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SZANOWNI PAÑSTWO!

Oddajemy do r¹k PT Czytelników kolejny, sierpniowy
numer miesiêcznika S¹decki Rynek Pracy. W bie¿¹cym
wydaniu wiele uwagi poœwiêcamy kszta³ceniu ustawicznemu. Dziêki pozyskaniu 100 tys. z³otych z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego jesteœmy w stanie skierowaæ do
bezrobotnych i pracodawców bardzo atrakcyjn¹ ofertê. Tej
ofercie (miêdzy innymi) poœwiêcone by³o spotkanie z pracodawcami, które odby³o siê w S¹deckim Urzêdzie Pracy na
pocz¹tku sierpnia. Materia³ ze spotkania zamieszczamy na
stronie 4.
Preludium tego spotkania by³a poœwiêcona rozwojowi
przedsiêbiorczoœci wizyta w Parku Technologicznym MMC
Brainville. Zarz¹d spó³ki Miasteczko Multimedialne przedstawi³ goœciom z ma³opolskich urzêdów pracy interesuj¹c¹
propozycjê wspó³pracy na bazie tworzonego Inkubatora
Przedsiêbiorczoœci. Mogliœmy tak¿e zwiedziæ ca³y obiekt.
Rozmach przedsiêwziêcia robi wra¿enie.
Piszemy tak¿e o naszych projektach: informatycznym i realizowanym w partnerstwie ze STOPIL-em i MOPS-em
projekcie dla bezrobotnych, mówi¹c jêzykiem ustawy,
oddalonych od rynku pracy. Wspominamy tak¿e o projektach
adresowanych do osób niepe³nosprawnych.
Jak zwykle sporo miejsca poœwiêcamy statystyce
bezrobocia. Mimo niewielkiego wzrostu liczby bezrobotnych
bezrobocie w Nowym S¹czu (mieœcie) ustabilizowa³o siê na
stosunkowo niskim poziomie. Podajemy nie tylko bie¿¹ce
dane dotycz¹ce wielkoœci bezrobocia, staramy siê tak¿e
w przystêpny sposób wyjaœniæ jego strukturê i specyfikê.
W bie¿¹cym wydaniu nie mo¿e tak¿e zabrakn¹æ miejsca dla
porad prawnych (w tym o zmianach w zasadach pomocy de
minimis) i kroniki gospodarczej. Wielka polityka dotar³a i do
nas, a to za spraw¹ jab³ek. Jak zagospodarowaæ nadmiar
jab³ek, na które Rosja na³o¿y³a embargo? Jest pomys³!

Dyr. Stanis³awa Skwar³o
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Kszta³cenie ma przysz³oœæ
S¹decki Urz¹d Pracy pozyska³ pieni¹dze na kszta³cenie ustawiczne
pracowników i pracodawców. Trzeba siê jednak spiedzyæ z ich wydaniem.
S¥DECKI URZ¥D PRACY
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00 tysiêcy z³otych – tak¹ kwotê uzyska³
S¹decki Urz¹d Pracy na kszta³cenie ustawiczne pracowników i pracodawców w wieku
co najmniej 45 lat. Œrodki te pochodz¹ z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego.
Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mo¿na sfinansowaæ kszta³cenie ustawiczne pracowników i pracodawcy
w postaci kursów i studiów podyplomowych oraz egzaminów
umo¿liwiaj¹cych nabycie umiejêtnoœci, kwalifikacji lub
uprawnieñ zawodowych. Mo¿na tak¿e sfinansowaæ badania
lekarskie i psychologiczne wymagane do podjêcia
kszta³cenia lub pracy zawodowej po ukoñczeniu kszta³cenia,
ubezpieczenie od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków
w zwi¹zku z kszta³ceniem, a nawet okreœlenie potrzeb
pracodawcy w zakresie kszta³cenia ustawicznego.
Pracodawca mo¿e otrzymaæ wsparcie w wysokoœci 80
proc. kosztów kszta³cenia na jednego uczestnika szkolenia
(nie wiêcej ni¿ 300 proc. przeciêtnego wynagrodzenia
w danym roku).
W przypadku mikroprzedsiêbiorstw wsparcie jest jeszcze
korzystniejsze i mo¿e wynieœæ nawet 100 proc. kosztów na
jednego uczestnika (i tak¿e nie wiêcej ni¿ 300 proc.
przeciêtnego wynagrodzenia).
Aby ubiegaæ siê wsparcie z KFS, wystarczy z³o¿yæ wniosek
znajduj¹cy siê na stronie internetowej S¹deckiego Urzêdu
Pracy www.sup.nowysacz.pl/dla_pracodawców. Wniosek

zawiera miêdzy innymi dane dotycz¹ce wysokoœci i harmonogramu wsparcia i uzasadnienie potrzeby kszta³cenia
ustawicznego przy uwzglêdnieniu potrzeb pracodawcy.
Pozyskane œrodki musz¹ byæ wydane w bie¿¹cym roku,
w przeciwnym wypadku SUP musi je zwróciæ. Szczegó³owych informacji udzielaj¹ doradcy klienta obs³uguj¹cy
pracodawców oraz specjaliœci ds. rozwoju zawodowego, tel.
18 442 91 10.
BONY DLA BEZROBOTNYCH
Do koñca 2014 r. S¹decki Urz¹d Pracy mo¿e przyznaæ:
• 62 osobom – bony sta¿owe,
• 10 osobom – bony zatrudnieniowe,
• 8 osobom – bony szkoleniowe,
• 5 osobom – bony na zasiedlenie.
Bony skierowane s¹ do bezrobotnych do 30. roku ¿ycia,
w szczególnoœci dla których ustalono II profil pomocy. Ich
realizacja musi wynikaæ z indywidualnego planu dzia³ania.
Informacje dotycz¹ce zasad realizacji bonów i formularze
wniosków znajduj¹ siê na stronie internetowej Urzêdu
www.sup.nowy/dla_bezrobotnych oraz w zak³adce “dokumenty do pobrania”. Formularze wniosków wydaj¹ tak¿e
doradcy klienta i Biuro Obs³ugi Klienta.
Dodatkowo urz¹d w ramach wygospodarowanych
oszczêdnoœci posiada œrodki dla 4 osób bezrobotnych na
podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej.
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Nie tylko szkolenia

W Polsce nieca³y jeden procent pracowników w wieku powy¿ej 45 lat podnosi swoje
kwalifikacje. To najgorszy wynik w Unii Europejskiej. Maj¹ temu zaradziæ nowe formy
organizacji szkoleñ, a zw³aszcza Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

NOWE FORMY WSPARCIA
W maju bie¿¹cego roku wraz z nowelizacj¹ ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wesz³o w ¿ycie sporo
nowych form wsparcia, zarówno dla bezrobotnych, jak i pracodawców. W szczególnoœci dotyczy to szkoleñ i wprowadzonych po
raz pierwszy form aktywizacji zawodowej - bonów. Zmieni³y siê
tak¿e zasady przyznawania pomocy de minimis. Zmiany dotycz¹
miêdzy innymi brak koniecznoœci badania sytuacji ekonomicznej
przedsiêbiorcy. - Nie trzeba ju¿ dawaæ nam stosu dokumentów,
które œwiadcz¹ o kondycji firmy - informowa³a zebranych
Stanis³awa Skwar³o, dyrektor SUP. Pomoc mo¿e otrzymaæ nawet
przedsiêbiorca bêd¹cy w trudnej sytuacji ekonomicznej.
Dyr. Skwar³o przypomnia³a, ¿e od 27 maja urzêdy pracy w Polsce
dzia³aj¹ wed³ug nieco zmodyfikowanych zasad organizacyjnych.
Pojawi³a siê funkcja doradcy klienta, zarówno indywidualnego,
pracuj¹cego z bezrobotnymi, jak i instytucjonalnego, kontaktuj¹cego siê na bie¿¹co z pracodawcami. Pojawi³o siê profilowanie
pomocy dla bezrobotnych, co skutkuje kierowaniem pomocy do
osób, dla których ustalono okreœlony profil pomocy (w wiêkszoœci drugi, bezrobotnych wymagaj¹cych wsparcia). Wiele programów
ma z góry okreœlon¹ efektywnoœæ zatrudnieniow¹ i kosztow¹, czyli
wymagan¹ liczbê uczestników, którzy podjêli zatrudnienie po
zakoñczeniu programu i koszt doprowadzenia do zatrudnienia. Ministerstwo pracy i polityki spo³ecznej przywi¹zuje ogromn¹ wagê
do efektywnoœci zatrudnieniowej i kosztowej, dlatego musimy
analizowaæ pañstwa oferty organizacji programów wsparcia pod
tym k¹tem - nie ukrywa³a dyr. Skwar³o.

korzystania z bonów nie przys³uguje - t³umaczy³a dyr. Skwar³o.
Bony adresowane s¹ do bezrobotnych do 30. roku ¿ycia i przyznawane na podstawie indywidualnego planu dzia³ania.
W tej chwili S¹decki Urz¹d Pracy dysponuje 62 bonami sta¿owymi
i 8 szkoleniowymi. - Nasi bezrobotni na pewno ju¿ siê do pañstwa
zg³aszaj¹ w poszukiwaniu miejsc sta¿owych - przypuszcza³a dyr.
Skwar³o.

“

K

ilkudziesiêciu pracodawców z Nowego S¹cza wziê³o
udzia³ w zorganizowanym przez S¹decki Urz¹d
Pracy spotkaniu, poœwiêconym nowym mo¿liwoœciom wsparcia (12 sierpnia). Najwiêcej miejsca poœwiêcono nowo utworzonemu Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu.

Chyba nie chodzi o to, ¿eby
pieni¹dze z Nowego S¹cza
wraca³y do Warszawy

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
Osobn¹ mo¿liwoœæ wsparcia stanowi Krajowy Fundusz Szkoleniowy. KFS przeznaczony jest na finansowanie dzia³añ na rzecz
kszta³cenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Œrodki
Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku bie¿¹cym i przysz³ym
w 80 procentach przeznacza siê na wsparcie kszta³cenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat.
- Zawnioskowa³am o 100 tys. z³ z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego. Jeœli ich nie wydamy w tym roku, to wróc¹ do
Warszawy, ale chyba nie o to chodzi, ¿eby pieni¹dze wraca³y z Nowego S¹cza do Warszawy - przekonywa³a dyr. Skwar³o. W tym
kontekœcie dyrektor SUP apelowa³a o jak najszybsze zainteresowanie siê szkoleniami w ramach tego programu. Wiêkszoœæ
form kszta³cenia rozpoczyna siê w paŸdzierniku, czasu nie jest
du¿o.

BONY

Z pomoc¹ œrodków z KFS mo¿na w bie¿¹cym roku przeszkoliæ
oko³o 70 osób. Szczegó³owych informacji na ten temat udziela
Dzia³ Us³ug Rynku Pracy SUP, tel. 18 442 9110.

