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SZANOWNI PAÑSTWO!
Zapraszam do zapoznania siê z kolejnym numerem biuletynu
S¹decki Rynek Pracy, na ³amach którego staramy siê
przedstawiæ bie¿¹ce kwestie, zwi¹zane z lokaln¹ gospodark¹.
Prezentujemy równie¿ nasze aktualne dzia³ania, podejmowane
inicjatywy oraz programy wsparcia, które realizujemy.
W bie¿¹cym numerze prezentujemy szczegó³y dotycz¹ce
konkursu na nowe logo, statuetkê oraz grawerowany dyplom
konkursu "Przedsiêbiorca 2016 - Mój Sposób na Biznes".
Tegoroczna, dziewi¹ta ju¿, edycja konkursu, po raz kolejny
pozwoli wyró¿niæ s¹deckich przedsiêbiorców, czyli osoby, od
których zale¿y nasz lokalny rynek pracy.
Pragniemy równie¿ przybli¿yæ zmiany, jakie w tym roku
wprowadzone zosta³y w Kodeksie Pracy. Dotycz¹ one g³ównie
kwestii zawierania umów o pracê na czas okreœlony oraz
ujednolicenia okresów wypowiedzenia. Obszerny materia³
wyjaœnia, na czym dok³adnie polegaæ bêd¹ zmiany oraz podaje
przyk³ady ich zastosowania.
Podobnie jak w poprzednich numerach, równie¿ w bie¿¹cym
staramy siê zaprezentowaæ statystykê bezrobocia. Dane te, s¹
niezmiernie wa¿ne, poniewa¿ pozwalaj¹ na zobrazowanie
sytuacji, jaka panuje na s¹deckim rynku pracy. Obecna
statystyka, podobnie jak ta z poprzedniego numeru, ukazuje
spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych.

Zachêcam do lektury!

Stanis³awa Skwar³o - dyrektor SUP
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Nowa ods³ona konkursu
“Przedsiêbiorca 2016 - Mój Sposób na Biznes”
Trwaj¹ prace nad 9. ju¿ edycj¹ konkursu „Przedsiêbiorca 2016 – Mój sposób na biznes”.
Pierwszym zauwa¿alnym krokiem, który w zdecydowany sposób wyró¿ni now¹ formu³ê przedsiêwziêcia jest
og³oszony w³aœnie konkurs na: nowe logo konkursu, statuetkê oraz grawerowany dyplom.
Termin nadsy³ania pomys³ów mija 30 czerwca br.

Szczegó³y dotycz¹ce konkursu na nowe logo, statuetkê
i grawerowany dyplom przedstawi³ Leszek Langer, dyrektor
Wydzia³u Integracji i Rynku Pracy Urzêdu Miasta Nowego
S¹cza. – Logotyp musi nawi¹zywaæ zarówno do znaku
graficznego S¹deckiego Urzêdu Pracy, jak i Miasta Nowego
S¹cza, czyli zawieraæ jakieœ elementy lokalne zwi¹zane
z naszym miastem – mówi³. – Ufamy, ¿e projektodawcy wyka¿¹
siê inwencj¹ twórcz¹, pomys³owoœci¹ i wyobraŸni¹, nie
bêdziemy jednak podpowiadaæ ¿adnych rozwi¹zañ – doda³
dyrektor Langer.

Do kogo skierowany jest konkurs?
Charakter konkursu jest otwarty, ka¿dy mo¿e wzi¹æ w nim
udzia³. Projekty nale¿y sk³adaæ w naszym urzêdzie (SUP, ul.
Wêgierska 146) do koñca miesi¹ca, czyli 30 czerwca
(czwartek). Wyniki zostan¹ og³oszone 15 lipca br. Laureat
konkursu na nowe logo, statuetkê i grawerowany dyplom,
oprócz nagrody pieniê¿nej, jaka jest przewidziana w ramach
konkursu, z ca³¹ pewnoœci¹ mocno skorzysta z szeroko pojêtej
oprawy promocyjnej, jaka w tym roku bêdzie towarzyszyæ
organizacji 9. edycji konkursu „Przedsiêbiorca 2016 – Mój
sposób na biznes”. – Staramy siê o presti¿owe patronaty ogólnopolskie. Trwaj¹ rozmowy z przedstawicielami najwy¿szych
w³adz pañstwowych w kwestii objêcia patronatem tego wydarzenia, przygotowywany jest harmonogram oraz plan promocji
medialnej – zdradzi³ dyrektor Langer. – Dla agencji reklamowych i innych podmiotów bior¹cych udzia³ w konkursie, bêdzie
to niew¹tpliwie cenn¹ wartoœci¹ dodan¹ – doda³.
– Pocz¹tki konkursu „Przedsiêbiorca 2016 – Mój sposób na
biznes” siêgaj¹ 2008 roku. Wtedy to S¹decki Urz¹d Pracy po
raz pierwszy podj¹³ siê trudnego zadania – organizacji tego
wydarzenia – t³umaczy Stanis³awa Skwar³o, dyrektor
S¹deckiego Urzêdu Pracy. – Konkurs ma na celu promocjê
przedsiêbiorczoœci i samozatrudnienia, zachêcanie do
zak³adania nowych firm i w konsekwencji tworzenie nowych
miejsc pracy. Kolejnym krokiem (po zakoñczeniu konkursu na
nowe logo, statuetkê oraz grawerowany dyplom) bêdzie

og³oszenie 9. edycji konkursu „Przedsiêbiorca 2016 – Mój
Sposób na Biznes” wed³ug zaktualizowanego regulaminu.
Prace nad nim jeszcze trwaj¹ – dodaje dyrektor Skwar³o.

Fot.: UMNS

S

k¹d pomys³ na zmiany oraz jakie cele bêd¹ realizowane
podczas organizacji konkursu, wyjaœnia wiceprezydent
Nowego S¹cza, Wojciech Piech. – Jesteœmy bardzo
zadowoleni z efektów i tradycji tego konkursu, ale œwiat nie stoi
w miejscu i nasze oczekiwania rosn¹. Wiêksze s¹ te¿, jak siê
wydaje, oczekiwania i ambicje œrodowiska – wyjaœnia. –
Dlatego nasze dzia³ania s¹ ukierunkowane na wzmocnienie
wizerunku tego konkursu. Chcemy uzyskaæ efekt kojarzenia
go z pewnym presti¿em. Pragniemy, aby laureaci odczuli
pe³niê satysfakcji z udzia³u w tym konkursie i ¿eby wnios³o to
pewn¹ wartoœæ dodan¹ do ich dzia³alnoœci. Chcemy, ¿eby
przedsiêbiorcy postrzegali tê statuetkê jako coœ, co nobilituje
w Nowym S¹czu i œrodowisku biznesowym – podsumowa³
Zastêpca Prezydenta Nowego S¹cza.

