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SZANOWNI PAÑSTWO!
Oddajemy w Pañstwa rêce kolejny numer S¹deckiego Rynku
Pracy – biuletynu, w którym przedstawiamy aktualne kwestie
zwi¹zane z lokaln¹ gospodark¹. Pragniemy równie¿ przybli¿yæ
Pañstwu nasze bie¿¹ce dzia³ania, opisaæ podejmowane
inicjatywy oraz programy wsparcia, które realizujemy.
W bie¿¹cym numerze przeczytaæ mo¿na o naborze do
Karpackiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Nowym S¹czu.
Zapoznamy siê ze specyfikacj¹ zajêcia oraz wymaganiami
formalnymi niezbêdnymi do godnego uczestnictwa w Orkiestrze
Reprezentacyjnej Stra¿y Granicznej.
Kolejny materia³ przybli¿a prace, które rozpoczê³a kapitu³a
konkursu „Przedsiêbiorca 2016 – Mój sposób na biznes”.
Zakoñczy³ siê bowiem etap nadsy³ania prac konkursowych.
Teraz, zostan¹ one poddane ocenie merytorycznej i wkrótce
og³oszone zostan¹ wyniki konkursu.
W bie¿¹cym numerze opisujemy równie¿ przebieg spotkania
w ramach „Barometru zawodów”, jakie odby³o siê w S¹deckim
Urzêdzie Pracy. Barometr zawodów to badanie, które pozwala
na stworzenie prognozy dla poszczególnych zawodów w danym
powiecie i wskazanie, które z nich bêd¹ w kolejnym roku
deficytowe, nadwy¿kowe i zrównowa¿one.
Jak mia³o to miejsce w poprzednich wydaniach, równie¿
w aktualnym prezentujemy najnowsz¹ statystykê bezrobocia.
Informacja ta jest bardzo wa¿na, poniewa¿ to w³aœnie ona daje
pe³ny obraz lokalnego rynku pracy. Wed³ug najnowszych
danych, w SUP nast¹pi³ niewielki wzrost liczby
zarejestrowanych bezrobotnych.

Zachêcam do lektury!
Stanis³awa Skwar³o
Dyrektor

Miesiêcznik S¹decki Rynek Pracy ukazuje siê w formie biuletynu
na stronie www.sup.nowysacz.pl. S¹decki Rynek Pracy ma
tak¿e swój profil na Facebooku. Cykl wydawniczy uzale¿niony
jest od ukazywania siê wewnêtrznych i zewnêtrznych
materia³ów statystycznych. Plik z najnowsz¹ edycj¹ SRP
dostarczany jest partnerom i instytucjom wspó³pracuj¹cym
z SUP za pomoc¹ poczty elektronicznej. Na ¿yczenie
dostarczamy tak¿e Czytelnikom wersjê papierow¹.
Wydawca: S¹decki Urz¹d Pracy,
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Przedsiêbiorca 2016 - Mój Sposób na Biznes

Praca Kapitu³y Konkursowej
Kilka dni temu mia³o miejsce posiedzenie Kapitu³y Konkursowej, która wed³ug regulaminu konkursu
„Przedsiêbiorca 2016 – Mój Sposób na Biznes”, rozpoczê³a pracê nad wy³onieniem zwyciêzcy tegorocznej edycji
konkursu. Przypomnijmy, termin sk³adania formularzy zg³oszeniowych trwa³ do 17 paŸdziernika, a przedsiêbiorcy
mogli aplikowaæ w dwóch kategoriach: S¹decki Przedsiêbiorca Roku oraz Debiut w biznesie.

S

Fot. SUP

potkanie rozpocz¹³ przewodnicz¹cy Kapitu³y
Konkursowej – Wojciech Piech, wiceprezydent
Nowego S¹cza, który rozpocz¹³ pracê Kapitu³y od
weryfikacji formalnych warunków uczestnictwa przedsiêbiorców w konkursie.

4. InterPromo Marta Popiela-Molek
5. Handel Detaliczny Pyzik Sylwester
6. MS4U Automatyka Budynkowa
7. F.P.H.U. „DANEK” Andrzej Danek
8. F.P.H.U. W³odzimierz Szabla
9. Jan Trybuch - Zak³ad Us³ugowo-Produkcyjno-Handlowy
10. SolArm Spó³ka Cywilna
11. MEDIKOR III Sp. z o.o.
12. Wikar. K. ¯ytkowicz. W. ¯ytkowicz. Spó³ka Jawna
13. Zet Transport sp. z o.o.

Fot. SUP

14. Tomasz Ga³at Fabryka Okien Drzwi, Fine, DronaVista.pl

Wojciech Piech (w œrodku), przewodnicz¹cy Kapitu³y Konkursowej w towarzystwie
Leszka Langera oraz Aliny Marek

Fot. SUP

Do rywalizacji o tytu³ najlepszego w Nowym S¹czu
przedsiêbiorcy w 2016 roku przyst¹pi³o 14 firm, tyle samo
stanê³o w walce o debiut. – Wszystkie z³o¿one prace przesz³y
ocenê formaln¹ – mówi Stanis³awa Skwar³o, cz³onek Kapitu³y
Konkursowej, dyrektor S¹deckiego Urzêdu Pracy. – Teraz
wszystkie 28 prac czeka ocena merytoryczna, która jak
przewiduje regulamin ma siê dokonaæ do 27 paŸdziernika br.
Wtedy poznamy zwyciêzców poszczególnych kategorii.
Tegoroczna edycja konkursu zosta³a odœwie¿ona, ma
ulepszon¹ formu³ê. Nie przewidujemy nagród rzeczowych,
rozdamy presti¿owe statuetki zwyciêzcom oraz grawerowane
dyplomy wszystkim uczestnikom konkursu – dodaje Skwar³o.

Od lewej: Stanis³awa Skwar³o, Danuta Pacyna, Katarzyna Boryœ

Firmy zg³oszone w kategorii
„Debiut w Biznesie”:
1. Dbltech £ukasz Duda
2. KSBC Amadeusz Sejud
3. Alternative Longboards Szymon Œmia³ek
4. SANITY Gabinet Psychologiczny Joanna Jurczak
5. „MARKA” Mariola Kardacz Produkcja odzie¿y
specjalistycznej
6. FORSARYN Aleksandra Rynduch
7. Caffe Europa, Anna Æwiertniewicz
8. Animaniak – Animacja Dzieci Justyna Kie³cz

Prace Kapitu³y Konkursowej

Firmy zg³oszone w kategorii
„S¹decki Przedsiêbiorca Roku”:
1. KSBC Amadeusz Sejud

9. Kompleksowe Us³ugi Pogrzebowe „NEKROLOG”
10. INSERT Natalia Marczyk
11. BMS4U Automatyka Budynkowa Rados³aw Wnuk
12. Agencja Reklamowa NA NIEBIE Danuta Natkowska

2. Pracownia Florystyczna Anna Brdej

13. Renata ¯uchowicz ANFRIN FASION

3. LOVRIN Sylwia Goliñska

14. MEDIKOR III Sp. z o.o.
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Zmiany w zatrudnianiu niepe³nosprawnych
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych zosta³a
znowelizowana. Zmiany dotycz¹ g³ównie pracodawców, którzy zatrudniaj¹ osoby niepe³nosprawne.
Nowelizacja wejdzie w ¿ycie 1 listopada, ale czêœæ zmienionych przepisów obowi¹zuje ju¿ od
25 wrzeœnia.

