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SZANOWNI PAÑSTWO!
Oddajê w Pañstwa rêce pierwsze wydanie S¹deckiego Rynku
Pracy, który ukazuje siê podczas sprawowania przeze mnie
funkcji dyrektora S¹deckiego Urzêdu Pracy. W dniu 18 lipca br.
obj¹³em kierownictwo w urzêdzie. Jestem przekonany, ¿e
wspó³praca z s¹deckimi przedsiêbiorcami oraz osobami, które
z ró¿nych przyczyn znalaz³y siê w rejestrach urzêdu, bêdzie
sprawna i owocna.
W aktualnym numerze znajd¹ Pañstwo zapowiedŸ kolejnej
edycji konkursu „Przedsiêbiorca 2017 Mój Sposób na Biznes”.
G³ównym celem konkursu jest propagowanie przedsiêbiorczoœci w naszym regionie, promowanie dobrych praktyk w prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej oraz popularyzacja prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej.
Kolejny materia³ przybli¿y szczegó³y obrad Powiatowej Rady
Rynku Pracy dla Miasta Nowego S¹cza, która m.in. podjê³a
decyzjê o wyborze nowego przewodnicz¹cego.
Przeanalizowaliœmy równie¿ sytuacjê zawodów monter okien
i szklarz na s¹deckim rynku pracy pod wzglêdem jego zapotrzebowania na naszym rynku pracy. Z wnioskami zapoznaj¹ siê
Pañstwo wewn¹trz numeru.
Kolejnym artyku³em jest poradnik dla osób chc¹cych ubiegaæ siê
o œwiadczenie 500+. Przypomnijmy z dniem 1 sierpnia ruszy³
nabór nowych wniosków.
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 ukaza³a spadek liczby bezrobotnych
zarejestrowanych w S¹deckim Urzêdzie Pracy.
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Nowy Dyrektor S¹deckiego Urzêdu Pracy
Leszek Langer obj¹³ w lipcu br. kierownictwo nad S¹deckim Urzêdem Pracy. Na stanowisku Dyrektora
zast¹pi³ Stanis³awê Skwar³o, która po 27 latach pracy przesz³a na zas³u¿on¹ emeryturê. Oficjalnego
przedstawienia nowego Dyrektora dokona³ Wiceprezydent Miasta Nowego S¹cza, Jerzy Gwi¿d¿. – Pragnê
prosiæ Pañstwa o ¿yczliwe przyjêcie w swoim gronie Dyrektora Leszka Langera, który sprawdzi³ siê w wielu
miejscach i na ró¿nych stanowiskach – powiedzia³ Jerzy Gwi¿d¿ na spotkaniu z pracownikami Urzêdu. – Nie
mam najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e równie¿ jako Dyrektor S¹deckiego Urzêdu Pracy Leszek Langer sobie
poradzi – doda³.
Fot.: SUP

W

iceprezydent podkreœli³, ¿e wszêdzie, gdzie
dotychczas pracowa³ Leszek Langer, tam wprowadza³ dobr¹ atmosferê. Jerzy Gwi¿d¿ doceni³ równie¿
dotychczasowe dzia³ania S¹deckiego Urzêdu Pracy,
wyra¿aj¹c to s³owami: – Urz¹d Miasta Nowego S¹cza uznaje
wysok¹ wartoœæ Pañstwa dotychczasowej pracy pod
kierownictwem Dyrektor Stanis³awy Skwar³o.

Fot.: SUP

Nastêpnie g³os zabra³ Leszek Langer, nowy Dyrektor
S¹deckiego Urzêdu Pracy. – Serdecznie dziêkujê Panu Prezydentowi za ciep³e s³owa, jak równie¿ za to, ¿e zechcia³ nas
odwiedziæ i wprowadziæ mnie do Urzêdu – powiedzia³ Leszek
Langer. Dyrektor podkreœli³, ¿e przejmuje pozostawiony przez
Dyrektor Stanis³awê Skwar³o S¹decki Urz¹d Pracy w bardzo
dobrej kondycji. Zadeklarowa³ równie¿, ¿e na najbli¿szym spotkaniu z pracownikami przedstawi w³asn¹ wizjê funkcjonowania

Fot.: SUP

Pracownicy S¹deckiego Urzêdu Pracy podczas powitania nowego dyrektora

Fot.: SUP
t.: SUP
Fot.:

Nowy dyrektor S¹deckiego Urzêdu Pracy Leszek Langer

Urzêdu.
Nowy Dyrektor S¹deckiego Urzêdu Pracy, Leszek Langer, od
siedmiu lat zasiada w radach zatrudnienia oraz radach rynku
pracy dla Miasta Nowego S¹cza. Od pó³tora roku jest
przewodnicz¹cym Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego
S¹cza, od siedmiu lat jest partnerem w Partnerstwie na Rzecz
Lokalnego Rynku Pracy. Ponadto posiada 13-letnie
doœwiadczenie zawodowe w innych instytucjach rynku pracy.
By³ tak¿e dyrektorem Wydzia³u Integracji i Rynku Pracy Urzêdu
Miasta Nowego S¹cza.
Dyrektor Leszek Langer w towarzystwie wiceprezydenta Jerzego Gwi¿d¿a
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Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
dla Miasta Nowego S¹cza
Wojciech Piech – Zastêpca Prezydenta Miasta Nowego S¹cza – zosta³ nowym Przewodnicz¹cym Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego S¹cza. Zast¹pi³ on na tym stanowisku dotychczasowego
Przewodnicz¹cego, a obecnie Dyrektora S¹deckiego Urzêdu Pracy, Leszka Langera.

