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SZANOWNI PAÑSTWO!
Oddajemy w Pañstwa rêce kolejny numer biuletynu S¹decki
Rynek Pracy, w którym opisujemy bie¿¹ce kwestie zwi¹zane
z lokaln¹ gospodark¹. Pragniemy równie¿, aby za
poœrednictwem biuletynu zapoznali siê Pañstwo z naszymi
aktualnymi dzia³aniami. Dlatego te¿ przybli¿amy podejmowane
przez nas inicjatywy oraz opisujemy programy wsparcia dla
bezrobotnych, które realizujemy.
W bie¿¹cym numerze przeczytaæ mo¿na o konkursie
„Przedsiêbiorca 2016 – Mój sposób na biznes”. Prezentujemy
szczegó³y dotycz¹ce konkursu, jego regulamin oraz cele. W tym
roku konkurs odbywa siê ju¿ po raz dziewi¹ty i po raz kolejny
pozwoli na wyró¿nienie s¹deckich przedsiêbiorców.
Jeden z artyku³ów opisuje, w jaki sposób legalnie zatrudniæ
w Polsce obywateli pañstw trzecich. Szczegó³owo przybli¿a
warunki, jakie musz¹ zostaæ spe³nione, aby polski pracodawca
móg³ powierzyæ wykonanie pracy cudzoziemcowi.
Kolejny materia³ dotyczy minimalnej stawki godzinowej za
pracê. Przeczytaæ mo¿na o zmianach, które wprowadzi
podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy. Zmiany te
maj¹ obowi¹zywaæ ju¿ od przysz³ego roku.
W aktualnym wydaniu prezentujemy tak¿e najnowsz¹
statystykê bezrobocia, czyli dane, które s¹ bardzo wa¿ne, gdy¿
dziêki nim wiemy jak wygl¹da sytuacja na lokalnym rynku pracy.
Aktualna statystyka po raz kolejny ukaza³a spadek liczby
bezrobotnych zarejestrowanych w S¹deckim Urzêdzie Pracy.
Oznacza to, ¿e mamy za sob¹ kolejny miesi¹c, w którym
zmniejszy³a siê stopa bezrobocia rejestrowanego w naszym
mieœcie.
Stanis³awa Skwar³o

Zachêcam do lektury!
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jest od ukazywania siê wewnêtrznych i zewnêtrznych
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Przedsiêbiorca 2016
Mój Sposób na Biznes
Prezydent Miasta Nowego S¹cza Ryszard Nowak og³osi³ konkurs pn.: „Przedsiêbiorca 2016 – Mój sposób na
biznes”. Organizatorami konkursu s¹: Prezydent Miasta Nowego S¹cza oraz S¹decki Urz¹d Pracy.

J

ak do tej pory, w oœmioletniej historii konkursu, 57 firm
mo¿e poszczyciæ siê mianem nagrodzonych, b¹dŸ
wyró¿nionych w konkursie.

Niew¹tpliwie jest to wyj¹tkowe wydarzenie przede wszystkim
dla osób prowadz¹cych w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na
terenie Nowego S¹cza minimum od 12 miesiêcy (z wy³¹czeniem spó³ek komunalnych Miasta Nowego S¹cza). Regulamin
konkursu przewiduje dwie kategorie, w których mog¹
startowaæ przedsiêbiorcy: S¹decki Przedsiêbiorca Roku
oraz Debiut w biznesie (przyjêto zasadê, ¿e w tej kategorii
mog¹ braæ udzia³ przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ przez okres nie d³u¿szy ni¿ 3 lata). Aby
zaaplikowaæ nale¿y wype³niæ odpowiednie formularze.
Konkurs jest dla uczestników nie tylko szans¹ na wygranie
presti¿owych statuetek, ale przede wszystkim okazj¹ do
szerokiej promocji swojego biznesu w naszym regionie.

Celem konkursu jest:
- promocja rozwoju przedsiêbiorczoœci na terenie Miasta
Nowego S¹cza;
- promowanie dobrych praktyk w prowadzeniu dzia³alnoœci
gospodarczej – zachêcanie do zak³adania nowych firm oraz
tworzenia nowych miejsc pracy;

Warunkiem wziêcia udzia³u w konkursie jest z³o¿enie do
S¹deckiego Urzêdu Pracy (osobiœcie, listem poleconym lub
poczt¹ kuriersk¹) kompletnie wype³nionego Formularza
Zg³oszeniowego wraz z Za³¹cznikami, w terminie

do 10 paŸdziernika 2016 r.
Biuro konkursu:
Dzia³ Us³ug Rynku Pracy S¹deckiego Urzêdu Pracy ul. Wêgierska 146, pokój nr 18 lub 19; nr tel. 18 44-89-291, 18 44-89311, 18 44-89-277, 18 44-89-264, 18 44-89-272
Dokumentacja konkursowa jest dostêpna na stronach Urzêdu
Miasta Nowego S¹cza pod adresem www.nowysacz.pl oraz
www.supnowysacz.praca.gov.pl

Tak by³o rok temu
Firmy GOTOMA oraz CARPATUS B-M-B otrzyma³y pierwsz¹
nagrodê w konkursie w 2015 roku. Na trzecim stopniu podium
uplasowa³a siê firma „Mariposa" s.c. Przedstawiciele
wszystkich wyró¿nionych przedsiêbiorstw odebrali swoje
nagrody podczas gali, która odby³a siê w s¹deckim Ratuszu 19
paŸdziernika 2015 r.

- popularyzacja w³asnej aktywnoœci przedsiêbiorców – zaanga¿owania w rozwój firmy.
Prace konkursowe oceniaæ bêdzie Kapitu³a Konkursu
powo³ana przez Prezydenta Miasta Nowego S¹cza, w sk³ad
której wchodz¹ specjaliœci na co dzieñ uczestnicz¹cy w ¿yciu
gospodarczym naszego regionu.

Laureaci oraz organizatorzy ubieg³orocznej edycji konkursu, fot. SUP

Kazimierz Pazgan, goœæ specjalny konkursu w 2011 r., fot. SUP

- To ósma edycja konkursu i inaugurowanie jej to wielki
zaszczyt dla mnie. Tym bardziej, ¿e decyzja o organizacji
konkursu i wyró¿nianiu s¹deckich przedsiêbiorców, osób od
których zale¿y rynek pracy, zapad³a zaraz po objêciu przeze
mnie urzêdu prezydenta. Szczególne uk³ony dla tych, którzy
potrafili przejœæ przez te lata, pomimo trudnoœci, z sukcesami.
Dzisiaj rynek pracy jest trudny, przedsiêbiorcom ¿yje siê
nie³atwo. Dlatego bardzo dziêkujê za ciê¿k¹ pracê i wierzê, ¿e
dziêki Pañstwa zaanga¿owaniu i energii, bêdzie lepiej nie tylko
w Nowym S¹czu, ale i w Polsce - mówi³ prezydent Ryszard
Nowak. W³odarz wrêczy³ laureatom nagrody w towarzystwie
Marty Mordarskiej, przewodnicz¹cej Kapitu³y Konkursowej
oraz Teresy Po³omskiej, wicedyrektor S¹deckiego Urzêdu
Pracy.
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KONKURS PRZEDSIÊBIORCA 2016

Wyró¿nienia w VIII edycji konkursu trafi³y do:
Po raz pierwszy w oœmioletniej historii konkursu „Mój
sposób na biznes" pierwsz¹ nagrodê przyznano ex aequo
dwóm firmom. Pierwsz¹ z nich by³o przedsiêbiorstwo Gotoma,
które nale¿y do Magdaleny i Tomasza Go³¹b. Firma dzia³a
w bran¿y informatycznej i zatrudnia³a w ubieg³ym roku 15 osób.
Drugim zwyciêskim przedsiêbiorstwem okaza³a siê firma
B-M-B, która wraz z mark¹ CARPATUS zawojowa³a polski rynek kaletniczy. CARPATUS zaopatruje w stuptuty (ochraniacze
na nogi) miêdzy innymi myœliwych, leœników i ratowników
medycznych. Firma produkuje równie¿ szelki dla zwierz¹t
przewo¿onych w samochodach. III nagrodê w VIII edycji
konkursu otrzyma³a firma „Mariposa" s.c. Anny i Micha³a
Leœniaków. Podstawowa dzia³alnoœæ firmy to klinika medycyny
estetycznej, laseroterapii i kosmetologii.

- FitNation sp. z o.o., sp. k., ul. Magazynowa 7
- Globmet, Marek Bogaczyk, ul. D³ugosza 43g
- Animaniak - Animacja Dzieci, Justyna Kie³cz
ul. œw. Kunegundy 51
- F.H.U. "Royal", Jacek Kowalczyk, ul. Freislera 2
- Tech Stal, £ukasz Kozera, Œwiniarsko 273
- Rzemios³o Lodziarskie i Cukiernicze, Luiza Paw³owska Ryfiak, ul. Wa³owa 1
- Tomasz Ga³at Fabryka Okien Drzwi, Fine, Dronavista.pl,
ul. Towarowa 3
- UNDECO, Tomasz Kalarus, ul. Jeziorañskiego 5