W

nowelizacji znalaz³a siê regulacja, odnosz¹ca siê do
pracodawców, którzy naruszyli przepisy dotycz¹ce
zasady przyznawania dofinansowania wynagrodzeñ
pracowników niepe³nosprawnych i otrzymali decyzjê, która
nakazuje zwrot nienale¿nie pobranego œwiadczenia do
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Po wejœciu w ¿ycie zmian, mog¹ oni wnioskowaæ o roz³o¿enie sp³aty nale¿noœci na raty lub odroczenie terminu
p³atnoœci. Mo¿e to nast¹piæ tylko w przypadku uzasadnionym
wa¿nym interesem d³u¿nika, interesem publicznym,
wzglêdami gospodarczymi lub spo³ecznymi b¹dŸ innymi
przyczynami, które zas³uguj¹ na uwzglêdnienie.

PFRON umowê dotycz¹c¹ roz³o¿enia na raty lub odroczenia
terminu p³atnoœci, bêdzie móg³ staraæ siê o dofinansowanie za
bie¿¹ce okresy. Prawo do nich ustanie, jeœli pojawi¹ siê dalsze
zaleg³oœci w zobowi¹zaniach wobec funduszu, które ogó³em
przekrocz¹ kwotê 100 z³.
Kolejna zmiana nakazuje, by nieprzekazanie œrodków na
zak³adowy fundusz rehabilitacji osób niepe³nosprawnych
(ZFRON) traktowaæ na równi z niezgodnym z celem
przeznaczeniem œrodków funduszu. Skutkiem niewywi¹zania
siê z tego obowi¹zku bêdzie koniecznoœæ zwrotu 100 proc.
kwoty œrodków na ZFRON oraz dokonanie wp³aty w wysokoœci
30 proc. tych œrodków na PFRON.
Nowelizacja wyd³u¿a tak¿e, o 10 miesiêcy, termin wejœcia w ¿ycie uregulowañ, które odnosz¹ siê do okresu wa¿noœci
legitymacji dokumentuj¹cych niepe³nosprawnoœæ lub jej
stopieñ. Termin ten, pocz¹tkowo ustalony na 1 paŸdziernika
2016 r., przesuniêty zosta³ na 1 sierpnia 2017 r.
Wspomniane zmiany wprowadza ustawa z 19 lipca 2016 r.
O zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1336).

Fot.: Pixabay.com

Roz³o¿enie na raty lub odroczenie dla danego pracodawcy
mo¿e nast¹piæ jednokrotnie, a ca³kowity okres sp³aty nie mo¿e
byæ d³u¿szy ni¿ dziesiêæ lat od dnia zawarcia umowy w tym
zakresie. Jeœli nale¿noœci zostan¹ roz³o¿one na raty lub termin
p³atnoœci zostanie odroczony, nie bêd¹ naliczane odsetki za
zw³okê. Jeœli zaœ którykolwiek z terminów zap³aty nale¿noœci,
który zosta³ okreœlony w umowie, zostanie naruszony, umowa
ulegnie rozwi¹zaniu, a d³u¿nik bêdzie zmuszony do
natychmiastowego uregulowania nale¿noœci wraz z odsetkami.

Fot.: Pixabay.com

Wa¿ne jest równie¿ to, i¿ pracodawca, który zawar³ z prezesem

Spotkanie informacyjne w SUP
Na spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych prac¹ w firmie Konspol zg³osi³o siê 96 osób
zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w S¹deckim Urzêdzie Pracy. Firma zg³osi³a zapotrzebowanie
na 34 osoby – 4 magazynierów oraz 30 pracowników produkcji.

J

ak poda³a firma w komunikacie, planowane zwiêkszenie
zatrudnienia ma nast¹piæ do koñca 2016 roku. Ze strony
firmy Konspol w spotkaniu uczestniczy³a Bernadetta
Tokarczyk, szefowa kadr. Przybli¿y³a ona specyfikacjê pracy
oraz warunki, na jakich firma Konspol planuje zwiêkszyæ
zatrudnienie. We wstêpnej analizie wytypowanych zosta³o 36
osób, które teraz w indywidualnych rozmowach bêd¹ ubiegaæ
siê na ww. stanowiska.

- S¹decki Urz¹d Pracy pozostaje w bie¿¹cym kontakcie z
firm¹, wspólnie dokonamy dalszej weryfikacji i procesu
rekrutacyjnego bezrobotnych zarejestrowanych w naszym
urzêdzie – mówi S³awomir Ga³da, poœrednik pracy w SUP.
Do sprawy wrócimy.

BEZROBOCIE W NOWYM S¥CZU
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Niewielki wzrost bezrobotnych

Wrzesieñ by³ pierwszym miesi¹cem od blisko pó³ roku, kiedy to odnotowano
nieznaczny wzrost liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w S¹deckim
Urzêdzie Pracy. W stosunku do sierpnia br. w ewidencji przyby³o 31 osób i stan na
koniec wrzeœnia wynosi³ 2862 osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
ytuacja w analogicznym okresie ubieg³ego roku, czyli

Podjêcia pracy

we wrzeœniu 2015 r., wygl¹da³a zdecydowanie gorzej –

S

Jak wspomniano wczeœniej, we wrzeœniu 242 osoby podjê³y

w poczet osób bezrobotnych wchodzi³o 3416 osób czyli

pracê, z czego 78,1 proc. stanowi³y podjêcia pracy niesub-

554 osoby wiêcej. Osoby z prawem do zasi³ku stanowi³y we

sydiowanej (189). W porównaniu z sierpniem, liczba podjêæ

wrzeœniu jedynie 12,5% - dok³adnie uprawnionych by³o 358

pracy zwiêkszy³a siê o 36. Z finansowego wsparcia urzêdu

osób, a ich stosunek w porównaniu z sierpniem br. spad³ o 0,9

w podjêciu pracy skorzysta³y 53 osoby. G³ównie by³y to

proc. We wrzeœniu z ewidencji wy³¹czono 467 osób,

dofinansowania wynagrodzenia przy organizacji prac interwen-

a g³ówny powód utraty statusu to podjêcie pracy (242 os.).