Wiceprezydent Wojciech Piech (z lewej) oraz Leszek Langer - dyr. wydz. Integracji i Rynku Pracy

Dynamizm Nowego S¹cza
Podczas konferencji wiceprezydent Wojciech Piech nawi¹za³
do wyj¹tkowego charakteru Nowego S¹cza. – Nowy S¹cz to
miasto przedsiêbiorcze, zauwa¿ane w mediach ogólnopolskich przez analityków. Mówi siê o fenomenie przedsiêbiorczoœci na S¹decczyŸnie. Mimo niesprzyjaj¹cych
warunków otoczenia, mimo lokalizacji, jaka nam zosta³a dana
przez historiê i s³abego skomunikowania z reszt¹ kraju. W tym
regionie rzeczywiœcie jest ogromny potencja³ przedsiêbiorczoœci, który znajduje najbardziej spektakularny wyraz
w liczbie milionerów zamieszka³ych na S¹decczyŸnie –
argumentowa³ Piech. – W Nowym S¹czu zarejestrowanych
jest oko³o 9,5 tysi¹ca ma³ych, œrednich i du¿ych firm, a rocznie
powstaje od 800 do 1000 nowych. Na tym nie poprzestajemy
i jako samorz¹d wspieramy przedsiêbiorców – podkreœli³
Wojciech Piech. – Realizujemy bogaty program pomocy
publicznej, która objawia siê poprzez ró¿nego rodzaju ulgi
w podatkach. Jesteœmy tu absolutnym liderem w Ma³opolsce.
Pomagamy przedsiêbiorcom w formie porêczeñ, refundacji
i po¿yczek. Prowadzimy intensywne kampanie edukacyjne,
skierowane i do przedsiêbiorców, i do uczniów naszych szkó³.
Wydajemy publikatory, tworzymy oferty inwestycyjne. Pomoc
publiczna za rok 2015 sumarycznie wynios³a oko³o 20 mln
z³otych – wylicza³ Wojciech Piech, który zwróci³ szczególn¹
uwagê na znaczenie takich przedsiêwziêæ, jak konkurs
„Przedsiêbiorca 2016 – Mój Sposób na Biznes”. – Jednym
z elementów wspierania przedsiêbiorczoœci s¹ równie¿
ró¿nego rodzaju konkursy, które daj¹ sposobnoœæ do tego,
¿eby dostrzec i nagrodziæ wysi³ek przedsiêbiorcy. Przes³aæ do
opinii publicznej przekaz, ¿e mamy liderów przedsiêbiorczoœci,
ludzi aktywnych, którzy odnosz¹ sukcesy w biznesie i tworz¹
nowe miejsca pracy.
Opracowa³ KRa
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Kolejne posiedzenie RRP

Cz³onkowie Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego S¹cza spotkali siê 27 czerwca br. (poniedzia³ek) na
kolejnym posiedzeniu rady, aby przyjrzeæ siê sytuacji, jaka panuje na s¹deckim rynku pracy. Tematy
obrad wi¹za³y siê przede wszystkim z notowanym ostatnio spadkiem bezrobocia oraz dzia³aniami
realizowanymi przez S¹decki Urz¹d Pracy, które maj¹ na celu aktywizacjê osób bezrobotnych.

P

osiedzenie rozpoczê³o siê od przedstawienia sytuacji,
jaka panowa³a na rynku pracy w województwie
ma³opolskim w 2015 roku. - W kraju notowany jest wzrost
PKB, co poci¹ga za sob¹ prozatrudnieniowy wzrost
gospodarczy - mówi³a Stanis³awa Skwar³o, dyrektor
S¹deckiego Urzêdu Pracy w Nowym S¹czu. Nastêpnie
zaprezentowa³a szczegó³owe dane, dotycz¹ce zatrudnienia
w naszym województwie. - Widaæ wyraŸnie, ¿e bezrobocie
w Ma³opolsce maleje, z zachowaniem trendów sezonowych doda³a. Wed³ug zaprezentowanych statystyk, stopa
bezrobocia w województwie ma³opolskim wynosi³a pod koniec
ubieg³ego roku 8,1 %.
Je¿eli chodzi o Miasto Nowy S¹cz, tutaj równie¿ odnotowany
zosta³ spadek bezrobocia. Na koniec maja 2016 r. w S¹deckim
Urzêdzie Pracy zarejestrowanych by³o 3168 osób. 611 osób
zosta³o w tym miesi¹cu wy³¹czonych z ewidencji, z czego 253
osoby podjê³y pracê.
Powo³uj¹c siê na dane przedstawiane przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz Powiatowe Urzêdy
Pracy, wed³ug których bezrobocie wyraŸnie maleje,
przewodnicz¹cy rady Leszek Langer zwróci³ siê do dyrektor
Skwar³o, pytaj¹c jakie s¹ prognozy utrzymania tych
spadkowych tendencji i jakie czynniki mog¹ ewentualnie
wp³yn¹æ na ich zmianê. - Moim zdaniem tendencja spadkowa
bêdzie siê utrzymywaæ - mówi³a dyrektor. - Chocia¿
w najbli¿szym czasie spodziewamy siê nap³ywu bezrobotnych
- absolwentów, którzy w³aœnie koñcz¹ naukê w szko³ach czy
uczelniach wy¿szych. Dyrektor zwróci³a równie¿ uwagê na to,
¿e w ewidencji pozosta³y osoby, które nie posiadaj¹ kwalifikacji
zawodowych oraz osoby powy¿ej 50. roku ¿ycia. To w³aœnie
w przypadku aktywizacji tej grupy, pojawia siê problem pracodawcy bowiem niechêtnie zatrudniaj¹ osoby w tym
wieku. Proponowane oferty pracy dotycz¹ najczêœciej sta¿y,
czym osoby starsze nie s¹ niestety zainteresowane.
Bardzo dobrze przebiega za to aktywizacja osób do 30. roku
¿ycia. Osoby z tej grupy wiekowej chêtnie podejmuj¹ pracê,
chcocia¿ w tym przypadku oferty równie¿ najczêœciej
przybieraj¹ formê sta¿y. Pozostaj¹ jeszcze osoby posiadaj¹ce
III profil pomocy, które obecnie stanowi¹ oko³o 1/3 wszystkich
zarejestrowanych w SUP.
Dyrektor Skwar³o podjê³a równie¿ tematykê zwi¹zan¹
z prowadzeniem szkoleñ. - By³abym bardzo zadowolona,
gdybyœmy mogli zawieraæ umowy trójstronne i szkoliæ
bezrobotnych pod potrzeby pracodawców - mówi³a. Chodzi
o to, aby pracodawcy sk³adali oferty, w których zg³aszaæ bêd¹
zapotrzebowanie na pracowników o konkretnych
kwalifikacjach zawodowych. Dziêki temu, SUP bêdzie móg³
szkoliæ bezrobotnych w takich zawodach, na jakie bêdzie
najwiêksze zapotrzebowanie.
Do S¹deckiego Urzêdu Pracy wp³ynê³a oferta pracodawcy,
który zg³osi³ zapotrzebowanie na pracowników budowlanych.
Zawarto umowê trójstronn¹, w ramach której 13 osób
bezrobotnych odbywaæ bêdzie szkolenie. Jego wartoœæ
wyniesie 70 tys. z³. Kwota, jaka wed³ug za³o¿eñ mia³a zostaæ
przeznaczona na ten cel, by³a znacznie wy¿sza, dlatego du¿¹
jej czêœæ uda³o siê zaoszczêdziæ. Œrodki te zostan¹ przesuniête

na wydatki zwi¹zane z bonami szkoleniowymi oraz szkoleniami
indywidualnymi, z gwarancj¹ zatrudnienia.
Od 18 lipca S¹decki Urz¹d Pracy wraz z Miejskim Oœrodkiem
Pomocy Spo³ecznej w Nowym S¹czu realizowaæ bêdzie nowy
program “Aktywizacja i integracja”. Jego g³ównym celem jest
poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych,
korzystaj¹cych ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, dla których
ustalono III profil pomocy, poprzez kszta³towanie ich aktywnej
postawy w ¿yciu spo³ecznym i zawodowym.
Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem
opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Nowego
S¹cza w sprawach polityki rynku pracy. W jej sk³ad wchodz¹
przedstawiciele dzia³aj¹cych na terenie powiatu: terenowych
struktur ka¿dej organizacji zwi¹zkowej, terenowych struktur
ka¿dej organizacji pracodawców, spo³eczno-zawodowych
organizacji rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz
organizacji pozarz¹dowych, które statutowo zajmuj¹ siê
problematyk¹ rynku pracy.