Dyrektor SUP przypomnia³a tak¿e o nowej formie pomocy bonach. Ich istot¹ jest to, ¿e osoba bezrobotna dostaje do rêki
jeden z bonów - sta¿owy, szkoleniowy, zatrudnieniowy i na zasiedlenie i sama decyduje, jak go wykorzystaæ. Ma swobodê
w wyborze instytucji szkoleniowej, pracodawcy chêtnego do
organizacji sta¿u czy wyboru miejsca pracy i zamieszkania. Bony s¹
powi¹zane z deklaracj¹ zatrudnienia skierowanego bezrobotnego
na okreœlony czas. W przypadku bonu szkoleniowego wymagane
jest uprawdopodobnienie przez bezrobotnego zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej lub dzia³alnoœci gospodarczej. - Czêœæ
odpowiedzialnoœci za aktywizacjê zosta³a przerzucona na osoby
bezrobotne. Kto przychodzi tylko po ubezpieczenie zdrowotne, ten
dla tego zostanie ustalony III profil pomocy, gdzie prawo do

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mo¿na sfinansowaæ
przede wszystkim kszta³cenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w postaci kursów i studiów podyplomowych oraz
egzaminów umo¿liwiaj¹cych nabycie umiejêtnoœci, kwalifikacji lub
uprawnieñ zawodowych. Mo¿na tak¿e sfinansowaæ badania
lekarskie i psychologiczne wymagane do podjêcia kszta³cenia lub
pracy zawodowej po ukoñczeniu kszta³cenia, ubezpieczenie od
nastêpstw nieszczêœliwych wypadków w zwi¹zku z kszta³ceniem,
a nawet okreœlenie potrzeb pracodawcy w zakresie kszta³cenia
ustawicznego. W skali kraju Fundusz dysponuje 40 mln z³otych
w roku bie¿¹cym i 200 mln w roku przysz³ym. Jest o co walczyæ.
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UMOWY TRÓJSTRONNE
Krajowy Fundusz Szkoleniowy to niejedyna forma wsparcia dla
zainteresowanych szkoleniem ustawicznym. Szkolenia osób
bezrobotnych mo¿na tak¿e zorganizowaæ w ramach umów
trójstronnych, zawieranych pomiêdzy starost¹ (w praktyce
dzia³aj¹cym w jego imieniu urzêdem pracy), pracodawc¹ i instytucj¹ szkoleniow¹. Urz¹d pracy bierze na siebie koszty tego
szkolenia.
Jak to siê odbywa? Pracodawca zainteresowany szkoleniem
w ramach umowy trójstronnej sk³ada wniosek (dostêpny na stronie
internetowej SUP www.sup.nowysacz.pl/dla_pracodawców),
w którym okreœla zakres po¿¹danego poziomu wiedzy i wykszta³cenia lub kwalifikacji kandydatów na szkolenie oraz zakres
uprawnieñ i kwalifikacji uzyskanych w efekcie szkolenia. Urz¹d
Pracy przeprowadza rekrutacjê opieraj¹c siê na tych wymaganiach
- w tym roku oferta wsparcia w ramach umów trójstronnych
adresowana jest do bezrobotnych do 30. roku ¿ycia. Umowa musi
zawieraæ zobowi¹zanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnych
skierowanych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesiêcy w trakcie lub po ukoñczeniu szkolenia.
W tym roku S¹decki Urz¹d Pracy zrealizuje pilota¿owo 5 szkoleñ
w ramach umów trójstronnych. Jeœli bêdzie zapotrzebowanie,
w przysz³ym roku bêdzie ich wiêcej, podobnie jak innych nowych
form wsparcia, np. œwiadczeñ aktywizacyjnych czy telepracy dla
rodziców powracaj¹cych do zatrudnienia po przerwie na
wychowanie dziecka. Pracodawcy mog¹ siê tak¿e ubiegaæ o po¿yczki na utworzeni stanowiska pracy. - Dlatego tak wa¿ne jest
okreœlenie pañstwa potrzeb - przekonywa³a dyr. Skwar³o.
Odpowiednia ankieta znajduje siê na stronie internetowej SUP.

Uczestnicy spotkania

DLA III PROFILU
Korzystanie z nowych form pomocy zastrze¿one jest dla
okreœlonych grup bezrobotnych. Przede wszystkim musi byæ dla
wiêkszoœci z nich ustalony II profil pomocy (bezrobotni wymagaj¹cy wsparcia). Co w taki razie dla profilu III, bezrobotnych
w najtrudniejszej sytuacji, oddalonych od rynku pracy? - III profil
bêdzie móg³ skorzystaæ prawie ze wszystkich form pomocy w ramach programu specjalnego, i to jeszcze w tym roku - poinformowa³a zebranych Sylwia Lachowska, zastêpca kierownika
Dzia³u Programów Rynku Pracy SUP. W przysz³ym roku dla III
profilu przygotowywany jest Program Aktywizacja i Integracja,
realizowany wspólnie z Miejskim Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej
w Nowym S¹czu. - Zmieni³a siê ustawa o pomocy spo³ecznej i osoba, która nie bêdzie wspó³pracowa³a z MOPS-em, nie otrzyma
pomocy - przypomnieli obecni na spotkaniu przedstawiciele
Oœrodka.
Nowe formy wsparcia zdominowa³y spotkanie, ale SUP dysponuje jeszcze innymi programami. - Mo¿na jeszcze sk³adaæ
wnioski o sta¿ w ramach projektu systemowego PO KL “Samozatrudnienie Umiejêtnoœci Praca”, mamy jeszcze 10 sta¿y poinformowa³a Sylwia Lachowska. W ramach tego projektu istnieje
miêdzy innymi mo¿liwoœæ wsparcia dla osób zwalnianych z systemu
oœwiaty, o czym niedawno w Nowym S¹czu by³o bardzo g³oœno. - To
niekoniecznie musz¹ byæ nauczyciele - doda³a Sylwia Lachowska.

Dyr. Skwar³o odpowiada³a na pytania i w¹tpliwoœci

Istotnym novum w organizacji programów organizacji szkoleñ
jest rozpatrywanie wniosków w kolejnoœci zg³oszeñ na zasadzie
“kto pierwszy, ten lepszy”. Urz¹d ma na rozpatrzenie wniosku 30
dni. Wnioskodawca musi pamiêtaæ o skompletowaniu dokumentacji, na uzupe³nienie brakuj¹cych dokumentów ma 7 dni.
O zasadnoœci szkoleñ dla osób w wieku powy¿ej 45 lat przekonuj¹
dane liczbowe. - Tylko 0,8 proc. pracowników w wieku 45+ podnosi
swoje kwalifikacje zawodowe. To najgorszy wynik w Unii Europejskiej - przypomnia³a Stanis³awa Skwar³o.

Temat pomocy dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
podtrzyma³a dyr. Skwar³o. - W Nowym S¹czu obszar biedy i dysproporcji w dochodach jest bardzo zauwa¿alny - powiedzia³a. Dlatego w naszym mieœcie bardzo potrzebna jest spó³dzielnia
socjalna osób prawnych, gdzie mogliby znaleŸæ zatrudnienie tacy
bezrobotni. Mog¹ j¹ stworzyæ w³aœnie przedsiêbiorcy - przekonywa³a dyr. Skwar³o. - Liczy siê przecie¿ tak¿e spo³eczna
odpowiedzialnoœæ biznesu - doda³a.
Dyrektor SUP podkreœli³a wagê, jak¹ instytucja przywi¹zuje do
utrzymywania dobrych kontaktów z pracodawcami. - Jesteœcie
pañstwo naszymi podstawowymi klientami, bez których nie
moglibyœmy aktywizowaæ naszego drugiego podstawowego
klienta, bezrobotnych naprawdê zainteresowanych poszukiwaniem
pracy - podsumowa³a dyrektor Skwar³o.
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PROJEKTY SUP

ECDL - to warto mieæ
Literki “ECDL” w CV zawsze wygl¹daj¹ dobrze. Choæby z tego powodu warto wzi¹æ udzia³ w szkoleniu prowadz¹cym
do uzyskania tego certyfikatu. Tym bardziej, ¿e jest bezp³atne.

S

¹ jeszcze wolne miejsca na szkoleniu dla osób
chc¹cych podwy¿szyæ swoje kompetencje
informatyczne. S¹decki Urz¹d Pracy w³aœnie
z myœl¹ o takich osobach realizuje projekt “Eumiejêtnoœci”.
W projekcie mog¹ uczestniczyæ osoby bezrobotne zarejestrowane w SUP w Nowym S¹czu, w wieku 25-64 lata,
z wykszta³ceniem co najwy¿ej œrednim, które chc¹ podnosiæ
swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie kompetencji ICT.
Realizacja projektu rozpoczê³a siê 1 czerwca bie¿¹cego
roku i potrwa do koñca 2014 r. Projekt zaplanowano dla 70
osób. Projekt nie przewiduje wyp³aty stypendiów
szkoleniowych z tytu³u odbywania szkoleñ.

- podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych,
- u¿ytkowanie komputerów i zarz¹dzanie plikami,
- przetwarzanie tekstów,
- arkusze kalkulacyjne,
- u¿ytkowanie baz danych,
- grafika mened¿erska i prezentacyjna,
- przegl¹danie stron internetowych i komunikacja.
Szkolenia bêd¹ odbywa³y siê na terenie Nowego S¹cza,
w grupach 10-osobowych. Po ukoñczeniu szkolenia uczestnicy projektu bêd¹ mieli mo¿liwoœæ przyst¹pienia do
egzaminów ECDL START (4 modu³y) lub ECDL CORE (7
modu³ów).
Nabór do projektu prowadzony jest w sposób ci¹g³y od
czerwca do listopada 2014 r.
Osoby zainteresowane
udzia³em w projekcie wype³niaj¹ formularz zg³oszeniowy,
a nastêpnie (po zakwalifikowaniu do projektu) deklaracjê
uczestnictwa i umowê uczestnictwa w szkoleniu. W projekcie nie mog¹ braæ udzia³u osoby z wy¿szym
wykszta³ceniem.
W projekcie mog¹ uczestniczyæ osoby, które bra³y wczeœniej udzia³ w innym projekcie PO KL, na przyk³ad
w realizowanym przez S¹decki Urz¹d Pracy projekcie
systemowym “Samozatrudnienie Umiejêtnoœci Praca”.
Do udzia³u w projekcie zapraszamy w szczególnoœci mê¿czyzn.