cyjnych – 12 osób, bony zatrudnieniowe – 3 osoby, podjêcia

Ponadto, 28 osób rozpoczê³o sta¿, a kolejnych 21 szkolenie.

dzia³alnoœci gospodarczej – 7. Z koñcem miesi¹ca 175 osób

Z tytu³u niepotwierdzenia gotowoœci do pracy status straci³o 111

odbywa³o sta¿, 106 by³o zatrudnionych przy pracach inter-

osób, ale mo¿na przyj¹æ, ¿e i w tej grupie s¹ osoby, które podjê³y

wencyjnych, a kolejnych 7 w ramach robót publicznych.

pracê nie informuj¹c o tym fakcie urzêdu. W zwi¹zku z naby-

9 osób naby³o prawo do dodatku aktywizacyjnego, czyli podjê³y

ciem prawa do œwiadczeñ przedemerytalnych z ewidencji

one pracê w okresie przys³ugiwania prawa do zasi³ku dla

wy³¹czono 14 osób.

bezrobotnych. £¹cznie uprawnionych do tego œwiadczenia
z koñcem wrzeœnia by³o 28 osób.

Zarejestrowani
Niestety o 0,4 proc. wzrós³ wskaŸnik osób bêd¹cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy i wynosi on 85,9 proc. ogó³u
zarejestrowanych (2862 os.), czyli 2461 osób. W tej grupie
przewa¿aj¹ osoby d³ugotrwale bezrobotne oraz osoby powy¿ej
50. roku ¿ycia. £¹cznie 2265 osób. Nieco lepiej ma siê sytuacja
w stosunku rok do roku u osób do 30. Roku ¿ycia, obecnie s¹ to
762 osoby co stanowi 26,6 proc. zarejestrowanych. Rok temu

“

by³o to 29,4 proc.
O 554 osoby zmala³a iloœæ zarejestrowanych w SUP w stosunku rok do roku

We wrzeœniu 242 osoby podjê³y pracê,
z czego 78,1 % stanowi³y podjêcia pracy
niesubsydiowanej

We wrzeœniu wp³ynê³o do SUP 199 ofert zatrudnienia, czyli o 9
ofert wiêcej ni¿ w poprzednim miesi¹cu. Oferty, którymi
dysponowa³ urz¹d dotyczy³y g³ównie sprzedawców, kierowców
oraz bran¿y gastronomicznej. Pojawia³y siê równie¿ oferty dla
pracowników biurowych oraz pracowników fizycznych. W sier-

Wrzesieñ to kolejny miesi¹c z rzêdu, kiedy wzrós³ udzia³ kobiet

pniu nie wp³ynê³o do urzêdu zg³oszenie zwolnieñ grupowych.

zarejestrowanych w urzêdzie, który obecnie stanowi 58 proc.

Wiêkszoœæ bezrobotnych zarejestrowanych w SUP (2853

ogó³u bezrobotnych (1661 kobiet).

osoby z 2862 zarejestrowanych) posiada³o ustalony profil

Nale¿y podkreœliæ, ¿e liczba wy³¹czeñ z ewidencji osób

pomocy. Przypomnijmy, ¿e ka¿demu bezrobotnemu przypisany

bezrobotnych w obu grupach jest bardzo zbli¿ona – 213

zostaje jeden z trzech profili: od I, gdzie wymagana pomoc

mê¿czyzn i 254 kobiety zosta³y wy³¹czone z rejestru osób

sprowadza siê w zasadzie do poœrednictwa pracy; przez II,

bezrobotnych we wrzeœniu. Porównywalny jest równie¿

gdzie bezrobotny mo¿e korzystaæ z wiêkszoœci form wsparcia;

stosunek wy³¹czeñ z powodu niepotwierdzenia gotowoœci do

do III, gdzie wsparcie ma bardziej z³o¿ony charakter, np. w po-

pracy – 63 mê¿czyzn i 48 kobiet.

staci Programu Aktywizacja i Integracja. Wiêkszoœæ
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7,5 proc. Najni¿sze bezrobocie rejestrowane w Ma³opolsce tradycyjnie zanotowano w Krakowie (4 proc.), a najwy¿sze (13,8
zarejestrowanych osób – 1425 zosta³o zakwalifikowanych do II

proc.) w powiecie d¹browskim.

profilu pomocy, a 1371 osób mia³o ustalony III profil wsparcia.

G³ówny Urz¹d Statystyczny oblicza stopê bezrobocia jako pro-

Osób, uznanych za te, które powinny znaleŸæ zatrudnienie bez

centowy udzia³ liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludnoœci

wiêkszego wsparcia ze strony urzêdu by³o na koniec wrzeœnia

aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek bud¿e-

57. Zdecydowana wiêkszoœæ z nich zosta³a objêta Indywi-

towych, prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie obrony naro-

dualnym Planem Dzia³ania. IPD to nic innego jak nakreœlenie

dowej i bezpieczeñstwa publicznego.

listê czynnoœci, które maj¹ wykonaæ obydwie strony, zarówno
bezrobotny, jak i urz¹d. IPD przygotowuj¹ doradcy klienta
wspólnie z bezrobotnym. Dzia³ania zaplanowane w ramach

“

œcie¿ki powrotu osoby bezrobotnej na rynek pracy i zawiera

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

IPD s¹ uzale¿nione od wczeœniej ustalonego profilu wsparcia.
We wrzeœniu przygotowano IPD dla 406 osób bezrobotnych,

Bezrobocie w Polsce – najni¿sze w historii

a ³¹czna liczba osób realizuj¹cych IPD wynosi³a w sierpniu

Stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu br. w Polsce

2705.

wynios³a 8,5 proc. To spadek o 0,1 pkt. proc. w porównaniu do

Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu

analiz GUS, a wiêc od 2000 r.