Od lewej: Izabela Ziêbowicz - z-ca kierownika RPP, Adam Oleksy - OPZZ, Piotr Litwiñski - SOT, Sylwia Lachowska - kierownik RIR,
Tomasz Szczepanek - z-ca dyrektora SUP, Stanis³awa Skwar³o - dyrektor SUP, Leszek Langer - dyrektor wydz. IiRP w Nowym S¹czu,
Marek Raichel - PWSZ w Nowym S¹czu, fot. SUP

Zakres dzia³añ Powiatowej Rady Rynku Pracy
obejmuje miêdzy innymi:
- inicjowanie przedsiêwziêæ, które zmierzaæ bêd¹ do pe³nego
i produktywnego zatrudnienia w Mieœcie Nowym S¹czu;
- ocena racjonalnoœci gospodarki œrodkami Funduszu Pracy;
- opiniowanie propozycji przeznaczenia œrodków Funduszu
Pracy oraz sprawozdañ z ich wykorzystania na finansowanie
programów dotycz¹cych promocji zatrudnienia oraz innych
fakultatywnych zadañ;
- opiniowanie celowoœci realizacji programów specjalnych oraz
Programu Aktywizacja i Integracja;
- sk³adanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach
zwi¹zanych z kierunkami kszta³cenia, szkolenia zawodowego
i zatrudnienia w Mieœcie Nowym S¹czu;
- opiniowanie zmian realizacji programów specjalnych,
proponowanych przez Prezydenta Miasta Nowego S¹cza,
- wspó³praca z powiatowymi komisjami dialogu spo³ecznego.
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Zmiany w Kodeksie Pracy
Nowe zasady dotycz¹ limitowania i wypowiadania umów o pracê zawartych na czas okreœlony,
okresów wypowiedzenia, umów na okres próbny oraz kwestii zwolnieñ pracownika z obowi¹zku
œwiadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Te istotne zmiany wesz³y w ¿ycie 22 lutego br.
Obowi¹zkiem pracodawcy, jak i pracownika jest zapoznanie siê z ich kszta³tem.
pis zmian rozpoczniemy od nowego brzmienia art.

O

1

z wykonywaniem pracy na rzecz pracodawcy dok³adnie w tym

25 Kodeksu Pracy. Wynika z niego ograniczenie

danym okresie);

czasu zatrudniania na podstawie umowy na czas

> Wynikaj¹ce z obiektywnych przyczyn le¿¹cych po stronie

okreœlony (33 miesi¹ce) oraz ograniczenie liczby umów na

pracodawcy, wskazanych przez niego w zawartej umowie

czas okreœlony (3 umowy). Istotne we wprowadzonych

(UWAGA: w tym przypadku pracodawca ma obowi¹zek

zmianach jest to, ¿e obecnie nie maj¹ znaczenia przerwy

zawiadomiæ o zawarciu takiej umowy PIP – okrêgowego

miêdzy umowami – pracodawca zobowi¹zany jest sumowaæ

Inspektora Pracy. Na powiadomienie PIP pracodawca ma

okresy zatrudnienia i iloœci umów, nawet jeœli przerwa wynosiæ

5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy). W przepisach

bêdzie np. 12 miesiêcy. Limity miêdzy tymi samymi

brak jest definicji obiektywnych przyczyn. Nale¿y

stronami nie bêd¹ odnawialne. Po wejœciu w ¿ycie nowych

domniemywaæ, i¿ chodzi o pewn¹ ca³oœæ zamkniêt¹

przepisów okres 33 miesiêcy zatrudnienia na podstawie

w okreœlonym czasie, zwi¹zan¹ np. z konkretnym

umowy (umów na czas okreœlony) liczony bêdzie od dnia

kontraktem, projektem, wygranym przetargiem na okreœlone

nawi¹zania stosunku pracy – czyli od dnia okreœlonego

us³ugi/dostawy/roboty budowlane. Nale¿y jednak poczekaæ na

w umowie jako dzieñ rozpoczêcia pracy (nale¿y pamiêtaæ, ¿e

orzecznictwo s¹dów pracy w powy¿szym zakresie.

nie zawsze ten dzieñ bêdzie taki sam jak dzieñ zawarcia
umowy o pracê). Jeœli pracodawca przekroczy limit 33

Zawarcie wskazanych powy¿ej rodzajów umów s³u¿yæ ma za-

miesiêcy zatrudnienia na podstawie umowy czy umów na czas

spokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest

okreœlony, wtedy pracownik bêdzie uwa¿any za zatrudnionego

niezbêdne w tym zakresie w œwietle wszystkich okolicznoœci

na podstawie umowy o pracê na czas nieokreœlony.

zawarcia umowy.

Wyj¹tki
Od powy¿szej zasady obowi¹zuj¹ wyj¹tki, które zosta³y
okreœlone w art. 251 Kodeksu Pracy. Powy¿szy przepis
okreœla rodzaje umów na czas okreœlony, które nie bêd¹
wchodzi³y ani do limitu czasowego, ani iloœciowego. S¹ to
nastêpuj¹ce umowy na czas okreœlony:
> W celu zastêpstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy;
> W celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub
sezonowym (zgodnie z orzecznictwem S¹du Najwy¿szego
„praca sezonowa” oznacza tylko prace wykonywane przez
czêœæ roku, zwi¹zane z okreœlonym sezonem, tj. z w³aœciw¹
por¹ roku, a zw³aszcza z warunkami atmosferycznymi.

W katalogu wykroczeñ okreœlonych w art. 281 Kodeksu pracy

Ustawodawca nie definiuje pracy o charakterze dorywczym,

dodano pkt 1a mówi¹cy, ¿e kto bêd¹c pracodawc¹ lub

ale nale¿y przyj¹æ, ¿e s¹ to prace krótkookresowe, zbli¿one do

dzia³aj¹c w jego imieniu nie zawiadamia w³aœciwego

tych zawieranych wczeœniej w ramach umów na czas

okrêgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub

wykonywania okreœlonej pracy);

elektronicznej, o zawarciu umowy o pracê, o której mowa

> W celu wykonywania pracy przez okres kadencji (np.

w art. 251 KP §4 pkt4, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia

zatrudnienie cz³onka zarz¹du, powo³anego na kilkuletni¹

takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej

kadencjê. Najczêœciej takie sytuacje zwi¹zane s¹ z prac¹

zawarcia podlega karze grzywny od 1000 z³ do 30 000 z³.

w spó³ce prawa handlowego. Kadencja jest œciœle powi¹zana
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Z

godnie z wyjaœnieniami Ministerstwa Rodziny, Pracy

pracodawcy (w poprzednim stanie prawnym przy umowach na

i Polityki Spo³ecznej nie limituje siê równie¿

czas okreœlony trwaj¹cych powy¿ej 6-miesiêcy mo¿liwe by³o

nastêpuj¹cych rodzajów umów o pracê: zawieranych

wpisanie klauzuli o 2-tygodniowym okresie wypowiedzenia,

z bezrobotnymi w ramach ich zatrudnienia przy robotach

a umowy na zastêpstwo mia³y 3-dniowy okres wypowiedzenia).

publicznych oraz w ramach prac interwencyjnych, co

Wa¿ne: przy wypowiadaniu umów na czas okreœlony, nadal

wynika ze specyfiki powy¿szych umów. Takie umowy zawsze

nie ma obowi¹zku wskazywania przyczyny wypo-

maj¹ charakter terminowy i s¹ nastêpstwem umów

wiedzenia.

zawieranych miêdzy starostami/powiatowymi urzêdami pracy
a pracodawcami na zorganizowanie robót publicznych czy prac

W przypadku umów na czas okreœlony, trwaj¹cych 22 lutego br.,

interwencyjnych. Umowe te nie podlegaj¹ zg³oszeniu do PIP.

czyli dnia, kiedy wesz³y w ¿ycie poprawki do Kodeksu pracy,

Rada: w zawieranych umowach z bezrobotnymi warto, aby

dotychczasowe przepisy w zakresie okresów wypowiedzenia

pracodawcy powo³ywali siê na konkretn¹ umowê zawart¹

(czyli 2 tygodnie b¹dŸ 3 dni).

i wypowiedzianych przed tym dniem, stosowaæ siê bêdzie

z urzêdem pracy na zorganizowanie robót publicznych czy
prac interwencyjnych, co wskazywaæ bêdzie wprost na

W przypadku umów na czas okreœlony, trwaj¹cych w dniu

przes³ankê wy³¹czenia w zakresie limitowania czasowych

wejœcia w ¿ycie nowych przepisów, tj. 22 lutego br., które nie

umów o pracê.

maj¹ wprowadzonej klauzuli dopuszczaj¹cej ich
wypowiedzenie z zachowaniem 2-tygodniowego okresu

Umowy na okres próbny

wypowiedzenia, stosuje siê przepisy dotychczasowe.

