacji programu, urząd
pracy może staż przerwać. Obligatoryjnie uczyni to po 90
przebywania stażysty na zwolnieniu chorobowym.
Jestem wolontariuszem. Czy mogę się zarejestrować
jako bezrobotny?
Tak. Trzeba tylko przedstawić porozumienie z korzystającym z tego wolontariatu.
Zostałem zwolniony dyscyplinarnie, ale walczę w sądzie
o nieuznanie tego zwolnienia i jestem pewny wygranej.
Czy będzie mi przysługiwał zasiłek?
Tak, ale dopiero po upływie 180 dni od dnia rejestracji. Karencja
180 dni obowiązuje tylko w przypadku, jeśli rozwiązanie stosunku
pracy z winy bezrobotnego nastąpiło w okresie 6 miesięcy przed
dniem rejestracji.
Jeśli sąd wyda wyrok na Pana korzyść, zostaną Panu przywrócone
wszelkie prawa przysługujące osobie bezrobotnej rejestrującej się
w normalnym trybie, w tym i prawo do zasiłku - jeśli oczywiście
spełnione są warunki do przyznania prawa do tego świadczenia.
Pytania można kierować na adres: sup@sup.nowysacz.pl i na numer
telefonu 18 442 9113, w. 265 Uwaga! Odpowiedzi na pytania mają
charakter porad i nie należy ich traktować jako wykładni prawnej.
Szczegółowe przepisy zawiera Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku (Dz. U.z 2013 r. poz. 674 ze
zm.) i przepisy wykonawcze do ustawy.

UWAGA! Od 27 maja br. rejestracja osób
bezrobotnych i poszukujących pracy w całości
odbywa się na I piętrze. Obok plan I piętra
z zaznaczeniem poszczególnych pokoi.

do wyjścia

Dyrekcja,
Dział
Organizacyjny

Pok. 101

i niepełnosprawne

A- I

kierownik
działu

Hall

z-ca
dyrektora
SUP

Pok. 102

Pok. 104

P- Ż

Pok. 103

J- O
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Pok. 106
sala komputerowa
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E - umiejętności. Projekt SUP
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie
kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomosci języków obcych

T

rwa nabór uczestników projektu “E-umiejętności”. Przyjmowanie formularzy zgłoszetel. 18 442 91 10, wew. niowych odbywać się
będzie do odwołania. Oto główne założenia
projektu:
Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2014 r. - 31
grudnia 2014 r.
Liczba uczestników: 70 osób.
W projekcie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne
zarejestrowane w SUP w Nowym Sączu, w wieku 2564 lata, z wykształceniem co najwyżej średnim,
które chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe
w zakresie kompetencji ICT.

• ECDL CORE (2 edycje w okresie IX-XI 2014 r. dla
łącznie 20 osób, 88 godz./edycję) w ramach którego
przewidziano 7 modułów:
- podstawy technik informatycznych i komuni- kacyjnych,
- użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami,
- przetwarzanie tekstów,
- arkusze kalkulacyjne,
- użytkowanie baz danych,
- grafika menedżerska i prezentacyjna,
- przeglądanie stron internetowych i komunikacja.
Szkolenia będą odbywały się na terenie Nowego
Sącza, w grupach 10-osobowych.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy projektu będą mieli
możliwość przystąpienia do egzaminów ECDL START (4
moduły) lub ECDL CORE (7 modułów).

Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych odbywa się
w pok. 306 (III piętro) Sądeckiego Urzędu Pracy

UWAGA !