Regulamin konkursu Przedsiêbiorca 2016
Mój Sposób na Biznes
§1
Postanowienia ogólne
1. Konkurs organizowany jest przez Prezydenta Miasta
Nowego S¹cza oraz S¹decki Urz¹d Pracy, zwanych dalej
Organizatorem.
2. Celem konkursu jest:
a)promocja rozwoju przedsiêbiorczoœci na terenie Miasta
Nowego S¹cza,
b)promowanie dobrych praktyk w prowadzeniu dzia³alnoœci
gospodarczej – zachêcanie do zak³adania nowych firm oraz
tworzenia nowych miejsc pracy,
c)popularyzacja w³asnej aktywnoœci przedsiêbiorców –
zaanga¿owania w rozwój firmy.
3. Bezpoœredni nadzór nad prawid³owym przebiegiem konkursu sprawuje Prezydent Miasta Nowego S¹cza.
§2
Kategorie konkursu
1. Konkurs organizowany jest w nastêpuj¹cych kategoriach:
I. S¹decki Przedsiêbiorca Roku.
II. Debiut w biznesie.
2. Zwyciêzcom konkursu w ww. kategoriach zostan¹ przyznane
przez Prezydenta Miasta Nowego S¹cza okolicznoœciowe
statuetki.
§3
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mog¹ braæ udzia³ przedsiêbiorcy prowadz¹cy
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie Miasta Nowego S¹cza bez wzglêdu na siedzibê firmy, przez okres minimum
12 miesiêcy, z wy³¹czeniem spó³ek komunalnych Miasta
Nowego S¹cza. Ponadto, przyjêto zasadê, i¿ w kategorii
„Debiut w biznesie” (§2 ust. 1 pkt II) mog¹ braæ udzia³
przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przez
okres nie d³u¿szy ni¿ 3 lata.
2. Warunkiem wziêcia udzia³u w konkursie jest z³o¿enie do
S¹deckiego Urzêdu Pracy kompletnie wype³nionego
Formularza zg³oszeniowego wraz ze wszystkimi wymaganymi
za³¹cznikami, tj.:
Za³¹cznik nr 1 – oœwiadczenia pracodawcy,
Za³¹cznik nr 2 – oœwiadczenia zg³aszaj¹cego,
Za³¹cznik nr 3 – dokumentów poœwiadczaj¹cych formê
prawn¹ prowadzonej dzia³alnoœci, tj. zaœwiadczenie o wpisie
do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, postanowienie

o wpisie do Krajowego Rejestru S¹dowego, statut, umowa
spó³ki lub inne.
Wzory formularzy w poszczególnych kategoriach
stanowi¹ za³¹czniki do niniejszego regulaminu.
3. Do konkursu mo¿na zg³aszaæ siê osobiœcie lub za zgod¹
zostaæ zg³oszonym przez osoby trzecie.
4. W przypadku, gdy zg³oszenie jest dokonywane przez osoby
trzecie, wype³niony Formularz zg³oszeniowy musi zostaæ
zaakceptowany przez przedsiêbiorcê (lub osobê upowa¿nion¹
do jego reprezentacji).
5. Wszystkie przedstawione informacje zostan¹ zachowane
w œcis³ej tajemnicy i bêd¹ udostêpniane tylko osobom dokonuj¹cym oceny zgromadzonych materia³ów oraz wykorzystywane
jedynie na potrzeby konkursu.
6. Tryb i termin sk³adania prac konkursowych:
Formularze zg³oszeniowe nale¿y sk³adaæ osobiœcie w siedzibie
S¹deckiego Urzêdu Pracy, przes³aæ listem poleconym lub poczt¹ kuriersk¹ na adres S¹deckiego Urzêdu Pracy.
Formularz nale¿y z³o¿yæ w zaklejonej kopercie, oznaczonej
w nastêpuj¹cy sposób:
FORMULARZ ZG£OSZENIOWY NA KONKURS
PN. “PRZEDSIÊBIORCA 2016 - MÓJ SPOSÓB NA BIZNES”
W KATEGORII …….
Konkurs og³oszony przez Prezydenta Miasta Nowego
S¹cza w dniu 26 lipca 2016 r.
Koperta powinna byæ ponadto opatrzona nastêpuj¹cymi
informacjami: pe³na nazwa przedsiêbiorcy wraz z adresem
prowadzonej dzia³alnoœci.
Termin sk³adania prac konkursowych up³ywa w dniu
10.10.2016 r. O wa¿noœci zg³oszenia decydowaæ bêdzie data
stempla pocztowego lub data jego z³o¿enia w siedzibie
S¹deckiego Urzêdu Pracy.
Formularze zg³oszeniowe wraz z wymaganymi za³¹cznikami
dostêpne s¹ w siedzibie S¹deckiego Urzêdu Pracy oraz na
stronie www.nowysacz.pl lub www.sup.nowysacz.pl
§4
Kryteria oceny
1. Proces oceny z³o¿onych prac konkursowych bêdzie
przebiega³ dwuetapowo:
I etap – ocena formalna,
II etap – ocena merytoryczna.
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W kategorii „Debiut w biznesie”:
Kryterium 1: Pomys³ na biznes: Koncepcja i okolicznoœci
2. I etap (Spe³nienie warunków formalnych przez przedsiêbio-

powstania firmy; Umiejêtnoœæ przezwyciê¿ania kryzysów oraz

rcê): Dzia³alnoœæ jest prowadzona na terenie Miasta Nowego

trudnoœci przy tworzeniu i rozwoju firmy; Determinacja w d¹-

S¹cza; Okres prowadzenia dzia³alnoœci wynosi minimum

¿eniu do zapewnienia firmie sukcesu.

12 miesiêcy, w przypadku kategorii „Debiut w biznesie” (§2

Kryterium 2: Opis dzia³ania firmy: Wizja, strategia i poten-

ust. 1 pkt II) okres prowadzonej dzia³alnoœci nie przekracza

cja³ rozwoju firmy oraz konsekwencja i zaanga¿owanie w re-

3 lat; Formularz zg³oszeniowy zosta³ z³o¿ony przez uprawnio-

alizacjê zamierzonych celów; Budowa silnej marki w mieœcie,

nego przedsiêbiorcê; z³o¿ono w terminie kompletnie wype³-

regionie, jak i poza jego granicami; Inwestycje w rozwój firmy

niony Formularz zg³oszeniowy wraz z wymaganymi za³¹czni-

oraz w utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy;

kami.

Posiadane certyfikaty, nagrody i wyró¿nienia, udzia³ w targach

W przypadku braku kompletu wymaganych za³¹czników,

Kryterium 3: Nowe technologie/ innowacyjnoœæ: Podej-

uczestnik konkursu zostanie powiadomiony (telefoni-

mowanie twórczych i nowatorskich dzia³añ prowadz¹cych do

cznie lub pisemnie) o mo¿liwoœci ich uzupe³nienia w ter-

zwiêkszenia efektywnoœci dzia³ania i konkurencyjnoœci firmy;

minie do 2 dni roboczych od daty powiadomienia. Niedo-

Wprowadzanie na rynek nowych produktów i wdra¿anie inno-

starczenie w wyznaczonym terminie brakuj¹cych za³¹cz-

wacyjnych technologii; Innowacje (autorskie technologie, uni-

ników, skutkowaæ bêdzie odrzuceniem pracy konkurso-

kalne rozwi¹zania techniczne); Tworzenie w firmie kultury

wej.

sprzyjaj¹cej innowacyjnoœci.

3. II etap – ocena merytoryczna:

Kryterium 4: Wp³yw dzia³alnoœci firmy na otoczenie,

I. Do drugiego etapu zostan¹ zakwalifikowane prace, które

w tym tworzenie miejsc pracy: Czy uruchomienie

spe³ni¹ wszystkie wymagania formalne.

dzia³alnoœci gospodarczej i jej prowadzenie ma/mia³o wp³yw

II. Ocena merytoryczna zostanie dokonana wed³ug nastêpu-

na otoczenie – spo³ecznoœæ lokaln¹, rodziny, otoczenie

j¹cych kryteriów.

gospodarcze, tworzenie miejsc pracy.

W kategorii „S¹decki Przedsiêbiorca Roku”:

4. Ocena z³o¿onych prac konkursowych bêdzie dokonana

Kryterium 1: Pomys³ na biznes: Koncepcja i okolicznoœci

w oparciu o treœci zawarte w z³o¿onym Formularzu

powstania firmy; Umiejêtnoœæ przezwyciê¿ania kryzysów oraz

zg³oszeniowym wed³ug przyjêtej dla ka¿dej kategorii konkursu

trudnoœci przy tworzeniu i rozwoju firmy; Determinacja w d¹-

skali ocen:

¿eniu do zapewnienia firmie sukcesu.

kryterium 1:

0 – 5 punktów,

Kryterium 2: Opis dzia³ania firmy: Wizja, strategia i poten-

kryterium 2:

0 – 5 punktów,

cja³ rozwoju firmy oraz konsekwencja i zaanga¿owanie w re-

kryterium 3:

0 – 5 punktów,

alizacjê zamierzonych celów; Budowa silnej marki w mieœcie,

kryterium 4:

0 – 5 punktów.

Suma:

20 punktów

regionie, jak i poza jego granicami; Inwestycje w rozwój firmy
oraz w utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy;

5. W uzasadnionych przypadkach Kapitu³a Konkursu

Posiadane certyfikaty, nagrody i wyró¿nienia, udzia³ w targach

zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii oceny danej pracy

Kryterium 3: Nowe technologie/ innowacyjnoœæ: Podej-

konkursowej, po uzyskaniu zgody przedsiêbiorcy. W takim

mowanie twórczych i nowatorskich dzia³añ prowadz¹cych do

przypadku Kapitu³a Konkursu ma prawo ¿¹daæ uzupe³nienia

zwiêkszenia efektywnoœci dzia³ania i konkurencyjnoœci firmy;

wniosku o brakuj¹ce elementy przypisane danej kategorii.

Wprowadzanie na rynek nowych produktów i wdra¿anie inno-

6. Po dokonaniu oceny zostanie sporz¹dzony ranking

wacyjnych technologii; Innowacje (autorskie technologie, uni-

zg³oszonych prac konkursowych wed³ug liczby otrzymanych

kalne rozwi¹zania techniczne); Tworzenie w firmie kultury

punktów, dla ka¿dej kategorii odrêbnie.

sprzyjaj¹cej innowacyjnoœci.

7. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez wiêcej

Kryterium 4: Relacje z pracownikami i otoczeniem: Kultura

ni¿ jedn¹ firmê, ostateczn¹ decyzjê o przyznaniu statuetki

organizacyjna firmy, w tym np. system komunikacji i zarz¹-

podejmuje Kapitu³a Konkursu bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹

dzania, zasady wspó³pracy i etyki pracy, motywowanie praco-

g³osów. Je¿eli w wyniku g³osowania firmy uzyskaj¹ równ¹

wników, inicjowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych

liczbê g³osów, rozstrzygniêcia dokonuje Przewodnicz¹cy

pracowników, dzia³ania maj¹ce na celu sta³e polepszanie

Kapitu³y Konkursu. Przewodnicz¹cy Kapitu³y mo¿e równie¿

warunków pracy i warunków socjalnych; Spo³eczna odpowie-

w uzasadnionych przypadkach podj¹æ decyzjê o koniecznoœci

dzialnoœæ biznesu - dzia³ania na rzecz rozwoju spo³ecznoœci

przeprowadzenia bezpoœredniej rozmowy z przedsiêbiorc¹

lokalnej, dzia³alnoœæ prospo³eczna i charytatywna.

przed zakoñczeniem procesu oceny i wy³onienia zwyciêzcy.
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§5
Kapitu³a Konkursu
1. Kapitu³ê Konkursu powo³uje Prezydent Miasta Nowego
S¹cza.
2. W sk³ad Kapitu³y Konkursu wchodzi 11 Cz³onków:
Wojciech Piech, Leszek Langer, Alina Marek, Stanis³awa
Skwar³o, doc. dr Marek Reichel, dr Natalia Potoczek, Jan
First, Marek Pawlus, Tomasz Bania, Ludomir Krawiñski,
Bo¿ena Damasiewicz.
3. Kapitu³a Konkursu dokonuje: Otwarcia kopert; Oceny
formalnej i merytorycznej zg³oszonych prac konkursowych;
Wy³onienia laureatów konkursu w ka¿dej kategorii konkursowej.
4. Tryb pracy Kapitu³y okreœla Przewodnicz¹cy Kapitu³y
Konkursu.
5. Obrady Kapitu³y Konkursu maj¹ charakter niejawny.
6. Decyzje Kapitu³y Konkursu maj¹ charakter ostateczny i nie
podlegaj¹ procedurom odwo³awczym.
7. Biuro konkursu prowadzi S¹decki Urz¹d Pracy.
8. Cz³onkowie Kapitu³y nie mog¹ byæ uczestnikami konkursu.
9. W przypadku zg³oszenia uczestnika do udzia³u w konkursie
przez Cz³onka Kapitu³y, podlega on wy³¹czeniu przy ocenie
pracy zg³oszonego uczestnika.
10. Kapitu³a Konkursu dodatkowo przyzna tytu³ „Solidnego
Partnera S¹deckiego Urzêdu Pracy” wybranemu przedsiêbiorcy w oparciu o przed³o¿on¹ Kapitule listê wy³onionych przez
S¹decki Urz¹d Pracy kandydatów wraz z uzasadnieniem.
S¹decki Urz¹d Pracy wytypuje do tego tytu³u przedsiêbiorców
na podstawie analizy dotychczasowej wspó³pracy z urzêdem,
maj¹c na uwadze w szczególnoœci: Zg³aszanie ofert pracy w zakresie niesubsydiowanych i subsydiowanych miejsc pracy;
Pomoc w aktywizacji osób bezrobotnych bêd¹cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób niepe³nosprawnych
i osób powy¿ej 50 roku ¿ycia); Wywi¹zywanie siê z umów
zawartych z S¹deckim Urzêdem Pracy; Efektywnoœæ zatrudnieniow¹ w zakresie programów aktywizacji zawodowej w ci¹gu
ostatnich 2 lat.
§6
Organizacja i przebieg konkursu
1. Przyjmowanie Formularzy zg³oszeniowych w poszczególnych kategoriach do dnia 10 paŸdziernika 2016 r.
2. W dniu 12.10.16r. otwarcie kopert i rozpoczêcie pracy Kapitu³y Konkursu. Cz³onkowie Kapitu³y Konkursu z³o¿¹ deklaracje
poufnoœci i bezstronnoœci.
3. W dniu 14.10.16r. zakoñczenie oceny z³o¿onych prac
konkursowych pod wzglêdem formalnym.
4. W dniu 24.10.16r. zakoñczenie oceny z³o¿onych prac konkur-

REGULAMIN KONKURSU
sowych pod wzglêdem merytorycznym oraz wy³onienie
zwyciêzców.
5. Og³oszenie wyników konkursu oraz wrêczenie statuetek
odbêdzie siê podczas uroczystej Konferencji podsumowuj¹cej
konkurs, nawi¹zuj¹cej do wydarzeñ organizowanych z okazji
Œwiatowego Tygodnia Przedsiêbiorczoœci odbywaj¹cego siê
w okresie od 14 do 20 listopada 2016 r.
6. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymaj¹ zaproszenie na
Konferencjê, która odbêdzie siê w Nowym S¹czu. O dok³adnym
terminie i miejscu, uczestnicy powiadomieni zostan¹ listownie.
7. Informacja o zwyciêzcach zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Miasta Nowego S¹cza oraz S¹deckiego Urzêdu
Pracy.
8. Zwyciêzcy maj¹ prawo u¿ywaæ logo Konkursu w materia³ach
promuj¹cych firmê.
9. Uczestnicy konkursu otrzymaj¹ dyplomy.
§7
Postanowienia koñcowe
1. Informacje dotycz¹ce konkursu, w tym Regulamin i Formularze Zg³oszeniowe w poszczególnych kategoriach s¹
udostêpniane w Internecie na: www.nowysacz.pl lub
www.sup.nowysacz.pl lub w siedzibie S¹deckiego Urzêdu
Pracy.
2. Wszystkie otrzymane zg³oszenia konkursowe pozostaj¹
w S¹deckim Urzêdzie Pracy i nie podlegaj¹ zwrotowi.
3. Uczestnik konkursu, sk³adaj¹c dokumenty wskazane
w regulaminie wyra¿a jednoczeœnie zgodê na przetwarzanie
danych zawartych w tych dokumentach na potrzeby Konkursu.
Dane osobowe uczestników konkursu bêd¹ przetwarzane
wy³¹cznie przez Organizatora konkursu zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póŸn. zm.).
4. Uczestnik konkursu, sk³adaj¹c dokumenty wskazane w regulaminie oœwiadcza jednoczeœnie, ¿e nie zalega z wyp³acaniem
w terminie wynagrodzeñ pracownikom oraz op³acaniem w terminie sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych, podatków oraz innych p³atnoœci oraz nie posiada
nieuregulowanych w terminie zobowi¹zañ cywilnoprawnych.
5. Uczestnik konkursu wyra¿a równie¿ zgodê na u¿ywanie
swojego wizerunku, logotypu i nazwy firmy oraz informacji
o firmie na potrzeby organizacji konkursu.
6. Udzia³ w konkursie jest bezp³atny.
7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przesuniêcia
terminu sk³adania Formularzy zg³oszeniowych lub
uniewa¿nienia Konkursu.
8. Uczestnicy konkursu przyjmuj¹ do wiadomoœci i akceptuj¹
treœæ niniejszego Regulaminu.

W zwi¹zku z powy¿szym zmianie uleg³y numery telefonów
do S¹deckiego Urzêdu Pracy, nowe numery to:

UWAGA !!!
ZMIANY W NUMERACH TELEFONÓW

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

Sekretariat
18 44 89 282
Poœrednictwo pracy
18 44 89 272
fax. 18 44 89 313
Osoby dzwoni¹ce do SUP na dotychczasowe numery
telefonów, zostaj¹ automatyczne przekierowane
na nowe numery.
Dzwoni¹c na nowe numery osoby otrzymuj¹
po³¹czenie

PRZEDSIÊBIORCA 2016 - MÓJ SPOSÓB NA BIZNES
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Laureaci poprzednich edycji konkursu
Przedsiêbiorca - Mój Sposób na Biznes
Rok 2015
I miejsce: GOTOMA
I miejsce: CARPATUS B-M-B
III miejsce: Mariposa s.c. P

Wyró¿nienia:
- FitNation sp. z o.o., sp. k.
- Globmet, Marek Bogaczyk
- Animaniak - Animacja Dzieci
- F.H.U. "Royal"
- Tech Stal
- Rzemios³o Lodziarskie i Cukiernicze, Luiza Paw³owskaRyfiak
- Tomasz Ga³at Fabryka Okien Drzwi, Fine, Dronavista.pl
- UNDECO, Tomasz Kalarus

Rok 2014
I miejsce: Jaros³aw Gargula, ZTSH „Tisbud”
II miejsce: Marek Przepiórka, firma „Graal”
III miejsce: Joanna Muzyk, firma „Berenika Jo.Mu.