Nadal mo¿na zawieraæ umowê na okres próbny

Oznacza to, ¿e umowy takie nie bêd¹ mog³y, co do zasady,

nieprzekraczaj¹cy 3 miesiêcy, ale sprecyzowano, w jakim

zostaæ wypowiedziane, mimo ¿e od 22 lutego br. mo¿liwe

celu jest ona zawierana, a mianowicie w celu sprawdzenia

bêdzie rozwi¹zanie ka¿dej umowy o pracê za

kwalifikacji pracownika i mo¿liwoœci jego zatrudnienia

wypowiedzeniem. Klauzula dopuszczaj¹ca wypowiedzenie jest

w celu wykonywania okreœlonego rodzaju pracy. Istnieje

wiêc gwarancj¹ mo¿liwoœci dokonania wypowiedzenia

mo¿liwoœæ ponownego zawarcia umowy na okres próbny

nowym stanie prawnym, czyli pocz¹wszy od 22 lutego br.

z tym samym pracownikiem, ale w œciœle okreœlonych
przypadkach:

Jeœli chodzi o umowy na czas okreœlony zawarte przed

> Je¿eli pracownik ma byæ zatrudniony w celu wykonywania

wejœciem w ¿ycie nowych przepisów na okres do 6 miesiêcy,

innego rodzaju pracy;

które nie posiadaj¹ klauzuli dopuszczaj¹cej wypowie-

> Je¿eli minê³y 3 lata od rozwi¹zania lub wygaœniêcia po-

dzenie, bêdzie mo¿na je wypowiedzieæ tylko w razie

przedniej umowy o pracê, a pracownik ma byæ zatrudniony

og³oszenia upad³oœci lub likwidacji pracodawcy oraz zwolnieñ

w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy. Jest jednak

z przyczyn niedotycz¹cych pracowników, u pracodawcy, który

warunek: tak¹ umowê mo¿na zawrzeæ tylko raz.

zatrudnia co najmniej 20 osób.

Okresy wypowiedzenia

Najczêœciej bêdzie mia³ zastosowanie przepis przejœciowy

Kolejna zmiana w przepisach prawa pracy dotyczy okresów

dotycz¹cy wypowiadania w nowym stanie prawnym umów na

wypowiedzenia, które s¹ obecnie identyczne jak

czas okreœlony, trwaj¹cych 22 lutego br. i zawieraj¹cych

w przypadku umów na czas nieokreœlony, tj.:

klauzulê dopuszczaj¹c¹ wypowiedzenie. Istotne jednak jest

> 2 tygodnie, jeœli pracownik by³ zatrudniony krócej ni¿

to, ¿e sta¿ pracy, na podstawie którego ustalana bêdzie d³ugoœæ

6 miesiêcy u danego pracodawcy;

okresu wypowiedzenia takiej umowy, bêdzie liczony od

> 1 miesi¹c, jeœli pracownik by³ zatrudniony co najmniej

22 lutego br., czyli nie bêdzie siê uwzglêdnia³o okresów

6 miesiêcy u danego pracodawcy;

zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadaj¹cych przed

> 3 miesi¹ce, jeœli pracownik by³ zatrudniony co najmniej 3 lata

dniem 22 lutego br. W przypadku tych umów, je¿eli bêd¹

u danego pracodawcy.

wypowiadane od 22 lutego br., bêd¹ objête „nowymi” okresami
wypowiedzenia wynikaj¹cymi z art. 36 Kodeksu pracy, a okres

W przypadku umów na czas okreœlony (równie¿ umów na

zatrudnienia liczony bêdzie od 22 lutego br., czyli nie bêdzie siê

czas okreœlony w celu zastêpstwa nieobecnego

uwzglêdnia³o okresów zatrudnienia u danego pracodawcy,

pracownika), obowi¹zuje zasada, ¿e okres wypowiedzenia

przypadaj¹cych przed dniem 22 lutego br.

jest uzale¿niony od okresu zatrudnienia u danego
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Warto wiedzieæ
Do umowy na czas okreœlony trwaj¹cej 22 lutego br. (kiedy
przepisy wesz³y w ¿ycie), bêdzie mia³ zastosowanie limit 33miesiêcznego okresu zatrudnienia na jej podstawie,
jednak¿e bêdzie siê wlicza³ tylko okres zatrudnienia,
pocz¹wszy od 22 lutego br. Limit ten up³ynie 21 listopada
2018 r.

P

UWAGA !!!
ZMIANY W NUMERACH TELEFONÓW

RZYK£AD: Pracownik zosta³ zatrudniony na
podstawie umowy na czas okreœlony od 26.02.2016 do
25.08.2016 (tj. 6 m-cy), jednak wczeœniej by³ ju¿

zatrudniony u tego pracodawcy w okresie od 01.01.2011 do

S¹decki Urz¹d Pracy informuje o zmianie operatora
telekomunikacyjnego œwiadcz¹cego us³ugi w zakresie
rozmów telefonicznych.

31.12.2013 (tj. 3 lata). 1 lipca 2016 r. pracodawca wypowiada
umowê zawart¹ 26.02.2016. Okres wypowiedzenia wynosi 3

W zwi¹zku z powy¿szym zmianie uleg³y numery telefonów

m-ce, bo licz¹c poprzedni okres zatrudnienia, pracownik

do S¹deckiego Urzêdu Pracy, nowe numery to:

posiada ponad 3-letni okres sta¿u pracy u tego pracodawcy.
Jeœli z kolei pracownik zatrudniony by³ nieprzerwanie od dnia
01.01.2011 do 31.12.2016 na podstawie umowy o pracê na

Sekretariat
18 44 89 282

czas okreœlony z klauzul¹ o mo¿liwoœci jej wypowiedzenia, to
w sytuacji wypowiedzenia tej umowy 1 lipca 2016 r., pracownikowi przys³uguje tylko 2-tygodniowy okres wypowie-

Poœrednictwo pracy
18 44 89 272

dzenia.
Zwolnienie pracownika z obowi¹zku œwiadczenia pracy

Fax.
18 44 89 313

w okresie wypowiedzenia: Nowe przepisy doprecyzowa³y
kwestiê zwi¹zan¹ ze zwolnieniem pracownika z obowi¹zku

Osoby dzwoni¹ce do SUP na dotychczasowe numery

œwiadczenia pracy w okresie wypowiedzenia – pracodawca

telefonów, zostaj¹ automatyczne przekierowane na nowe

mo¿e jednostronnie dokonaæ tej czynnoœci – art. 362 K.P.

numery.

(wczeœniej mog³o siê to odbyæ za zgod¹ pracownika, a tylko
w wyj¹tkowych sytuacjach z woli pracodawcy).

Dzwoni¹c na nowe numery osoby otrzymuj¹ po³¹czenie
z konkretnym stanowiskiem.

