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STR. 3

MÓJ SPOSÓB NA BIZNES
konkurs dla przedsiębiorców — edycja V

P

romocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
na terenie Sądecczyzny, zachęcanie do zakładania nowych firm i tworzenia miejsc pracy oraz
popularyzacja własnej aktywności przedsiębiorców to
najważniejsze cele konkursu „Mój Sposób na Biznes”.
Konkurs jest organizowany już po raz piąty przez Sądecki Urząd Pracy pod patronatem Pana Ryszarda Nowaka, prezydenta Nowego Sącza.

Kryteria oceny zostały podane w Regulaminie Konkursu.
Konkurs realizowany jest w ramach Programu Promocji
Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata
2009 – 2013, Kierunek 2.Wspieranie rozwoju indywidualnej
przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy,
Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Do kogo adresowany jest konkurs?
Konkurs adresowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Nowego Sącza przez okres minimum 6 miesięcy. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dostarczenie do Sądeckiego Urzędu
Pracy formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami, który
dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Nowego Sącza pod
adresem www.nowysacz.pl oraz na stronie internetowej Sądeckiego Urzędu Pracy www.sup.nowysacz.pl. Dokumenty
można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta i Promocji
lub przesłać pocztą.

Termin składania prac konkursowych
w tegorocznej edycji Konkursu
„Mój sposób na biznes”
upływa 5 października 2012r.

Jakie kryteria są brane pod uwagę przy ocenie prac
Konkursowych?
Przy ocenie pod uwagę brane będą następujące kryteria:
motywy podjęcia decyzji o uruchomieniu własnej firmy,
przezwyciężanie problemów, innowacyjność działań i planowanie rozwoju. Ocenie podlegać będzie również aktywność
i zaangażowanie właściciela w działalność rozwojową firmy
i jej wpływ na otoczenie, zwłaszcza tworzenie nowych miejsc
pracy. Każde z sześciu kryteriów będzie oceniane w skali od
zera do pięciu punktów.

Biuro konkursu prowadzi i informacji udziela:
Katarzyna Boryś,
ul. Węgierska 146, pokój nr 4,
e-mail:kborys@sup.internetdsl.pl,

Jakie nagrody można wygrać?
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: komputer,
tablet i netbook. Kapituła Konkursowa może również przyznać wyróżnienia. Nagrody zostaną wręczone przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza podczas uroczystej gali podsumowującej Konkurs.

Dlaczego warto wziąć udział?
Konkurs z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Budzi on żywe zainteresowanie mediów, przedstawicieli władz samorządowych, pracodawców, lokalnych
przedsiębiorców i otoczenia biznesowego. Wzięcie udziału
w konkursie to przede wszystkim doskonała okazja do promowania własnej firmy. Laureaci konkursu poza nagrodami
rzeczowymi otrzymują liczący bonus: bezpłatną promocję na
stronie internetowej Sądeckiego Urzędu Pracy i w lokalnych
mediach. Naprawdę warto spróbować.
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STR. 5

INFORMACJA ZAWODOWA NA ODLEGŁOŚĆ
- skorzystaj ze Skype'a

C

entra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie
zapraszają do korzystania z nowej usługi,

jaką jest informacja zawodowa „na odległość".
Poradnictwo i informacja zawodowe na odległość to
forma kontaktu z doradcą zawodowym za pośrednictwem
Internetu i telefonu. Jeśli nie możesz osobiście przyjść do

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
w Krakowie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1
tel. 12 42 40 738

Centrum, wystarczy zadzwonić czy też napisać e-mail, by
uzyskać informacje potrzebne przy poszukiwaniu pracy,
szkoleń, kursów i innych form kształcenia, zakładaniu
i prowadzeniu działalności gospodarczej, wyborze lub zmiany zawodu, czy dalszej edukacji. Pisząc lub dzwoniąc możecie Państwo uzyskać informację lub poradę dotycząca
różnych kwestii związanych z poszukiwaniem pracy i planowaniem kariery zawodowej.

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zapraszają również do korzystania z komunikatora skype.
Od kwietnia - w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godzinach od 11.00 do 15.00 doradcy zawodowi Centrum będą pełnić dyżur i udzielać informacji zawodowych.

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
w Tarnowie
Zespół Zamiejscowy w Tarnowie
al. Solidarności 5-9
tel. 14 62 69 940

Najbliższy termin prowadzonego dyżuru
6 sierpnia 2012 r.
godz. 11.00 - 15.00.

Korzystanie z tej formy możliwe jest w innym terminie, ale
po wcześniejszym umówieniu się.
Źródło: WUP

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
w Nowym Sączu
Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu,
ul. Węgierska 146
tel. 18 44 29 490
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DOFINANSOWANIE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ W SĄDECKIM URZEDZIE PRACY.