Wyró¿nienia:
- El¿bieta Margraf, Marta Klaczak-Mróz, piekarnia
„U Klaczaka” s.c.
- Lidia Go³¹b, firma „Inventum” Sp. z o.o.
- Mariusz Ka³yniuk, Roman Ka³yniuk, wydawnictwo
i drukarnia „Nova Sandec” s.c.
- Ma³gorzata Rolka, pizzeria „Viva’ la pizza and cafe”
- Roman Podstawski, Stanis³awa Podstawska, firma „ABC
Podstawscy”
- Szymon Aleksander, AS-FIT
- Edyta Woliñska, Studio Urody „Endorfina”
- Monika Hanzel, Salon Fryzjerski „Palisander”

Rok 2013
I miejsce: „Laime” Sp. z o.o., us³ugi kosmetyczne
II miejsce: Tomasz Jurczak, Sporz¹dzanie œwiadectw
energetycznych. Termowizja
III miejsce: El¿bieta Serwatka, pracownia krawiecka „EP
Styl”

Wyró¿nienia:
- Aneta KASZOWSKA, „AK Beauty Line”
- Iwona SKOCKA, Agencja Reklamowa “Zaza”
- Dorota POLAÑSKA, Biuro Rachunkowe “Proxima” - £ukasz
Belski, firma „BL System”

Rok 2011
I miejsce: Miros³aw Witkowski, Agencja Artystyczna „MW”
II miejsce: Rafa³ Wójs, Agencja „ImPress PR & Events”
III miejsce: Wojciech Jurkiewicz, restauracja i sklep „Grube
Ryby”

Wyró¿nienia:
- Antoni Rolka, restauracja „Cztery Pory Roku”
- Grzegorz Matl¹g (Maldoror), projektowanie odzie¿y
- Jan Kulpiñski, Joanna Kurek, Zak³ad ProjektowoProdukcyjny „Materspec” s.c.
- Gra¿yna Zaweracz, Salon Urody „Oaza Piêkna”

Rok 2010
I miejsce: Karol Fedko, salon fryzjerski „Framesi Beauty
Center"
II miejsce: Teresa Michalik, Adam Sobczyk, zak³ad produkcji
tekstyliów „Tera” s.c.
III miejsce: Jan Serwin, Lecznica Weterynaryjna „Serwin”

Wyró¿nienia:
- Andrzej Tokarz, Krystian Kowalik, „Proxta” s.c.
- Wincenty ¯ygad³o, PPHU „Jowit”
- Kamil Zbozieñ, M.O.R. „Enterprise”
- Gra¿yna Winter, FHUP Studio Haftu Komputerowego
„GoRaf”

Rok 2009
I miejsce: Katarzyna Jod³owska, Katolickie Niepubliczne
Przedszkole im. O. Pio
II miejsce: Antoni Mó³ka, biuro t³umaczeñ i korepetycji
III miejsce: Barbara Bro¿ek i Marek Wojs³aw, Biuro
Turystyczne "La Vista”

Wyró¿enienie:
- Piotr Wolak, PH „Voltex”

Wyró¿nienia:
- mgr Katarzyna Barth, Centrum Wiza¿u i Stylizacji Rzês
- Natalia Tokarz, wypo¿yczalnia strojów oraz sprzeda¿ akcesoriów na zabawy „Balanga”
- Ma³gorzata Bochenek, ciastkarnia „Mecyje S¹deckie”
-„ATK Fashion Interior” Sp. z o.o., us³ugi budowlane
i projektowe

Rok 2012
I miejsce: Maciej Jurkiewicz, Specjalistyczne Centrum
Medyczne “Novo - Med”
II miejsce: Aleksandra Hajnosz-Michalik, Jaros³aw
Wingralek, firma “Jarola” s.c.
III miejsce: Anna Brdej, pracownia florystyczna

Rok 2008:
I miejsce: Mariola Pawlak, Centrum Rehabilitacji i Opieki
Medycznej „Tukan”
II nagroda: Jan Olesiak i Beata Magiera, ciastkarnia „Jaœ”
III nagroda: Wojciech Krupa, Agencja Reklamy „Apeiron”
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S¥DECKI URZ¥D PRACY

Ci¹g³y spadek bezrobocia

Szeœæ – to liczba miesiêcy, od których w Nowym S¹czu notujemy spadek bezrobocia.
W lutym zarejestrowanych osób by³o 3827, aktualnie jest ich 2909 co oznacza
spadek o 918. W stosunku do lipca 2015 r. (r.d.r.) z ewidencji
S¹deckiego Urzêdu Pracy uby³o 546 osób.

wczeœniej. Osoby z prawem do zasi³ku stanowi³y 14,6

J

dodatku aktywizacyjnego, czyli podjê³y one pracê w okresie

proc. ogó³u zarejestrowanych (426 osób), a ich udzia³

przys³ugiwania prawa do zasi³ku dla bezrobotnych. £¹cznie

ak ju¿ wspomnieliœmy, na koniec miesi¹ca (lipca)

– 3 osoby. Z koñcem miesi¹ca 190 osób odbywa³o sta¿, 95 by³o

w ewidencji urzêdu pozostawa³o 2909 osób, tj.

zatrudnionych przy pracach interwencyjnych, a kolejnych

o 63 mniej ni¿ w czerwcu i o 546 mniej ni¿ rok

25 w ramach robót publicznych. 13 osób naby³o prawo do

spad³ w stosunku do poprzedniego miesi¹ca o 0,9 proc.

uprawnionych do tego œwiadczenia w koñcu miesi¹ca by³o 27

W lipcu z ewidencji wy³¹czono 470 osób, a g³ówny

osób. W lipcu wp³ynê³y do SUP 223 oferty zatrudnienia, czyli o 13

powód utraty statusu to podjêcie pracy (195 os.).

ofert wiêcej ni¿ w poprzednim miesi¹cu. Oferty, którymi

Ponadto, 34 osoby rozpoczê³y sta¿, a kolejnych 18 szko-

dysponowa³ urz¹d, dotyczy³y g³ównie sprzedawców, kierowców

lenie. Z tytu³u niepotwierdzenia gotowoœci do pracy

oraz bran¿y gastronomicznej. Pojawia³y siê równie¿ oferty dla

status straci³o 137 osób, ale mo¿na przyj¹æ, ¿e i w tej

pracowników biurowych oraz pracowników fizycznych. W lipcu

grupie s¹ osoby, które podjê³y pracê nie informuj¹c

wp³ynê³o do urzêdu jedno zg³oszenie zwolnieñ grupowych z se-

o tym fakcie urzêdu.

ktora prywatnego, gdzie w najbli¿szym czasie pracê straci
1 osoba.

Zarejestrowani
Osoby w szczególnej sytuacji stanowi¹ 86 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 1,4 pkt. proc.
wzrós³ udzia³ kobiet, które obecnie stanowi¹ 57,3 proc. ogó³u
bezrobotnych. Wyjaœnieniem tego stanu jest analiza struktury
wy³¹czeñ, gdzie mo¿emy zaobserwowaæ, ¿e tylko 45,7 proc.
wyrejestrowañ z ewidencji dotyczy³o kobiet. Nale¿y podkreœliæ,
¿e liczba podjêæ pracy w obu grupach jest zbli¿ona – 101
mê¿czyzn i 94 kobiety podjê³y zatrudnienie w lipcu, za to

“

czêœciej, bo w 55,5 proc. przypadków, mê¿czyŸni trac¹ status

Liczba osób zarejestrowanych w SUP, stan na 31 lipca, Ÿród³o SUP

z tytu³u niepotwierdzenia gotowoœci do pracy.
W lipcu 195 osób podjê³o pracê,

z czego 78,9 % stanowi³y podjêcia pracy
niesubsydiowanej

Praktycznie wszyscy bezrobotni zarejestrowani w SUP (2895
osób z 2909 zarejestrowanych) mieli ustalony profil pomocy.
Przypomnijmy, ¿e ka¿demu bezrobotnemu przypisany zostaje
jeden z trzech profili: od I, gdzie wymagana pomoc sprowadza
siê w zasadzie do poœrednictwa pracy; przez II, gdzie bezrobotny

Podjêcia pracy

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

Jak wspomniano wczeœniej, w lipcu 195 osób podjê³o pracê,

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

z czego 78,9 proc. stanowi³y podjêcia pracy niesubsydiowanej

Aktywizacja i Integracja. Wiêkszoœæ zarejestrowanych osób –

(154). W porównaniu z czerwcem, liczba podjêæ pracy

1488 zosta³o zakwalifikowanych do II profilu pomocy, a 1335

zmniejszy³a siê o 77. Z finansowego wsparcia urzêdu w podjê-

osób mia³o ustalony III profil wsparcia. Osób, uznanych za te,

ciu pracy skorzysta³o 41 osób, g³ównie by³a to refundacja

które powinny znaleŸæ zatrudnienie bez wiêkszego wsparcia ze

kosztów podjêcia dzia³alnoœci gospodarczej – 11 osób, roboty

strony urzêdu by³o na koniec lipca 72. Zdecydowana wiêkszoœæ

publiczne – 6 osób, podjêcie pracy poza miejscem zamieszkania

z nich zosta³a objêta Indywidualnym Planem Dzia³ania.
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G³ówny Urz¹d Statystyczny oblicza stopê bezrobocia jako

bezrobotnej na rynek pracy i zawiera listê czynnoœci, które maj¹

procentowy udzia³ liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej

wykonaæ obydwie strony, zarówno bezrobotny, jak i urz¹d. IPD

ludnoœci aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek

przygotowuj¹ doradcy klienta wspólnie z bezrobotnym.

bud¿etowych, prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie obrony

Dzia³ania zaplanowane w ramach IPD s¹ uzale¿nione od

narodowej i bezpieczeñstwa publicznego.

wczeœniej ustalonego profilu wsparcia. W lipcu przygotowano
IPD dla 320 osób bezrobotnych, a ³¹czna liczba osób

Bezrobocie w Polsce – najni¿sze od 8 lat

realizuj¹cych IPD wynosi³a w tym miesi¹cu 2814.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu br. w Polsce
wynios³a 8,8 proc. To spadek o 0,3 pkt. proc. w porównaniu do

“

Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu

maja br. Tak dobrego wyniku nie by³o od paŸdziernika 2008

6,6 proc. – tyle wynios³a stopa bezrobocia rejestrowanego

roku.

w Nowym S¹czu w koñcu czerwca 2016 r. (ostatnie dane
G³ównego Urzêdu Statystycznego). Statystyki GUS-u
dotycz¹ce stopy bezrobocia ukazuj¹ siê póŸniej ni¿ dane
liczbowe z powiatowych urzêdów pracy, dlatego te¿ dane te

W ujêciu rocznym obserwujemy bardzo
wyraŸny spadek stopy bezrobocia
w Nowym S¹czu - o 1,5 %

publikujemy z opóŸnieniem.
Stopa bezrobocia w czerwcu br. by³a o 1,4 pkt. procentowego
W stosunku do maja stopa bezrobocia w Nowym S¹czu spad³a

ni¿sza ni¿ w czerwcu ub. roku (8,8 proc. w po-równaniu do 10,2

o 0,5 pkt. proc. W ujêciu rocznym obserwujemy bardzo

proc.). Bezrobocie spad³o we wszystkich województwach.

wyraŸny spadek, o 1,5 pkt. proc. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e

Najbardziej (o 0,7 punktu proc.) w województwie warmiñsko-

w œlad za spadkiem liczby bezrobotnych w lipcu stopa

mazurskim, a wiêc tam, gdzie od lat bezrobocie utrzymuje siê

bezrobocia równie¿ spadnie.

na najwy¿szym poziomie.