Fot.: SUP

Obrady Rady Rynku Pracy, które odby³y siê w lipcu w siedzibie
S¹deckiego Urzêdu Pracy przy ul. Wêgierskiej 146 w Nowym
S¹czu, otworzy³ Wiceprzewodnicz¹cy, doc. dr Marek Reichel.
Marek Reichel przedstawi³ porz¹dek obrad i poinformowa³
o wyborze nowego cz³onka, którym zosta³ Wiceprezydent
Miasta Nowego S¹cza, Wojciech Piech.

i aktywizacji zawodowej, i na ich rzecz. Chcia³bym, aby rada
by³a efektywnie funkcjonuj¹cym cia³em opiniodawczodoradczym dla Prezydenta Nowego S¹cza, Ryszarda Nowaka.
W trakcie posiedzenia Rady Zastêpca dyrektora SUP, Tomasz
Szczepanek, przedstawi³ aktualn¹ sytuacjê na lokalnym rynku
pracy, która w 2017 roku uleg³a znacznej poprawie. – W ujêciu
pó³rocznym stopa bezrobocia spad³a o 2 punkty procentowe
i na koniec czerwca wynosi³a 4,5%. Od pocz¹tku roku z ewidencji SUP uby³o ponad 900 osób i obecnie figuruje w niej 2078
osób bezrobotnych – poinformowa³.
Rada pozytywnie zaopiniowa³a zmiany wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób
w ramach ³¹cznej kwoty ustalonej dla Miasta Nowego S¹cza
zgodnie z algorytmem na finansowanie programów na rzecz
promocji zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadañ fakultatywnych w 2017
roku.

W dalszej czêœci spotkania Wojciech Piech podziêkowa³ za
wieloletni¹ pracê w radzie jej dotychczasowemu Przewodnicz¹cemu, Leszkowi Langerowi, który w dniu 18 lipca br. obj¹³
funkcjê Dyrektora S¹deckiego Urzêdu Pracy.

Fot.: SUP

Kolejnym punktem posiedzenia by³ wybór nowego Przewodnicz¹cego, którym jednog³oœnie wybrano Wojciecha
Piecha. Przewodnicz¹cy podziêkowa³ za okazane zaufanie
i zadeklarowa³ gotowoœæ do aktywnej pracy. Wskaza³ równie¿

Fot.: SUP

Gratulacje dla nowego przewodnicz¹cego

Na zakoñczenie posiedzenia Przewodnicz¹cy Powiatowej
Rady Rynku Pracy, Wojciech Piech, jeszcze raz podziêkowa³
za obdarzenie go zaufaniem i zaznaczy³, ¿e rada jako organ
opiniodawczo-doradczy Prezydenta Miasta jest wspó³odpowiedzialna za kreowanie polityki rynku pracy.
– Powiatowa Rada Rynku Pracy jest wspó³odpowiedzialna za
sytuacjê na rynku pracy i za kszta³towanie jej polityki. Jako
cz³onkowie rady nie jesteœmy tylko i wy³¹cznie recenzentem,
ale – opiniuj¹c podzia³ œrodków funduszu pracy czy te¿ oceniaj¹c efektywnoœæ dzia³añ S¹deckiego Urzêdu Pracy –
bierzemy na siebie odpowiedzialnoœæ za te dzia³ania –
powiedzia³ Wojciech Piech.

Uczestnicy spotkania Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego S¹cza

potrzebê dobrego funkcjonowania rady, mówi¹c:
– Uwa¿am, ¿e Powiatowa Rada Rynku Pracy to bardzo dobre
forum dialogu spo³ecznego o sprawach polityki rynku pracy

Nowy Przewodnicz¹cy Powiatowej Rady Rynku Pracy Wojciech Piech
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Przedsiêbiorca 2017
Mój Sposób na Biznes
Prezydent Miasta Nowego S¹cza Ryszard Nowak og³osi³ konkurs pn.: „Przedsiêbiorca 2017 – Mój sposób na
biznes”. Organizatorami konkursu s¹: Prezydent Miasta Nowego S¹cza oraz S¹decki Urz¹d Pracy.

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 9 paŸdziernika 2017 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
S¹deckiego Urzêdu Pracy www.sup.nowysacz.pl

Tak by³o rok temu
Szpital po³o¿niczo-ginekologiczny „Medikor" zosta³ laureatem
tegorocznej edycji konkursu w kategorii „S¹decki Przedsiêbiorca Roku". Nagrodê odebra³ prezes zarz¹du, Tomasz
Wiœniewski.
Fot.: SUP

w

dziewiêcioletniej historii konkursu a¿ 60 firm mo¿e
poszczyciæ siê mianem nagrodzonych, b¹dŸ
wyró¿nionych w konkursie.

- 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.

Fot.: SUP

Uczestnicy kategorii Debiut w Biznesie (rok 2016)

Uczestnicy konkursu w kategorii S¹decki Przedsiêbiorca Roku (rok 2016)