Zmiany w prawie pracy od 1 wrzeœnia 2016
Od 1 wrzeœnia 2016 planowane jest wejœcie w ¿ycie kolejnej
nowelizacji Kodeksu pracy, która wprowadzi m.in. obowi¹zek
przedstawiania pracownikowi na piœmie podstawowych ustaleñ zwi¹zanych z zawarciem umowy o pracê przed dopuszczeniem go do pracy (art. 29 §2 K.P.). Obecnie
obowi¹zuje przepis, który daje pracodawcom mo¿liwoœæ
zawarcia umowy z pracownikiem najpóŸniej w dniu
rozpoczêcia pracy, co pro-wadzi do nadu¿yæ i niewype³niania obowi¹zku zg³aszania osoby zatrudnionej do
ubezpieczenia spo³ecznego. Z projektem zmian przepisów
mo¿na zapoznaæ siê na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy
i

Polityki

Spo³ecznej

pod

adresem:

www.mpips.gov.pl
W nastêpnym numerze zaprezentujemy zmiany
zwi¹zane z uprawnieniami rodzicielskimi
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S¥DECKI URZ¥D PRACY

Majowy spadek bezrobocia

W maju z ewidencji S¹deckiego Urzêdu Pracy w Nowym S¹czu
uby³o kolejnych 248 osób. To trzeci miesi¹c z rzêdu,
w którym obserwujemy spadek liczby bezrobotnych w naszym mieœcie.

M

aj, podobnie jak dwa poprzednie miesi¹ce,

pracy skorzysta³y 52 osoby, g³ównie by³a to refundacja kosztów

przyniós³ kolejny ju¿ w tym roku spadek

zatrudnienia osób do 30. roku ¿ycia – 18 osób, œrodki na podjêcie

liczby bezrobotnych zarejestrowanych

dzia³alnoœci gospodarczej – 15 osób, prace interwencyjne –

w S¹deckim Urzêdzie Pracy. Na koniec miesi¹ca

8 osób oraz podjêcie pracy poza miejscem zamieszkania

w ewidencji urzêdu pozostawa³o 3168 osób, tj. o 248

w ramach bonu na zasiedlenie – 5 osób. Z koñcem miesi¹ca 153

mniej ni¿ w kwietniu i o 653 mniej ni¿ rok wczeœniej.

osoby odbywa³y sta¿, 92 by³y zatrudnione przy pracach

Osoby z prawem do zasi³ku stanowi³y 15,1 proc. ogó³u

interwencyjnych, a kolejnych 21 w ramach robót publicznych. 17

zarejestrowanych (479 osób), a ich udzia³ wzrós³

osób naby³o prawo do dodatku aktywizacyjnego, czyli podjê³y

w stosunku do poprzedniego miesi¹ca o 0,3 proc.

one pracê w okresie przys³ugiwania prawa do zasi³ku dla

W maju z ewidencji wy³¹czono 611 osób, a g³ówny

bezrobotnych. £¹cznie uprawnionych do tego œwiadczenia

powód utraty statusu to podjêcia pracy (253 os.).

w koñcu maja by³o 46 osób. W maju wp³ynê³o do SUP 167 ofert

Ponadto, 58 osób rozpoczê³o sta¿, a kolejne 26

zatrudnienia, czyli o 95 ofert mniej ni¿ w poprzednim miesi¹cu.

szkolenie. Z tytu³u niepotwierdzenia gotowoœci do pracy

Oferty którymi dysponowa³ urz¹d dotyczy³y g³ównie

status straci³o 175 osób, ale mo¿na przyj¹æ, ¿e i w tej

sprzedawców, kierowców oraz bran¿y gastronomicznej.

grupie s¹ osoby, które podjê³y pracê nie informuj¹c

Pojawia³y siê równie¿ oferty dla pracowników biurowych oraz

o tym fakcie urzêdu.

pracowników fizycznych. Istotne jest równie¿ to, i¿ kolejny ju¿
miesi¹c nie przynosi informacji o zamiarze zwolnieñ grupowych.

Zarejestrowani
Osoby w szczególnej sytuacji stanowi¹ 85,7 proc. ogó³u
zarejestrowanych w SUP. W tej grupie przewa¿aj¹ osoby
d³ugotrwale bezrobotne oraz osoby do 30. i powy¿ej 50. roku
¿ycia. W porównaniu z poprzednim miesi¹cem o 1,3 pkt. proc.
wzrós³ udzia³ kobiet, które obecnie stanowi¹ 54,9 proc. ogó³u
bezrobotnych. Wyjaœnieniem tego stanu jest analiza struktury
wy³¹czeñ, gdzie mo¿emy zaobserwowaæ, ¿e tylko 43,7 proc.
wy³¹czeñ z ewidencji dotyczy³o kobiet. Nale¿y podkreœliæ, ¿e
liczba podjêæ pracy w obu grupach jest zbli¿ona – 132 mê¿czyzn
i 121 kobiet podjê³o zatrudnienie w maju, za to znacznie czêœciej,
bo w 73 proc. przypadków, mê¿czyŸni trac¹ status z tytu³u

“

niepotwierdzenia gotowoœci do pracy.
W maju 253 osoby podjê³y pracê,

z czego 79 % stanowi³y podjêcia pracy
niesubsydiowanej

Praktycznie wszyscy bezrobotni zarejestrowani w SUP (3159
osób z 3168 zarejestrowanych) mieli ustalony profil pomocy.
Przypomnijmy, ¿e ka¿demu bezrobotnemu przypisany zostaje
jeden z trzech profili: od I, gdzie wymagana pomoc sprowadza

Podjêcia pracy

siê w zasadzie do poœrednictwa pracy; przez II, gdzie bezrobotny

Jak wspomniano wczeœniej, w maju 253 osoby podjê³y pracê,

mo¿e korzystaæ z wiêkszoœci form wsparcia; do III, gdzie

z czego 79,4 proc. stanowi³y podjêcia pracy niesubsydiowanej

wsparcie ma bardziej z³o¿ony charakter, np. w postaci Programu

(201). W porównaniu z kwietniem, liczba podjêæ pracy

Aktywizacja

zmniejszy³a siê o 62. Z finansowego wsparcia urzêdu w podjêciu

zarejestrowanych osób – 1805 zosta³o zakwalifikowanych

i

Integracja.

Zdecydowana

wiêkszoœæ

BEZROBOCIE W NOWYM S¥CZU
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do II profilu pomocy, a 1288 osób mia³o ustalony III profil

w Krakowie (4,4 proc.), a najwy¿sze (15,2 proc.)

wsparcia. Osób, uznanych za te, które powinny znaleŸæ

w powiecie d¹browskim.

zatrudnienie bez wiêkszego wsparcia ze strony urzêdu by³o

G³ówny Urz¹d Statystyczny oblicza stopê bezrobocia jako

na koniec maja 66. Zdecydowana wiêkszoœæ z nich zosta³a

procentowy udzia³ liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej

objêta indywidualnym planem dzia³ania. IPD to nic innego

ludnoœci aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek

jak nakreœlenie œcie¿ki powrotu osoby bezrobotnej na

bud¿etowych, prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie

rynek pracy i zawiera listê czynnoœci, które maj¹ wykonaæ

obrony narodowej i bezpieczeñstwa publicznego.

obydwie strony, zarówno bezrobotny, jak i urz¹d. IPD
przygotowuj¹ doradcy klienta wspólnie z bezrobotnym.
Dzia³ania zaplanowane w ramach IPD s¹ uzale¿nione od
wczeœniej ustalonego profilu wsparcia. W kwietniu
przygotowano IPD dla 371 osób bezrobotnych, a ³¹czna
liczba osób realizuj¹cych IPD wynosi³a w kwietniu 3212.

Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu
7,6 proc. – tyle wynios³a stopa bezrobocia rejestrowanego
w Nowym S¹czu w koñcu kwietnia 2016 r. (ostatnie dane

ród³o: GUS

G³ównego Urzêdu Statystycznego). Statystyki GUS-u

Bezrobocie w Polsce

dotycz¹ce stopy bezrobocia ukazuj¹ siê póŸniej ni¿ dane

W kwietniu bie¿¹cego roku bezrobocie w Polsce spad³o

liczbowe z powiatowych urzêdów pracy, dlatego te¿ dane

o 0,5 pkt. proc. i wynios³o na koniec miesi¹ca 9,5 proc.

te publikujemy z opóŸnieniem.

Z danych GUS wynika, ¿e na koniec kwietnia 2016 r.

W stosunku do marca stopa bezrobocia w Nowym S¹czu

To o ponad 76 tys. osób mniej ni¿ z koñcem marca br.