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 (11,4
proc.). W powiecie nowos¹deckim (ziemskim) odnotowano
11,1 proc., a w gorlickim 9,9 proc.

Liczba bezrobotnych na koniec czerwca 2016 roku wynios³a
1,39 mln osób i w porównaniu do maja 2016 roku spad³a
o 62,8 tys. osób (o 4,3 proc.). We wszystkich województwach
liczba bezrobotnych zmniejszy³a siê. Najbardziej w wojeStopa bezrobocia rejestrowanego w Nowym S¹czu w latach 2015/16

wództwach: pomorskim - o 5,7 proc. (o 4,1 tys. osób);
zachodniopomorskim - o 5,6 proc. (o 4 tys. osób); warmiñsko-

Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu jest ni¿sza w porównaniu do

mazurskim o 5,5 proc. (o 4,2 tys. osób) i ma³o-polskim - o 5,3

Ma³opolski (7,3 proc.) i kraju (8,8 proc.). Porównywalny

proc. (o 5,8 tys. Osób).

z Nowym S¹czem pod wzglêdem potencja³u demograficznego
i gospodarczego Tarnów notuje stopê bezrobocia na poziomie

Szczegó³owe i na bie¿¹co aktualizowane dane statystyczne

7,6 proc. Najni¿sze bezrobocie rejestrowane w Ma³opolsce

mo¿na znaleŸæ na stronie: http://supnowysacz.praca.

tradycyjnie zanotowano w Krakowie (4,1 proc.), a najwy¿sze

gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy

(14 proc.) w powiecie d¹browskim.
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Kronika Gospodarcza
Bezrobocie w Unii Europejskiej
Stopa bezrobocia w UE w czerwcu br. wynosi³a 8,6 proc.
i by³a ni¿sza o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednim

Ryszad Florek z Or³em Tygodnika Wprost

miesi¹cem. W czerwcu ubieg³ego roku wynosi³a 9,5 proc., co

W krakowskim hotelu Radisson Blu podczas uroczystej gali

stanowi spadek o 0,9 pkt. proc. Wed³ug metodologii Eurostatu

wrêczono statuetkê "Orze³ WPROST" na rêce przedstawiciela

bezrobocie w czerwcu w Polsce wynosi³o 6,2 proc. i spad³o

firmy FAKRO. S¹deck¹ firmê wyró¿niono w kategorii Innowa-

o 0,1 proc. w stosunku do poprzedniego miesi¹ca.

cyjnoœæ.

W zestawieniu rocznym spad³o o 1,2 proc. (7,4 proc. w czerwcu

- Potwierdzeniem naszej innowacyjnoœci jest ponad 140 zg³o-

2015 roku).

szeñ patentowych, które FAKRO ma na swoim koncie.
W strukturach posiadamy Centrum Badañ i Rozwoju, w którym

Najni¿sze bezrobocie zanotowano na Malcie – 4 proc.

pracuje ponad 100 in¿ynierów. Autorskie rozwi¹zania

Najwy¿sz¹ stopê bezrobocia odnotowano w Grecji (23,3 proc. –

stosowane w naszych produktach daj¹ nam przewagê nad

dane z kwietnia) oraz w Hiszpanii – 19,9 proc.

konkurencj¹ i cieszê siê uznaniem naszych klientów podsumowuje, odbieraj¹cy nagrodê Henryk Musia³, Dyrektor

Stopa bezrobocia w procentach na koniec czerwca bie¿¹cego

ds. Badañ i Rozwoju.

roku w poszczególnych krajach Unii Europejskiej: Malta (4);

Konkurs "Or³y Tygodnika Wprost" przyznawane s¹ dla firm,

Czechy (4,1); Niemcy (4,2); Wielka Brytania (4,9); Wêgry (5,2);

które przyczyniaj¹ siê do rozwoju polskiej gospodarki w kilku

Holandia (6,1); Luxemburg (6,2); Austria (6,2); Polska (6,2);

kategoriach.

Rumunia (6,4); Estonia (6,7); Szwecja (6,8); Bu³garia (7,2);
Irlandia (7,8); S³owenia (8); Belgia (8,5); Finlandia (9); S³owacja
(9,8); Francja (9,9); £otwa (9,9); Portugalia (11,2); W³ochy
(11,6); Cypr (11,7); Chorwacja (13,2); Hiszpania (19,9); Grecja
(23,3).

Europa w obliczu wyzwañ – zjednoczeni czy
podzieleni?
Jedn¹ z najwiêkszych ekonomiczno-gospodarczych

Eurostat mierzy zharmonizowan¹ stopê bezrobocia jako

konferencji zaplanowano w dniach 6-8 wrzeœnia b.r. Odbêdzie

procent osób w wieku 15-74 lata pozostaj¹cych bez pracy,

siê wtedy XXVI Forum Ekonomiczne. To tam od ponad 25 lat

zdolnych podj¹æ zatrudnienie w ci¹gu najbli¿szych dwóch

spotykaj¹ siê premierzy, przedstawiciele rz¹dów pañstw

tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ci¹gu ostatnich

europejskich, unijni decydenci, prezesi europejskich firm,

tygodni, w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych

eksperci i ekonomiœci. Obrady Forum przygotowywane s¹ we

zawodowo w danym kraju.

wspó³pracy z ponad 100 partnerami biznesowymi, wœród
których znajduj¹ siê najwiêksze firmy swoich bran¿. W tym roku

W Stanach Zjednoczonych w czerwcu bezrobocie wzros³o o 0,2

zaproszono ponad 3000 goœci z Europy, Azji Centralnej oraz

proc. w stosunku do maja b.r. i wynios³o 4,9 proc. W zestawieniu

USA.

rok do roku spad³o jednak o 0,4 proc. (w czerwcu 2015 roku
wynosi³o 5,3proc.).

Wiœniowski wspiera³ ŒDM
Wizyta papie¿a Franciszka i m³odych ludzi z ca³ego œwiata
stanowi³a wielkie wyzwanie organizacyjne. Jak czêsto bywa
w przypadku imprez tego kalibru, wiele kwestii zwi¹zanych
choæby z ochron¹ i ogrodzeniem terenów trzeba by³o
rozwi¹zywaæ na bie¿¹co. W tej ambitnej misji doskonale
sprawdzi³y siê produkty naszej s¹deckiej marki WIŒNIOWSKI.

KRONIKA GOSPODARCZA
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wed³ug uzgodnionego harmonogramu, a ca³oœæ robót ma
zostaæ wykonana do koñca pierwszego kwarta³u 2017 roku.
- Cieszymy siê, ¿e wybrano w³aœnie nasze produkty. Na
produkcjê i monta¿ w podmok³ym terenie ogrodzenia
przewidziano zaledwie niespe³na miesi¹c. Do³o¿yliœmy
wszelkich starañ, by ogrodzenie wysz³o od nas w najszybszym

„Oskar designu” dla FAKRO

terminie. To taka nasza niewielka cegie³ka, któr¹ do³o¿yliœmy

Firma FAKRO po raz kolejny zosta³a doceniona na arenie

do tak ogromnego przedsiêwziêcia, jakim z pewnoœci¹ by³a

miêdzynarodowej i otrzyma³a „Oskara designu”, za okno do

wizyta papie¿a Franciszka w Polsce - podkreœla Katarzyna

dachów p³askich DEF DU6. Gala wrêczenia nagród Red Dot

Œwiderska dyrektor marketingu firmy WIŒNIOWSKI.

Design 2016 odby³a siê 4 lipca w Alto Theater w Essen. Red
Dot Design jest jedn¹ z najbardziej presti¿owych nagród na
œwiecie. Jest przyznawana firmom, które wyznaczaj¹ nowy
kierunek rozwoju w dziedzinie wzornictwa. Na tegorocznej gali

Kontrakt na 53,1 mln z³ dla Newagu
Newag podpisa³ umowê z PKP Intercity na modernizacjê wraz
z napraw¹ okresow¹ 16 wagonów osobowych - poda³a spó³ka
w komunikacie. Wartoœæ umowy to 43,2 mln z³ netto co brutto
daje 53,1 miliona z³otych. Jak podano, modernizacje wraz
z naprawami poszczególnych wagonów bêd¹ wykonywane

w Essen zgromadzi³o siê ponad 1200 osób pochodz¹cych z 57
krajów. Nie zabrak³o wœród nich przedstawicieli FAKRO.
In¿. Gunnar Fischer, specjalista ds. dystrybucji i doradca
architektów podkreœli³, ¿e dziêki produkcji okna do dachów
p³askich DEF DU 6 zespó³ FAKRO zrobi³ krok milowy w dziedzinie designu produktywnego, a tak¿e po³¹czy³ wysok¹ jakoœæ
produktów z wysokimi wymaganiami estetycznymi.

Grupowa informacja dla bezrobotnych
Jak wygl¹daj¹ pierwsze kroki bezrobotnego w S¹deckim

W drugiej czêœci spotkania uczestnicy zapoznali siê z kolei

Urzêdzie Pracy, jak¹ ofertê posiada urz¹d i jak z poszcze-

z instrumentami rynku pracy, jakie realizowane s¹ przez urz¹d.

gólnych form aktywizacji bezrobotnych skorzystaæ – to

Prowadz¹ca przybli¿y³a informacje dotycz¹ce np. sta¿y, prac

g³ówne tematy, jakie poruszone zosta³y podczas spotkañ

interwencyjnych czy bonów. Opowiedzia³a, co nale¿y zrobiæ,

– grupowych informacji, które odby³y siê 21 i 22 lipca w S¹-

aby móc z danej formy pomocy skorzystaæ. Na koniec

deckim Urzêdzie Pracy.

przedstawi³a programy, jakie obecnie realizuje urz¹d.