W kategorii „Debiut w Biznesie" nagroda przypad³a pani Marioli
Kardacz, w³aœcicielce firmy Marka – produkuj¹cej odzie¿
specjalistyczn¹. Podczas podsumowania IX edycji konkursu
wrêczono równie¿ presti¿owe wyró¿nienie – „Solidny Partner
S¹deckiego Urzêdu Pracy", które trafi³o na rêce pani Jadwigi
Popieli z firmy Centrum.
Podsumowanie konkursu „Przedsiêbiorca 2016 – Mój Sposób
na Biznes" mia³o miejsce w siedzibie MMC Brainville –
presti¿owym i nowoczesnym obiekcie biurowo-laboratoryjnym, dedykowanym do dzia³alnoœci firm ró¿nego
segmentu. Frekwencja uczestników konferencji podsumowuj¹cej konkurs bardzo dopisa³a. Przyby³o przesz³o 200
osób.
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Podczas gali by³a dyrektor S¹deckiego Urzêdu Pracy,
Stanis³awa Skwar³o w swojej prezentacji przybli¿y³a
zgromadzonym hi-storiê konkursu. Dziewiêcioletni okres
organizacji przedsiêwziêcia maj¹cego na celu wy³onienie tych
najlepszych mikroprzedsiêbiorców Nowego S¹cza to m.in.
przesz³o 150 wyró¿nionych i nagrodzonych firm, spotkania
i wyk³ady znanych s¹deckich pracodawców, w tym m.in.:
Romana Kluski, w³aœciciela firmy Optimus, Ryszarda Florka –
prezesa Fakro, Kazimierza Pazgana – za³o¿yciela Konspolu,
Andrzeja Wiœniowskiego – w³aœciciela firmy Wiœniowski oraz
innych pracodawców, którzy dzielili siê swoimi doœwiadczeniami w tworzeniu i prowadzeniu firmy.
Na zakoñczenie pozostawiono wrêczenie nagrody w kategorii
specjalnej „Solidny partner S¹deckiego Urzêdu Pracy". Wyró¿-

PRZEDSIÊBIORCA 2017 Mój Sposób na Biznes
nienie to otrzyma³a firma Centrum, w imieniu której statuetkê
oraz dyplom odebra³a Pani Jadwiga Popiela, cz³onek zarz¹du
spó³ki.
Fot.: SUP
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Solidny Pracodawca SUP, firma Centrum (rok 2016)

Regulamin konkursu Przedsiêbiorca 2017
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 2017 - MÓJ SPOSÓB NA BIZNES”
W KATEGORII …….
Konkurs og³oszony przez Prezydenta Miasta Nowego
S¹cza w dniu 19 lipca 2017 r.
Koperta powinna byæ ponadto opatrzona nastêpuj¹cymi
informacjami: pe³na nazwa przedsiêbiorcy wraz z adresem
prowadzonej dzia³alnoœci.
Termin sk³adania prac konkursowych up³ywa w dniu
9.10.2017 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 9 paŸdziernika 2017 r.
2. W dniu 11.10.17r. otwarcie kopert i rozpoczêcie pracy Kapitu³y Konkursu. Cz³onkowie Kapitu³y Konkursu z³o¿¹ deklaracje
poufnoœci i bezstronnoœci.
3. W dniu 12.10.17r. zakoñczenie oceny z³o¿onych prac
konkursowych pod wzglêdem formalnym.
4. W dniu 23.10.17r. zakoñczenie oceny z³o¿onych prac konkur-

PRZEDSIÊBIORCA 2017 Mój Sposób na Biznes
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.
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 z konkretnym stanowiskiem.

KONKURS
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Laureaci poprzednich edycji konkursu
Przedsiêbiorca - Mój Sposób na Biznes
Rok 2016
Zwyciêzca w kat. S¹decki Przedsiêbiorca Roku
- firma MEDIKOR Sp. z o.o.
Zwyciêzca w kat. Debiut w Biznesie
- firma MARKA Mariola Kardacz

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

Solidny Partner SUP - firma CENTRUM

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:
- 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

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”

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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Monterze, szklarzu! Do roboty – zg³oœ siê!

Fot.: Pixabay.com

W poprzednich wydaniach biuletynu S¹decki Rynek Pracy analizowaliœmy sytuacjê zawodów deficytowych pod k¹tem dostêpnoœci pracowników na s¹deckim rynku pracy. Opisaliœmy sytuacjê takich
zawodów jak: kucharz, brukarz oraz tapicer. Wed³ug informacji otrzymanych od pracodawców wynika,
¿e we wszystkich tych przypadkach pozyskanie nowego, doœwiadczonego i chêtnego do pracy pracownika jest bardzo trudne, wrêcz niemo¿liwe. Wp³ywa to na kondycjê firm, realizacjê projektów oraz
mo¿liwoœci rozwoju. Dzisiaj przyjrzymy siê dwóm zawodom: monter okien oraz szklarz.