6,3 proc. – tyle wynios³a stopa bezrobocia rejestrowanego

Zwróæmy uwagê, ¿e poprawie sytuacji na rynku pracy towa-

lipca br. Tak wyœrubowanego wyniku nie by³o od pocz¹tku

w Nowym S¹czu w koñcu sierpnia 2016 r. (ostatnie dane

rzyszy wzrost tzw. presji p³acowej. Wed³ug ostatnich danych

G³ównego Urzêdu Statystycznego). Statystyki GUS-u doty-

GUS, œrednia pensja w Polsce by³a w lipcu o 5,3 proc. wy¿sza

cz¹ce stopy bezrobocia ukazuj¹ siê póŸniej ni¿ dane liczbowe

ni¿ przed rokiem.

z powiatowych urzêdów pracy, dlatego te¿ dane te publikujemy

Na koniec sierpnia w urzêdach pracy zarejestrowanych bezro-

z opóŸnieniem.

botnych by³o 1 mln 346,9 tys., co oznacza, ¿e by³o ich mniej

W stosunku do lipca stopa bezrobocia w Nowym S¹czu spad³a

w porównaniu z lipcem o 15,4 tys.

o 0,2 pkt. proc. W ujêciu rocznym obserwujemy bardzo wyraŸny

W ujêciu rok do roku zmiana jest jeszcze bardziej widoczna.

spadek, o 1,5 pkt. proc. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e w œlad za deli-

W zestawieniu z sierpniem 2015 r. zanotowaliœmy zmianê

katnym wzrostem liczby bezrobotnych we wrzeœniu stopa bez-

o 1,4 proc - bezrobocie wynosi³o 9,9 proc.

robocia mo¿e minimalnie wzrosn¹æ.

Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu ci¹gle spada

W pozosta³ych powiatach subregionu s¹deckiego,
obejmuj¹cego trzy powiaty ziemskie: nowos¹decki, gorlicki i limanowski równie¿ odnotowano spadek bezrobocia.
Najwy¿sz¹ stopê bezrobocia rejestrowanego zanotowano
w powiecie limanowskim (10,3 proc.). W powiecie nowos¹deckim (ziemskim) odnotowano 10,1 proc., a w gorlickim 9,5 proc.
Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu jest ni¿sza w porównaniu do

W sierpniu br. spadek stopy bezrobocia w odnotowano w 11 wo-

Ma³opolski (6,9 proc.) i kraju (8,5 proc.). Porównywalny z No-

jewództwach. W 4 województwach (kujawsko-pomorskim,

wym S¹czem pod wzglêdem potencja³u demograficznego

opolskim, podlaskim i pomorskim) natê¿enie bezrobocia w po-

i gospodarczego Tarnów notuje stopê bezrobocia na poziomie

równaniu do poprzedniego miesi¹ca nie uleg³o zmianie.
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Szczegó³owe i na bie¿¹co aktualizowane dane statystyczne

Kronika Gospodarcza

mo¿na znaleŸæ na stronie: http://supnowysacz.
praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy

Bezrobocie w Unii Europejskiej

Dwie nagrody dla lokomotywy
Griffin z Newagu

Stopa bezrobocia w UE w sierpniu br. wynosi³a 8,5 proc.

Lokomotywa elektryczna E4MSU Griffin, zaprojektowana

i zmniejszy³a siê w porównaniu z poprzednim miesi¹cem o 0,1

i zbudowana przez Newag, zdoby³a nagrodê specjaln¹ Mini-

proc. W sierpniu ubieg³ego roku wynosi³a 9,3 proc., co stanowi

stra Rozwoju i Finansów – WZÓR 2016, podczas tegorocznej

spadek o 0,8 proc. Wed³ug metodologii Eurostatu bezrobocie

edycji konkursu Dobry Wzór, organizowanego przez Instytut

w sierpniu w Polsce wynosi³o 5,9 proc. i spad³o o 0,1 proc.

Wzornictwa Przemys³owego. Lokomotywa Grifiin zosta³a

w stosunku do poprzedniego miesi¹ca. W zestawieniu ro-

uznana za najlepszy polski produkt, zaprojektowany przez

cznym spad³o o 1,4 proc. (7,3 proc. w lipcu 2015 roku).

polskiego projektanta i wyprodukowany przez polskiego

Najni¿sze bezrobocie zanotowano w Czechach – 3,9 proc.

przedsiêbiorcê.

Najwy¿sz¹ stopê bezrobocia odnotowano w Grecji (23,2 proc.

Ponadto, lokomotywa Griffin zdoby³a nagrodê w kategorii

– dane z lipca) oraz w Hiszpanii – 19.5 proc.

Transport i Komunikacja. Jury konkursu, przyznaj¹c nagrodê,
podkreœli³o, ¿e na wyró¿nienie lokomotywy wp³yw mia³ nie tylko

Stopa bezrobocia w procentach na koniec sierpnia bie¿¹cego

bardzo nowoczesny system diagnostyki pok³adowej z pe³n¹

roku w poszczególnych krajach Unii Europejskiej: Malta (4,8);

informacj¹ wizualn¹ i modu³em rejestracji danych, jaki

Czechy (3,9); Niemcy (4,2); Wielka Brytania (4,8); Wêgry (5,1);

zastosowano w lokomotywie, ale tak¿e konkurencyjnoœæ jej

Holandia (5,8); Luxemburg (6,2); Austria (6,2); Polska (5,9);

ceny w stosunku do œwiatowej konkurencji, jak i wyj¹tkowo

Rumunia (6); Estonia (6,8); Szwecja (7,2); Bu³garia (7,7);

estetyczny i nowoczesny wygl¹d korpusu.

Irlandia (8,2); S³owenia (7,8); Belgia (8,2); Finlandia (8,8);

Nagrody wrêczone zosta³y 20 paŸdziernika w Warszawie

S³owacja (9,5); Francja (10,5); £otwa (9,3); Portugalia (11);

i przyznano je w dziewiêciu kategoriach. Tegoroczna, 23.

W³ochy (11,4); Cypr (12,1); Chorwacja (12,9); Hiszpania

edycja konkursu, przyci¹gnê³a rekordow¹ liczbê uczestników,

(19,5); Grecja (23,2).

którzy zg³osili 222 produkty i us³ugi. Do fina³u
zakwalifikowanych zosta³o 136 produktów i us³ug.

Ma³opolska Nagroda Gospodarcza 2016
dla firmy WIŒNIOWSKI
Firma WIŒNIOWSKI zosta³a uhonorowana presti¿ow¹
Ma³opolsk¹ Nagrod¹ Gospodarcz¹ 2016. Wyró¿nienie to od
2009 roku przyznawane jest najprê¿niej dzia³aj¹cym
ma³opolskim przedsiêbiorstwom. Gala wrêczenia nagród
.

odby³a siê w Muzeum Lotnictwa w Krakowie, podczas
Fot.: Pixabay.com

Eurostat mierzy zharmonizowan¹ stopê bezrobocia jako

konferencji, która zainaugurowa³a Ma³opolski Festiwal
Innowacji.

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

Ma³opolska Nagroda Gospodarcza ma charakter honorowy.

zdolnych podj¹æ zatrudnienie w ci¹gu najbli¿szych dwóch

Jej celem jest promowanie najaktywniejszych przedsiêbiorców

tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ci¹gu ostatnich

z terenu Ma³opolski oraz przyczynianie siê do zwiêkszenia

tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych

konkurencyjnoœci wœród firm.

zawodowo w danym kraju.