Uczestnicy projektu skorzystaj¹ z jednego z dwóch szkoleñ
komputerowych. Obydwa prowadz¹ do uzyskania
Europejskiego Certyfikatu Umiejêtnoœci Komputerowych:
· ECDL START (5 edycji w okresie VII-XI 2014 r. ³¹cznie dla
50 osób, 48 godz./edycjê) w ramach którego przewidziano 4
modu³y:
- u¿ytkowanie komputerów i zarz¹dzanie plikami,
- przetwarzanie tekstów,
- arkusze kalkulacyjne,
- przegl¹danie stron internetowych i komunikacja,
· ECDL CORE (2 edycje w okresie IX-XI 2014 r. dla ³¹cznie
20 osób, 88 godz./edycjê) w ramach którego przewidziano
7 modu³ów:

Przyjmowanie formularzy zg³oszeniowych odbywa siê
w pok. 306 (III piêtro) S¹deckiego Urzêdu Pracy

Dodatkowe informacje:
S¹decki Urz¹d Pracy, ul. Wêgierska 146, pok. 306
tel. 18 442 91 10, wew. 334, 296
e-mail: msopata@sup.nowysacz.pl
www.projekty.sup.nowysacz.pl
Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Poddzia³anie 9.6.2 Podwy¿szanie
kompetencji osób doros³ych w zakresie ICT i znajomoœci jêzyków
obcych.

AKTYWIZACJA RYNKU PRACY

S¥DECKI URZ¥D PRACY
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Reintegracja i praca

Czy ludzie zagro¿eni wykluczeniem spo³ecznym mog¹ szukaæ pracy za granic¹?
A dlaczego nie? Œwiat siê zmienia, a bezrobotni s¹ coraz bardziej mobilni. Trzeba im to
tylko u³atwiæ.

Z

akoñczy³a siê rekrutacja do projektu „Reintegracja
w partnerstwie z przedsiêbiorc¹”, realizowanego na
podstawie porozumienia pomiêdzy Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Przedsiêbiorczoœci i Inicjatyw
Lokalnych Stopil w Nowym S¹czu, Miejskim Oœrodkiem
Pomocy Spo³ecznej w Nowym S¹czu oraz S¹deckim
Urzêdem Pracy.
G³ównym celem projektu jest aktywizacja spo³eczna i zawodowa
20 osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym. Uczestnicy
projektu musz¹ byæ zarejestrowani jako bezrobotni i pochodziæ
z rodzin o poziomie dochodów nieprzekraczaj¹cych minimum
socjalnego. Zagro¿enie wykluczeniem spo³ecznym, jakie zdiagnozowano u tych osób, ma swoje Ÿród³o w pozostawaniu osob¹
d³ugotrwale bezrobotn¹, niepe³nosprawn¹ lub dotkniêt¹ bezrobociem pokoleniowym.

Andrzej Muzyk

Projekt przewiduje miêdzy
innymi:
· zajêcia z zakresu reintegracji
spo³ecznej (z psychologiem
i pedagogiem), w ramach
których bêdzie realizowany
miêdzy innymi program nauki
jêzyka niemieckiego lub angielskiego;
· opracowanie i realizacjê Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego;
· zajêcia z zakresu reintegracji
zawodowej, w ramach których
odbêd¹ siê warsztaty:
- opieki nad osobami starszymi
- krawiecki
- rzemios³a artystycznego i florystyki
- komputerowy.

nów Dzia³ania, podpisanie kontraktów socjalnych z uczestnikami
projektu, pomoc w za³o¿eniu w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej lub
spó³dzielni socjalnej, prace spo³ecznie u¿yteczne i poœrednictwo
pracy. Autorzy projektu nie wykluczaj¹, ¿e niektórzy z uczestników
mog¹ szukaæ pracy za granic¹, st¹d wspomniany angielski i niemiecki. A dlaczego nie? - Dziœ trzeba inaczej traktowaæ projekty
aktywizacji. Coraz wiêcej osób potrzebuje wyzwolenia inicjatywy,
wszystko jest dynamiczne, a ludzie s¹ mobilni - podkreœla Andrzej
Muzyk, prezes Stowarzyszenia STOPIL.
Œcie¿ka aktywizacji wygl¹da nastêpuj¹co: najpierw zatrudnienie
socjalne w Centrum Integracji Spo³ecznej STOPIL, a nastêpnie na
otwartym rynku pracy w ramach zatrudnienia wspieranego,
subsydiowanego albo (najlepiej!) niesubsydiowanego.
Zadaniem SUP jest otoczenie uczestników projektu opiek¹
doradców zawodowych i przygotowanie indywidualnych planów
dzia³ania. Uczestnicy przez ca³y okres trwania projektu bêd¹
otrzymywaæ œwiadczenia integracyjne.
O projekcie pisaliœmy obszernie w numerze majowym
S¹deckiego Rynku Pracy. Przypomnijmy, ¿e projekt jest realizowany w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej
„Aktywne Formy Przeciwdzia³ania Wykluczeniu Spo³ecznemu” „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej i Powiatowego Urzêdu Pracy w realizacji kontraktów
socjalnych” i otrzyma³ 75 tys. z³ ministerialnego dofinansowania.
Wszystkie koszty przekrocz¹ 100 tys. z³otych. Realizacja projektu
rozpoczê³a siê 1 sierpnia, a zakoñczy w paŸdzierniku przysz³ego
roku.

Uczestnicy uzyskaj¹ w warsztatach STOPIL-u okreœlone
kwalifikacje zawodowe. I nie tylko: celem projektu jest w równej
mierze aktywizacja zawodowa, jak i odbudowanie kompetencji
spo³ecznych pracownika. Uczestnicy uzyskaj¹ wspomniane
kompetencje nie tylko w warsztatach, ale i u przedsiêbiorców bezpoœrednio na wyznaczonym stanowisku pracy.
W³aœnie to odró¿nia projekt od innych - wykorzystanie potencja³u
szkoleniowego i zatrudnieniowego lokalnych przedsiêbiorców
i firm. Projekt zak³ada, ¿e istotnym elementem procesu reintegracji
bêdzie przestrzeganie czasu i dyscypliny pracy.
Na przysz³y rok zaplanowano opracowanie Indywidualnych Pla-

STOPIL - warsztat krawiecki
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BEZROBOCIE W NOWYM S¥CZU

Lepiej ni¿ rok temu

Bezrobocie rejestrowane w Nowym S¹czu w lipcu nieznacznie wzros³o, ale
nadal jest o wiele ni¿sze ni¿ rok temu.
LICZBA BEZROBOTNYCH

L

iczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w S¹deckim Urzêdzie Pracy w lipcu nieznacznie wzros³a.
Przyczyn¹ by³a wiêksza liczba rejestracji absolwentów szkó³ i uczelni oraz wygasanie pó³rocznych umów
czasowych.
4 397 - tyle osób bezrobotnych znajdowa³o siê w ewidencji
S¹deckiego Urzêdu Pracy wed³ug stanu na koniec lipca 2014 roku.
Liczba bezrobotnych wzros³a w stosunku do poprzedniego miesi¹ca o 41 osób.
Wzrost liczby zarejestrowanych spowodowany by³ przede wszystkim nap³ywem tegorocznych absolwentów uczelni i szkó³ oraz wygasaniem wraz z up³ywem pó³rocza 6-miesiêcznych umów
o pracê. Mimo niewielkiego wzrostu liczba bezrobotnych jest o 636
osób ni¿sza ni¿ w analogicznym okresie ubieg³ego roku.
LICZBA BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH - SUP

osoby bezrobotne do 25. i powy¿ej 50. roku ¿ycia, bez kwalifikacji
zawodowych, doœwiadczenia zawodowego i wykszta³cenia
œredniego oraz bezrobotne d³ugotrwale i niepe³nosprawne. W S¹deckim Urzêdzie Pracy najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ bezrobotni
d³ugotrwale (2448 osób, 55,6 proc. ogó³u zarejestrowanych).
Bezrobotny d³ugotrwale to bezrobotny pozostaj¹cy w rejestrze
powiatowego urzêdu pracy ³¹cznie przez okres ponad 12 miesiêcy
w okresie ostatnich 2 lat, z wy³¹czeniem okresów odbywania sta¿u
i przygotowania zawodowego doros³ych.
W grupie bezrobotnych d³ugotrwale zanotowano najwiêkszy
wzrost procentowy w stosunku do analogicznego okresu ubieg³ego
roku - o 7,8 punktu proc. Najwiêcej d³ugotrwale bezrobotnych
zalicza siê do przedzia³u wiekowego 25 - 34 lata i legitymuje siê
wykszta³ceniem zasadniczym zawodowym. Bardzo liczna jest
równie¿ grupa bezrobotnych w wieku 50+. W koñcu lipca stanowili
oni 23,3 proc. ogó³u zarejestrowanych. Co ciekawe, ponad 1/3
bezrobotnych w wieku powy¿ej 50 lat posiada³a sta¿ pracy od 20 do
30 lat. Jak widaæ, doœwiadczenie nie zawsze ma znaczenie na rynku
pracy.
Najwiêkszy spadek w stosunku do analogicznego okresu roku
ubieg³ego (o 2,9 punktu proc.), zanotowano w grupie osób
bezrobotnych do 25. roku ¿ycia. Z kolei ta grupa legitymowa³a siê
œladowym sta¿em pracy, a mimo to 1/3 spoœród osób, które w lipcu
zosta³y wy³¹czone z ewidencji, znalaz³o pracê. Brak doœwiadczenia
zawodowego nie przekreœla wiêc szans na wolnym rynku.

W lipcu z ewidencji wy³¹czono 490 osób, o 177 mniej ni¿ w poprzednim miesi¹cu. Przyczyny wy³¹czeñ by³y identyczne jak w czerwcu: najwiêcej (226 osób) wy³¹czono z powodu podjêcia pracy
(w tym 210 osób podjê³o pracê niesubsydiowan¹). 160 osób nie
potwierdzi³o gotowoœci do podjêcia zatrudnienia, 30 dobrowolnie
zrezygnowa³o ze statusu osoby bezrobotnej. Inne przyczyny maj¹
niewielkie znacznie.
16 osób wy³¹czono z powodu podjêcia pracy subsydiowanej,
z udzia³em œrodków z Funduszu Pracy. 12 osób w lipcu rozpoczê³o
sta¿ zawodowy u pracodawcy. £¹cznie wed³ug stanu na koniec
lipca w programach aktywizacji zawodowej uczestniczy³o 648
osób (zob. tabelê na s.).
Liczba osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku
pracy utrzyma³a siê na proporcjonalnie podobnym poziomie jak
w czerwcu (88,1 proc. ogó³u zarejestrowanych). Przypomnijmy, ¿e
osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy to miêdzy innymi

Prawo do zasi³ku mia³o w koñcu lipca 616 osób, czyli 12,5 proc.
ogó³u zarejestrowanych - o 1,1 punktu proc. mniej ni¿ miesi¹c
wczeœniej. Odsetek uprawnionych do tego œwiadczenia spad³ do
bardzo niskiego poziomu. Prawo do zasi³ku maj¹ (w najwiêkszym
skrócie) bezrobotni, dla których nie ma propozycji pracy, sta¿u,
przygotowania zawodowego doros³ych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz którzy w okresie 18 miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ zarejestrowania, ³¹cznie przez co najmniej 365 dni byli zatrudnienie i osi¹gali wynagrodzenie w kwocie
co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracê, od którego
istnieje obowi¹zek op³acania sk³adki na Fundusz Pracy.
W S¹deckim Urzêdzie Pracy rejestruj¹ siê tak¿e osoby poszukuj¹ce pracy. W koñcu lipca by³o ich w ewidencji 229. Mog¹ to
byæ osoby bezrobotne zarejestrowane w innych urzêdach lub
zatrudnione, które poszukuj¹ innej pracy. Status poszukuj¹cego
pracy uprawnia korzystania z us³ug rynku pracy, czyli poœrednictwa
pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleñ (tylko dla osób w wieku
45+).
Liczba ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zg³oszonych
do SUP w lipcu wynios³a 122 (w tym 33 oferty pracy subsydiowanej) i by³a o 22 wy¿sza ni¿ w poprzednim miesi¹cu. W ci¹gu
miesi¹ca nie nap³ynê³y zg³oszenia o wiêkszych zwolnieniach grupowych.