D

yrektor SUP (działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza) może przyznać
jednorazowo środki na podjęcie działalności
gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy
prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej dzielności, osobie bezrobotnej lub innej osobie uprawnionej, która złoży w Sądeckim Urzędzie
Pracy „Ankietę dla osób zgłaszających zamiar podjęcia
działalności gospodarczej” oraz wniosek wraz z załącznikami, a także spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2012r. poz. 457).

złożenia wniosku,

 nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia
rozpoczęcia działalności gospodarczej,

 zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej
w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności
gospodarczej bez jej zawieszania,

 nie była karana w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,

 nie złożyła wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:

 nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propoSzczegółowe warunki przyznawania bezrobotnemu jednorazowych środków określa „Regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej” wprowadzony w dniu 11 czerwca 2012r w Sądeckim
Urzędzie Pracy. Regulamin określa m. in. zasady, warunki
i tryb przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania oraz zasady wydatkowania
i rozliczenia przyznanych środków.
W jakiej kwocie można otrzymać dofinansowanie?
Środki mogą być przyznane w wysokości określonej
w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. W 2012r. ze względu na ograniczone środki Funduszu Pracy wysokość udzielanych dotacji będzie ustalana i negocjowana indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki podejmowanej działalności, kosztów ogólnych
przedsięwzięcia, wysokości wkładu własnego ponoszonego
przez osoby ubiegające się o dofinansowanie, a także niezbędnych zakupów związanych z działalnością.

zycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

 nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy
określonej w ustawie,

 po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną
w ustawie,
spełnia warunki do udzielenia pomocy publicznej.
Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być uwzględniony w przypadku, kiedy jest
kompletny i prawidłowo sporządzony, a Sądecki Urząd Pracy
dysponuje środkami na jego sfinansowanie.
Komu przysługuje pierwszeństwo?
W pierwszej kolejności środki będą kierowane do osób,
które:

 zamierzają podjąć działalność produkcyjną i usługową,
a w dalszej kolejności działalność handlową,

 zamierzają prowadzić działalność na terenie miasta Nowego Sącza lub powiatu nowosądeckiego,

Środki mogą być przyznane w wysokości określonej
w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość
przeciętnego wynagrodzenia.

 posiadają kwalifikacje zawodowe niezbędne do prowadzenia planowanej działalności lub wykażą zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanych kadr,

 podjęły niezbędne działania związane z planowaną działalnością gospodarczą.
Kto może ubiegać się o dotacje?
Dofinansowanie może być przyznane wyłącznie osobie,
która spełnia łącznie następujące warunki:

 nie otrzymała bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub
innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie
do spółdzielni socjalnej,

 nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień

Dofinansowanie nie może być przyznane osobie, jeżeli
zamierza prowadzić działalność gospodarzą w innej formie
niż jednoosobowa działalność gospodarcza np. spółki oraz
gdy zamierza prowadzić działalność gospodarzą w identycznym zakresie, w jakim jest prowadzona przez współmałżonka lub osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym lub była prowadzona przez nią, współmałżonka lub
osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym,
chyba że od dnia likwidacji tej działalności upłynął okres
dłuższy niż 2 lata. Ponadto pierwszeństwo nie przysługuje
osobie, która planuje prowadzić działalność gospodarzą
w takim samym zakresie, w jakim prowadzona jest w tym
samym lokalu przez inny podmiot. O przyznanie dotacji nie
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mogą ubiegać się współmałżonkowie, chyba że od dnia likwidacji działalności prowadzonej przez jednego ze współmałżonków upłynął okres dłuższy niż 3 lata.
Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
Środki otrzymane w ramach dotacji mogą zostać przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie niezbędnych wydatków
bezpośrednio i jednoznacznie związanych z podejmowaną
działalnością, w szczególności na:

 zakup maszyn i urządzeń, narzędzi, osprzętu, wyposażenia koniecznego do podjęcia działalności, oprogramowania,

 zakup materiałów, surowców i półproduktów do produkcji
i usług,

 zakup towarów handlowych,
 zakup opakowań,
 pokrycie kosztów promocji i reklamy; do 20% wnioskowanej kwoty.
Jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej nie można wydatkować na zakup rzeczy używanych,
w tym używanego sprzętu, pokrycie kosztów remontu, adaptacji i modernizacji lokalu oraz przejęcie działalności od innego podmiotu lub stanie się wspólnikiem już istniejącej firmy.
Przez przejęcie należy rozumieć sytuację, w której nastąpi
jednoczesne odkupienie środków trwałych i obrotowych od
podmiotu, o którym mowa powyżej oraz podjęcie działalności o takim samym profilu.
Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie
Przed złożeniem wniosku o przyznanie środków,
osoba ubiegająca się o uzyskanie dofinansowania zobowiązana jest do złożenia „Ankiety dla osób zgłaszających zamiar podjęcia działalności gospodarczej”. Na
podstawie złożonej ankiety Sądecki Urząd Pracy dokonuje wstępnej oceny planowanego przedsięwzięcia
m.in. pod względem jego wartości merytorycznej, dopasowania branży do lokalnego rynku pracy, możliwości zaistnienia firmy na rynku, posiadanych przez
wnioskodawcę kwalifikacji i umiejętności, posiadanych zasobów. W projektach współfinansowanych ze

Złożone wnioski o dofinansowanie w SUP będą podlegać ocenie:

 formalnej – dokonywanej przez pracownika SUP pod
względem prawidłowości sporządzenia i kompletności wniosku
oraz

 merytorycznej – dokonywanej przez Komisję powołaną przez
Dyrektora SUP.