Bezrobotni, którzy wziêli w nich udzia³ uzyskali szczegó³owe
informacje dotycz¹ce wybranych us³ug i instrumentów rynku
pracy. Spotkania prowadzi³a Anita Ka³yniuk, Doradca Klienta
SUP. – Ta grupowa informacja ma na celu przede wszystkim
przedstawienie ogólnych informacji dotycz¹cych tego, w jaki
sposób w urzêdzie odbywa siê obs³uga bezrobotnych, tego, co
nale¿y wiedzieæ, aby wspó³praca bezrobotnych z pracownikami urzêdu by³a ³atwa – mówi³a prowadz¹ca, rozpoczynaj¹c
spotkanie. – Podczas spotkania zaprezentujê tak¿e poszczególne formy aktywizacji oraz plany na dalsz¹ wspó³pracê
urzêdu z bezrobotnymi – doda³a.

Uczestnicy spotkania, fot.: SUP

Nastêpnie Anita Ka³yniuk opowiedzia³a o us³ugach, jakie

Grupowa informacja na temat us³ug i instrumentów rynku

oferuje S¹decki Urz¹d Pracy. Prezentacja rozpoczê³a siê od

pracy organizowana jest przez S¹decki Urz¹d Pracy cyklicznie

pierwszych kroków bezrobotnego w urzêdzie – rejestracji

– spotkania odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu. Kierowane s¹ do

i kontaktów z doradc¹ klienta. Prowadz¹ca opowiedzia³a m.in.

osób bezrobotnych, które rejestruj¹ siê w urzêdzie po raz

na czym polega ustalenie profilu pomocy, czy Indywidualnego

pierwszy. Uczestnicy spotkañ podzieleni s¹ na dwie grupy:

Planu Dzia³ania oraz jego realizacja, czym jest poœrednictwo

bezrobotni do 30. roku ¿ycia oraz po 30. roku ¿ycia. W lipco-

pracy oraz poradnictwo zawodowe.

wych spotkaniach udzia³ wziê³o ³¹cznie ponad 40 osób.
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Minimalna stawka za pracê w górê
Rz¹d podj¹³ ustawê w dniu 22 lipca 2016 o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracê oraz niektórych
innych ustaw. Zmiana polega na wprowadzeniu minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonuj¹cych pracê na
podstawie umów zlecenia (art. 734 Kodeksu Cywilnego) oraz umów o œwiadczenie us³ug, do których maj¹
zastosowanie przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu Cywilnego). Zgodnie z przepisami przejœciowymi, wysokoœæ
minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. ma wynieœæ 12 z³ plus waloryzacja.

P

rzepisy dotycz¹ce minimalnej stawki godzinowej

zastêpczej, wymienionych enumeratywnie w ustawie, umów

stosowane bêd¹ do umów zawartych przez osoby

dotycz¹cych us³ug polegaj¹cych na sprawowaniu opieki nad

fizyczne wykonuj¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹

osobami podczas wypoczynków lub wycieczek, a tak¿e umów

zarejestrowan¹ w Rzeczypospolitej Polskiej albo w pañstwie

dotycz¹cych us³ug opieki domowej nad osob¹ niepe³no-

niebêd¹cym pañstwem cz³onkowskim Unii Europejskiej lub

sprawn¹, przewlekle chor¹ lub w podesz³ym wieku, je¿eli ze

pañstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

wzglêdu na charakter sprawowanej opieki, us³ugi te s¹

niezatrudniaj¹ce pracowników lub niezawieraj¹ce umów ze

œwiadczone nieprzerwanie przez okres d³u¿szy ni¿ jedna doba.

fizyczne niewykonuj¹ce dzia³alnoœci gospodarczej,
realizowanych na rzecz przedsiêbiorców albo innych jednostek
organizacyjnych, w ramach prowadzonej przez te podmioty
dzia³alnoœci.
Wysokoœæ minimalnej stawki godzinowej przys³uguj¹cej z tytu³u
wykonywania zlecenia lub œwiadczenia us³ug bêdzie corocznie

“

zleceniobiorcami, jak równie¿ umów zawartych przez osoby

Ustawa przewiduje kary grzywny od 1000
do 30000 z³ dla osoby lub firmy, która wyp³aca
ni¿sze wynagrodzenie ni¿ 12 z³/h

przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Spo³ecznego.
W przypadku jej uzgodnienia, bêdzie ona og³aszana wraz z wysokoœci¹ minimalnego wynagrodzenia za pracê, w terminie do

Ustawa przewiduje równie¿ karê grzywny od 1 000 do 30 000 z³

dnia 15 wrzeœnia ka¿dego roku, w formie obwieszczenia

dla przedsiêbiorcy, osoby dzia³aj¹cej w jego imieniu oraz osoby

Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzêdowym

dzia³aj¹cej w imieniu innej jednostki organizacyjnej, wyp³a-

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". W razie braku

caj¹cych przyjmuj¹cemu zlecenie lub œwiadcz¹cemu us³ugi

uzgodnienia, bêdzie ustalana, w ww. terminie, przez Radê

wynagrodzenie w wysokoœci ni¿szej ni¿ obowi¹zuj¹ca

Ministrów, w drodze rozporz¹dzenia.

wysokoœæ minimalnej stawki godzinowej.
Zgodnie z przepisami przejœciowymi, wysokoœæ minimalnej
stawki godzinowej w 2017 r. ustalona zostanie w kwocie
wynikaj¹cej ze zwaloryzowania 12 z³ o wskaŸnik wynikaj¹cy
z podzielenia wysokoœci minimalnego wynagrodzenia za pracê
ustalonej na rok 2017 przez wysokoœæ minimalnego
wynagrodzenia za pracê obowi¹zuj¹c¹ w roku 2016 r., zaokr¹glonej do pe³nych dziesi¹tek groszy, i og³oszona w Dzienniku
Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", w termi-

Nowa ustawa ustala minimaln¹ stawkê za godzinê pracy, fot.: SUP

nie do dnia 30 wrzeœnia 2016 r. – czytamy w komunikacie
Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy.

Spod zakresu ustawy wy³¹czone bêd¹ natomiast umowy
zlecenia i umowy o œwiadczenie us³ug, w których zleceniobiorca

Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyj¹tkiem

samodzielnie decyduje o miejscu i czasie wykonania zlecenia

przepisów dotycz¹cych definicji minimalnej stawki godzinowej

lub œwiadczenia us³ugi i przys³uguje mu z tego tytu³u wy³¹cznie

oraz przyjmuj¹cego zlecenie lub œwiadcz¹cego us³ugi, jak

wynagrodzenie prowizyjne. Ponadto, przepisy ustawy nie bêd¹

równie¿ ustalenia wysokoœci minimalnej stawki godzinowej

mia³y zastosowania do umów dotycz¹cych us³ug opiekuñczych

w roku 2017, które wejd¹ w ¿ycie z dniem og³oszenia, oraz

i bytowych, realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego

pozosta³ych przepisów przejœciowych które wejd¹ w ¿ycie

domu pomocy, umów zawieranych w zwi¹zku z koniecznoœci¹

z dniem 1 wrzeœnia 2016 r.

zapewnienia opieki dziecku umieszczonemu w pieczy

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

14
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ProRecognition
Projekt ProRecognition ma na celu œwiadczenie
nieodp³atnego doradztwa w zakresie uznawania
kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce. Na
terenie Polski projekt realizowany jest przez PolskoNiemieck¹ Izbê Przemys³owo-Handlow¹, przy wsparciu
Federalnego Ministerstwa ds.. Kszta³cenia i Nauki
w Niemczech.
Inauguracja projektu nast¹pi³a w paŸdzierniku 2015 roku,
a jego zakoñczenie planowane jest na koniec 2018 roku.
Projekt realizowany jest z funduszy Federalnego Ministerstwa
ds. Kszta³cenia i Nauki w Niemczech, w oœmiu krajach: Polsce,
W³oszech, Chinach, Indiach, Iranie, Maroko, Egipcie oraz
Wietnamie. W ramach projektu realizowana jest – obok
doradztwa w zakresie postêpowania w celu uznania
kwalifikacji zawodowych w Polsce i w Niemczech – tak¿e
pomoc w znalezieniu instytucji w³aœciwej do rozpatrzenia
konkretnej sprawy, poniewa¿ w Niemczech nie funkcjonuje
jeden centralny urz¹d zajmuj¹cy siê uznawaniem kwalifikacji.
Wnioski o uznanie kwalifikacji rozpatrywane s¹ przez ró¿ne
instytucje na terenie Niemiec, w zale¿noœci od posiadanych

SUP INFORMUJE
kwalifikacji oraz miejsca wykonywania danego zawodu przez
wnioskodawcê. Doradztwo prowadzone w ramach projektu jest
nieodp³atne i obejmuje: opis procedury, informowanie o wymaganych dokumentach, pomoc w okreœleniu w³aœciwego
zawodu, informowanie nt. mo¿liwych efektów procedury
i ewentualnego dalszego postêpowania. Op³acie podlega
sama procedura uznawania kwalifikacji, obejmuj¹ca m.in.
t³umaczenia dyplomów i innych w³aœciwych dokumentów
potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe. Koszt ww. procedury
wynosi do 600 euro i uiszczany jest w Niemczech. Kwalifikacje
mog¹ byæ uznane czêœciowo lub w ca³oœci. Kwalifikacje uznane
na terenie jednego Landu w Niemczech s¹ uznawane na
terenie pozosta³ych, bez koniecznoœci ponownego
przechodzenia procedury.
Z projektu korzystaj¹ g³ównie Polacy, ju¿ zamieszkuj¹cy i pracuj¹cy na terenie Niemiec, zainteresowani uznaniem swoich
kwalifikacji zawodowych zdobytych w Polsce, w celu pracy na
odpowiednim stanowisku lub w wyuczonym zawodzie.
Wiêcej informacji nt. projektu dostêpnych jest na
stronie projektu: www.prorecognition.eu oraz
www.uznanie-kwalifikacji-w-niemczech.pl

Wolne œrodki na realizacjê programów
S¹decki Urz¹d Pracy w Nowym S¹czu
informuje, ¿e posiada œrodki na realizacjê
nastêpuj¹cych programów:
* sta¿e
* prace interwencyjne
* refundacja kosztów wyposa¿enia lub
doposa¿enia stanowiska pracy
(dla osób po 30. roku ¿ycia).
Pracodawców, którzy s¹ zainteresowani skorzystaniem z ww. programów, prosimy
o kontakt z urzêdem oraz zachêcamy do sk³adania odpowiednich wniosków.
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Legalne zatrudnianie obywateli pañstw trzecich
Do pracowników S¹deckiego Urzêdu Pracy wp³ywa coraz wiêcej pytañ dotycz¹cych tego, w jaki sposób legalnie
zatrudniæ cudzoziemców. Pracodawca, powierzaj¹c wykonanie pracy osobie, która nie posiada polskiego
obywatelstwa, musi pamiêtaæ o kilku, spoczywaj¹cych na nim obowi¹zkach. Chodzi przede wszystkim o uzyskanie
zezwolenia na pracê, gdy¿ do legalnego powierzenia pracy cudzoziemcom nie wystarczy tylko ich wa¿na wiza czy
karta pobytu.