9

STATYSTYKA BEZROBOCIA

S¹decki Rynek Pracy sierpieñ 2014

STOPA BEZROBOCIA W NOWYM S¥CZU
Stopa bezrobocia rejestrowanego w mieœcie Nowym S¹czu
w dalszym ci¹gu utrzymuje poni¿ej 10 punktów procentowych.
W koñcu lipca wskaŸnik ten, liczony jako procentowy udzia³ liczby
bezrobotnych zarejestrowanych w urzêdach pracy w liczbie
ludnoœci cywilnej aktywnej zawodowo (metodologia GUS) wyniós³
9,9 proc. Oznacza to minimalny (o 0,1 punktu proc. wzrost
w porównaniu do stanu z koñca czerwca. W analogicznym okresie
ubieg³ego roku stopa bezrobocia w Nowym S¹czu by³a o 1,1
punktu proc. wy¿sza (wynosi³a 11 proc.) Jak pokazuje wykres,
stopa bezrobocia w mieœcie Nowym S¹czu utrzymuje siê na sta³ym,
relatywnie niskim poziomie.
STOPA BEZROBOCIA W NOWYM S¥CZU (%)

ród³o: GUS

DANE PODSTAWOWE

Stan bezrobocia w m. Nowym S¹czu
lipiec 2014 - dane podstawowe
Liczba zarejestrowanych w koñcu miesi¹ca
- w tym w szczególnej sytuacji
na rynku pracy

W lipcu wp³yw na poziom bezrobocia mia³ sezon w pracach
rolnych i w budownictwie, nie tylko zreszt¹ w kraju. W powiatach
charakteryzuj¹cych siê du¿¹ migracj¹ zarobkow¹ zaobserwowano
znacz¹cy spadek stopy bezrobocia (w nowos¹deckim - o pó³ punktu
proc., w gorlickim o 0,4 punktu proc.). Mimo spadku stopa
bezrobocia w tych powiatach jest nadal bardzo wysoka,
odpowiednio 15,1 i 12,5 proc. Najwy¿sz¹ stopê bezrobocia
tradycyjnie notujemy w powiecie limanowskim (16,6 proc., bez
zmian w stosunku do czerwca).
“Migracyjnym” powiatem jest tak¿e nowotarski, tam równie¿
stopa bezrobocia spad³a w lipcu i pó³ punktu proc. Jesieni¹, po
powrotach z prac sezonowych, mo¿na siê spodziewaæ wzrostu
wskaŸnika.
Liderem, jeœli chodzi o poziom zatrudnienia w Ma³opolsce ca³y
czas pozostaje miasto Kraków. Stopa bezrobocia w koñcu lipca
wynios³a tam 5,6 proc. (bez zmian w stosunku do czerwca).
Porównywalny z Nowym S¹czem pod wzglêdem potencja³u
gospodarczego i infrastrukturalnego Tarnów zanotowa³ stopê
bezrobocia na poziomie 9,4 proc. To równie¿ region charakteryzuj¹cy siê du¿¹ migracj¹ zarobkow¹ w sezonie letnim. Miasto
Nowy S¹cz charakteryzuje siê w ostatnich miesi¹cach ma³ymi
wahaniami wskaŸnika - i oby tak zosta³o.

- 3877

Liczba zarejestrowanych w miesi¹cu
w tym:
- poprzednio pracuj¹ce
- dotychczas niepracuj¹ce

- 415
- 116

Z prawem do zasi³ku

- 550

Wy³¹czenia z ewidencji
w tym z powodu:
- podjêcia pracy niesubsubsydiowanej

- 490

- podjêcia pracy subsydiowanej
w tym:
- prac interwencyjnych
- robót publicznych
- podjêcia dzia³. gospodarczej
- wypos. stanowiska pracy

Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu jest w dalszym ci¹gu najni¿sza w podregionie nowos¹deckim, obejmuj¹cym teren
by³ego województwa nowos¹deckiego. Jest te¿ o 0,3 punktu proc.
ni¿sza ni¿ w Ma³opolsce i o 2 punkty proc. ni¿sza ni¿ w kraju.

- 4397

- 531

- 210
- 16
-

1
5
5
5

Rozpoczêcie szkolenia

-

2

Rozpoczêcie sta¿u

- 12

Dodatki aktywizacyjne wyp³acone

- 61

PROGRAMY AKTYWIZACJI

LICZBA BEZROBOTNYCH UCZESTNICZ¥CYCH
W PROGRAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
stan w koñcu lipca 2014 r.
sta¿e zawodowe

- 293

w³asna dzia³alnoœæ gospodarcza

- 185

prace interwencyjne

- 55

wyposa¿enie stanowiska pracy

- 89

roboty publiczne

- 17

prace spo³ecznie u¿yteczne

-

Razem

9

- 648
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BEZROBOCIE W POLSCE

Niemcy, Malta i my
- Tylko trzem krajom uda³o siê w czasie kryzysu obni¿yæ bezrobocie. To Niemcy, Malta i...
Polska - przekonuje W³adys³aw Kosiniak - Kamysz, minister pracy i polityki spo³ecznej.
BEZROBOCIE W POLSCE

W

koñcu lipca po raz kolejny zanotowano spadek
liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia informuje Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo³ecznej.
W lipcu liczba bezrobotnych wynios³a 1879,5 tys., czyli o 33,1
tys. mniej ni¿ w czerwcu bie¿¹cego roku.
Stopa bezrobocia w lipcu wynios³a 11,9 proc. i w porównaniu do
czerwca bie¿¹cego roku spad³a o 0,1 punktu procentowego.
- Malej¹ce bezrobocie jest potwierdzeniem utrzymuj¹cego siê od
dwóch lat trendu. Od pocz¹tku roku liczba bezrobotnych maleje
z miesi¹ca na miesi¹c. Liczba bezrobotnych na koniec lipca
bie¿¹cego roku by³a o ponad 200 tys. osób ni¿sza ni¿ przed rokiem
(spadek o 10,2 proc.) - przekonuje Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo³ecznej.
Spadek bezrobocia zarejestrowano w 15 województwach, najsilniej bezrobocie spad³o w województwie warmiñsko-mazurskim
i zachodniopomorskim (o 0,4 punktu procentowego).
W lipcu pracodawcy zg³osili do urzêdów pracy 95,7 tys. wolnych
miejsc pracy, czyli o 12,2 proc. wiêcej w stosunku do czerwca
bie¿¹cego roku.
Stopa bezrobocia w latach 2007 - 2014 wzros³a w ca³ej Unii
Europejskiej. Jedynie w Polsce, w Niemczech i na Malcie
odnotowano spadek bezrobocia - wynika z danych europejskiego
urzêdu statystycznego Eurostat.
Kryzys gospodarczy silnie odczuli pracownicy w ca³ej Unii
Europejskiej. Z najnowszych danych europejskiego urzêdu
statystycznego Eurostat wynika, ¿e na koniec czerwca 2014 roku
bez pracy by³o ponad 25 mln Europejczyków. W latach 2007 - 2014
stopa bezrobocia w UE zwiêkszy³a siê z 7,2 proc. do 10,2 proc. To
wzrost a¿ o 3 pkt. proc.
- Jedynie trzem krajom uda³o siê w czasie kryzysu obni¿yæ
bezrobocie. To Polska, Niemcy i Malta - mówi W³adys³aw KosiniakKamysz, minister pracy i polityki spo³ecznej. We wszystkich
pozosta³ych krajach stopa bezrobocia w latach 2007 - 2014
wzros³a. Najbardziej sytuacja na rynku pracy pogorszy³a siê
w Grecji. Bezrobocie wzros³o tam z 8 proc. do 27 proc., czyli a¿ o 19
pkt proc. Tylko nieco lepsza sytuacja by³a w Hiszpanii, gdzie wzrost
wyniós³ 16 pkt. proc. - z 8 proc. do 24 proc.
Jeszcze w 2007 roku Polska by³a, obok S³owacji, krajem
o najwy¿szej stopie bezrobocia w ca³ej Unii Europejskiej. Od
tamtego czasu, pomimo kryzysu gospodarczego w ca³ej Europie,

Polsce uda³o siê obni¿yæ stopê bezrobocia poni¿ej œredniej UE.
W czerwcu 2014 roku wynios³a ona w Polsce 9,5 proc., a œrednia UE
to 10,2 proc.
Polska dobrze wypada na tle ca³ej UE tak¿e gdy przyjrzymy siê
wskaŸnikom zatrudnienia. W latach 2007-2013 zatrudnienie
w Polsce wzros³o z 62,7 proc. do 64,9 proc. - czyli o 2,2 pkt. proc. To trzeci najlepszy wynik w ca³ej Unii Europejskiej. Wy¿szy wzrost
zanotowa³y jedynie Niemcy i Malta. W tyle za Polsk¹ znalaz³y siê
Austria i Szwajcaria, a tak¿e Wêgry i Czechy - mówi minister
Kosiniak - Kamysz.
W pozosta³ych krajach UE zatrudnienie zmniejszy³o siê œrednio
o 1,4 pkt. proc. Najmocniej kryzys uderzy³ w rynki pracy Grecji
i Hiszpanii, gdzie wskaŸnik zatrudnienia spad³ o ponad 10 pkt. proc.
ród³o: www.mpips.gov.pl

STOPA BEZROBOCIA W UE

10,2 proc. - tyle wynios³a wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w 28 krajach UE
w koñcu czerwca 2014 r., o 0,1 punktu procentowego mniej w porównaniu ze stanem z koñca maja br. Bezrobocie w strefie euro wynios³o
11,5 proc., tak¿e o 0,1 punktu procentowego mniej
w porównaniu do poprzedniego miesi¹ca. Mimo niewielkiej
poprawy bez pracy w 28 krajach Unii Europejskiej jest ponad 25
mln osób (z tego 18,5 mln w strefie euro). Najni¿sz¹ stopê
bezrobocia nadal notuje Austria (5,0 proc.) i Niemcy (5,1 proc.);
najgorzej jest w Grecji (27,2 proc.) i Hiszpanii (24,5 proc.).
Poziom bezrobocia w Polsce wg metodologii Eurostatu - 9,5
proc. (spadek o 0,1 punktu proc.).
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Kto pyta, nie b³¹dzi