W urzêdach pracy zarejestrowanych by³o 1,521 mln osób.
spad³a o 0,5 pkt. proc. W ujêciu rocznym obserwujemy
bardzo wyraŸny spadek, o 1,4 pkt. proc. Mo¿na przypu-

Stopa bezrobocia w porównania do kwietnia ubieg³ego

“

szczaæ, ¿e w œlad za spadkiem liczby bezrobotnych w maju

roku zmniejszy³a siê o 1,6 pkt. proc., a liczba bezrobotnych

stopa bezrobocia tak¿e spadnie.

zmniejszy³a siê w tym okresie o 260,4 tys.

W ujêciu rocznym obserwujemy bardzo
wyraŸny spadek stopy bezrobocia
w Nowym S¹czu - o 1,4 %

W pozosta³ych powiatach subregionu s¹deckiego,
obejmuj¹cego trzy powiaty ziemskie: nowos¹decki,
gorlicki i limanowski oraz jeden grodzki (miasto Nowy
S¹cz), równie¿ odnotowano spadek bezrobocia. Najwy¿sz¹
stopê bezrobocia rejestrowanego zanotowano w powiecie
limanowskim (13,0 proc.). W powiecie nowos¹deckim
(ziemskim) odnotowano 12,7 proc., a w gorlickim 10,9
proc.
Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu jest ni¿sza
w porównaniu do Ma³opolski (8,1 proc.) i kraju (9,5 proc.).
Porównywalny z Nowym S¹czem pod wzglêdem potencja³u
demograficznego i gospodarczego Tarnów notuje stopê
bezrobocia na poziomie 8,3 proc. Najni¿sze bezrobocie
rejestrowane w Ma³opolsce tradycyjnie zanotowano

ród³o: GUS
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Kronika Gospodarcza
Bezrobocie w Unii Europejskiej
Stopa bezrobocia w UE w kwietniu br. wynosi³a 8,7 proc. i by³a
ni¿sza o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednim miesi¹cem.

Kolejne wyró¿nienie dla FAKRO

W kwietniu ubieg³ego roku wynosi³a 7,6 proc., co stanowi

Œwiatowy lider, tegoroczny jubilat, œwiêtuj¹cy 25 lat

wzrost o 1,1 pkt. proc. Wed³ug metodologii Eurostatu

istnienia – firma FAKRO, zosta³a uhonorowana za

bezrobocie w Polsce wynosi³o 6,3 proc. i pozostawa³o na tym

ca³okszta³t swojej dzia³alnoœci przez Kapitu³ê Konkursu

samym poziomie, co w poprzednim miesi¹cu. W zestawieniu

„Teraz Polska”. Uroczysta, XXVI gala odby³a siê 30 maja br.

rocznym spad³o o 1,3 proc. (7,6 proc. w kwietniu 2015 roku).

w warszawskim Teatrze Wielkim.
Przez æwieræwiecze FAKRO,
stawiaj¹c na nieprzerwany
rozwój i innowacyjnoœæ, z ma³ej rodzinnej firmy osi¹gnê³o
rangê miêdzynarodowej korporacji, bêd¹cej wiceliderem
w œwiatowej produkcji okien
dachowych. Dziêki wysokiej
jakoœci oraz innowacyjnym produktom firma zdoby³a zaufanie
klientów zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Zbudowa³a
siln¹ markê, dziœ rozpoznawaln¹ na œwiecie oraz

dane z lutego) oraz w Hiszpanii – 20,1 proc..

przyczyniaj¹c¹ siê do rozwoju polskiej gospodarki.
Fot.: Fakro

Najni¿sze bezrobocie zanotowano w Niemczech – 4,2 proc.
Najwy¿sz¹ stopê bezrobocia odnotowano w Grecji (24,4 proc. –

W okresie kwiecieñ 2015 – kwiecieñ 2016 w 25 krajach odnotowano spadek bezrobocia, w 2 stopa bezrobocia wzros³a,
a w 1 nie zmieni³a siê. Najwiêkszy spadek bezrobocia
odnotowano na Cyprze – (z 15,7 proc. do 11,6 proc.), w Bu³garii
(z 10,0 proc. do 7,1 proc.) i w Hiszpanii (z 22,7 proc. do 20,1
proc.). Wzrost bezrobocia nast¹pi³ w Estonii (z 6,7 proc.
W marcu 2015 r. do 6,8 proc. w marcu 2016 r.) i na £otwie (z 9,5
proc. do 9,6 proc.).

Janusz Komurkiewicz odbiera wyró¿nienie Teraz Polska

Wœród osób poni¿ej 25. roku ¿ycia bezrobocie w omawianym
czasie spad³o z 20,7 proc. do 18,8 proc. Najmniej bezrobotnych
w tej kategorii wiekowej jest w Niemczech – 7,0 proc., na Malcie
– 8,9 proc. i w Czechach – 9,5 proc. Najwiêcej bezrobotnych
poni¿ej 25. roku ¿ycia jest w Grecji – 51,4 proc. (dane z lutego)
oraz w Hiszpanii – 45,0 proc.

Wartym uwagi jest fakt, ¿e Kapitu³a Konkursowa doceni³a 25 lat
innowacyjnoœci FAKRO. – Przez lata naszej dzia³alnoœci
odpowiadaliœmy na potrzeby rynku, a nawet wiêcej – staraliœmy
siê wyprzedziæ oczekiwania klientów. Wiemy, ¿e innowacyjnoœæ
jest kluczem do eksportu oraz przyczynia siê do wzrostu
polskiej gospodarki. Dlatego te¿, wspieramy tak¿e ma³e,

Bezrobocie wœród mê¿czyzn w UE w okresie od kwietnia 2015
roku do kwietnia 2016 roku spad³o z 9,5 proc. do 8,5 proc.,
a wœród kobiet zmniejszy³o siê z 9,7 proc. do 9,0 proc.
Eurostat poda³ te¿ dane o stopie bezrobocia w USA. W lutym
tego roku bezrobocie w USA wynios³o 5 proc. (rok wczeœniej 5,4
proc.).
Opracowa³: Kra

innowacyjne przedsiêbiorstwa – podsumowuje Janusz
Komurkiewicz, cz³onek zarz¹du, który odebra³ Wyró¿nienie
Jubileuszowe „Teraz Polska”.
Podczas gali wrêczono 15 nagród w kategorii Produkty oraz
8 w kategorii Us³ugi. Po raz siódmy przyznano tak¿e nagrodê
w Konkursie „Wybitny Polak”, nagradzaj¹c: Irenê Eris, El¿bietê
Wysoczañsk¹ oraz prof. Krzysztofa Matyjaszewskiego.
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Targi Pracy i Przedsiêbiorczoœci
Centrum Edukacji i Pracy M³odzie¿y OHP w Nowym S¹czu
przy wspó³pracy z Wojewódzkim Urzêdem Pracy w Krakowie (zespó³ zamiejscowy w Nowym S¹czu),
po raz kolejny 3 czerwca br. Zorganizowa³o Targi Pracy i Przedsiêbiorczoœci.
Wydarzenie odby³o siê w siedzibie PWSZ – Instytucie Ekonomicznym przy ul. Jagielloñskiej 61 w Nowym S¹czu.

spo³ecznych: bezrobotnych, poszukuj¹cych zatrudnienia oraz
absolwentów szkó³, rozpoczynaj¹cych dopiero przygodê na
rynku pracy (studenci oraz uczniowie). Swoje stoisko podczas
targów zorganizowa³ równie¿ S¹decki Urz¹d Pracy.