S

ytuacjê w tych zawodach zbadamy pod k¹tem barometru
zawodów. Przypomnijmy – to badanie przeprowadzane
cyklicznie raz w roku przez pracowników Wojewódzkiego Urzêdu Pracy we wspó³pracy z S¹deckim Urzêdem
Pracy. Ma ono na celu przeanalizowanie „dostêpnoœci r¹k do
pracy” we wszystkich zawodach wystêpuj¹cych w naszym
regionie. Okreœla nadwy¿ki, równowagê, b¹dŸ deficyty, jakie
wystêpuj¹ na rynku pracy. Badanie to jest bardzo cennym
Ÿród³em informacji m.in. dla osób, które planuj¹ w³asn¹ drogê
zawodow¹ i nie wiedz¹, jaki zawód w przysz³oœci przyniesie im
mo¿liwoœæ dobrego i sta³ego zatrudnienia. Warto, wybieraj¹c
wykszta³cenie, zwróciæ uwagê na barometr zawodów.
Zawody: monter okien/szklarz, wed³ug informacji, jakie posiada S¹decki Urz¹d Pracy na maj br., s¹ zawodami mocno deficytowym. Na przestrzeni ostatniego roku pracodawcy zg³osili
chêæ zatrudnienia 78 osób specjalizuj¹cych siê tym fachem.
Natomiast w rejestrach SUP pozostawa³o ich jedynie 7. Sk¹d
wiêc takie niedobory w tym zawodzie? – Jednym z g³ównych
czynników jest bardzo du¿a liczba firm, które specjalizuj¹ siê
w³aœnie w realizacji tego typu us³ug – mówi S³awomir Ga³da,
poœrednik pracy w S¹deckim Urzêdzie Pracy. – Firmy stale
poszukuj¹ pracowników, w gospodarce widaæ du¿e o¿ywienie,
inwestycji nie ubywa – dodaje.
Sytuacjê taka potwierdza Pan Józef Król, w³aœciciel kilku oddzia³ów firmy DAKO w Nowym S¹czu. – Bardzo trudno o dobrego pracownika. Presja zarobków, czas pracy, delegacje
bardzo wp³ywaj¹ na mo¿liwoœæ znalezienia pracownika.
Wiêkszoœæ pracowników przeszkoli siê u mnie, a po krótkim
czasie zostaje podkupiona przez konkurencjê. To bardzo
utrudnia funkcjonowanie. Dodatkowo mnóstwo specjalistów
wyjecha³o za granicê, gdzie prowadzi w³asne biznesy lub
spokojnie pracuje w firmach – analizuje Pan Józef. – Obecnie
sytuacja w firmie jest doœæ stabilna, posiadam 3 ekipy, które nie
mog¹ narzekaæ na brak pracy. Chêtnie zatrudni³bym kolejne
osoby, ale niestety na rynku pracy jest o nie bardzo ciê¿ko. Brak
doœwiadczenia oraz charakter obowi¹zków dyskwalifikuje
bardzo wiele osób. Podczas rekrutacji chêtnie korzystam
z us³ug S¹deckiego Urzêdu Pracy. Najlepszym rozwi¹zaniem
jest sta¿ – przez 6 miesiêcy jestem w stanie oceniæ pracownika
i podj¹æ decyzjê o jego pozostawieniu w firmie. Spotka³em siê
z bardzo ró¿nymi osobami, wiêc ta forma jest dla mnie
najkorzystniejsza – dodaje.
Monter/sk³adacz okien (kod zawodu 712501) montuje i demontuje okna, fasady aluminiowe i naœwietla dachowe. Jest
zawodem o charakterze us³ugowym. Montuje on okna
drewniane, plastikowe, z w³ókien szklanych, wêglowe i kompozytowe lub aluminiowe w otworach okiennych i fasadach.
Montuje okna z roletami nak³adanymi lub roletami zewnêtrznymi oraz okna z moskitierami. Montuje okna dachowe,
naœwietla i wy³azy w po³aciach dachowych. Montuje fasady
budynków – wykonuje œciany kurtynowe. Demontuje stare
okna, przygotowuje otwory okienne do monta¿u, demontuj¹c
i montuj¹c obróbki blacharskie oraz parapety. Wykonuje
równie¿ drobne roboty wykoñczeniowe oœcie¿y, w tym roboty

Zawód montera wymaga precyzji i dyscypliny pracy

murarsko-tynkarskie, monta¿ p³yt gips-karton oraz
wykoñczenia innymi materia³ami. Dokonuje niezbêdnych
pomiarów i korzysta z dokumentacji technicznej oraz instrukcji
producentów. Stosuje pianki monta¿owe, silikony i akryle,
wkrêty oœcie¿nicowe, ko³ki rozporowe, ko³ki szybkiego
monta¿u, ko³ki uniwersalne, folie paroszczelne, taœmy do
monta¿u oraz inne materia³y wykoñczeniowe.
Szklarz (kod zawodu 712502) szkli ramy okienne, drzwiowe,
wystawy, szklarnie, meble itp., wyk³ada szk³em œciany i kolumny, osadza lustra i wykonuje inne podobne prace,
pos³uguj¹c siê specjalnymi narzêdziami i sprzêtem
mechanicznym oraz przestrzegaj¹c przepisów bezpieczeñstwa pracy.
– Bardzo chêtnie zatrudniê nawet dwie ekipy – mówi Pan Jan,
w³aœciciel pods¹deckiej firmy montuj¹cej stolarkê okienn¹.
– Niestety nie ma na rynku chêtnych. To bardzo ciê¿ka i odpowiedzialna praca. Posiadamy d³ugie okresy gwarancyjne,
dlatego nie mo¿emy sobie pozwoliæ na z³y monta¿. Opiniê
mamy bardzo dobr¹, wiêc nie szukam nowych pracowników.
Chyba, ¿e ktoœ sam przyjdzie – wtedy inna rozmowa. Moi
pracownicy nie mog¹ narzekaæ – wysokie pensje, premie od
obrotów, dodatki – to wp³ywa na atrakcyjnoœæ zatrudnienia.
Wiêcej ni¿ mogê nie wydam – trzeba dbaæ o pracownika – to on
buduje wizerunek firmy. Mo¿e nie jestem najtañszy, ale dziêki
temu klient wie za co p³aci. Nie sztuka zepsuæ robotê, a póŸniej
p³akaæ. Za szkolenia nie muszê p³aciæ – producenci okien sami
nas zapraszaj¹. Wiedz¹, ¿e dziêki takim szkoleniom, chêtniej
skorzystam z polecania ich towaru. Wed³ug mnie
najwa¿niejsza jest chêæ do pracy, tego osobom m³odym w dzisiejszych czasach niestety brakuje – dodaje Pan Jan.