środków Europejskiego Funduszu Społecznego ankieta
może pełnić funkcję formularza rekrutacyjnego.
Po otrzymaniu pozytywnej oceny, osoba ubiegająca się
o uzyskanie dofinansowania składa w SUP „Wniosek o przyznanie jednorazowo środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej”. Należy wiedzieć, że do wniosku
o dofinansowanie osoba powinna dołączyć wszystkie wyma-
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gane załączniki. W przypadku ich braku wniosek uznawany
jest za niekompletny.
Ocena formalna obejmuje m. in. sprawdzenie, czy wniosek złożyła osoba uprawniona do otrzymania dofinansowania, czy wszystkie pozycje wniosku są wypełnione czytelnie,
czy do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki
oraz czy wniosek jest podpisany przez wnioskodawcę.
W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosek nie
będzie mógł być uwzględniony, a o odmowie uwzględnienia
wniosku wnioskodawca jest informowany na piśmie, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Ocena merytoryczna następuje po uzyskaniu pozytywnej
oceny wniosku pod względem formalnym. Ocena merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisję w oparciu
o zasady oceny punktowej. Dofinansowanie mogą otrzymać
osoby, których wnioski uzyskają nie mniej niż 50% maksymalnej liczby punktów. W przypadku gdy ilość wniosków,
które otrzymają pozytywną ocenę będzie większa niż kwota
środków finansowych przeznaczonych na to zadanie – dofinansowanie zostanie przyznane tym osobom, których wnioski otrzymają największą ilość punktów. W sytuacji uzyskania równej ilości punktów preferowane będą wnioski osób,
które należą do grupy bezrobocia rodzinnego, priorytetowych
grup wskazanych w projektach lub najdłużej pozostają
w rejestrach Sądeckiego Urzędu Pracy.

Formularze ankiet i wniosków można otrzymać
w Biurze Obsługi Klienta i Promocji,
są również dostępne na stronie internetowej SUP:

http://www.sup.nowysacz.pl
Przy ocenie merytorycznej wniosku Komisja będzie
sprawdzać m. in. czy osoba ubiegająca się o dofinansowanie
w SUP należy do grupy osób będących w szczególnej sytuacji
na rynku pracy, rodzaj planowanej działalności gospodarczej
przez wnioskodawcę, zbieżność przygotowania zawodowego
wnioskodawcy z rodzajem planowanej działalności, stan
przygotowania osoby do podjęcia działalności gospodarczej,
zasadność wydatków niezbędnych do poniesienia w ramach
dofinansowania, realność i poprawność wyliczenia efektów
ekonomicznych z tytułu prowadzenia planowanej działalności
gospodarczej, sposób prowadzenia promocji i reklamy oraz
proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu przyznanych
środków.
Bieżąca informacja o dostępnych środkach finansowych z przeznaczeniem na przyznanie dofinansowania oraz możliwych źródłach i zasadach przyznawania
środków, w tym o terminach składania wniosków
umieszczana jest na stronie internetowej SUP.
Pełna treść „Regulaminu przyznawania jednorazowo
środków na podjęcie działalności gospodarczej” znajduje się
na stronie internetowej naszego urzędu
Źródło: SUP
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KRÓTKI PRZEWODNIK PO USŁUGACH SUP
- Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

P

omoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega
na przygotowywaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do bardziej efektywnego poszukiwania i podejmowania zatrudnienia. Odbywa się ona
w trzech formach: szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, zajęć aktywizacyjnych oraz umożliwienia dostępu do informacji i elektronicznych baz
danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia.

Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
odbywają się w Klubie Pracy:
- w sali komputerowej wyposażonej w odpowiednią bazę
dydaktyczno-wizualną
- w grupach składających się z 8 – 16 osób
- pod kierunkiem lidera Klubu Pracy

KLUBY PRACY
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy jest udzielana przez
powiatowe urzędy pracy w ramach klubów pracy oraz przez
centra informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkich urzędów pracy. Zajęcia w klubach pracy prowadzą liderzy klubów pracy.
Kto może skorzystać z zajęć?
Szkolenia w Klubie Pracy działającym przy Sądeckim Urzędzie Pracy przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy, utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu, bądź chcą
powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności
zawodowej.

ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE
Uczestniczenie bezrobotnych i poszukujących pracy w zajęciach aktywizacyjnych ma na celu przygotowanie ich do samodzielnego poszukiwania i podjęcia zatrudnienia oraz innej
pracy zarobkowej. W zajęciach aktywizacyjnych mogą brać
udział wyłącznie osoby zarejestrowane w Sądeckim Urzędzie
Pracy. Zajęcia realizowane są w formie grupowej (do 16
osób). W zależności od tematyki zajęcia trwają od 1 do 3
dni.

Udział w zajęciach aktywizacyjnych jest bezpłatny
a osobie bezrobotnej skierowanej na szkolenie
przysługuje stypendium

Czas trwania szkolenia
Szkolenie trwa przez trzy kolejno następujące po sobie tygodnie i składa się z dwóch części; 40 godzin zajęć prowadzonych metodą warsztatów szkoleniowych realizowanych przez
10 kolejnych dni roboczych, praktycznego poszukiwania w
ciągu 5 kolejnych dni roboczych oraz 40 godzin wspólnych
spotkań, których celem jest wymiana i omówienie doświadczeń w poszukiwaniu pracy, wzajemna pomoc i wsparcie w
poszukiwaniu pracy.
Czego możesz się nauczyć?
Podczas zajęć z liderem Klubu Pracy:

 poznasz podstawowe zagadnienia, dotyczące rynku pracy
i mechanizmy, które nim rządzą,

 dokonasz analizy rynku pracy, na którym poszukujesz

Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych realizowany jest głównie poprzez:

 udzielanie pomocy przy redagowaniu dokumentów rekrutacyjnych, takich jak CV i list motywacyjny, w tym
w wersji elektronicznej,

 umożliwienie bezpłatnego korzystania z Internetu w celu
wyszukiwania ofert pracy, informacji pomocnych podczas
poszukiwania pracy lub zakładania własnej firmy,

 udostępnienie wykazu stron internetowych z ofertami
pracy,

 umożliwienie korzystania ze zgromadzonych informacji
o aktualnych ofertach szkoleniowych, realizowanych projektach, wydarzeniach na lokalnym rynku pracy.

zatrudnienia,

 określisz swoją sylwetkę zawodową i dokonasz bilansu
swoich silnych i słabych stron,

 określisz czy Twoje kwalifikacje, umiejętności i kompetencje odpowiadają potrzebom rynku pracy,

 nabędziesz wiedzę z zakresu technik i metod poszukiwania pracy i nauczysz się stosować je w praktyce,

 nawiążesz kontakty pomocne przy poszukiwaniu pracy,
 uzyskasz wiedzę na temat różnych form zatrudnienia
oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Usługi świadczone bezrobotnym i poszukującym pracy
w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy są niezwykle pożyteczne. Sądecki Urząd Pracy stara się obejmować tą formą wsparcia znaczną liczbę bezrobotnych, ponieważ zajęcia pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności
sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania się
do rozmowy kwalifikacyjnej, wzmacniają wiarę w siebie
i w konsekwencji pewność siebie, podnoszą motywację do
poszukiwania pracy.

Harmonogram Klubu Pracy działającego przy Sądeckim Urzędzie Pracy na III kwartał 2012 roku

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu lub w zajęciach aktywizacyjnych
oraz chcące skorzystać z dostępu do informacji i elektronicznych baz danych
proszone są o kontakt z liderem Klubu Pracy w Sądeckim Urzędzie Pracy w Nowym Sączu
w Dziale Rozwoju Zawodowego i Poradnictwa ( III piętro, pokój 321, tel 18 442-91-10 wew. 253 )
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SĄDECKI RYNEK PRACY

CEIDG
- Projekt Ministerstwa Gospodarki

M

inisterstwo Gospodarki realizuje projekt Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej. System ten, działający na podstawie znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, umożliwia obywatelom m. in. założenie działalności gospodarczej on-line lub znalezienie
danych o działalności innych przedsiębiorstw, z wykorzystaniem internetu, bez wychodzenia z domu. Ministerstwo Gospodarki wspiera rozwój przedsiębiorczości, a dzięki projektowi CEIDG każdy może zostać
przedsiębiorcą, nie tracąc czasu na zbędne formalności.
Celem projektu CEIDG jest umożliwienie ewidencjonowania działalności gospodarczej drogą elektroniczną w ramach
tzw. „Jednego Okienka”, z wykorzystaniem zintegrowanego
formularza zawierającego dane niezbędne dla CEIDG oraz:

 urzędów

skarbowych
(zgłoszenie
identyfikacyjne/
zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej
samodzielnie działalność gospodarczą),

 Głównego Urzędu Statystycznego (wniosek o wpis do
Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki
Narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem),