Na stoisku S¹deckiego Urzêdu

Fot.: SUP

Targi kierowane by³y przede wszystkim do dwóch grup

Pracy, uczestnicy targów mogli
uzyskaæ niezbêdne informacje
podczas konsultacji z Doradc¹
Klienta Instytucjonalnego
– S³awomirem Ga³d¹. –

W ramach targów przeprowadzone zosta³y prezentacje firm
oraz ofert pracy w kraju i za granic¹. Wœród wystawców znaleŸli
siê lokalni pracodawcy, agencje poœrednictwa pracy oraz
przedstawiciele publicznych s³u¿b zatrudnienia z Polski
i S³owacji. Uczestnicy tego wydarzenia mogli poznaæ równie¿
ofertê edukacyjn¹ szkó³ policealnych oraz uczelni wy¿szych.
Na koniec zorganizowane zosta³o seminarium, pod nazw¹
„W³asna firma w teorii i praktyce”.

Wœród osób, które skorzysta³y
z mo¿liwoœci rozmowy dominowa³y te z wy¿szym wykszta³ce-

S³awomir Ga³da

niem, aktualnie poszukuj¹ce pracy. Studenci z kolei, chcieli
uzyskaæ informacjê na temat zak³adów pracy z Nowego S¹cza,
do których mogliby skierowaæ siê z zapytaniem o mo¿liwoœæ
podjêcia pracy sezonowej – mówi doradca S³awomir Ga³da.
– Udzielaliœmy równie¿ informacji, dotycz¹cych mo¿liwoœci

Fot.: OHP

uzyskania wsparcia dla osób zarejestrowanych w SUP. Tutaj
pytania dotyczy³y g³ównie mo¿liwoœci zorganizowania sta¿u
oraz uzyskania dotacji na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej – dodaje.
Punkt informacyjny SUP zaprezentowa³ wydruk aktualnych
66 ofert pracy, które mog³y byæ udostêpnione dla osób niezarejestrowanych w Urzêdzie. M³odzie¿ G³ównie zwraca³a uwagê
na niski poziom wynagrodzeñ proponowany w ofertach.
Opr. KRa
M³odzie¿ odwiedzaj¹ca stoiska

Spotkanie informacyjne dla niañ
Niewielu z nas wie, ¿e od d³u¿szego czasu w Polsce (dok³adnie od 2011 roku) funkcjonuje umowa uaktywniaj¹ca,
która w znacz¹cy sposób poprawia i zabezpiecza sytuacjê opiekunek do dzieci. Oczywiœcie, aby skorzystaæ z tych
przywilejów nale¿y spe³niæ kilka warunków, ale nie s¹ one tak ciê¿kie i trudne do zrealizowania, aby nie wzi¹æ po
uwagê legalnego zatrudnienia niani.
Podczas spotkania informacyjnego dla niañ, które odby³o siê

i Korespondencji ZUS, prowa-

22 czerwca br. (œroda) w S¹deckim Urzêdzie Pracy, mo¿na siê

dz¹cy szkolenie. Je¿eli zdecy-

by³o dowiedzieæ m.in., ¿e jednym z najwa¿niejszych czynników,

dujemy siê na zatrudnienie niani

które maj¹ wp³yw na mo¿liwoœæ zatrudnienia poprzez umowê

poprzez umowê uaktywniaj¹c¹,

uaktywniaj¹c¹, jest wiek dziecka, nad którym opieki chcemy siê

niania powinna zostaæ zg³o-

podj¹æ. – Dziecko powinno ukoñczyæ 20 tydzieñ ¿ycia. Górna

szona do ZUS w ci¹gu 7 dni od

granica wiekowa to 3 lata, a w przypadku niemo¿liwoœci

dnia powstania obowi¹zku

znalezienia przedszkola przez rodziców – 4 lata. – t³umaczy

ubezpieczenia, odpowiednio:

Piotr Kosecki, Kierownik referatu Wydzia³u Obs³ugi Klientów

do ubezpieczeñ spo³ecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

Piotr Kosecki
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S¹deckim Urzêdzie Pracy. – Tak¹ interpretacjê posiadamy z
na druku ZUS ZUA, a jeœli podlega obowi¹zkowo tylko

Ministerstwa Pracy w œwietle ww. przepisów. W tym przypadku

ubezpieczeniu zdrowotnemu – na druku ZUS ZZA.

nie ma znaczenia podstawa wymiaru sk³adek ZUS.

Je¿eli w umowie uaktywniaj¹cej odp³atnoœæ za jej wykonanie

– Bud¿et pañstwa sfinansuje tylko sk³adki na ubezpieczenia

okreœlono np. kwotowo albo w kwotowej stawce godzinowej,

emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne, obliczone od

podstawê wymiaru sk³adek stanowi przychód, w rozumieniu

podstawy wymiaru nie przekraczaj¹cej kwoty minimalnego

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

wynagrodzenia – dodaje Piotr Kosecki. – Natomiast sk³adki na

osi¹gany z tytu³u wykonywania umowy. Natomiast w przy-

te ubezpieczenia rozliczone od nadwy¿ki oraz sk³adki na

padku, gdyby odp³atnoœæ ta zosta³a okreœlona w innej formie,

ubezpieczenie chorobowe op³aca p³atnik sk³adek na zasadach

podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne niani

ogólnych.

stanowi zadeklarowana kwota, nie ni¿sza jednak od kwoty
minimalnego wynagrodzenia (w roku 2016 wynosi 1850 z³.)

– W s¹deckim ZUS-ie na chwilê obecn¹ umowa uaktywniaj¹ca
nie cieszy siê wielkim zainteresowaniem. Mamy
zarejestrowanych oko³o 100 niañ. Nie wiem dlaczego tak siê
dzieje – komentuje sytuacjê na s¹deckim rynku Kosecki. –
Wydaje mi siê, ¿e wynika to z niewiedzy spo³eczeñstwa oraz
obaw przed formalnoœciami. Mogê zapewniæ, ¿e procedura
wype³nienia wniosku i zg³oszenia do rejestru w ZUS-ie potrwa
maksymalnie do 10 minut! Wa¿ne jest to, ¿e czas odbywania
umowy uaktywniaj¹cej wliczany jest do czasu pracy, czyli
osoby starsze, takie jak babcie, ciocie, dziadkowie, renciœci,

Uczestniczki spotkania informacyjnego, fot. SUP

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 6 znowelizowanej ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy umowê
uaktywniaj¹c¹ traktuje siê jak umowê zlecenie zwan¹ umow¹
uaktualniaj¹c¹. – Niania, która po przepracowaniu 365 dni na
podstawie umowy uaktywniaj¹cej bêdzie zmuszona do
rejestracji w Urzêdzie Pracy jako osoba bezrobotna nabêdzie

mog¹ œmia³o póŸniej korzystaæ z przywilejów emerytalnych –
dodaje.
Szczegó³owe informacje na temat umów uaktywniaj¹cych
znaleŸæ mo¿na na stronie internetowej www.zus.pl oraz
bezpoœrednio w urzêdzie – w biurze obs³ugi klienta przy
ul. Sienkiewicza 77. Zachêcamy do zapoznania siê ze
szczegó³ami umów uaktywniaj¹cych.

prawo do otrzymania zasi³ku dla bezro-botnego – wyjaœnia
Urszula Migacz, specjalistka ds.

KRa

ewidencji i œwiadczeñ w

Internetowa Akademia Umiejêtnoœci

tematycznie zwi¹zane z Internetem lub nowymi technologiami.

Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie ju¿ po raz szósty

Spotkania organizowane przez S¹decki Urz¹d Pracy nosi³y

organizowa³ Ma³opolski Dzieñ Uczenia siê. Tegoroczne

nazwê "Internet jako Ÿród³o mo¿liwoœci i zagro¿eñ dla osób

wydarzenia odbywa³y siê 8 czerwca, a ich has³o

aktywnych na rynku pracy". Pierwsze z nich dotyczy³o sposo-

przewodnie brzmia³o: #InternetowaAkademiaUmiejêtno-

bów poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu, drugie

œci. Udzia³ w MDU wziê³o wiele instytucji z naszego regi-

natomiast - sposobów uzyskiwania dochodów za

onu, w tym równie¿ S¹decki Urz¹d Pracy.

poœrednictwem Internetu.