– Przyznanie Ma³opolskiej Nagrody Gospodarczej jest dla nas
ukoronowaniem dotychczasowych dzia³añ na rzecz rozwoju

W Stanach Zjednoczonych w sierpniu bezrobocie nie zmieni³o

regionu, a tak¿e mobilizacj¹ do podejmowania kolejnych

siê w stosunku do lipca br. i wynios³o 4,9 proc. W Turcji bezro-

wyzwañ. To olbrzymie wyró¿nienie, które mobilizuje nas do

bocie w maju br. wynosi³o 11 proc., a w Japonii jest na poziomie

dalszej pracy. Dziêki tej nagrodzie zostaliœmy nominowani do

3,1 proc.
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i prezes firmy FAKRO.
Do presti¿owej Gospodarczej Nagrody Prezydenta RP. Jest

Gala rozpoczê³a siê od krótkiej debaty dotycz¹cej patriotyzmu

nam niezmiernie mi³o, bo zg³oszono nas w kategorii

gospodarczego, w której udzia³ wziêli: wicepremier Mateusz

Odpowiedzialny Biznes – komentuje Krystyna Baran, prezes

Morawiecki, prezes PKO BP Zbigniew Jagie³³o, prezes ARP

zarz¹du firmy WIŒNIOWSKI.

Marcin Chudziñski oraz prof. Micha³ Kleiber z PAN.
Nastêpnie odby³a siê ceremonia wrêczenia nagród. Statuetki
przyznano w piêciu kategoriach: eksporter, innowator, lider
przemys³u, reprezentant ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw

Florek Polskim Przedsiêbiorc¹ 2015

oraz filantrop.

21 wrzeœnia w Warszawie odby³a siê uroczysta gala, podsumo-

– Serdecznie dziêkujê kapitule za wyró¿nienie. Nie by³oby tej

wuj¹ca I edycjê konkursu, którego celem by³o wy³onienie

nagrody, gdyby nie polscy klienci, którzy wybieraj¹c nasze

najlepszych, najbardziej pomys³owych oraz innowacyjnych

produkty, dali nam szansê zdobywania doœwiadczeñ na rynku

polskich przedsiêbiorców. W plebiscycie, zorganizowanym

polskim, jak równie¿ kapita³u, aby móc potem inwestowaæ w ro-

przez Gazetê Polsk¹ Codziennie, Polskim Przedsiêbiorc¹ 2015

zwój eksportu i zdobywaæ kolejne rynki na œwiecie dla rozwoju

roku w kategorii Eksporter zosta³ Ryszard Florek, w³aœciciel

naszego kraju – mówi³ Ryszard Florek, odbieraj¹c statuetkê.

Barometr zawodów
14 paŸdziernika w S¹deckim Urzêdzie Pracy przeprowadzone zosta³o badanie
pn. „Barometr zawodów”. Wziêli w nim udzia³ eksperci – zorientowani w sytuacji na
lokalnym rynku pracy. Wspólnie poddali analizie sytuacjê w poszczególnych
zawodach, co pozwoli na opracowanie prognozy zapotrzebowania na wszystkie
zawody dla miasta Nowego S¹cza.

B

arometr zawodów jest jednoroczn¹ prognoz¹ sytuacji

poddanych zosta³o 165 zawodów.

w zawodach, tworzon¹ dla ka¿dego z powiatów. Dzieli

- Spotkanie odbywa siê raz do roku. Opracowujemy listê za-

on zawody na trzy grupy: deficytowe, czyli te, w których

wodów, w których na lokalnym rynku pracy wystêpuje deficyt

w najbli¿szym roku nie powinno byæ trudnoœci ze znalezieniem

kandydatów do pracy w danym zawodzie, tzw. zawodów

pracy, poniewa¿ w ich przypadku bêdzie du¿e zapotrzebowanie

deficytowych oraz zawodów, w których wystêpuje nadwy¿ka

pracodawców, a poda¿ pracowników posiadaj¹cych odpowie-

kandydatów wzglêdem ofert pracy, tzw. zawodów

dnie kwalifikacje bêdzie niewielka; zrównowa¿one – takie,

nadwy¿kowych – mówi Jaros³aw Gliñski, poœrednik pracy

w których liczba ofert pracy i liczba osób zdolnych do podjêcia

w SUP. – Jest to badanie jakoœciowe opieraj¹ce siê na danych

zatrudnienia bêd¹ zbli¿one – oraz nadwy¿kowe, w których

statystycznych (dane te stanowi¹ pomoc), które s¹ wyznacznikiem realnej poda¿y i popytu na rynku pracy. W tym roku
przewidujemy wzrost zawodów deficytowych, zwi¹zany z o¿y-

podjêcia zatrudnienia.

wion¹ sytuacj¹ na rynku pracy – dodaje Gliñski.

W spotkaniu, które odby³o siê w SUP, udzia³ wziêli: pracownicy
S¹deckiego Urzêdu Pracy oraz pracownicy Wojewódzkiego
Urzêdu Pracy. Zgromadzeni eksperci w trakcie dyskusji starali

Fot.: SUP

znalezienie pracy mo¿e byæ trudniejsze, z racji ma³ego
zapotrzebowania pracodawców oraz wielu kandydatów do

siê odpowiedzieæ na nastêpuj¹ce pytania: Jak zmieni siê
zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie w nadchodz¹cym roku? Czy bêdzie ono rosn¹æ, maleæ czy pozostanie
bez zmian? Jak bêdzie kszta³towaæ siê relacja miêdzy dostêpn¹
si³¹ robocz¹ a zapotrzebowaniem na pracowników w danym
zawodzie? Czy wyst¹pi deficyt poszukuj¹cych pracy czy ich
nadwy¿ka, czy mo¿e popyt i poda¿ zrównowa¿¹ siê? Ocenie

Uczestnicy spotkania

SUP INFORMUJE
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dów wychodzi nam, ¿e tak naprawdê mamy w SUP deficyt pra- Jednym z przyk³adów efektywnoœci procesu „Barometr

cowników w tym zawodzie – dodaje.

zawodów” jest zawód zbrojarza. Wed³ug danych statysty-

Barometr zawodów pochodzi ze Szwecji, gdzie zosta³

cznych, jakie posiada S¹decki Urz¹d Pracy, w tym zawodzie

wprowadzony w latach dziewiêædziesi¹tych dwudziestego

teoretycznie funkcjonuje 40 osób, jednak¿e system nie weryfi-

wieku. W Polsce, pilota¿ badania przeprowadzony zosta³

kuje zdobytych umiejêtnoœci i odbytych szkoleñ przez bezro-

w 2009 roku, w województwie ma³opolskim. Od 2010 roku

botnego. System wska¿e 40 osób nadaj¹cych siê do zawodu

realizowany jest on w ca³ej Ma³opolsce. W 2015 roku zalety

zbrojarz, a w rzeczywistoœci po przekwalifikowaniach i zdo-

badania doceni³o Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej,

bytych umiejêtnoœciach do pracy w tym zawodzie nadaje siê

które podjê³o decyzjê o realizacji badania na terenie ca³ej

raptem 5 osób – mówi S³awomir Ga³da, poœrednik pracy

Polski. Koordynatorem krajowym zosta³ Wojewódzki Urz¹d

w SUP. – Po przeprowadzeniu analizy wg Barometru zawo-

Pracy w Krakowie.