 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zgłoszenie/zmiana
płatnika składek) oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego (zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu
ubezpieczenia społecznego rolników)
jak również udostępnianie informacji o wpisach do ewidencji
działalności gospodarczej, koncesjach, zezwoleniach oraz
wpisach do rejestru działalności regulowanej przez Internet.
Realizacja projektu CEIDG ma doprowadzić do usprawnienia procesu rejestracji działalności gospodarczej. Dostęp
do CEIDG jest możliwy z każdego miejsca w Polsce i zagranicą, bez konieczności odwiedzania urzędu. Realizacja projektu
przyczyni się również do zwiększenia dostępności zasobów
informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców.
Zostanie bowiem utworzone scentralizowane źródło informacji o przedsiębiorcach. Zastąpi ono dotychczasowe ewidencje
prowadzone w obrębie gmin. Dane zostaną ujednolicone
i umieszczone w jednym miejscu tak, aby zapewnić optymalne funkcjonowanie CEIDG. Zarówno pod względem korzystania z systemu CEIDG, jak i ujawniania informacji na temat
przedsiębiorstw i osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą istotna jest zwłaszcza kompletność i aktualność
danych. Dostęp do nich jest jedną z gwarancji bezpieczeństwa obrotu gospodarczego opartego na uczciwości, jawności
i rzetelności.
Dostęp do ww. informacji będzie możliwy za pomocą internetowej wyszukiwarki. Ponadto obieg spraw związanych
z rejestracją działalności gospodarczej odbywać się będzie
elektronicznie. Dostęp do systemu CEIDG będzie możliwy
poprzez platformę ePUAP.

W ramach realizacji projektu zostaną uruchomione m.in następujące usługi on-line:

 możliwość złożenia on-line wniosku o wpis do ewidencji
działalności gospodarczej, wniosku o zmianę wpisu, wniosku dotyczącego zawieszenia działalności gospodarczej
oraz wniosku o wykreślenie z ewidencji,

 informacja o zasadach rejestracji działalności gospodarczej oraz informacja dotycząca wypełniania wniosku
o wpis do CEIDG,

 wyszukiwarka przedsiębiorstw wg różnych kryteriów wyszukiwania m. in. nazwy, numeru NIP, REGON, KRS, czy
też miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,

 informacja o przedsiębiorcach - osobach fizycznych.
Ponadto w ramach utrzymania i rozwoju systemu CEIDG
przewiduje się rozszerzenie liczby usług w zależności od potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców oraz obywateli.
Projekt pt. „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej”, finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
Zarejestruj swoją firmę
w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
na stronie internetowej
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eBIFRON
– elektroniczny Biuletyn Informacyjny

P

aństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął publikację elektronicznego

Biuletynu

Informacyjnego

PFRON

pn. eBIFRON.

Powyższa

publikacja

dostępna

jest

pod

adresem

ebifron.pfron.org.pl jak również ze strony podmiotowej
Funduszu www.pfron.org.pl.

Wydane numery eBIFRON mają charakter niezależnych
od siebie informatorów, zróżnicowanych pod względem tematycznym. Zawarto w nich, m.in.:

 praktyczne informacje na temat ulg i uprawnień, a także
możliwości skorzystania z pomocy ze środków PFRON „ABC osoby niepełnosprawnej",

 podstawowe zasady wspierania rynku pracy osób niepełnosprawnych - „ABC rynku pracy",

 zasady tworzenia tekstów łatwych w czytaniu adresowanych szczególnie do osób z dysfunkcjami poznawczymi niepełnosprawnych intelektualnie, mających problemy
z czytaniem, dyslektyków czy chociażby cudzoziemców „PFRON łatwy w czytaniu".

Odbiorcami wymienionych i następnych informatorów
mogą być indywidualne osoby niepełnosprawne i ich rodziny,
pracodawcy, praktycznie wszyscy zainteresowani problematyką niepełnosprawności.

W kolejnych publikacjach Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie podejmować tematy,
które mamy nadzieję, okażą się na tyle interesujące,
że z przyjemnością czytelnicy będą się z nimi zaznajamiali
i w ten sposób pozyskaną wiedzę wykorzystywali dla swoich
potrzeb w życiu codziennym. Zachęcamy więc do lektury
elektronicznego Biuletynu.
Źródło: PFRON

www.pfron.org.pl

STR. 12

SĄDECKI RYNEK PRACY

BEZROBOCIE REJESTROWANE
- miasto Nowy Sącz

C

zerwiec okazał się miesiącem w którym nie wystąpiły,
zauważalne
zmiany
w strukturze osób bezrobotnych
zarejestrowanych w SUP.