Ta kolumna zawiera odpowiedzi na czêsto zadawane pytania w telefonach i mailach do
Biura Obs³ugi Klienta. Najwiêcej z nich tradycyjnie dotyczy sta¿y i prawa do zasi³ku.
Mam u siebie sta¿ystê, który moim zdaniem nie bardzo
siê nadaje do mojej firmy. Co mi grozi, jeœli go nie
zatrudniê po sta¿u?
Zastrze¿enia do sposobu odbywania sta¿u pracodawca zgodnie
z zawart¹ umow¹ zg³asza w trakcie odbywania sta¿u. W przypadku
niewywi¹zania siê z deklaracji zatrudnienia S¹decki Urz¹d Pracy nie
zawrze kolejnej umowy z tym pracodawc¹.
Czy w ramach bonu sta¿owego mogê liczyæ na zwrot
kosztów przejazdu?
Tak, przepisy przewiduj¹ zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca
odbywania sta¿u w formie rycza³tu do wysokoœci 600 z³,
wyp³acanego bezrobotnemu w miesiêcznych transzach w wysokoœci 100 z³, ³¹cznie ze stypendium. Przypomnê, ¿e stypendium
sta¿owe wynosi 120 proc. kwoty zasi³ku, czyli obecnie 997,40 z³
brutto.
Jestem osob¹ bezrobotn¹ do 30. roku ¿ycia. Czy takim
bezrobotnym sta¿ nale¿y siê z automatu?
Nie, organizacja programu sta¿y uzale¿niona jest od posiadania
œrodków na jego realizacjê i od ustalonego profilu pomocy. Ze
sta¿y, zarówno na podstawie bonów sta¿owych jak i “tradycyjnych”, mog¹ skorzystaæ osoby bezrobotne, dla których
w szczególnoœci ustalono tzw. II profil pomocy. Obecnie Urz¹d
dysponuje bonami sta¿owymi w³aœnie dla osób bezrobotnych w
wieku do 30. roku ¿ycia. Szczegó³owych informacji udzielaj¹
doradcy klienta i Biuro Obs³ugi Klienta, tel. 18 442 91 10.
Dokumenty do pobrania znajduj¹ siê na naszej stronie internetowej
www.sup.nowysacz.pl/dla_bezrobotnych.
Jestem pracownikiem w wieku 50+. Pracodawca
wspomina³, ¿e Urz¹d mo¿e mi sfinansowaæ szkolenie. To
prawda? Nie jestem bezrobotny.
Prawda, S¹decki Urz¹d Pracy dysponuje œrodkami z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego na kszta³cenie pracowników i pracodawców w wieku powy¿ej 45. Pañski pracodawca powinien
zajrzeæ na nasz¹ stronê www.sup.nowysacz.pl/dla_pracodawców
i pobraæ stamt¹d wymagany wniosek. Szczegó³owych informacji
udzielaj¹ doradcy klienta obs³uguj¹cy pracodawców oraz
specjaliœci ds. rozwoju zawodowego, tel. 18 442 91 10.
Nasza firma siê koñczy, chcê rozwi¹zaæ umowê o pracê
za porozumieniem stron i przejœæ na zasi³ek. Jaki zasi³ek
dostanê (mam 55 lat i 30 lat pracy jako kierowca)?
W takiej sytuacji prawo do zasi³ku przys³ugiwa³oby Panu nie od
razu, ale po 90 dniach. Wysokoœæ zasi³ku wynosi 120 proc. kwoty
zasi³ku podstawowego, czyli 997,40 z³ miesiêcznie w okresie
pierwszych trzech miesiêcy posiadania prawa do zasi³ku i 783,20 z³
miesiêcznie w okresie kolejnych miesiêcy posiadania prawa do
zasi³ku. Okres pobierania zasi³ku dla osób powy¿ej 50. roku ¿ycia
wynosi 365 dni, z odliczeniem wspomnianych 90 dni.

Chcê siê ubiegaæ o bon szkoleniowy. Czy muszê mieæ
zagwarantowan¹ pracê po szkoleniu?
Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego nastêpuje na
podstawie uprawdopodobnienia podjêcia zatrudnienia. Bon szkoleniowy jest œciœle powi¹zany z prawdopodobieñstwem podjêcia
pracy po szkoleniu.
Czy w czasie odbywania sta¿u przys³uguje mi ubezpieczenie emerytalne?
Tak, w czasie odbywania sta¿u przys³uguje osobie bezrobotnej
ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.
Pracodawca chce mi zamieniæ umowê o pracê na umowê
o dzie³o. Czy mo¿e to zrobiæ? Pracujê przy robotach
ogrodniczych.
Pracodawca niczego nie mo¿e zmieniæ bez Pañskiej zgody, a tym
bardziej zamieniæ umowy o pracê na umowê o dzie³o. Ani zmuszaæ
Pana do tego. Z pytania wynika, ¿e Pañska praca wykonywana jest
w okreœlonym miejscu i czasie i zapewne pod nadzorem pracodawcy, wiêc mo¿e byæ wykonywana wy³¹cznie na zasadzie
umowy o pracê. Umowa o dzie³o to tzw. umowa rezultatu, gdzie
liczy siê efekt koñcowy, a nie wykonywanie jakiejœ pracy. To tylko
ogólne wskazówki, urzêdy pracy w zasadzie siê t¹ problematyk¹ nie
zajmuj¹, radzê skonsultowaæ siê z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy przy
ul. D³ugosza 73, pok. 23. Jest te¿ infolinia (niestety, p³atna)
801002055.
Zarejestrowa³em siê jako bezrobotny w okresie zawieszenia wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej. Czy mam
prawo do zasi³ku?
Tak, po okresie 90 dni.
M¹¿ podj¹³ pracê we Francji. Czy mogê to zg³osiæ zamiast
niego?
Tak, osobiœcie w Biurze Obs³ugi Klienta S¹deckiego Urzêdu Pracy,
ul. Wêgierska 146, lub pisemnie. Zg³oszenia ustne nie s¹ przyjmowane.
Muszê wyjechaæ do córki za granicê na kilka dni. Czy za
ten okres bêdzie mi przys³ugiwa³ zasi³ek?
Nie, zasi³ek nie przys³uguje za okres zg³oszonego wyjazdu.
I proszê nie zapomnieæ o zg³oszeniu tego wyjazdu w SUP.
Pytania mo¿na kierowaæ na adres: sup@sup.nowysacz.pl i na numer
telefonu 18 442 9113, wewn. 265 Uwaga! Odpowiedzi na pytania maj¹
charakter porad i nie nale¿y ich traktowaæ jako wyk³adni prawnej.
Szczegó³owe 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.
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Zmiany w de minimis

Zmor¹ przedsiêbiorców ubiegaj¹cych siê o wsparcie w urzêdach pracy jest góra
dokumentów, któr¹ trzeba przed³o¿yæ. Komisja Europejska nieco tê górê zmniejsza,
przynajmniej jeœli chodzi o pomoc de minimis.

O

d 1 lipca bie¿¹cego roku obowi¹zuj¹ zmiany zwi¹zane z udzielaniem pomocy de minimis. Warto siê
z nimi zapoznaæ, tym bardziej, ¿e obowi¹zuj¹ przy
wielu programach wsparcia dla przedsiêbiorców.
CO TO JEST POMOC DE MINIMIS
Najkrócej mówi¹c, pomoc de minimis stanowi szczególn¹
kategoriê wsparcia udzielanego przez pañstwo, gdy¿ uznaje siê, ¿e
ze wzglêdu na sw¹ ma³¹ wartoœæ nie powoduje ona zak³ócenia
konkurencji w wymiarze unijnym. W zwi¹zku z powy¿szym, nie
stanowi ona de facto pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust.
1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w konsekwencji
nie podlega obowi¹zkowi notyfikacji Komisji Europejskiej.
Maksymalny, dopuszczalny pu³ap pomocy de minimis wynosi 200
tys. euro. Podmiot prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ mo¿e
uzyskaæ powy¿sz¹ pomoc, je¿eli wartoœæ tej pomocy ³¹cznie z wartoœci¹ innej pomocy de minimis otrzymanej w okresie bie¿¹cego
roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie
przekracza kwoty stanowi¹cej równowartoœæ wspomnianych 200
tys. euro. Dla niektórych bran¿, np. sektora transportu, wysokoœæ
pomocy de minimis by³a ograniczona do 100 tys. euro i tu w³aœnie
zasz³y wspomniane zmiany.
ZMIANY
W porównaniu do dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisów
rozporz¹dzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 wprowadza istotne
zmiany, takie jak:
· brak koniecznoœci badania sytuacji ekonomicznej przedsiêbiorcy.
Oznacza to, ¿e nawet przedsiêbiorca bêd¹cy w trudnej sytuacji
ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych na ratowanie i restrukturyzacjê od dnia 1 stycznia 2014 r. mo¿e skorzystaæ z pomocy de
minimis,
· zwiêkszenie pu³apu pomocy de minimis dla przedsiêbiorstw sektora drogowego transportu pasa¿erskiego (ze 100 000 euro do 200
000 euro),
· dopuszczenie pomocy de minimis dla sektora wêglowego,
· doprecyzowanie zasad dotycz¹cych kumulacji pomocy (w przypadku po³¹czeñ i przejêcia przedsiêbiorstw, podzia³u przedsiêbiorstwa na co najmniej dwa oddzielne podmioty, kumulacja
pomocy w przypadku prowadzenia dzia³alnoœci w sektorach objêtych ró¿nymi limitami de minimis),
· wprowadzenie definicji pojêcia jednego przedsiêbiorstwa (tzw.
pojedynczego organizmu gospodarczego).
DEFINICJA “JEDNEGO PRZEDSIÊBIORSTWA”
Na gruncie prawa unijnego przedsiêbiorstwem jest ka¿da
jednostka wykonuj¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ niezale¿nie od jej