A

by pracodawca móg³ zleciæ pracê cudzoziemcowi,

Pracodawca, co do zasady, musi pozyskaæ od starosty

spe³nione musz¹ zostaæ przede wszystkim dwa

informacjê na temat lokalnego rynku pracy, która to informacja,

warunki: pracodawca musi uzyskaæ odpowiednie

w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy,

zezwolenie na pracê, a pobyt cudzoziemca w Polsce musi byæ

potwierdzi brak odpowiednich kandydatów do pracy (tzw. test

legalny. O zezwolenie na pracê wystêpuje pracodawca do

rynku pracy). Odbywa siê to poprzez zg³oszenie oferty pracy do

w³aœciwego wojewody, natomiast cudzoziemiec przebywaj¹cy

PUP. Jeœli wœród zarejestrowanych bezrobotnych nie znajd¹ siê

ju¿ legalnie w Polsce wystêpuje o zezwolenie na pobyt czasowy

osoby spe³niaj¹ce warunki przedstawione przez pracodawcê,

i pracê.

PUP w ci¹gu 14 dni wydaje odpowiedni¹ informacjê. W przypadku, kiedy w rejestrze danego urzêdu znajd¹ siê odpowiednie

Zezwolenie na pracê

osoby, PUP organizuje rekrutacjê i w ci¹gu trzech tygodni

Zezwolenie na pracê wydawane jest przez wojewodê na

wydaje informacjê o mo¿liwoœci zape³nienia wakatu.

wniosek pracodawcy. Wnioski przyjmowane s¹ po
wczeœniejszym umówieniu siê na konkretny dzieñ i godzinê.

Niezale¿nie od sytuacji na rynku pracy wymagane jest, aby

Pracodawca, który sk³ada jeden wniosek, mo¿e umówiæ siê

zagraniczny pracownik otrzymywa³ wynagrodzenie nie ni¿sze

telefonicznie, z kolei ten, sk³adaj¹cy wiêcej wniosków –

ni¿ p³ace pracowników lokalnych na porównywalnym

mailowo. Zezwolenie na pracê wydawane jest odp³atnie, a wy-

stanowisku.

sokoœæ op³aty wynosi: 50 z³ w przypadku powierzenia pracy
cudzoziemcowi na okres krótszy ni¿ 3 miesi¹ce; 100 z³ – na

Zezwolenie typu A wydawane jest na okres do 3 lat. Okres

okres d³u¿szy ni¿ 3 miesi¹ce; 200 z³ w przypadku powierzenia

ten mo¿e zostaæ jednak skrócony, wed³ug kryteriów okreœlonych

pracy cudzoziemcowi, który na terytorium RP zosta³

w lokalnych uregulowaniach – wydawanych przez wojewodê

delegowany, w celu realizacji us³ugi eksportowej (dotyczy

tzw. kryteriach wojewódzkich.

zezwolenia na pracê typu D). W przypadku, kiedy pracodawca
sk³ada wniosek o przed³u¿enie zezwolenia na pracê, powinien

“

wp³aciæ po³owê kwoty okreœlonej powy¿ej.

wydawane jest przez wojewodê
na wniosek pracodawcy.

Fot.: pixabay.com

Zezwolenie na pracê cudzoziemca

W niektórych sytuacjach uzyskanie wspomnianej informacji
Decyzja w sprawie zezwolenia wydawana jest nie póŸniej

starosty nie jest wymagane. Dotyczy to m.in.: przed³u¿enia

ni¿ w ci¹gu miesi¹ca, a w przypadku sprawy szczególnie

zezwolenia na pracê dla tego samego cudzoziemca na tym

skomplikowanej – nie póŸniej ni¿ w ci¹gu dwóch miesiêcy od

samym stanowisku, stanowisk lub zawodów okreœlonych w tzw.

dnia wszczêcia postêpowania.

kryteriach wojewódzkich wydawanych przez wojewodê;
obywateli Armenii, Bia³orusi, Gruzji, Mo³dawii, Rosji i Ukrainy,

Wyró¿nia siê piêæ rodzajów zezwoleñ na pracê:

którzy wykonuj¹ prace pielêgnacyjno-opiekuñcze lub jako

– Zezwolenie typu A – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje

pomoc domowa; obywateli wymienionych 6 krajów, którzy do tej

pracê na terytorium RP na podstawie umowy z podmiotem,

pory pracowali na podstawie oœwiadczenia o zamiarze

którego siedziba lub miejsce zamieszkania, albo oddzia³, zak³ad

powierzenia pracy przez co najmniej 3 miesi¹ce; trenerów lub

lub inna forma dzia³alnoœci znajduje siê na terytorium RP.

sportowców wykonuj¹cych pracê na rzecz klubu sportowego.
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Aby zatrudniæ cudzoziemca jako cz³onka zarz¹du, dana firma
musi w odpowiednich dokumentach wykazaæ, ¿e: przynosi
dochód (roczny poziom dochodów powinien przekraczaæ
dwunastokrotnoœæ przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia) oraz kreuje miejsca pracy (od co najmniej roku
zatrudnia minimum dwie osoby, które nie potrzebuj¹
zezwolenia na pracê). Jeœli pracodawca nie spe³nia tych
warunków, powinien wykazaæ posiadanie œrodków lub
prowadzenie dzia³añ, które pozwalaj¹ spe³niæ je w przysz³oœci –
w szczególnoœci przez prowadzenie dzia³alnoœci, która
przyczynia siê do wzrostu inwestycji, transferu technologii,
wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc
pracy.

“

– Zezwolenie typu B – dotyczy cudzoziemca, który pe³ni
funkcjê w zarz¹dzie osoby prawnej, wpisanej do rejestru
przedsiêbiorców lub bêd¹cej spó³k¹ kapita³ow¹ w organizacji,
przez okres 6 miesiêcy w ci¹gu kolejnych 12 miesiêcy.
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6 miesiêcy, w innym celu ni¿ wskazany w zezwoleniach typu
B, C, D.
Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e warunki zatrudnienia pracowników
delegowanych nie mog¹ byæ gorsze ni¿ okreœlone w polskim
ustawodawstwie pracy, w sferach takich jak: czas pracy,
nadgodziny, p³aca minimalna, BHP, prawa rodzicielskie itp.

Fot.: pixabay.com

Ponadto, obywatele pañstw trzecich delegowani do Polski
powinni otrzymywaæ wynagrodzenie na poziomie nie ni¿szym
ni¿ 70 procent œredniej p³acy w regionie, w którym
spodziewane jest wykonywanie przez nich pracy.
Pracodawca zagraniczny zobligowany jest do wyznaczenia
przedstawiciela w Polsce, który gromadzi³ bêdzie podstawowe
dokumenty zwi¹zane z zatrudnieniem, umo¿liwiaj¹ce
sprawdzenie, czy wspomniane warunki zosta³y spe³nione
(ewidencja czasu pracy, umowy, dowody p³atnoœci itp.).
W przypadku us³ug eksportowych (typ D) aplikuj¹cy musi
dostarczyæ szczegó³owe informacje na temat umowy.

Zezwolenie typu B wydawane jest na okres do 3 lat, jednak
cz³onkowie zarz¹dów przedsiêbiorstw, które zatrudniaj¹
powy¿ej 25 osób, mog¹ staraæ siê o wydanie zezwolenia na
okres do 5 lat.

Zagraniczny pracodawca mo¿e z³o¿yæ wniosek o wydanie
zezwolenia na pracê bezpoœrednio, poprzez swój oddzia³ lub
wyznaczonego przedstawiciela.

– Zezwolenie typu C – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje
pracê u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na
terytorium RP na okres przekraczaj¹cy 30 dni w roku
kalendarzowym, do oddzia³u lub zak³adu podmiotu
zagranicznego, albo podmiotu powi¹zanego, w rozumieniu
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, z pracodawc¹ zagranicznym.

Zezwolenia na pracê w Polsce nie musz¹ posiadaæ m.in.
cz³onkowie rodzin obywateli pañstw UE/EOG i Szwajcarii;
cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono ochrony (np.
status uchodŸcy, pobyt tolerowany); osoby posiadaj¹ce kartê
Polaka; nauczyciele jêzyków obcych w instytucjach, które
nale¿¹ do systemu oœwiaty; absolwenci polskich szkó³
ponadgimnazjalnych i stacjonarnych studiów wy¿szych oraz
studenci i doktoranci studiuj¹cy w Polsce.