W czerwcu 2012r. w ewidencji SUP
znajdowało się 4641 osób bezrobotnych i jest to o 47 osób mniej niż
w maju br.(4688 os.). W porównaniu
z czerwcem ubiegłego roku liczba
osób bezrobotnych zwiększyła się
o 318 os. (czerwiec 2011–4323 os.).

nęli do ewidencji SUP w czerwcu.
Analizując strukturę osób bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji
SUP wg kryterium wieku, najliczniej
reprezentowana jest grupa osób
w wieku 25-34 lata (1505 osób), stanowiąca 32,4% ogółu osób bezrobotnych. Niepokojąco wzrasta również
liczba osób w wieku 55-64 lata (406
osób), której procentowy udział
w ogólnej strukturze bezrobotnych
stanowi już 9% i w porównaniu z końcem poprzedniego kwartału (tj.

ponad 12 miesięcy. Osoby pozostające bez pracy od 6-12 m-cy stanowią
24%, natomiast nieco mniejszy udział
stanowią osoby pozostające bez pracy
przez okres 3-6 m-cy (22%) i osoby
zarejestrowane przez okres 1-3 m-cy
-15%.
Jedną z charakterystycznych cech
sądeckiego bezrobocia jest niski
udział osób posiadających prawo do
zasiłku. Na dzień 30 czerwca 2012 r.
prawo do zasiłku posiadało 706 osób,
a udział zarejestrowanych osób bezrobotnych z prawem do zasiłku wynosił
15% z ogólnej liczby bezrobotnych
zarejestrowanych w SUP. Zauważalna
jest tendencja spadkowa wśród tej
grupy osób, ponieważ na początku
roku tj. w styczniu i lutym zarejestrowani z prawem do zasiłku stanowili
odpowiednio 16,4% i 17,5% ogółu
osób bezrobotnych.
Liczba bezrobotnych w ewidencji
SUP- stan na koniec czerwca 2012
roku:
zarejestrowani ogółem – 4641
w tym z prawem do zasiłku - 706,
w szczególnej sytuacji – 4050,
rejestracje w czerwcu – 402,
wyłączenia z ewidencji – 449,
w tym podjęcia pracy – 223,

Do ewidencji SUP trafiło 402 osoby, o 17 osób mniej niż w maju 2012
r., i o 335 osób mniej niż w styczniu
2012 r. Na podstawie obserwacji
krzywych obrazujących rejestrację
osób bezrobotnych z ostatnich trzech
latach, zauważamy że rok 2012 charakteryzuje się znacznie niższą liczbą
rejestracji w porównaniu do lat ubiegłych.
Większość osób zarejestrowanych
w SUP to osoby będące w szczególnej
sytuacji na rynku pracy, udział tych
osób wyniósł 87,3% (4050) z ogólnej
liczby bezrobotnych i ulega niewielkim
zmianom. Najliczniejszą grupą
w omawianej strukturze są osoby
długotrwale bezrobotne (2145) oraz
osoby bez wykształcenia średniego
(2022). Stosunkowo wysoki jest również udział osób bez kwalifikacji zawodowych (1300) oraz bez doświadczenia zawodowego (1146). Także reprezentanci tych grup najliczniej napły-

31.03.2012 r.) wzrósł o 1,1%.
Biorąc pod uwagę kryterium wykształcenia, największy bo 27% udział
stanowią osoby posiadające wykształcenie policealne i średnie zawodowe.
Nieco mniejszy bo 26% udział stanowią osoby posiadające wykształcenie
zasadnicze zawodowe. Osoby z wyższym wykształceniem stanowią 15%
osób zarejestrowanych w SUP. Najmniejszy udział w strukturze stanowią
osoby z wykształceniem średnim
ogólnokształcącym -14%. 23% zarejestrowanych bezrobotnych posiada
staż pracy (1-5 lat), 18% osób nigdy
dotąd nie pracowało a 15% osoby
posiada staż pracy krótszy niż jeden
rok. Osoby posiadające dłuższy staż
pracy tj. 10-20 lat i 20-30 stanowią
odpowiednio po 16% i 10%.
Analizując strukturę osób wg kryterium czasu pozostawania bez pracy,
największy, bo aż 31% udział stanowią osoby pozostające w rejestrze

W okresie pierwszego półrocza
2012 roku zakończono i rozliczono
387 umów, w ramach których aktywizacją objętych było 427 osób.
Nadal realizowane są zadania
związane z obsługą 497 umów
(zawartych w latach 2008-2011),
w ramach których aktywizowanych
jest 549 osób oraz 232 umów zawartych w 2012 roku, w ramach których
aktywizowano 321 osób. Na dzień
30.06.2012 r. w programach uczestniczy łącznie 404 osoby w ramach
316 zawartych umów, w tym:
w zatrudnieniu pozostaje 157 osób,
staż odbywa 152 osoby,
- działalność gospodarczą prowadzi 95
osób.
W czerwcu br. zawartych zostało
42 umowy, na podstawie których aktywizowanych zostanie 67 osób.
Źródło: SUP
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STOPA BEZROBOCIA W NOWYM SĄCZU
- stan na koniec maja 2012 roku

W

maju stopa bezrobocia
w Nowym Sączu wynosiła 10,4% i w porównaniu z kwietniem była niższa
o 0,2%. Miasto Nowy Sącz nadal
notuje najniższą stopę bezrobocia
w
podregionie nowosądeckim.
Niezmiennie najwyższy poziom
bezrobocia notuje się w powiecie
limanowskim - 17,3% oraz w powiecie nowosądeckim (ziemskim)
- 17,3%, jednakże i tam zaobserwowany został spadek odpowiednio po 0,6% i 0,7%, w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej (EU27) wzrosła o 0,1% w stosunku do kwietnia 2012r. (10,2%)
i obecnie wynosi 10,3%.