POLUB NAS NA
www.facebook.com/
S¹decki Rynek Pracy
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Bezrobocie nadal w dó³
S¥DECKI URZ¥D PRACY

Ju¿ siódmy miesi¹c z rzêdu statystyki w S¹deckim Urzêdzie Pracy wykazuj¹ spadek
liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Z rejestrów SUP uby³o kolejnych 27 osób –
liczba bezrobotnych w ewidencji na koniec lipca wynios³a 2051 osób. W stosunku do
analogicznego okresu ubieg³ego roku liczba bezrobotnych spad³a o 858 osób.

redukcjê bezrobotnych, jednak po okresie wakacyjnym

P

przewidziano nastêpuj¹ce formy wsparcia: sta¿e – dla 143

bezrobocie mo¿e delikatnie wzrosn¹æ. G³ównym czynnikiem

osób, bony szkoleniowe – dla 15 osób, jednorazowe œrodki na

bêdzie zakoñczenie prac sezonowych.

podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej – 56 osób, bony na

atrz¹c na statystyki lat poprzednich, mo¿na za³o¿yæ, ¿e

Rozwój projekt „Aktywizacja osób m³odych pozostaj¹cych bez

kolejne miesi¹ce mog¹ przynieœæ jeszcze minimaln¹

pracy w Mieœcie Nowym S¹czu (III)”, w ramach którego

“

zasiedlenie – 50 osób, prace interwencyjne – 16 osób.

ZAREJESTROWANI
Zdecydowana wiêkszoœæ zarejestrowanych w SUP to
bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zaliczamy do
nich miêdzy innymi osoby do 30. i powy¿ej 50. roku ¿ycia,
niepe³nosprawne i d³ugotrwale bezrobotne. Bezrobotni w szczególnej sytuacji, podobnie jak w miesi¹cu poprzednim, stanowi¹
86,3 proc. wszystkich zarejestrowanych.

W lipcu pracê podjê³y 62 osoby
bezrobotne (w czerwcu – 188). Zdecydowana
wiêkszoœæ to podjêcia pracy niesubsydiowanej,
czyli bez wsparcia ze œrodków bêd¹cych
w dyspozycji urzêdu.

Najwiêkszy udzia³ w strukturze bezrobotnych stanowi¹
d³ugotrwale bezrobotni, czyli pozostaj¹cy w rejestrze Urzêdu
Pracy ³¹cznie przez okres ponad 12 miesiêcy w okresie
ostatnich 2 lat. Udzia³ tej grupy wynosi obecnie 49,6 proc. i jest to

KOBIETY

g³ówny powód, dla którego osoby te aktywizowane s¹ w pier-

Kobiety stanowi¹ 59,2 proc. zarejestrowanych ogó³em. Udzia³

wszej kolejnoœci.

kobiet w strukturze bezrobotnych wzrós³. Kobiety stanowi¹
wiêkszy odsetek zarejestrowanych oraz wiêcej z nich pobiera
zasi³ek dla bezrobotnych. Kobiet jest tak¿e wiêcej wœród osób
w szczególnej sytuacji na rynku pracy (59,6 proc.). Szczególnie
niepokoj¹ca jest statystyka d³ugotrwale bezrobotnych. Tu kobiety stanowi¹ 60,6 proc. zarejestrowanych. Wsparcie w programach aktywizacji zawodowej bêdzie wiêc w pierwszej kolejnoœci
kierowane do tej grupy bezrobotnych.

PODJÊCIA PRACY
W lipcu pracê podjê³y 62 osoby bezrobotne (w czerwcu – 188).
Nieznacznie spad³ odsetek osób powy¿ej 50. roku ¿ycia i nie-

Zdecydowana wiêkszoœæ to podjêcia pracy niesubsydiowanej,

pe³nosprawnych. W lipcu by³y to 603 osoby. Bezrobotni w tej

czyli bez wsparcia ze œrodków bêd¹cych w dyspozycji Urzêdu.

kategorii aktywizowani s¹ m.in. w ramach realizowanego przez

Ponadto 33 osoby straci³y status bezrobotnego w zwi¹zku z nie-

SUP projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i wiêcej

potwierdzeniem gotowoœci do podjêcia pracy (najczêœciej

pozostaj¹cych bez pracy w Mieœcie Nowym S¹czu (III)”. W gru-

oznacza to niezg³oszenie siê do doradcy klienta w wyznaczo-

pie osób do 30. roku ¿ycia zaobserwowano niewielki wzrost

nym terminie), a kolejnych 15 osób dobrowolnie zrezygnowa³o

udzia³u osób bezrobotnych. Urz¹d przygotowa³ dla nich miêdzy

ze statusu bezrobotnego.

innymi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
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czynnoœci, które maj¹ wykonaæ obydwie strony, zarówno
bezrobotny, jak i Urz¹d. IPD przygotowuj¹ doradcy klienta.
Wzrós³ odsetek osób uprawnionych do zasi³ku dla
bezrobotnych. W koñcu lipca prawo do tego œwiadczenia mia³o

2045 osób zarejestrowanych w SUP ma ustalony profil pomocy.

16,7 proc. ogó³u zarejestrowanych; w poprzednim miesi¹cu

Ka¿demu bezrobotnemu przypisany zostaje jeden z trzech

16,6. Przypomnijmy: ¿eby uzyskaæ prawo zasi³ku trzeba (w

profili: od I, gdzie wymagana pomoc sprowadza siê w zasadzie

najwiêkszym uproszczeniu) przepracowaæ minimum 12

do poœrednictwa pracy; przez II, gdzie bezrobotny mo¿e

miesiêcy w ci¹gu osiemnastu poprzedzaj¹cych datê rejestracji

korzystaæ z wiêkszoœci form wsparcia; do III, gdzie wsparcie

i osi¹gaæ w tym czasie co najmniej minimalne wynagrodzenie

ma charakter specjalistyczny, np. w postaci Programu

za pracê. Charakterystyka wspó³czesnego rynku pracy nie

Aktywizacja i Integracja.

pozwala w wielu wypadkach na osi¹gniêcie tego kryterium.