Organizatorzy postanowili tegoroczne dzia³ania skoncentro-

Uczestnicy spotkañ uzyskali przede wszystkim informacje

waæ przede wszystkim w Internecie, aby przyci¹gn¹æ klienta

zwi¹zane z tym, w jaki sposób poszukiwaæ pracy, aby w pe³ni

online. Zaproponowali, by aktywnoœæ mia³a formê na przyk³ad

wykorzystaæ mo¿liwoœci, jakie daje Internet oraz z jakich Ÿróde³

konkursów internetowych, szkoleñ e-learningowych, gier,

korzystaæ, by dotrzeæ do informacji potrzebnych w procesie

testów, prezentacji czy porad online. Nie wykluczyli jednak

szukania pracy. Dowiedzieli siê tak¿e, w jaki sposób

standardowych form i wydarzeñ, pod warunkiem, ¿e bêd¹ one

pracodawcy wykorzystuj¹ Internet w procesie rekrutacji.

SUP INFORMUJE
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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 baner
“elektroniczna
rejestracja”

3. wype³nij formularz
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Poznaj swoje prawa w Pracy!
Charakter prawny stosunku pracy, jego cechy oraz obowi¹zki pracodawców i pracowników - to g³ówne kwestie,
które poruszone zosta³y podczas spotkania, jakie odby³o siê 23 czerwca (czwartek) w S¹deckim Urzêdzie Pracy.
Uczestnikom przedstawione zosta³y nie tylko najwa¿niejsze przepisy Kodeksu pracy, które powinni znaæ przed
podjêciem zatrudnienia, ale równie¿ zmiany, jakie we wspomnianym kodeksie zosta³y niedawno wprowadzone.
Spotkanie, które nosi³o tytu³ "Poznaj swoje prawa w pracy"
poprowadzi³a Anna Szczapa, Inspektor Pracy z nowos¹deckiego oddzia³u Okrêgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. - Zaczynaj¹c mówiæ o pracy w ogóle, trzeba
niew¹tpliwie zacz¹æ od charakteru prawnego stosunku pracy
i jego cech - powiedzia³a Anna Szczapa, rozpoczynaj¹c
spotkanie. Nastêpnie, przybli¿y³a s³uchaczom najwa¿niejsze
kwestie, o których nale¿y pamiêtaæ, podejmuj¹c pracê.
- Wa¿ne jest, aby przed rozpoczêciem zatrudnienia poznali
pañstwo swoje prawa i obowi¹zki - doda³a.

Fot.: SUP

Opowiedzia³a miêdzy innymi o rodzajach umów, warunkach
zatrudnienia, urlopach czy wysokoœci wynagrodzenia, o tym,
jak w praktyce wygl¹daæ powinno rozwi¹zanie umowy, d³ugoœæ
czasu pracy czy urlopów. Podczas prezentacji pada³o wiele
pytañ ze strony s³uchaczy, na które prowadz¹ca spotkanie
chêtnie odpowiada³a.

Uczestnicy spotkania zorganizowanego w S¹decki Urzêdzie Pracy

Zmiany w ustawie
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej
19 maja 2016 r. wesz³a w ¿ycie nowelizacja ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci
gospodarczej. Wprowadza ona szereg zmian, a jedn¹ z
nich jest automatyczne wykreœlenie z CEIDG
przedsiêbiorców, którzy nie wznowili dzia³alnoœci
firmy, po wczeœniejszym jej zawieszeniu.

Wed³ug wspomnianej ustawy, przedsiêbiorca, który nie
zatrudnia pracowników, mo¿e zawiesiæ dzia³alnoœæ swojej
firmy na okres od 30 dni do 24 miesiêcy (wyj¹tkiem jest luty, w
którym zawieszenie mo¿e trwaæ 28 lub 29 dni). Zawieszona
mo¿e zostaæ tak¿e dzia³alnoœæ spó³ki cywilnej, jednak
warunkiem jest zawieszenie dokonane przez wszystkich
wspólników. Po up³ywie okresu, na jaki dzia³alnoœæ zosta³a
zawieszona, przedsiêbiorca powinien z³o¿yæ wniosek o jej
wznowienie.

W drugiej czêœci wyst¹pienia, pani Szczapa przybli¿y³a
zmiany, jakie w Kodeksie pracy wprowadzone zosta³y
2 stycznia br. Do najwa¿niejszych z ca³¹ pewnoœci¹ nale¿¹ te,
dotycz¹ce zawierania umów o pracê na czas okreœlony oraz
ujednolicenia okresów wypowiedzenia.
Prowadz¹ca zwróci³a jednak szczególn¹ uwagê na zmiany,
które dotycz¹ uprawnieñ rodzicielskich i to w³aœnie o nich
szczegó³owo opowiedzia³a. Nowelizacja ustawy ujednolica
bowiem zasady i system urlopów, które zwi¹zane s¹ z narodzinami dziecka, poprzez w³¹czenie dodatkowego urlopu
macierzyñskiego do urlopu rodzicielskiego. Daje równie¿
mo¿liwoœæ wykorzystania czêœci urlopu rodzicielskiego (w wymiarze 16 tygodni) do zakoñczenia roku kalendarzowego,
w którym dziecko koñczy 6 lat, a nie, jak by³o do tej pory,
bezpoœrednio po urlopie macierzyñskim. Umo¿liwia
proporcjonalne wyd³u¿enie urlopu rodzicielskiego w sytuacji,
kiedy ³¹czony on jest z prac¹ w niepe³nym wymiarze godzin.
Nowa ustawa pozwala równie¿ wymieniaæ siê opiek¹ nad
dzieckiem (oraz przys³uguj¹cym z tego tytu³u urlopem
rodzicielskim i zasi³kiem macierzyñskim), kiedy jedno
z rodziców jest pracownikiem, a drugie objête jest ubezpieczeniem spo³ecznym z innego tytu³u, np. prowadzi w³asn¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Kolejna zmiana dotyczy urlopu
ojcowskiego, który teraz wykorzystaæ mo¿na do ukoñczenia
przez dziecko 2. roku ¿ycia. Nowelizacja daje równie¿
mo¿liwoœæ corocznego zwolnienia od pracy w zwi¹zku z wychowywaniem co najmniej jednego dziecka w wieku do lat 14, nie
tylko w dniach (2 dni), ale tak¿e godzinach (16 godzin), zgodnie
z wyborem pracownika.
Wed³ug zmian, jakie wprowadzono w ustawie, przedsiêbiorca,
który zawiesi³ dzia³alnoœæ swojej firmy, i w ci¹gu 24 miesiêcy od
daty z³o¿enia wniosku zawieszaj¹cego, nie wznowi³ jej
dzia³alnoœci, zostanie automatycznie wykreœlony z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoœci Gospodarczej. Do tej pory,
wykreœlenie z CEIDG odbywa³o siê na mocy decyzji
administracyjnej. Po nowelizacji ustawy, odbywaæ siê bêdzie
w ramach czynnoœci materialno-technicznej, co oznacza, ¿e
przedsiêbiorca nie bêdzie mia³ mo¿liwoœci odwo³ania siê od tej
decyzji.
W przypadku spó³ek, które zarejestrowane s¹ w Krajowym
Rejestrze S¹dowym, brak z³o¿enia wniosku o wznowienie
dzia³alnoœci spowoduje wszczêcie postêpowania przez S¹d
Rejonowy. S¹d wezwie zobowi¹zanych do z³o¿enia
odpowiedniego wniosku w terminie nie d³u¿szym ni¿ 7 dni.
Jeœli po up³ywie wskazanego czasu wniosek nadal nie wp³ynie,
s¹d ma prawo do na³o¿enia kary grzywny, a w szczególnych
przypadkach nawet do wykreœlenia spó³ki z rejestru.
Celem nowelizacji ustawy jest przede wszystkim sprawniejsze
dzia³anie CEIDG oraz uwiarygodnienie informacji w niej
zawartych.

INFORMACJE Z URZÊDU MIASTA
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