– Zezwolenie typu D – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje
pracê u pracodawcy zagranicznego, który nie posiada
oddzia³u, zak³adu lub innej formy dzia³alnoœci na terytorium RP i
jest delegowany na terytorium Polski w celu realizacji
eksportowej.
– Zezwolenie typu E – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje
pracê u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na
terytorium RP na okres przekraczaj¹cy 30 dni w ci¹gu kolejnych

Obowi¹zki pracodawców
Pracodawca, który zatrudnia cudzoziemca lub dopiero
zamierza powierzyæ mu pracê, ma obowi¹zek sprawdzenia, czy
cudzoziemiec posiada wa¿ny dokument, który uprawnia go do
pobytu w Polsce, a tak¿e zrobienia kopii tego dokumentu
i przechowywania przez okres zatrudniania cudzoziemca.
Dokumenty, które uprawniaj¹ do pobytu na terytorium Polski to
przede wszystkim wa¿na wiza (np. wiza krajowa – symbol D lub
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wiza Schengen – symbol C) lub zezwolenie pobytowe (i wy-

w warunkach szczególnego wykorzystania podlegaj¹ karze

dana na jego podstawie karta pobytu). Pracodawca powinien

pozbawienia wolnoœci do lat 3.

tak¿e upewniæ siê, ¿e tytu³ pobytowy cudzoziemca uprawnia

.

go do podejmowania pracy na terytorium RP.

Procedura uproszczona

Obowi¹zkiem pracodawcy jest tak¿e podpisanie umowy

mog¹ legalnie wykonywaæ pracê po uzyskaniu zezwolenia,

z cudzoziemcem. Umowa zawsze musi byæ zawarta w formie

jest procedura uproszczona (zwana tak¿e „procedur¹

pisemnej, a jej rodzaj powinien byæ dostosowany do

oœwiad-czeniow¹”). Obejmuje ona obywateli 6 krajów:

charakteru pracy. Zawarcie umowy o dzie³o nie mo¿e byæ

Armenii, Bia³orusi, Gruzji, Mo³dawii, Rosji i Ukrainy, i pozwala

sposobem na obejœcie przepisów kodeksu pracy czy

im na wy-konywanie pracy przez 6 miesiêcy w ci¹gu 12

zmniejszenie kosztów zatrudnienia cudzoziemca. Zawarcie

nastêpuj¹cych po sobie miesiêcy, bez koniecznoœci uzyskania

umowy cywilnoprawnej w warunkach, kiedy powinna byæ

pozwolenia na pracê.

Wa¿nym wyj¹tkiem od zasady, wedle której cudzoziemcy

zawarta umowa o pracê, stanowi naruszenie przepisów
prawa pracy i jest karane grzywn¹.

Warunkami, które pozwalaj¹ na skorzystanie z procedury
uproszczonej s¹: oœwiadczenie o zamiarze powierzenia wyko-

Niedope³nienie tych obowi¹zków skutkuje uznaniem

nywania pracy cudzoziemcowi, zarejestrowane przez powia-

wykonywania pracy przez cudzoziemca za nielegalne, co

towy urz¹d pracy oraz posiadanie przez cudzoziemca doku-

wi¹¿e siê z istotnymi sankcjami. Zgodnie z art. 120 ustawy

mentu, który potwierdza jego tytu³ pobytowy w RP, z którym

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nielegalne

mo¿e wi¹zaæ siê uprawnienie do wykonywania pracy na tery-

powierzenie pracy cudzoziemcowi podlega karze grzywny nie

torium Polski.
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ni¿szej ni¿ 3 000 z³.

“

Ustawa definiuje te¿ kolejne czyny zabronione zwi¹zane z powierzaniem pracy cudzoziemcom, którzy nielegalnie
przebywaj¹ na terytorium Polski. Wykroczeniem jest
uporczywe powierzanie pracy cudzoziemcowi, gdy praca ta
nie ma zwi¹zku z prowadzon¹ przez pracodawcê dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. W tym przypadku przewidziano karê
grzywny w wysokoœci do 10 000 z³. Karalne jest tak¿e
pod¿eganie i pomocnictwo. Przestêpstwa: zatrudnianie wielu
w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ oraz

“

cudzoziemców; uporczywe powierzanie pracy cudzoziemcom
zatrudnianie ma³oletniego s¹ zagro¿one kar¹ grzywny lub
ograniczenia wolnoœci. Z kolei przestêpstwa: zatrudnianie
osoby pokrzywdzonej przestêpstwem okreœlonym w art. 189a
§ 1 k.k. (przestêpstwo handlu ludŸmi) oraz powierzanie pracy

Pracodawca, który chce zatrudniæ cudzoziemca korzystaj¹c
z „procedury oœwiadczeniowej” powinien czytelnie wype³niæ
oœwiadczenie (formularz mo¿na wype³niæ elektronicznie)
i osobiœcie zarejestrowaæ je w PUP (w³aœciwym ze wzglêdu na
miejsce pobytu sta³ego lub siedzibê firmy, w której
cudzoziemcy bêd¹ pracowaæ).
Pracodawca powinien nastêpnie przekazaæ orygina³
oœwiadczenia cudzoziemcowi. Dokument ten jest bowiem
Fot. pixabay.com

podstaw¹ do uzyskania w konsulacie wizy pobytowej
w celu wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia
pobytowego i wydanej na jego podstawie karty pobytu (jeœli
przebywa ju¿ legalnie na terytorium RP). Cudzoziemiec, który
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posiada zarejestrowane oœwiadczenie, tytu³ pobytowy,
z którym mo¿e wi¹zaæ siê uprawnienie do podejmowania
pracy oraz pisemn¹ umowê, mo¿e podj¹æ pracê na rzecz
polskiego podmiotu.

Sprawdzona zostanie tak¿e wiarygodnoœæ zamiaru
powierzenia wykonywania pracy, której oœwiadczenie
dotyczy. Podstawow¹ przes³ank¹, która pozwala na
powierzenie pracy w Polsce obywatelom pañstw trzecich
jest bowiem rzeczywista potrzeba oraz zamiar pracodawcy
powierzenia cudzoziemcowi pracy.

Pracodawcy musz¹ pamiêtaæ o tym, ¿e w przypadku umów
o pracê, wynagrodzenie, które oferuj¹ nie mo¿e byæ ni¿sze ni¿
œrednia p³aca w regionie. Wynagrodzenie powinno zapewniæ
mo¿liwoœæ utrzymania siê cudzoziemca w Polsce.

G³ówn¹ zasad¹, wedle której okreœlone s¹ rozwi¹zania
w zakresie zatrudniania obywateli pañstw trzecich, jest
zasada komplementarnoœci. Celem powierzenia pracy
cudzoziemcom w Polsce jest uzupe³nienie niedoborów si³y
roboczej, jakie wystêpuj¹ na lokalnym rynku pracy. Zasada
ta odnosi siê tak¿e do powierzenia pracy na podstawie
oœwiadczeñ. Sama ich rejestracja nie mo¿e odbywaæ siê
w oderwaniu od sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Okres wykonywania pracy przez cudzoziemca nie mo¿e
przekraczaæ 6 miesiêcy w ci¹gu kolejnych 12 miesiêcy. Okres
dopuszczalnego zatrudnienia nie musi byæ jednak
wykorzystywany w sposób ci¹g³y. Wa¿ne jest, aby okres
pracy wykonywanej np. w kilku krótszych okresach nie
przekroczy³ 6 miesiêcy w ci¹gu 12. W oœwiadczeniu
pracodawca musi równie¿ podaæ przewidywan¹ datê
rozpoczêcia i zakoñczenia.

Zadaniem powiatowych urzêdów pracy jest przede
wszystkim dbanie o lokalny rynek pracy, a szczególnie
o niedopuszczenie do jego destabilizacji. Dlatego, urz¹d
mo¿e odmówiæ zarejestrowania oœwiadczeñ w sytuacji,
kiedy istnieje ryzyko wywo³ania negatywnych konsekwencji na lokalnym rynku pracy (np. gdy oœwiadczenia
rejestrowane s¹ w zawodach, w których zarejestrowana
jest du¿a liczba bezrobotnych lub gdy wynagrodzenie jest
ni¿sze ni¿ stawki obowi¹zuj¹ce dotychczas na rynku).

W przypadku prac sezonowych, kiedy pracodawca chce, aby
pracownik podj¹³ pracê tymczasowo, oœwiadczenie nale¿y
zarejestrowaæ z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeœli
cudzoziemiec nie przebywa na terytorium RP, trzeba wzi¹æ
pod uwagê m.in. czas, który zwi¹zany jest z dostarczeniem
mu orygina³u oœwiadczenia oraz trwaniem procedury
wizowej. Z danych, które gromadzi Ministerstwo Spraw Zagranicznych wynika, ¿e czas oczekiwania na wizê w niektórych konsulatach mo¿e przekroczyæ nawet 2 miesi¹ce.

Powiatowe urzêdy pracy podejmuj¹ te¿ wspó³pracê z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy, Stra¿¹ Graniczn¹ i placówkami
konsularnymi, by przeciwdzia³aæ nadu¿yciom zwi¹zanym
z rejestracj¹ oœwiadczeñ.

Fot. pixabay.com

Przepisy, które dotycz¹ zatrudniania cudzoziemców w Polsce reguluj¹: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz rozporz¹dzenia
wykonawcze.

Pracodawcy, sk³adaj¹cy oœwiadczenia, musz¹ pamiêtaæ
równie¿ o tym, ¿e powiatowe urzêdy pracy maj¹ obowi¹zek
weryfikacji szeregu czynników, które wi¹¿¹ siê z powierzeniem pracy cudzoziemcom.
Pracownicy urzêdów pracy bêd¹ przede wszystkim
sprawdzaæ czy oœwiadczenie pochodzi rzeczywiœcie od
podmiotu, na rzecz którego cudzoziemiec ma wykonywaæ
pracê. Dziêki temu, nie bêd¹ mia³y miejsca sytuacje, gdzie
oœwiadczenia sk³adane s¹ w imieniu osób czy podmiotów nieistniej¹cych albo wbrew wiedzy lub woli osoby, która
wskazana jest jako podmiot powierzaj¹cy pracê.

PORADNIK
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