“

Wzrós³ odsetek osób uprawnionych do
zasi³ku dla bezrobotnych. W koñcu lipca
prawo do tego œwiadczenia mia³o 16,7 proc.
ogó³u zarejestrowanych; w poprzednim
miesi¹cu 16,6

Wiêkszoœæ bezrobotnych w SUP, 1338 osób, ma ustalony II
profil pomocy. Co trzeci bezrobotny to osoba oddalona od rynku
pracy zaliczana do III profilu wsparcia (629 osób).
Bezrobotnych wymagaj¹cych minimalnego wsparcia jest
zaledwie 78 osób.

STOPA BEZROBOCIA W NOWYM S¥CZU
4,5 proc. – tyle wynios³a stopa bezrobocia rejestrowanego
w Nowym S¹czu wynios³a w koñcu czerwca 2017 r. (ostatnie
dane G³ównego Urzêdu Statystycznego). Oznacza to kolejny

PRACODAWCY

spadek w stosunku do poprzedniego miesi¹ca, tym razem o 0,3

W lipcu pracodawcy z³o¿yli w SUP 303 oferty pracy i aktywizacji

punktu procentowego. W ujêciu rocznym równie¿ zanotowano

zawodowej. To o 52 wiêcej ni¿ w czerwcu (251 ofert).

wyraŸny spadek, w analogicznym okresie ubieg³ego roku stopa
bezrobocia w naszym mieœcie by³a o 2,1 punktu procentowego

W dniu przygotowywania materia³u, tj. 8 sierpnia, pracodawcy

wy¿sza.

oferowali na stronie internetowej S¹deckiego Urzêdu Pracy
192 wolne miejsca zatrudnienia. Wiêkszoœæ ofert zwi¹zana

Spadek stopy bezrobocia w czerwcu nast¹pi³ solidarnie we

by³a z transportem i logistyk¹, produkcj¹ i us³ugami oraz

wszystkich powiatach subregionu nowos¹deckiego,

handlem. Pracodawcy oferowali przewa¿nie pojedyncze

obejmuj¹cego trzy powiaty ziemskie i wynosi³: nowos¹decki (9

miejsca pracy, rzadko by³o ich kilka.

p. proc.), gorlicki (7 p. proc.) i limanowski (9 p.. proc.).

Stale poszukiwani s¹ kierowcy ci¹gników siod³owych.

Pod wzglêdem poziomu bezrobocia rejestrowanego miasto

O¿ywienie widaæ w handlu, pracodawcy poszukuj¹

Nowy S¹cz jest nieprzerwanie liderem

w podregionie

sprzedawców, przedstawicieli handlowych i kierowników

nowos¹deckim. Ró¿nica pomiêdzy Nowym S¹czem, a po-

sklepów. Czêœæ z tych ofert dotyczy zorganizowania sta¿u.

zosta³ymi powiatami siêga kilku punktów procentowych.

Poszukiwani byli tak¿e m.in. krawcy, stolarze i pracownicy
gastronomii. Zdecydowana wiêkszoœæ ofert zaczyna³a siê od
najni¿szej krajowej (2000 z³otych brutto) plus dodatki. Umowy
w zdecydowanej wiêkszoœci dotyczy³y zatrudnienia na czas
okreœlony lub okres próbny.

ZANIM BEZROBOTNY WRÓCI NA RYNEK
W lipcu przygotowano indywidualne plany dzia³ania (IPD) dla
kolejnych 239 bezrobotnych. Praktycznie wszyscy bezrobotni
zarejestrowani w SUP realizuj¹ Indywidualny Plan Dzia³ania.
Przypomnijmy, ¿e IPD to nic innego jak nakreœlenie œcie¿ki
powrotu osoby bezrobotnej na rynek pracy i zawiera listê
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wynios³o 7,7 proc., podczas gdy rok wczeœniej w tym samym
miesi¹cu by³o to 8,6 proc. To najlepszy wynik w UE od grudnia
2008 r.
Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu jest ni¿sza w porównaniu
do Ma³opolski (5,8 proc.) i kraju (7,1 proc.). Porównywalny

W strefie euro bezrobocie w czerwcu by³o na poziomie 9,1

z Nowym S¹czem pod wzglêdem potencja³u demograficznego

proc. Rok temu w tym samym miesi¹cu - 10,1 proc.

i gospodarczego Tarnów notuje stopê bezrobocia na poziomie
6,4 proc.

Eurostat szacuje, ¿e w czerwcu w UE 18,7 mln ludzi nie mia³o
pracy, w tym 14,7 mln w strefie euro.

Najni¿sze bezrobocie rejestrowane w Ma³opolsce tradycyjnie
zanotowano w Krakowie, w czerwcu wynios³o ono 3,2 proc.