formy prawnej i sposobu finansowania. Wszystkie podmioty, które
s¹ kontrolowane (prawnie lub de facto) przez ten sam podmiot
nale¿y traktowaæ jako jedno przedsiêbiorstwo.
Rozporz¹dzenie nr 1407/2013 wprowadzi³o definicjê tzw.
„jednego przedsiêbiorstwa” (tzw. pojedynczego organizmu gospodarczego), które do tej pory nie funkcjonowa³o w przepisach
dotycz¹cych przyznawania pomocy de minimis. Pod pojêciem
„jednego przedsiêbiorstwa” nale¿y wiêc rozumieæ wszystkie
jednostki gospodarcze, które s¹ ze sob¹ powi¹zane co najmniej
jednym z nastêpuj¹cych stosunków:
· jedna jednostka gospodarcza ma w drugiej jednostce
gospodarczej wiêkszoœæ praw g³osu akcjonariuszy, wspólników lub
cz³onków;
· jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyæ lub odwo³aæ
wiêkszoœæ cz³onków organu administracyjnego, zarz¹dzaj¹cego
lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
· jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywieraæ dominuj¹cy
wp³yw na inn¹ jednostkê gospodarczej zgodnie z umow¹ zawart¹
z tym podmiotem lub postanowieniami w jego akcie za³o¿ycielskim
lub umowie spó³ki;
· jedna jednostka gospodarcza, który jest akcjonariuszem lub
udzia³owcem innej jednostki gospodarczej, samodzielnie
kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami lub
udzia³owcami tego podmiotu, wiêkszoœæ praw g³osu akcjonariuszy
lub udzia³owców tej jednostki.
W przypadku po³¹czenia lub przejêcia przedsiêbiorstw w celu
ustalenia czy nowa pomoc de minimis dla nowego przedsiêbiorstwa
lub przedsiêbiorstwa przejmuj¹cego nie przekracza odpowiedniego
pu³apu uwzglêdnia siê wszelk¹ wczeœniejsz¹ pomoc przyznan¹
któremukolwiek z ³¹cz¹cych siê przedsiêbiorstw.
Je¿eli przedsiêbiorstwo podzieli siê na co najmniej dwa osobne
przedsiêbiorstwa pomoc de minimis przyznan¹ przed podzia³em
przydziela siê przedsiêbiorstwu, które z niej skorzysta³o
(przedsiêbiorstwo, które przejmuje dzia³alnoœæ w odniesieniu do
której pomoc de minimis zosta³a wykorzystana).
Je¿eli taki podzia³ jest nie mo¿liwy pomoc de minimis przydziela
siê proporcjonalnie na podstawie wartoœci ksiêgowej kapita³u
podstawowego nowych przedsiêbiorstw na dzieñ wejœcia podzia³u
w ¿ycie.
Jednostki gospodarcze pozostaj¹ce w jakimkolwiek ze stosunków
prawnych, o których mowa powy¿ej, za poœrednictwem jednej
innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych równie¿ s¹ uznawane za jedno przedsiêbiorstwo.Oznacza
to, i¿ pomoc przyznana przedsiêbiorstwom powi¹zanym w jakikolwiek sposób wymieniony powy¿ej musi byæ sprawdzana.
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LIMIT POMOCY DE MINIMIS
Zgodnie z nowymi przepisami rozporz¹dzenia nr 1407/2013 nie
uleg³ zmianie ogólny limit pomocy de minimis dla pojedynczego
przedsiêbiorstwa. Ca³kowita kwota pomocy de minimis przyznanej
przez pañstwo cz³onkowskie jednemu przedsiêbiorstwu nadal nie
mo¿e przekroczyæ 200 000 euro w okresie 3 lat podatkowych.
Zmiana przepisów nast¹pi³a jednak w wysokoœci limitu pomocy
de minimis w sektorze transportu. Kwota pomocy de minimis
przyznanej przez pañstwo cz³onkowskie jednemu przedsiêbiorstwu
prowadz¹cemu dzia³alnoœæ zarobkow¹ w zakresie drogowego
transportu pasa¿erskiego zwiêkszona zosta³a do 200 000 euro (ze
100 000 euro) w okresie 3 lat podatkowych. Je¿eli przedsiêbiorstwo
prowadzi dzia³alnoœæ zarobkow¹ w zakresie drogowego transportu
towarów a tak¿e inn¹ dzia³alnoœæ, w odniesieniu do której stosuje
siê pu³ap wynosz¹cy 200 000 euro, to w odniesieniu do tego
przedsiêbiorstwa stosuje siê pu³ap wynosz¹cy 200 000 euro, pod
warunkiem ¿e wnioskodawca (przedsiêbiorca) zapewni
rozdzielnoœæ rachunkow¹ tak, by korzyœæ dotycz¹ca dzia³alnoœci
w zakresie drogowego transportu towarów nie przekracza³a 100
000 euro oraz by pomoc de minimis nie by³a wykorzystywana na
nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego
towarów. Zasada rozdzielnoœci rachunkowej obowi¹zuje równie¿
w przypadkach prowadzenia dzia³alnoœci w sektorach wy³¹czonych
i innej.
Rozdzielnoœæ rachunkowa okreœlonej dzia³alnoœci gospodarczej
polega na prowadzeniu odrêbnej ewidencji dla tej dzia³alnoœci
gospodarczej oraz prawid³owym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i maj¹cych obiektywne uzasadnienie metod, a tak¿e okreœleniu w dokumentacji,
o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 roku
o rachunkowoœci (Dz. U. z 2013 r. poz. 360 i 613), zasad prowadzenia odrêbnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów
i przychodów.
WY£¥CZENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA POMOCY DE MINIMIS

Przepisów rozporz¹dzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 nie stosuje
siê do pomocy:
· przyznawanej przedsiêbiorstwu prowadz¹cemu dzia³alnoœæ w sektorze rybo³ówstwa i akwakultury,
· przyznawanej przedsiêbiorstwom zajmuj¹cych siê produkcj¹ podstawow¹ produktów rolnych,
· przyznawanej przedsiêbiorstwom prowadz¹cym dzia³alnoœæ w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych
w nastêpuj¹cych przypadkach:
- kiedy wysokoœæ pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub
iloœci takich produktów nabytych od producentów podstawowych
lub wprowadzonych na rynek przez przedsiêbiorstwa objête pomoc¹;
- kiedy przyznanie pomocy zale¿y od faktu przekazania jej w
czêœci lub w ca³oœci siê producentom podstawowym
· przyznawanej na dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z wywozem do pañstw
trzecich lub pañstw cz³onkowskich, tzn. pomocy bezpoœrednio
zwi¹zanej z iloœci¹ wywo¿onych produktów, tworzeniem i
prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami
bie¿¹cymi zwi¹zanymi z prowadzeniem dzia³alnoœci wywozowej,
· uwarunkowanej pierwszeñstwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,
· prowadzonej w zakresie drogowego transportu towarowego na

nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego
towarów,
a tak¿e w przypadku: jeœli ³¹cznie z inn¹ pomoc¹ ze œrodków
publicznych, niezale¿nie od jej formy i Ÿród³a pochodzenia tym ze
œrodków z bud¿etu Unii Europejskiej, udzielon¹ w odniesieniu do
tych samych kosztów kwalifikowalnych, spowoduje przekroczenie
dopuszczalnej intensywnoœci pomocy okreœlonej dla danego
przeznaczenia pomocy.
Ponadto:
· zasady udzielania pomocy de minimis w sektorze rolnym reguluje
rozporz¹dzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013
rok w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.
Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.),
· zasady udzielania pomocy de minimis w sektorze rybo³ówstwa
i akwakultury reguluje rozporz¹dzenie Komisji (UE) nr 717/2014
z dnia 27 czerwca 2014 rok w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w
rybo³ówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28 czerwca 2014 r.).
Poniewa¿ nie zosta³o jeszcze wydane rozporz¹dzenie (polskie)
„w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegaj¹cy siê o pomoc de minimis”, wnioskodawcy ubiegaj¹cy siê
w SUP o przyznanie pomocy de minimis bêd¹ proszeni o z³o¿enie
dodatkowego oœwiadczenia umo¿liwiaj¹cego ocenê spe³niania
warunków dopuszczalnoœci udzielenia pomocy. Formularz
oœwiadczenia znajduje siê na stronie S¹deckiego Urzêdu Pracy
www.sup.nowysacz.pl

PROGRAMY SUP Z POMOC¥ DE MINIMIS
W oparciu o zmodyfikowane przepisy (oraz dostosowane do nich
przepisy krajowe) od 1 lipca 2014 r. udzielana jest przez S¹decki
Urz¹d Pracy pomoc w zakresie:
· szkoleñ w ramach trójstronnych umów szkoleniowych,
· Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
· przygotowania zawodowego doros³ych,
· dotacji na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej,
· refundacji kosztów wyposa¿enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
· jednorazowej refundacji kosztów z tytu³u op³aconych sk³adek na
ubezpieczenie spo³eczne w zwi¹zku z zatrudnieniem skierowanego
bezrobotnego,
· prac interwencyjnych,
· grantu na telepracê,
· œwiadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego rodzica,
· refundacji kosztów poniesionych na sk³adki na ubezpieczenie
spo³eczne za skierowanego do pracy bezrobotnego do 30. roku ¿ycia podejmuj¹cego pracê po raz pierwszy w ¿yciu,
· dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego
bezrobotnego, który ukoñczy³ 50. rok ¿ycia,
· bonu sta¿owego,
· bonu zatrudnieniowego.
Szczegó³y: www.sup.nowysacz.pl
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Inkubator w MMC

W Inkubatorze Przedsiêbiorczoœci bêdzie mo¿na wynaj¹æ miejsce biznesowe po
preferencyjnych cenach, a tak¿e uzyskaæ wsparcie w przygotowywaniu biznesplanów,
organizowaniu szkoleñ, warsztatów i konferencji - zapowiada spó³ka MMC Brainville.

M

MC Brainville ma ofertê nie tylko dla firm
zakorzenionych ju¿ na rynku, ale i pocz¹tkuj¹cych, które zdobycie miejsca na rynku maj¹
jeszcze przed sob¹. W rozwoju w³asnego biznesu mog¹
byæ pomocne urzêdy pracy. Spotkanie z przedstawicielami
poœredniaków poœwiêcone perspektywom wspó³pracy
odby³o siê 30 lipca na terenie Parku Technologicznego 3.0
MMC Brainville.
INKUBATOR PRZEDSIÊBIORCZOŒCI
Otwarty niedawno budynek parku technologicznego przy ul.
Myœliwskiej w Nowym S¹czu robi wra¿enie. Zawieszone w powietrzu bry³y budz¹ szacunek wielkoœci¹ i œmia³oœci¹ architektonicznej wizji. Kompleks nie ma jednak onieœmielaæ, ale s³u¿yæ
rozwojowi biznesu, przede wszystkim z bran¿y ITC i multimediów.
Tak¿e temu, który dopiero startuje i któremu du¿e powierzchnie
biurowe nie s¹ potrzebne.