Nabór w KOSG w Nowym S¹czu
Karpacki Oddzia³ Stra¿y Granicznej w Nowym S¹czu prowadzi aktualnie nabór kandydatów
zainteresowanych s³u¿b¹ w Orkiestrze Reprezentacyjnej Stra¿y Granicznej. Jak czytamy w komunikacie, przewiduje siê przyj¹æ w nadchodz¹cym 2017 roku, 6 osób. Zainteresowani powinni posiadaæ
umiejêtnoœæ gry na: flecie poprzecznym, klarnecie, waltorni lub perkusji. Nabór aplikacji trwa do 20 listopada 2016 r. (liczy siê data wp³ywu).

S

³u¿bê w Stra¿y Granicznej mo¿e pe³niæ osoba
posiadaj¹ca wy³¹cznie obywatelstwo polskie, która
w dniu przyjêcia do s³u¿by nie przekroczy³a 35 lat.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze wzglêdu na
posiadane kwalifikacje lub umiejêtnoœci przydatne w pe³nieniu
s³u¿by w Stra¿y Granicznej, kandydat lub kandydatka nie
spe³niaj¹cy ww. warunku, mo¿e byæ przyjêty do s³u¿by w Stra¿y
Granicznej za zgod¹ Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej. Przepisu nie stosuje siê do osób, o których mowa
w art. 61 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 paŸdziernika 1990 r.
o Stra¿y Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z póŸn. zm.).
S³u¿bê w Stra¿y Granicznej mo¿e pe³niæ osoba:
• o nieposzlakowanej opinii,
• nie karana za przestêpstwa lub przestêpstwa skarbowe,
• korzystaj¹ca w pe³ni z praw publicznych,
• posiadaj¹ca co najmniej œrednie wykszta³cenie,
• posiadaj¹ca zdolnoœæ fizyczn¹ oraz psychiczn¹ do s³u¿by
w formacjach uzbrojonych,
• gotowa podporz¹dkowaæ siê szczególnej dyscyplinie
s³u¿bowej,
• daj¹ca rêkojmiê zachowania tajemnicy stosownie do
wymogów okreœlonych w przepisach o ochronie informacji
niejawnych,
• maj¹ca uregulowany stosunek do s³u¿by wojskowej (warunku
tego nie stosuje siê do kobiet oraz absolwentów szkó³
wy¿szych),
• która podda siê procedurze kwalifikacyjnej i pozytywnie
zakoñczy postêpowanie kwalifikacyjne.
Warunkiem uznania kandydata za spe³niaj¹cego okreœlone
w ustawie o Stra¿y Granicznej warunki do pe³nienia s³u¿by oraz
wykazuj¹cego predyspozycje i przydatnoœæ do tej s³u¿by jest
spe³nienie ³¹cznie nastêpuj¹cych warunków:
• otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu
postêpowania kwalifikacyjnego,
• osi¹gniêcie minimum 12 punktów w drugim etapie
postêpowania kwalifikacyjnego,
• uzyskanie orzeczenia o zdolnoœci fizycznej i psychicznej do

s³u¿by w Stra¿y Granicznej wydanego przez komisjê lekarsk¹,
• ustalenie, ¿e kandydat daje rêkojmiê zachowania tajemnicy
stosownie do wymogów okreœlonych w przepisach o ochronie
informacji niejawnych,
• wyra¿enie przez Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej
zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1a ustawy – w przypadku
kandydata, którego przyjêcie do s³u¿by uzale¿nione jest od
jego zgody.

Defilada z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja, fot. karpacki.strazgraniczna.pl

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce procedury kwalifikacyjnej
i wymaganych dokumentów znajduj¹ siê na stronie internetowej bip.karpacki.strazgraniczna.pl w zak³adce “Rekrutacja do s³u¿by w Stra¿y Granicznej”.
Do s³u¿by w Stra¿y Granicznej przyjmuje siê kandydatów,
uwzglêdniaj¹c: wolne etaty, posiadany limit zatrudnienia,
kolejnoœæ na sporz¹dzanej, po odbyciu drugiego etapu, liœcie
wyników uzyskanych przez kandydata/kê w postêpowaniu
kwalifikacyjnym, aktualne potrzeby jednostki organizacyjnej
Stra¿y Granicznej, w której kandydat/ka ma pe³niæ s³u¿bê.
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Informacje z Nowego S¹cza
Paw³owski przypomnia³, ¿e trwaj¹cy obecnie rok jest dla
uczelni jubileuszowym. - Rocznicowe obchody rozpoczêliœmy
niezwykle uroczyœcie 3 wrzeœnie tego roku, kiedy na zjeŸdzie
absolwentów zjawi³o siê ponad 400 z nich - powiedzia³
prezydent WSB-NLU.

Fot.: UMNS

Fot.: UMNS

Spotkanie z minister w Limanowej
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej El¿bieta
Rafalska spotka³a siê z Leszkiem Langerem - dyrektorem
Wydzia³u Integracji i Rynku Pracy. Minister Rafalska
wizytowa³a pod koniec paŸdziernika Podhale i Ziemiê Limanowsk¹. Dyrektor Langer ponowi³ zaproszenie Pani Minister na
ziemiê s¹deck¹ oraz przekaza³ pozdrowienia od Ryszarda
Nowaka - prezydenta miasta Nowego S¹cza.

Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego dr Piotr Dardziñski

Powodem wizyty s¹deckich strzelców by³y 7 Mundurowe
Manewry „Zdobywanie Jednostki”. W sk³ad konkurencji w których walczyli Strzelcy, dodajmy by³o ich 6, to: strzelanie do celu
pod nazw¹ "Cyklop", rzut granatem do celu i udzielanie
pierwszej pomocy, bieg z obci¹¿eniem poprzedzony
roz³o¿eniem i sk³adaniem broni. Strzelcy rywalizowali te¿ na
po¿arniczym torze przeszkód i w rozwijaniu linii gaœniczej.
Manewry zakoñczy³a konkurencja pod nazw¹ "Policjant", któr¹
zrealizowa³a Powiatowa Komenda Policji w Grajewie.
ZS Strzelec OSW Jednostka Strzelecka 2006 Nowy S¹cz
zwyciê¿y³a w rywalizacjach.
Fot.: Strzelcy Nowy S¹cz

Leszek Langer w towarzystwie minister El¿biety Rafalskiej

Podczas wizyty w Limanowej odby³o siê spotkanie z urzêdnikami kadry kierowniczej i samorz¹dowcami reprezentuj¹cymi Subregion S¹decki. Minister przedstawi³a plany
wdra¿ania przez resort nowych rozwi¹zañ i narzêdzi wsparcia,
s³u¿¹cych polskiej rodzinie. Odpowiada³a tak¿e na pytania
goœci. Nastêpnie odby³o siê spotkanie w wê¿szym gronie,
w biurze poselsko-senatorskim Anny Paluch i Jana Hamerskiego. Podczas tego spotkania by³a okazja do rozmowy z Pani¹ Minister El¿biet¹ Rafalsk¹ na tematy wa¿ne dla ca³ego
subregionu i Miasta Nowego S¹cza. W rozmowie uczestniczyli
tak¿e m.in. Wojewoda Ma³opolski – Józef Pilch,
parlamentarzyœci i przedstawiciele lokalnego samorz¹du.

Grajewo goœci³o strzelców z Nowego S¹cza

25 raz zainaugurowano rok akademicki
Prezydent Nowego S¹cza Ryszard Nowak uczestniczy³
w inauguracji roku akademickiego Wy¿szej Szko³y Biznesu
National Louis-University. Podczas uroczystoœci po³¹czonej
z graduacj¹ dyplom licencjata, in¿yniera lub magistra odebra³o
66 absolwentów uczelni.
Tradycyjnie, przyby³ych goœci powita³ prezydent WSB-NLU
dr Krzysztof Paw³owski. - Jest to moment szczególnie
uroczysty, nie tylko dlatego, ¿e uroczyste jest samo odebranie
dyplomu przez naszych absolwentów, ale jest to ju¿ 25
inauguracja roku akademickiego licz¹c od 1991 roku. Krzysztof

Strzelcy z Nowego S¹cza

UWAGA !!!
ZMIANY W NUMERACH TELEFONÓW

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

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

Sekretariat
18 44 89 282
Poœrednictwo pracy
18 44 89 272
fax. 18 44 89 313
Osoby dzwoni¹ce do SUP na dotychczasowe numery

SUP INFORMUJE
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Komunikacja z urzêdem
W dobie informatyzacji, S¹decki Urz¹d Pracy kieruj¹c siê dobrem swoich klientów, wdro¿y³ szereg
us³ug, które pozwalaj¹ usprawniæ proces komunikacji pomiêdzy klientem a Urzêdem. W tym artykule
postaramy siê przybli¿yæ zarówno te us³ugi, które skierowane s¹ do pracodawców, jak równie¿ te, które
mog¹ wykorzystywaæ osoby zarejestrowane w SUP.

R

ozpoczniemy od us³ugi rejestracji elektronicznej
bezrobotnego i poszukuj¹cego pracy. Us³uga, z której
chcemy skorzystaæ jest dostêpna po wprowadzeniu
w przegl¹darce adresu strony: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup-?idJednostki=12620#/rejestracja/ankieta.
Rejestracja mo¿liwa jest w dwóch wariantach. Pierwszy przewiduje mo¿liwoœæ uprzedniego przekazania do urzêdu pracy
wymaganych danych, za poœrednictwem elektronicznego
systemu rejestracji, który dostêpny jest pod wskazanym
adresem. Po przekazaniu danych, urz¹d pracy wyznacza
termin stawiennictwa, nie d³u¿szy ni¿ 7 dni roboczych od dnia
ich przekazania, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych
na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji.
W sytuacji, gdy osoba chc¹ca zarejestrowaæ siê jako
bezrobotny nie stawi siê w wyznaczonym przez urz¹d terminie,
dane przekazane zostaj¹ usuniête z systemu teleinformatycznego publicznych s³u¿b zatrudnienia. Ta procedura umo¿liwia osobie chc¹cej siê zarejestrowaæ wczeœniejsz¹
rezerwacjê terminu rejestracji, co ma na celu przede wszystkim
zaoszczêdzenie czasu, jaki osoby bezrobotne spêdzaj¹
w urzêdzie pracy, oczekuj¹c na rejestracjê. Skraca równie¿
sam czas rejestracji, gdy¿ dane przekazane za poœrednictwem
formularza na stronie internetowej, je¿eli s¹ poprawne, mog¹
byæ automatycznie zaimportowane do systemu informatycznego urzêdu.
Pamiêtaj!
Status osoby bezrobotnej nabywa siê z dniem, w którym osoba
zg³osi siê do powiatowego urzêdu pracy, poœwiadczy
w³asnorêcznym podpisem przekazane dane i z³o¿y, w obecnoœci pracownika powiatowego urzêdu pracy i pod rygorem
odpowiedzialnoœci karnej za sk³adanie fa³szywych zeznañ,
oœwiadczenie o prawdziwoœci przekazanych danych oraz o zapoznaniu siê z warunkami zachowania statusu.
Drugi wariant to pe³na internetowa rejestracja w urzêdzie
pracy.
Wraz z wejœciem w ¿ycie wybranych przepisów Rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 12 listopada
w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy,
które nast¹pi³o 27 maja 2013 roku, pojawi³a siê równie¿
mo¿liwoœæ rejestracji jako osoba bezrobotna za poœrednictwem
elektronicznego systemu rejestracji, który dostêpny jest na
stronie www.praca.gov.pl

Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej uniemo¿liwia rejestracjê
w tym samym urzêdzie pracy jako poszukuj¹cy pracy przez
okres posiadania statusu bezrobotnego.
Z rejestracji w urzêdzie pracy jako osoba bezrobotna, za
poœrednictwem Internetu, mog¹ skorzystaæ osoby dysponuj¹ce:
* bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomoc¹ wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem
zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym
albo
* potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy
us³ug administracji publicznej.
W celu dokonania rejestracji osoba ubiegaj¹ca siê o zarejestrowanie jako bezrobotny mo¿e wype³niæ wniosek o dokonanie
rejestracji za poœrednictwem elektronicznego systemu
rejestracji, który dostêpny jest na stronie www.praca.gov.pl
W takim przypadku wymagane do rejestracji dokumenty musz¹
zostaæ zeskanowane, a wniosek opatrzony jednym z powy¿ej
opisanych bezpiecznych podpisów.
Internetowa rejestracja w powiatowym urzêdzie pracy ma na
celu zaoszczêdzenie czasu, który osoby standardowo poœwiêcaj¹, oczekuj¹c na rejestracjê w urzêdzie pracy, jak równie¿
zaoszczêdzenie czasu i œrodków potrzebnych na dojazd do
urzêdu.
Status osoby bezrobotnej nabywa siê z dniem z³o¿enia
kompletnego wniosku za poœrednictwem elektronicznego
systemu rejestracji, po opatrzeniu go i za³¹czonych do wniosku
zeskanowanych dokumentów oraz oœwiadczenia o prawdziwoœci przekazanych danych, a tak¿e o zapoznaniu siê z warunkami zachowania statusu – jednym z dwóch aktualnie
akceptowanych, bezpiecznych podpisów. Osoby bezrobotne
mog¹ równie¿ wykorzystywaæ w kontakcie z urzêdem takie formularze jak:
* wniosek o wydanie zaœwiadczenia,
* wniosek o przelew œwiadczenia na konto,
*zg³oszenie rozpoczêcia/wznowienia dzia³alnoœci gospodarczej,
* inne pismo do urzêdu.
Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e ten sposób komunikacji
z urzêdem zapewnia bezpieczeñstwo przesy³anych danych.
Kolejn¹ mo¿liwoœæ daje wykorzystanie platformy e-puap, która
zapewnia mo¿liwoœæ z³o¿enia wniosku przez stronê
www.epuap.gov.pl. Na wskazanej stronie udostêpniona jest
us³uga o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.
Z³o¿enie pisma tym kana³em komunikacji wymaga, podobnie
jak w przypadku pe³nej rejestracji, posiadania bezpiecznego
podpisu elektronicznego lub posiadania potwierdzonego
profilu zaufanego. Jednoczeœnie informujemy, ¿e udzielamy
odpowiedzi na korespondencjê otrzymywan¹ poczt¹
elektroniczn¹, odpowiadaj¹c¹ wymogom okreœlonym w art. 63
paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks
postêpowania administracyjnego. W zwi¹zku z powy¿szym,
treœæ kierowanej korespondencji powinna zawieraæ co
najmniej:
- wskazanie osoby (imienia i nazwiska) od której pochodz¹,
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SUP INFORMUJE
Zakaz handlu w œwiêta - w listopadzie
dwa takie dni

- adresu (kodu pocztowego, miejscowoœci, ulicy i nr domu) tej
osoby
- przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e przesy³anie danych osobowych
za poœrednictwem nieszyfrowanych kana³ów komunikacji (emailem) nara¿a wysy³aj¹cego na ich wykorzystanie przez
osoby niepowo³ane. Przesy³anie danych w ten sposób odbywa
siê na odpowiedzialnoœæ osoby wysy³aj¹cej dane, a S¹decki
Urz¹d Pracy nie bierze odpowiedzialnoœci za ewentualne
szkody.
Oprócz wskazanych wniosków, urz¹d posiada uruchomione
us³ugi skierowane do pracodawców. Pierwsza z nich to zg³oszenie oferty pracy. Pod adresem: https://www.praca.gov.
pl/eurzad/index.eup?idJednostki=12620#/panelOgolny
pracodawca zg³aszaj¹cy ofertê znajdzie zak³adkê wskazan¹
poni¿ej, po której wybraniu i wype³nieniu mo¿e przekazaæ
ofertê pracy do realizacji przez urz¹d.

1 oraz 11 listopada to dni, w których zgodnie z ustaw¹
o dniach wolnych od pracy obowi¹zuje zakaz pracy w placówkach handlowych - wszyscy pracownicy maj¹ wiêc dni
wolne. Pierwszy dzieñ wypada we wtorek, drugi w pi¹tek to znakomity czas, aby spêdziæ wiêcej czasu z rodzin¹.
Wed³ug ustawy, czyli w obecnym stanie prawnym praca w œwiêta w placówkach handlowych jest niedozwolona, co wynika
z art. 151/9a Kodeksu pracy.
Regulacja ta ma tak¿e
zastosowanie do œwi¹t przypadaj¹cych w niedzielê ustawodawca wskaza³ tutaj jeden wyj¹tek - jest ona w takich
dniach dozwolona, je¿eli dotyczy wykonywanych prac
koniecznych ze wzglêdu na ich u¿ytecznoœæ spo³eczn¹ i codzienne potrzeby ludnoœci.
Omawiany zakaz handlu w placówkach handlowych obejmuje
jedynie pracowników - s¹ to osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy, które reguluje Kodeks pracy. S¹ to: zatrudnieni
na umowê o pracê, na podstawie powo³ania i mianowania,
a tak¿e na podstawie spó³dzielczej umowy o pracê.
Zakaz pracy nie obejmuje wiêc w³aœcicieli placówek
handlowych, a tak¿e ich rodzin oraz osób œwiadcz¹cych us³ugi
na podstawie umów cywilnoprawnych. Grzywna w wysokoœci
od 1000 do 30000 z³ grozi osobom, które ³ami¹ zakaz handlu
w dni œwiêta.
Warte zauwa¿enia jest, ¿e w ostatnim czasie Pañstwowa
Inspekcja Pracy prowadzi liczne kontrole w zakresie
przestrzegania ustawy o zakazie handlu w dni œwi¹teczne.
Pomimo zagro¿enia wysok¹ grzywn¹ wci¹¿ zdarza siê du¿o
przypadków ³amania przepisów, g³ównie wœród ma³ych
sklepików.

Kolejna us³uga skierowana jest do pracodawców zamierzaj¹cych zatrudniæ obywateli
Republiki Armenii, Republiki
Bia³orusi, Republiki Gruzji, Republiki Mo³dawii, Federacji
Rosyjskiej lub Ukrainy w przypadkach, w których powierzenie
wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez koniecznoœci
uzyskania zezwolenia na pracê.

Z uwagi na bardzo du¿e iloœci oœwiadczeñ, jakie rejestrowane
s¹ w SUP, elektroniczne przekazanie danych, które nastêpnie
s¹ sk³adane w wersji papierowej, znacznie przyspiesza
i usprawnia proces ich obs³ugi.
Pracodawcy mog¹ te¿ wykorzystywaæ platformê e-puap
w sposób, o którym pisaliœmy przy us³ugach skierowanych do
bezrobotnych. W najbli¿szej przysz³oœci planujemy
uruchomienie kolejnych us³ug skierowanych zarówno do
bezrobotnych, jak równie¿ pracodawców, o czym bêdziemy
Pañstwa informowaæ.

EDUKACJA
- SZKOLENIA
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

S¥DECKI URZ¥D PRACY

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