W porównania do maja 2017 r. liczba bezrobotnych spad³a
o 183 tys. osób w UE, w tym o 148 tys. w strefie euro. W po-

G³ówny Urz¹d Statystyczny oblicza stopê bezrobocia jako

równaniu do czerwca 2016 roku, bezrobocie spad³o o 2,36 mln

procentowy udzia³ liczby bezrobotnych

w UE i 1,66 mln w strefie euro.

w liczbie cywilnej

ludnoœci aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek
bud¿etowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie obrony

Wœród pañstw cz³onkowskich, najni¿sze bezrobocie

narodowej i bezpieczeñstwa publicznego.

odnotowano w Czechach (2,9 proc.), Niemczech (3,8 proc.)
i na Malcie (4,1 proc.). Najwy¿sze w Grecji (21,7 proc.)
i Hiszpanii (17,1 proc.). W porównaniu z czerwcem ubieg³ego

BEZROBOCIE W POLSCE – 7,2 p. proc.

roku bezrobocie spad³o we wszystkich pañstwach

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej poda³o, ¿e

cz³onkowskich z wyj¹tkiem Estonii. Najwiêkszy spadek

wed³ug szacunków resortu stopa bezrobocia w czerwcu

zanotowano w Hiszpanii (z 19,9 proc. do 17,1 proc.) oraz

wynios³a. 7,2 proc. Jest to o 0,1 pkt. proc. mniej ni¿ w poprze-

Chorwacji (z 13,3 proc. do 10,6 proc.).

dnim miesi¹cu oraz o 1,5 pkt. proc. mniej ni¿ rok temu. Mamy
wiêc do czynienia z najni¿szym bezrobociem w czerwcu od 26

Bezrobocie w Polsce wynios³o 4,8 proc. Rok wczeœniej by³o

lat.

6,3 proc.

Spadek liczby osób bez pracy nast¹pi³ we wszystkich

Eurostat poda³ równie¿ dane dot. bezrobocia wœród m³odzie¿y.

województwach, najsilniej w: lubuskim (o 5,9 proc., czyli 1,7

W czerwcu poza rynkiem pracy pozostawia³o w UE 3,7 mln

tys. osób), pomorskim (o 5,2 proc., czyli 2,9 tys. osób) i war-

ludzi poni¿ej dwudziestego pi¹tego roku ¿ycia (w tym 2,58 mln

miñsko-mazurskim (o 5,1 proc., czyli o 3,3 tys. Osób).

w strefie euro). W porównaniu do czerwca 2016 r., bezrobocie
w Unii wœród m³odych spad³o o 586 tys., w tym o 399 tys. w stre-

Liczba bezrobotnych w koñcu czerwca br. by³a o 239,7 tys.

fie euro.

osób ni¿sza ni¿ przed rokiem (spadek o 17,2 proc.).
Stopa bezrobocia w procentach na koniec czerwca w poLiczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej

szczególnych krajach Unii Europejskiej: Czechy (2,9); Niemcy

zg³oszonych przez pracodawców do urzêdów pracy w czerwcu

(3,8); Malta (4,1); Wêgry (4,3); Wielka Brytania (4,4); Polska

wynios³a 146,1 tys.

(4,8); Holandia (4,9); Austria (5,2); Rumunia (5,3); Dania (5,7);
Bu³garia (5,9); Luksemburg (6); Irlandia (6,3); Szwecja (6,4);

Stopa bezrobocia na poziomie 7,2 proc. to najni¿szy wynik

Estonia (6,9); S³owenia (7,1); Belgia (7,6); S³owacja (7,6);

odnotowany w czerwcu od 1991 r. - podkreœla MRPiPS.

£otwa (8,3); Finlandia (8,7); Portugalia (9); Francja (9,6);

Odsetek bezrobotnych spad³ we wszystkich województwach.

Chorwacja (10,6); Cypr (10,8); W³ochy (11,1); Hiszpania

Najsilniej (o 0,6 pkt. proc.) w województwie warmiñsko-

(17,1); Grecja (21,7).

mazurskim, gdzie wskaŸnik bezrobocia wci¹¿ pozostaje
najwy¿szy w kraju (12,1 proc.).

W Stanach Zjednoczonych w czerwcu bezrobocie wzros³o
w stosunku do kwietnia i wynios³o 4,4 proc. (zmiana o 0,1
proc.). W Turcji bezrobocie w kwietniu wynosi³o 11,3 proc.,

BEZROBOCIE W UE
Eurostat: w czerwcu w UE bezrobocie wynios³o 7,7 proc.;
w Polsce - 4,8 proc. W czerwcu w Unii Europejskiej bezrobocie

a w Japonii by³o na poziomie 3,1 proc.
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Kronika Gospodarcza
Newag z now¹ umow¹
28 lat minê³o…
1 sierpnia to dla firmy Wiœniowski data wyj¹tkowa. To tego dnia
zaczê³a siê jej historia. I tak, nieprzerwanie ju¿ od 28 lat, firma
ta dostarcza do domów i przedsiêbiorstw komfortowe i bezpieczne bramy, ogrodzenia i drzwi.
Przez lata WIŒNIOWSKI sta³ siê jednym z najwiêkszych
pracodawców w regionie. Obecnie zatrudnia prawie 1700 osób
i kszta³ci m³ode pokolenia pracowników. Inwestycja w nowe
technologie, podnoszenie jakoœci i rozszerzenie oferty, a tak¿e
przekraczanie granic i wkraczanie na nowe rynki to cechy,
które pozwoli³y osi¹gn¹æ firmie miano lidera. Wiœniowski jest
¿ywym dowodem na to, ¿e polskie firmy mog¹ odnosiæ sukcesy
nie tylko na rodzimym gruncie, ale tak¿e na zagranicznych
rynkach. Jako jedna z nielicznych firm w Europie, szczyci siê
du¿¹ niezale¿noœci¹. Produkty marki WIŒNIOWSKI s¹
obecnie sprzedawane w 2500 punktach w Europie.