Uczestnicy projektu skorzystają z jednego z następujących szkoleń komputerowych prowadzących
do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych:
• ECDL START (5 edycji w okresie VII-XI 2014 r.
łącznie dla 50 osób, 48 godz./edycję) w ramach
którego przewidziano 4 moduły:
- użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami,
- przetwarzanie tekstów,
- arkusze kalkulacyjne,
- przeglądanie stron internetowych i komunikacja,

· nabór do projektu prowadzony jest w sposób ciągły
od czerwca do listopada 2014 r. ,
· w projekcie mogą uczestniczyć osoby, które brały
wcześniej udział w innym projekcie PO KL, np.
w projekcie systemowym “Samozatrudnienie
Umiejętności Praca” ,
· projekt nie przewiduje wypłaty stypendiów szkoleniowych z tytułu odbywania szkoleń organizowanych w ramach projektu ,
· osoby z wyższym wykształceniem nie mogą brać
udziału w projekcie ,
· osoby zainteresowane udziałem w projekcie
wypełniają formularz zgłoszeniowy, a następnie (po
zakwalifikowaniu do projektu) deklarację uczestnictwa i umowę uczestnictwa w szkoleniu.
Dodatkowe informacje:
Sądecki Urząd Pracy, ul. Węgierska 146, pok. 306
tel. 18 442 91 10, wew. 334, 296
e-mail: msopata@sup.nowysacz.pl
www.projekty.sup.nowysacz.pl
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Pok. 314
doradca zawodowy

Pok. 320
szkolenia

Pok. 317
doradca zawodowy

Pok. 321
orzecznictwo
i windykacja

Pok. 316
radca prawny

Pok. 322
pomieszcz. socjalne

Pok. 315
finanse

Pok. 314
staże zawodowe

WC

do wyjścia

Pok. 313
staże zawodowe
Pok. 312
dofinans. wyposaż.
stanowiska pracy

Pok. 301
gł. księgowy

Pok. 311
prace interwencyjne
roboty publiczne

Pok. 302, 303
kasa

Pok. 310
kierownik działu

Pok. 304
księgowość i finanse

Pok. 309
dotacje na dział. gosp.

Pok. 305
dotacje na dział. gosp.

Pok. 308
zastępca kier. działu

Pok. 306
programy i projekty

Pok. 307
programy i projekty

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - rzut III piętra

Pok. 319
sala zajęć
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Węgierska Bis na bis
Węgierska Bis istnieje w trzech wariantach - na razie na mapie.
Który wariant zostanie wybrany do realizacji? Dowiemy się tego
w październiku.

N

a terenie inwestycji Obwodnica Północna wszystkie prace przebiegają zgodnie z ustalonym
harmonogramem - informuje portal miasta Nowego Sącza. Aktualnie realizowane są działania na czterech
odcinkach.
Prowadzone są między innymi roboty związane z wykonaniem
mostu objazdowego dla obiektu MD-4 (most na rzece Biczycance)
w ciągu ul. Marcinkowickiej. Wykonywane są prace związane
z fundamentowaniem pod konstrukcję obiektu MD-5 (most na
rzece Szymanowiance). Ponadto prowadzone są prace związane
z robotami ziemnymi na całym odcinku od ul. Marcinkowickiej do
początku obiektu MD-7 (estakady przez Dunajec).
Wykonywane są także prace na odcinku od torów kolejowych do
rzeki Dunajec oraz od Dunajca do mostu na rzece Łubince. Trwają
prace związane z wykonywaniem pali pod konstrukcję obiektu MD8 (czyli mostu na Łubince). Postępowi prac sprzyjała pogoda.

Park Technologiczny MMC Brainville oficjalnie otwarty.
Nastąpiło to 16 maja. Jednym z pierwszych przedsięwzięć jest
konkurs na film animowany pod hasłem “Jutro też jest dzień”.
Konkurs na 30-sekundową animację organizowany jest wspólnie
przez Studio animacji Human Ark oraz Akademię Drimagine i MMC
Brainville Park Technologiczny.
- Pomysł wspólnej organizacji konkursu „Jutro też jest dzień”
pozwala pobudzić transfer wiedzy pomiędzy uczelniami a biznesem. Wiedza, umiejętności, a przede wszystkim pasja
uczestników konkursu – młodych specjalistów animacji filmowej
Akademii Drimagine – z pewnością okażą się źródłem nowych
rozwiązań oraz inspiracji dla obecnych pracowników studia Human
Ark – tłumaczy na łamach firmowego portalu Małgorzata
Szostkiewicz, prezes zarządu Miasteczka Multimedialnego. Konkurs
rozpoczął się 26 maja i potrwa do 13 października bieżącego roku.
Źródło: brainville.pl