– 5,1%, najwyższe bezrobocie zanotowano w Hiszpanii – 24,6% . Polska
wg danych Eurostatu notuje stopę
bezrobocia, na poziomie 9,9%.

Nieco gorzej wygląda sytuacja
w strefie Euro (EA17) gdzie stopa
bezrobocia wynosiła 11,1 %. Najniższą stopę bezrobocia niezmiennie
notuje się w Austrii – 4,1% i Holandii

Stopa bezrobocia
stan na koniec maja 2012 r.

Polska – 12,6%
Małopolska – 10,7%
Nowy Sącz – 10,4%
Unia Europejska – 10,3%
Strefa euro – 11,1%

BEZROBOCIE W POLSCE
– stan na koniec maja 2012 roku

W

edług raportu Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec maja
2012 roku w urzędach pracy
w kraju było zarejestrowanych
2 013,9 tys. osób, tj. o 58,7 tys.
osób mniej niż w kwietniu 2012 r.
W stosunku do kwietnia 2012 r.
spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach,
najbardziej znaczący spadek był
w województwach: warmińsko mazurskim (o 4,3%), zachodniopomorskim (o 4,0%), lubuskim
(o 3,5%), lubelskim i małopolskim
oraz podkarpackim (po 3,3%).
Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu maja 2012 r.
stanowili 12,6% ludności aktywnej
zawodowo (w kwietniu 2012 r. -

12,9%, w maju 2011% - 12,4%).
Najwyższa stopa bezrobocia utrzymuje się nadal w województwach warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim.
Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie, mazowieckie, śląskie, małopolskie, co obrazuje przedstawiona
poniżej mapa.

Źródło: GUS

Źródło: SUP
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KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO.

O

soby, które mieszkają oraz wykonują pracę

podstawie zsumowanych okresów zatrudnienia w Polsce i za

w jednym państwie korzystają z ochrony w

granicą. Prawo do zasiłku ustalane jest wówczas na podsta-

zakresie zabezpieczenia społecznego na pod-

wie polskiego ustawodawstwa w przypadku, gdy:

stawie wewnętrznych przepisów tego państwa. Przepisy

te

regulują

prawa

i

obowiązki

tych

osób

w odniesieniu do obciążeń ( składek ) oraz korzyści
(świadczeń) w ramach systemu zabezpieczenia społecznego kraju, w którym mieszkają. Kiedy osoby te
wyjeżdżają za granicę, w celu wykonywania pracy zarobkowej lub zamieszkania, przepisy wewnętrzne nie
wystarczają dla zapewnienia im takiej ochrony.

Gwarancje ochrony osoby te mogą uzyskać dopiero dzięki
aktom prawa międzynarodowego w zakresie koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego.

 ostatni okres zatrudnienia i ubezpieczenia był spełniony
na terenie Polski,

 ostatni okres zatrudnienia i ubezpieczenia nie był spełniony w Polsce, ale według kryteriów określonych w art. 11
rozporządzenia 987/2009 – osoba jest pracownikiem
powracającym i podczas ostatniej pracy za granicą posiadała miejsce zamieszkania w Polsce.

W takim przypadku:

 należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce
zameldowania stałego lub czasowego,

Czym jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego?

 wypełnić wniosek o ustalenie prawa do zasiłku z tytułu
bezrobocia po pracy za granicą wraz załącznikami.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego jest

Do wniosku należy dołączyć dokument U1, a w przypadku

gwarancją realizacji zasady swobodnego przepływu osób.

braku w/w dokumentu inne dokumenty potwierdzające za-

Sprawia, że każdy Europejczyk przemieszczający się z pań-

trudnienie za granicą np. P45, P60, odcinki wypłat, umowy o

stwa do państwa korzysta z prawa do świadczeń na takich

pracę. Ponadto trzeba przedstawić świadectwa pracy lub

samych zasadach, jak obywatel Unii Europejskiej, Europej-

inne dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia w Pol-

skiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii pracujący

sce uprawniające do zasiłku.

w jednym kraju przez całe życie. Polega m.in. na sumowaniu
okresów zatrudnienia lub ubezpieczenia, uzyskanych w różnych państwach członkowskich, co daje możliwość otrzymania świadczeń w razie utraty pracy. Okresy ubezpieczenia,
zatrudnienia i działalności gospodarczej są wykazywane
w dokumencie PD U1. Transfer zasiłku do krajów poszukiwania pracy wykazywany jest w dokumencie PD U2. Z jego
treści wynika, że dana osoba zachowuje prawo do zasiłku dla
bezrobotnych, a także w jakiej wysokości i przez jaki okres
powinna otrzymywać świadczenie.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku z tytułu bezrobocia
po pracy za granicą składa się w powiatowym urzędzie pra-

Kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w Polsce

cy. Następnie Urząd przesyła dokumenty do Wojewódzkiego

po pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Liech-

Urzędu Pracy, jako organu właściwego do wydania decyzji na

tensteinu, Norwegii i Szwajcarii?