u nas wynaj¹æ razem z sekretark¹, informatykiem itd. Ciekaw¹
ofert¹ jest audytorium na konferencje symultaniczne, to znaczy
takie, w których wirtualnie mog¹ braæ udzia³ uczestnicy na ca³ym
œwiecie – precyzowa³a prezes Szostkiewicz.
Firma dzia³aj¹ca na rynku nie d³u¿ej ni¿ 3 lata mo¿e ubiegaæ siê o
udzielenie preferencyjnych stawek w cenie wynajmu w ramach
pomocy de minimis. O czasie oraz wysokoœci przyznanej pomocy
decyduje zarz¹d spó³ki w oparciu o regulamin Inkubatora oraz
Rozporz¹dzenie Komisji UE w kwestii udzielania pomocy de
minimis. Czas takiej pomocy mo¿e obejmowaæ kolejne 3 lata, a jej
wysokoœæ jest przyznawana w oparciu o wyniki dzia³alnoœci firmy.
Inkubator Przedsiêbiorczoœci obejmuje nie tylko mo¿liwoœæ
wynajmu miejsca w Parku, ale i wsparcie w przygotowywaniu
biznesplanów, organizowanie szkoleñ, warsztatów i konferencji.
Spó³ka ma nadziejê, ¿e oferty trafi¹ przede wszystkim do
pomys³owych i energicznych ludzi tworz¹cych innowacyjne
technologie w zakresie animacji i grafiki 3D, internetu, e-learningu
i oprogramowania. Goœcie mieli okazjê zobaczyæ na w³asne oczy
pomieszczenia Inkubatora i przekonaæ siê o jego imponuj¹cej
powierzchni i wystroju. - Jesteœmy na etapie zakoñczenia
infrastruktury Inkubatora – poinformowa³a prezes Szostkiewicz.
Ma³gorzata Szostkiewicz podkreœli³a, ¿e wprawdzie wynajem
miejsca w Inkubatorze jest p³atny, ale ceny s¹ bardzo atrakcyjne,
bo w ramach pomocy de minimis mo¿na w okresie do jednego roku
dostaæ nawet 80% zni¿ki. – Ze wsparcia mog¹ tak¿e korzystaæ
firmy ju¿ istniej¹ce, nie d³u¿ej jednak ni¿ trzy lata – wyjaœni³a
Ma³gorzata Szostkiewicz. – Chcemy, ¿eby firmy rozpoczynaj¹ce
dzia³alnoœæ w Inkubatorze by³y powi¹zane z firmami w Parku
Technologicznym. Jeœli du¿a firma bêdzie potrzebowa³a wsparcia
mniejszej, skorzysta z Inkubatora.
WSPÓ£PRACA Z URZÊDAMI

Pomieszczenia Inkubatora.

Dla takich pocz¹tkuj¹cych firm spó³ka Miasteczko Multimedialne
3.0 MMC Brainville, zarz¹dzaj¹ca kompleksem przy ul. Myœliwskiej
stworzy³a tzw. Inkubator Przedsiêbiorczoœci. Zakres us³ug w ramach inkubatora obejmuje miêdzy innymi wynajem biurek po
preferencyjnych cenach, prowadzenie wirtualnego biura,
udostêpnienie zaplecza teleinformatycznego i konferencyjnego
oraz doradztwo bran¿owe. – Mamy przygotowanych 126 miejsc,
które mo¿na wynaj¹æ po preferencyjnych cenach na okres 3 lat.
Miejsce mo¿e byæ przypisane do kogoœ na sta³e, ³¹cznie z odbiorem
korespondencji – poinformowa³a goœci z urzêdów pracy prezes
zarz¹du spó³ki Ma³gorzata Szostkiewicz. – Jeœli na przyk³ad komuœ
potrzebne jest miejsce na spotkanie biznesowe, mo¿e je sobie

Oferta spó³ki wzbudzi³a zainteresowanie obecnych na spotkaniu
przedstawicieli urzêdów pracy z subregionu s¹deckiego, z Nowego
Targu i z Brzeska. Promocja przedsiêbiorczoœci i samozatrudnienia
to jedno z najwa¿niejszych zadañ urzêdów pracy, a MMC Brainville
mo¿e byæ miejscem, gdzie urzêdy bêd¹ mog³y realizowaæ swoj¹
misjê. Wspó³praca z Parkiem ju¿ zreszt¹ trwa, przynajmniej jeœli
chodzi o S¹decki Urz¹d Pracy, który poœredniczy³ w naborze
pracowników dla wroc³awskiej firmy Media Ambassador. Firma ju¿
dzia³a w Nowym S¹czu i publicznie chwali wsparcie przy rekrutacji.
To niejedne przyk³ady wspó³pracy. – Mamy bardzo dobrego grafika,
który jest na sta¿u z urzêdu pracy – przypomnia³a Ma³gorzata
Szostkiewicz. - W przysz³oœci bêdziemy jeszcze potrzebowaæ 5 do
10 osób i mamy nadziejê na dalsz¹ wspó³pracê.
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MUSI BYÆ DALSZY CI¥G
Uczestnicy zgodzili siê, ¿e spotkanie w MMC Brainville musi mieæ
dalszy ci¹g. Dobr¹ okazj¹ s¹ kontakty z pracodawcami (o takim
spotkaniu piszemy na s. 4)). Przedstawiciele Miasteczka przypomnieli, ¿e Park bêdzie dysponowa³ wieloma wyspecjalizowanymi
programami komputerowymi, na przyk³ad przydatnym w projektowaniu AutoCAD-em, a w Nowym S¹czu dzia³a wiele firm
budowlanych. To kolejne pole do wspó³pracy. Mo¿liwa jest tak¿e
konferencja z udzia³em studentów WSB – NLU, gdzie mogliby
poznaæ mo¿liwoœci wsparcia ze strony publicznych s³u¿b
zatrudnienia. Instytucjonaln¹ form¹ wspó³pracy bêdzie dzia³aj¹ce
w Nowym S¹czu pod auspicjami prezydenta miasta Partnerstwo na
Rzecz Lokalnego Rynku Pracy. Spó³ka zadeklarowa³a przyst¹pienie
do tego przedsiêwziêcia.
Uczestnicy spotkania.

Najwiêksze pole do wspó³pracy otwiera siê – byæ mo¿e –
w szkoleniach. Spó³ka mo¿e przeszkoliæ osoby bezrobotne we
wszystkich dziedzinach zwi¹zanych z informatyk¹, a urzêdy mog¹
te szkolenia zorganizowaæ. Dyrektor SUP Stanis³awa Skwar³o
przypomnia³a, ¿e instytucja, któr¹ zarz¹dza, organizuje szkolenia
indywidualne przede wszystkim pod potrzeby pracodawców, co
w praktyce oznacza zobowi¹zanie pracodawcy do zatrudnienia
bezrobotnego po zakoñczeniu szkolenia. Od niedawna do
instrumentarium urzêdów pracy wesz³y bony szkoleniowe. Idea
bonu polega na tym, ¿e bezrobotny sam znajduje pracodawcê
gotowego go zatrudniæ pod warunkiem podniesienia kwalifikacji,
a urz¹d pracy zwraca koszty szkolenia.
Wspomniana refundacja obejmuje koszty jednego lub kilku
szkoleñ, niezbêdnych badañ lekarskich lub psychologicznych,
a nawet kosztów przejazdu i zakwaterowania. Koszty mog¹ byæ
refundowane do wysokoœci 100% przeciêtnego wynagrodzenia
(obecnie to prawie 4 tys. z³otych). Ale to nie wszystko. – Wszed³
teraz Krajowy Fundusz Szkoleniowy, z którego pozyskaliœmy 100
tys. z³otych na przeszkolenie oko³o 70 osób – przypomnia³a dyr.
Skwar³o. – Pracodawca mo¿e szkoliæ swoich pracowników do kwoty
300% przeciêtnego wynagrodzenia. Przez pierwsze dwa lata jest to
instrument skierowany tylko do pracowników 45+. Czy nasza
oferta szkoleniowa mo¿e wspieraæ pracodawców z MMC Brainville?
– zapyta³a wprost dyr. Skwar³o. – Oczywiœcie. Te szkolenia s¹
bardzo dobr¹ form¹ – zgodzi³a siê prezes Szostkiewicz. - Moglibyœmy przygotowaæ wspóln¹ ofertê szkoleniow¹ i przekazywaæ
pracodawcom, ¿e s¹ takie mo¿liwoœci – doda³a. Spó³ka zobowi¹za³a siê przygotowaæ konkretn¹ ofertê i przedstawiæ j¹
Urzêdowi.

Zebrani podkreœlali, ¿e o szansach na rynku pracy decyduje
w powa¿nej mierze profil kszta³cenia, jaki wybra³ kandydat do
zatrudnienia. – Problem jest we w³aœciwym kszta³ceniu, bo my
mamy w ewidencji bezrobotnych takich ludzi, jakich wypuszczaj¹
szko³y i ukszta³tuj¹ rodziny. Musimy ich wspieraæ w kszta³ceniu
i oby ta pomoc sz³a tam, gdzie potrzeba – podsumowa³a dyr.
Skwar³o.
Koñcowym akcentem spotkania by³o zwiedzania pustych jeszcze
pomieszczeñ Parku. W studiach nagraniowych, pomieszczeniach
do animacji komputerowej, serwerowniach i innych specjalistycznych pomieszczeniach ma siê wkrótce znaleŸæ najnowoczeœniejszy sprzêt i oprogramowanie warte miliony z³otych.
Ze szkoleñ z pomoc¹ tego wyposa¿enia bêd¹ mogli – miejmy
nadziejê – skorzystaæ zarówno bezrobotni jak i zatrudnieni. To
zachêcaj¹ca perspektywa – dla wszystkich.

Zwiedzanie kompleksu.

Mamy w ewidencji bezrobotnych
takich ludzi, jakich wypuszczaj¹
szko³y i ukszta³tuj¹ rodziny

MMC Brainville to centrum rozwoju biznesu, które powstaje w Nowym
S¹czu. Jego celem jest u³atwiaæ i usprawniaæ rozwój firm, których
dzia³alnoœæ oparta jest na nowych technologiach, zw³aszcza
informatycznych i audiowizualnych. Projekt otrzyma³ dofinansowanie na
budowê Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne w Nowym
S¹czu w wysokoœci 94,9 mln PLN w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka Dzia³anie 5.3.

“
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Jab³ko dla ka¿dego
Co zrobiæ z tonami jab³ek, które zostaj¹ w kraju na skutek
rosyjskiego embarga? Ryszard Florek ma pomys³.