Źródło: nowysacz.pl

Jest szansa, że obwodnica północna nie będzie jedyną
dużą inwestycją drogową w Nowym Sączu. Krakowska
firma Sweco Infraprojekt przygotowała projekt przebiegu
trasy z Nowego do Starego Sącza, zwanej potocznie
Węgierską Bis.
Po stronie krakowskiej firmy projektowej jest też uzyskanie
decyzji środowiskowej na budowę drogi oraz opracowanie
programu funkcjonalno-użytkowego, który pozwoli na ogłoszenie
przetargu na wykonanie tej inwestycji w systemie „zaprojektuj
i wybuduj”. Trasa drogi, która pozwoliłaby na usprawnienie ruchu
na kierunku Starego Sącza i udostępnienie terenów pod inwestycje
w rejonie ul. Węgierskiej poddana została na razie konsultacjom
społecznym. Ostateczna wersja przebiegu ulicy Węgierskiej bis ma
zostać ustalona w październiku bieżącego roku. Prace poprzedzające ogłoszenie przetargu na wykonawcę powinny zostać
zakończone w kwietniu 2015 r. Budowa drogi finansowana będzie
ze środków budżetu miasta oraz środków zewnętrznych.
Źródło: nowysacz.pl

Firma Fakro zbiera kolejne nagrody. Marka FAKRO zwyciężyła w rankingu Budowlana Marka Roku w trzech
kategoriach.
Po raz kolejny FAKRO nagrodzono tytułem Złotej Budowlanej
Marki Roku 2014 w kategorii okna dachowe. W tym roku tytuł Złotej
Budowlanej Marki Roku otrzymały także akcesoria do okien
dachowych FAKRO. Marka FAKRO otrzymała również tytuł Złotego
Championa Roku 2014. - Jest to dowód uznania za najwyższą
jakość produktów FAKRO oraz dobrą współpracę z wykonawcami przekonuje firma na swoim oficjalnym portalu.
Źródło: fakro.pl

Tytuł Budowlana Marka Roku w tym samym rankingu
otrzymała także firma WIŚNIOWSKI. Tytuł przyznawany jest
na podstawie wyników ogólnopolskiej ankiety, badającej
preferencje specjalistów z branży budowlanej. - Na jej podstawie
wyłaniane są firmy, które cieszą się szczególną popularnością,
prestiżem oraz największym zaufaniem profesjonalistów w danym
segmencie rynku - przekonuje firma WIŚNIOWSKI na swojej
stronie internetowej. Budowlane Marki Roku zostały przyznane już
po raz dziesiąty.
Źródło: wisniowski.pl

ul. Węgierska (jeszcze nie Bis)

Gdzie szukać pracy? PKP Cargo odpowiada: u nas! Spółka
szuka maszynistów i w rezultacie prowadzonej od początku roku
akcji rekrutacyjnej przyjęła do pracy już ponad 250 nowych
pracowników. Część z nich to maszyniści z doświadczeniem, jednak
znacząca większość zostanie dopiero przeszkolona do wykonywania zawodu.
Od połowy stycznia 2014 roku do PKP CARGO nadesłano około
1300 aplikacji, z których ponad 1000 stanowiły wnioski osób bez
doświadczenia w branży kolejowej, kwalifikujących się do pełnego
szkolenia. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń spółka zatrudniła
w całym kraju ponad 90 osób z doświadczeniem oraz ponad 150
kandydatów na maszynistów bez żadnego doświadczenia. Ci
ostatni przejdą półtoraroczne szkolenie dające im uprawnienia do
prowadzenia lokomotyw.

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

SĄDECKI URZĄD PRACY

ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz
tel. 184429110 sup@sup.nowysacz.pl
www.sup.nowysacz.pl

SĄDECKI URZĄD PRACY
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
w Nowym Sączu
zaprasza do korzystania ze swoich usług