Osoby, które pracowały na terenie Unii Europejskiej, Islandii,
Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii mają prawo do ubiegania się o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych na

zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
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Kto może skorzystać z transferu zasiłku?

pomoże Ci w uzyskaniu w/w dokumentu na podstawie Twojej
pisemnej prośby.

Z tej formy możesz skorzystać, jeżeli jesteś:

 osobą bezrobotną z prawem do zasiłku, zarejestrowaną

Zmiana w przepisach

w powiatowym urzędzie pracy (przez minimum 4 tygo-

Od 1 maja 2010 roku uległy zmianie przepisy dotyczące

dnie) – masz prawo poszukiwać pracy w innym kraju

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakre-

członkowskim Unii Europejskiej oraz dokonać transferu

sie świadczeń z tytułu bezrobocia.

zasiłku dla bezrobotnych za granicę,

 osobą, która po okresie pracy w państwie członkowskim
Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub
Szwajcarii wróciła do Polski i nie może znaleźć zatrudnienia - masz prawo do świadczenia dla bezrobotnych dzięki
zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia i zatrudnienia (po spełnieniu określonych warunków).

dla

bezrobotnych

 instytucja właściwa bezpośrednio wypłaca zasiłek transfe-

cześnie:

możesz przyjechać do Polski w celu poszukiwania pracy
świadczenia

granicą i zaliczenia go do okresu niezbędnego do ustalenia wysokości świadczeń z tytułu bezrobocia,

 możliwość zarejestrowania się w dwóch państwach jedno-

Korzystając z przysługującego Ci prawa transferu zasiłku,
pobierać

 możliwość potwierdzenia okresu samozatrudnienia za

rowany na konto osoby bezrobotnej,

Na jaki okres można dokonać transferu zasiłku?

i

Do istotnych zmian zaliczyć można:

przez

okres

3 – 6 miesięcy w wysokości, jaka została ustalona za granicą. Zasiłek będzie wypłacany bezpośrednio przez instytucje,
która przyznała Ci prawo do zasiłku.

 w kraju zamieszkania, gdzie pobierany jest zasiłek –
jako osoba bezrobotna,

 w kraju ostatniego zatrudnienia – jako osoba poszukująca pracy,

 wprowadzenie nowych dokumentów, zastępujących formularze serii E 300:
Co należy zrobić, aby dokonać transferu
zasiłku z innego kraju do Polski?
Przed przyjazdem do Polski
1. Po zakończonej pracy za granicą rejestrujesz się we
właściwej instytucji ds. bezrobocia i uzyskujesz
prawo do zasiłku dla bezrobotnych
2. Pozostajesz w dyspozycji zagranicznej instytucji ds.
bezrobocia przez 4 tygodnie
3. Składasz wniosek o wydanie dokumentu „U2"
w związku z zamiarem poszukiwania pracy w Polsce

 PD U1 – odpowiednik formularza E 301
 PD U2 – odpowiednik formularza E 303
 PD U3 – informacja dla osoby o tym, że wojewódzki
urząd pracy poinformował instytucję właściwą o okolicznościach mających wpływ na prawo do świadczeń,
np. o zgłoszonej chorobie,

 możliwość ubiegania się o dokument PD U1 bez względu
na status (pracujący, osoba bezrobotna).
Informacje w sprawie zasiłku po pracy za granicą oraz

Po przyjeździe do Polski
1. Zgłaszasz się do powiatowego urzędu pracy, w ciągu
7 dni od daty wskazanej na dokumencie „U2" - celem
uzyskania
statusu
osoby poszukującej
pracy
i przekazujesz Dokument U2
2. Aby kontynuować pobieranie zasiłku za granicą
musisz powrócić do kraju, w którym ustalono
uprawnienia do zasiłku - najpóźniej w ostatnim dniu
ważności formularza dokumentu „U2"

dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej
WUP w Krakowie www.wup-krakow.pl w zakładce usługi rynku pracy/zasiłki dla osób bezrobotnych a praca za granicą

Kontakt
W sprawach zasiłku dla bezrobotnych z zaliczeniem pracy za
granicą oraz transferu zasiłku dla bezrobotnych skontaktuj
się z Zespołem Obsługi Instytucji Rynku Pracy:

 osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Krakowie, plac Na Stawach
punkt informacyjny (parter)
Jeśli instytucja zagraniczna, która przyznała Ci prawo do
zasiłku, nie wydała dokumentu „U2" Wojewódzki Urząd Pracy

1, 30-107

 telefonicznie tel. 012 428 78 73
 mailowo e-mail: up@wup-krakow.pl

Kraków,

SĄDECKI RYNEK PRACY