R

yszard Florek, prezes Fakro, ma
pomys³ na walkê z rosyjskim
embargiem na polskie jab³ka.
Proponuje, aby resort gospodarki
wprowadzi³ przepisy u³atwiaj¹ce
przedsiêbiorcom finansowanie zakupu jab³ek pracownikom.
S¹decki przedsiêbiorca wys³a³ dotycz¹cy
tego pomys³u list do resortu gospodarki.
Proponuje, aby przy zakupie jab³ek przedsiêbiorcy nie ponosili dodatkowych kosztów
podatkowych.

bar
ie em
a mn
pasi

go

©WT
Teoretycznie pomys³ jest prosty do
realizacji. Wystarczy do napojów i posi³ków
regeneracyjnych, które przedsiêbiorca
obowi¹zkowo dostarcza pracownikom,
dopisaæ jab³ka. W ten sposób przedsiêbiorca
nie musia³by p³aciæ od nich podatku i ZUS-u
(teraz taki jab³kowy prezent trzeba doliczyæ
do wynagrodzenia i odprowadziæ od niego
daniny publiczne). - Osobiœcie bardzo
chêtnie zdecydowa³bym siê na zakup jab³ek
dla pracowników firmy Fakro - pisze Ryszard
Florek.
Przedsiêbiorcy pomys³ chwal¹, choæ zdaj¹
sobie sprawê z uszczuplenia dochodów
bud¿etu. Ale skoro i tak trzeba wspomóc
dotkniêtych embargiem sadowników... Poza
tym nie bez znaczenia jest walor zdrowotny;
polskie jab³ka to wszak samo zdrowie.
Ni¿ej podpisany jako gor¹cy wielbiciel
polskich jab³ek podpisuje siê pod pomys³em
obydwiema rêkami. I proponuje, ¿eby

kolejnym krokiem by³o wprowadzenia
w firmach obowi¹zkowej szklanki cydru.
ród³o: Gazeta Wyborcza

Firma Newag S.A. przekaza³a Województwu Zachodniopomorskiemu
ósmy z dwunastu zamówionych czterocz³onowych elektrycznych zespo³ów trakcyjnych typu 31WE „Impuls”. Ka¿dy
z nich kosztuje 21 mln 400 tys. z³otych
brutto.
S¹decka firma mocno usadowi³a siê nie
tylko na Pomorzu Zachodnim. Cztery
elektryczne zespo³y trakcyjne typu EN57
zamówi³ Urz¹d Marsza³kowski w Gdañsku.
Poci¹gi zostan¹ gruntownie przebudowane
w stosunku do pierwowzoru, miêdzy innymi
zostan¹ dostosowane do potrzeb osób
niepe³nosprawnych.
To nie koniec dobrych wiadomoœci dla
Newagu (i s¹deckiego rynku pracy). W ci¹gu
dwóch lat spó³ka dostarczy Warszawskiej
Kolei Dojazdowej 6 nowych Elektrycznych
Zespo³ów Trakcyjnych. Wartoœæ kontraktu
opiewa na prawie 100 mln z³otych. Oznacza
to nie tylko stabilnoœæ zatrudnienia dla
1300-osobowej za³ogi, ale i mo¿liwoœæ
powstawania nowych miejsc pracy. S¹decki
Urz¹d Pracy od pocz¹tku istnienia firmy
stale z ni¹ wspó³pracuje, staraj¹c siê
zapewniæ Newagowi wykwalifikowane
kadry.
Na transport kolejowy w coraz wiêkszym
stopniu stawia rz¹d. W myœl przyjêtych
za³o¿eñ do nowelizacji ustawy o transporcie
kolejowym skrócony zostanie termin wydawania pozwolenia na budowê inwestycji
kolejowych. Zarz¹dca infrastruktury kolejowej (PKP PLK SA) i samorz¹d terytorialny
bêd¹ mog³y czasowo zaj¹æ nieruchomoœci,
których eksploatacja jest niezbêdna do
budowy, przebudowy i modernizacji
infrastruktury kolejowej. To kolejna szansa
dla nowos¹deckiej spó³ki, która i bez tego
radzi sobie bardzo dobrze.
ród³o: www.newag.pl, w³asne

Coraz wiêcej obywateli z Ukrainy
podejmuje pracê w Nowym S¹czu.
Bardzo chêtnie zatrudniani s¹ przez polskich
pracodawców jako masarze, rzeŸnicy,
pakowacze i w mniejszym stopniu
pracownicy rolni.
Powiatowe urzêdy pracy rejestruj¹ tzw.

oœwiadczenia o zamiarze powierzenia
wykonywania pracy cudzoziemcom (wizy
wydaje wojewoda). Od pocz¹tku roku
wp³ynê³o do SUP ponad 2700 takich
oœwiadczeñ. Na ich podstawie pracownicy
z Ukrainy mog¹ uzyskaæ wizê w celu wykonywania pracy na okres do 6 miesiêcy.
Je¿eli jednak pracodawca udowodni, ¿e na
miejsce pracy zajmowane przez cudzoziemca nie ma Polaka, wojewoda mo¿e
wydaæ zezwolenie na pracê nawet na 3 lata.
Poza Ukrain¹ uprzywilejowani s¹ obywatele
Armenii, Gruzji, Mo³dawii, Bia³orusi i Rosji.
Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e zwiêkszone
zainteresowanie prac¹ w Polsce jest
pok³osiem wojny na wschodzie Ukrainy i trudnej sytuacji ekonomicznej w tym pañstwie.
Praca w niezbyt przecie¿ zamo¿nym Nowym
S¹czu to dla naszych s¹siadów szansa
tymczasowej stabilizacji. ród³o: w³asne
Naszemu miastu przybêdzie jeszcze
jeden salon samochodowy. Buduje go
firma Toyota Kobos, dealer znanej,
japoñskiej marki. Salon bêdzie oferowa³
miêdzy innymi samochody hybrydowe
marki toyota. Dealer wybra³ miejsce na swój
biznes za Gór¹ Zabe³eck¹, w pobli¿u innych
salonów. Nagromadzenie miejsc sprzeda¿y
aut na Zabe³czu przy wyjeŸdzie z Nowego
S¹cza w kierunku Krakowa spowodowa³o
ju¿ nazywanie tej okolicy “alej¹ salonów ”.
Z naszego punktu widzenia istotne jest to,
¿e przybêd¹ nowe miejsca pracy. Zapewne
niezbyt wiele, ale cenne jest ka¿de. Wiêc
niech interes siê krêci.
ród³o: www.nowysacz.toyota-kobos.pl

Firmy Wiœniowski i Fakro sponsoruj¹
Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej. Na mocy
podpisanej umowy firma Fakro zosta³a
“Oficjalnym Partnerem Reprezentacji Polski
w Pi³ce No¿nej” (w³aœnie tak, wszystko
pisane z wielkiej litery). Wczeœniej podobn¹
umowê podpisa³a firma Wiœniowski. Sponsorzy maj¹ prawo pos³ugiwaæ siê w dzia³aniach marketingowych nie tylko pisanym z
wielkiej litery tytu³em “Oficjalnego Partnera”, ale i oficjalnym logotypem reprezentacji Polski.
Gdyby¿ jeszcze nasza reprezentacja
radzi³a sobie tak dobrze, jak jej oficjalni
partnerzy.
ród³o: Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej
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Wsparcie dla osób
pe³nosprawnych

añstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych realizuje projekt „Wsparcie osób niepe³nosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”. Jest to projekt systemowy, finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

P

añstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych realizuje projekt „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek
rynek pracy II”. Jest to projekt systemowy,
finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Projekt skierowany jest do osób z orzeczonym znacznym
stopniem niepe³nosprawnoœci ruchowej (05-R), oraz do
osób niepe³nosprawnych ruchowo z umiarkowanym
stopniem niepe³nosprawnoœci (kod R lub N), które
jednoczeœnie posiadaj¹ zaœwiadczenie od lekarza,
potwierdzaj¹ce posiadanie innych schorzeñ, œwiadcz¹cych o
niepe³nosprawnoœci sprzê¿onej, które aktualnie nie pracuj¹,
a ich stan zdrowia i sytuacja ¿yciowa pozwalaj¹ myœleæ o
podjêciu zatrudnienia.

Jest to projekt, skierowany do osób z rzadko wystêpuj¹cymi niepe³nosprawnoœciami i niepe³nosprawnoœciami
sprzê¿onymi, bêd¹cymi absolwentami szkó³ ponadgimnazjalnych, policealnych, oraz uczelni wy¿szych,
pozostaj¹cymi bez zatrudnienia, dla których orzeczono
znaczny lub umiarkowany stopieñ niepe³nosprawnoœci,
które w momencie przyst¹pienia do projektu nie maj¹
ukoñczone 30 lat.

W ramach projektu mo¿na uzyskaæ wsparcie w postaci
poradnictwa zawodowego, psychologicznego i prawnego,
p³atne sta¿e rehabilitacyjne, konsultacje i poœrednictwo
pracy. Mo¿liwe jest równie¿ dofinansowanie szkoleñ
zawodowych.
Projekt jest równie¿ skierowany do osób wspieraj¹cych
osoby z niepe³nosprawnoœci¹ ruchow¹. Rodzinie,
opiekunom, pracownikom oœrodków opiekuñczych,
znajomym proponujemy zajêcia promuj¹ce mo¿liwoœæ
niezale¿nego funkcjonowania osoby z niepe³nosprawnoœci¹.

Kontakt: Centrum Integracja Kraków / ul. Kapelanka 17/3
30-347 Kraków / tel.: 505 607 120 /

P

W ramach projektu mo¿na uzyskaæ wsparcie w postaci
poradnictwo zawodowego ( indywidualnego i grupowego),
poradnictwa psychologicznego, warsztatów aktywizacji
spo³eczno-zawodowej i szkoleñ. Mo¿na tak¿e skorzystaæ z
praktyk zawodowych, sta¿y rehabilitacyjnych, konsultacji
prawnych i poœrednictwa pracy.
Projekt jest równie¿ skierowany do osób z otoczenia osób
niepe³nosprawnych i przewiduje dla rodzin i opiekunów osób
niepe³nosprawnych warsztaty, wsparcie psychologiczne
i prawne.

Kontakt: Centrum Integracja Kraków / ul. Kapelanka 17/3
30-347 Kraków / tel.: 505 607 120 /
www.niepelnosprawni.pl / e-mail:krakow@integracja.org

www.niepelnosprawni.pl / e-mail:krakow@integracja.org

KONKURS

MÓJ SPOSÓB NA BIZNES
VII edycja
Pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego S¹cza Ryszarda Nowaka

ZAPRASZAMY PRZEDSIÊBIORCÓW PROWADZ¥CYCH
DZIA£ALNOŒÆ GOSPODARCZ¥ W NOWYM S¥CZU
przez okres minimum 6 miesiêcy.
NAGRODY:
Ö KOMPUTER Ö TABLET Ö NETBOOK

Dokumentacja konkursowa na stronach internetowych:
www.sup.nowysacz.pl
www.nowysacz.pl
ZG£OSZENIA do 3 paŸdziernika 2014 r.

ZAPRASZAMY!

S¥DECKI URZ¥D PRACY

JESTEŒ OSOB¥ BEZROBOTN¥ I CHCESZ
UNIKN¥Æ KOLEJKI PRZY REJESTRACJI?

ZAREJESTRUJ SIÊ PRZEZ INTERNET!
W tym celu:
1. wejdŸ na stronê www.sup.nowysacz.pl

2. kliknij w napis “elektroniczna rejestracja”
na ¿ó³tym pasku
3. wype³nij formularz

S¥DECKI URZ¥D PRACY

S¥DECKI URZ¥D PRACY
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
w Nowym S¹czu
zaprasza do korzystania ze swoich us³ug