MPK z nowym taborem
Og³oszono przetarg na zakup trzydziestu nowych autobusów
przez Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne
w Nowym S¹czu. Ka¿dy z nich ma byæ niskopod³ogowy,
klimatyzowany, dieslowskie silniki maj¹ spe³niaæ normê Euro 6.
Ca³oœæ inwestycji, wed³ug za³o¿eñ, ma nie przekroczyæ 27,9
mln z³otych.
Dwuczêœciowy przetarg na 24 autobusów klasy Maxi i 6 autobusów klasy Midi zosta³ og³oszony 16 sierpnia przez Miejskie
Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne w Nowym S¹czu. Ka¿dy
z autobusów w danej czêœci przetargu ma byæ
niskopod³ogowy, napêdzany olejem napêdowym, spe³niaæ
normê emisji spalin Euro 6, pochodziæ od tego samego
producenta, byæ tej samej marki oraz modelu. Autobusy te
maj¹ byæ wyposa¿one w monitoring oraz Inteligentne Systemy
Transportowe, a tak¿e ogrzewanie i klimatyzacjê. Dodatkowo
pojazdy maj¹ byæ monitorowane oraz wyposa¿one w kompletny system informacji pasa¿erskiej.
Na 24 pojazdy Maxi MPK chce przeznaczyæ maksymalnie do
22,48 mln z³otych, a na 6 pojazdów Midi do 5,42 mln z³otych.
£¹cznie na zakup nowych autobusów nowos¹deckie
przedsiêbiorstwo chce wydaæ do 27,9 mln z³otych.
Warto zaznaczyæ, ¿e autobusy Maxi maj¹ umo¿liwiæ
przewo¿enie co najmniej 79 pasa¿erów, przy minimum 28
miejscach siedz¹cych. Jeœli chodzi o autobusy Midi, to maj¹
umo¿liwiæ przewóz co najmniej 69 pasa¿erów przy minimum
21 miejscach siedz¹cych.
Wstêpny termin sk³adania ofert MPK wyznaczy³o na 25
wrzeœnia. Zakup ma byæ dofinansowany w ramach
projektu/programu finansowanego ze œrodków Unii
Europejskiej: „Rozbudowa niskoemisyjnego systemu
transportu publicznego aglomeracji s¹deckiej, Oœ Priorytetowa
4: Regionalna Polityka Energetyczna, Dzia³anie 4.5
Niskoemisyjny transport miejski.”

W Zamoœciu zosta³a podpisana umowa pomiêdzy PKP Linia
Hutnicza Szerokotorowa spó³ka z o.o. a NEWAG S.A, na modernizacjê 10 lokomotyw spalinowych ST44.
Zawarta umowa dotyczy modernizacji lokomotyw ST44 do
typu 311Da. Pierwsza zmodernizowana lokomotywa zostanie
dostarczona do koñca marca 2018 r., natomiast dostawa
wszystkich lokomotyw nast¹pi do koñca 2018 roku. Wartoœæ
kontraktu opiewa na kwotê ponad 95 milionów z³otych netto.
Obecnie PKP LHS dysponuje flot¹ siedemnastu lokomotyw
typu 311Da. Lokomotywy te przeznaczone s¹ do prowadzenia
ciê¿kich sk³adów towarowych po linii szerokotorowej. Po
zakoñczeniu modernizacji PKP LHS bêdzie dysponowaæ
³¹cznie 27 szt. tego typu lokomotyw. Jednolity tabor umo¿liwi
prowadzenie poci¹gów w trakcji wielokrotnej oraz uproœci
system utrzymania pojazdów.
Od 2007 r. Newag wykona³ kilkadziesi¹t modernizacji tego
typu. Spalinowa lokomotywa towarowa typu 311D/311Da
powsta³a w wyniku gruntownej modernizacji lokomotywy
produkcji rosyjskiej typu M62, znanej na polskim rynku
kolejowym pod oznaczeniem ST44.
Newag to jedna z najstarszych firm kolejowych w Polsce.
Posiadaj¹ca wieloletnie doœwiadczenie w produkcji i modernizacji taboru szynowego. W zak³adach spó³ki w Nowym
S¹czu produkowane s¹ elektryczne i spalinowe zespo³y
trakcyjne, lokomotywy elektryczne, pojazdy metra i tramwaje,
modernizowane s¹ lokomotywy spalinowe oraz inne pojazdy
szynowe.
Newag ma stabiln¹ i wyj¹tkowo mocn¹ pozycjê na rynku
lokomotyw w Polsce. W ostatnich latach grupa kapita³owa
Newag zdominowa³a krajowy rynek modernizacji lokomotyw
spalinowych oraz produkcji elektrycznych zespo³ów
trakcyjnych.

Fakro na BIMobject.com
Firma Fakro rozpoczê³a wspó³pracê z miêdzynarodowym
portalem www.bimobject.com. FAKRO, œwiatowy producent
okien dachowych, ju¿ od kilku lat oferuje modele swoich
produktów w systemie BIM (ang. Building Information
Modeling), które architekci mog¹ wykorzystywaæ w projektach.
Na portalu zosta³y zamieszczone biblioteki produktów Fakro
do programu Revit a¿ w czterech wersjach jêzykowych:
polskiej, angielskiej, niemieckiej oraz francuskiej. Firma ca³y
czas poszerza bazê gotowych obiektów w systemie BIM do
wykorzystania przez architektów w projektach. Ju¿ wkrótce na
portalu pojawi¹ siê biblioteki produktów Fakro do programu
Archicad.
Architekci dla Fakro to bardzo wa¿na grupa docelowa. Ca³y
czas tworzymy narzêdzia, które usprawniaj¹ ich pracê. – Na
naszych stronach internetowych znajduje siê specjalna sekcja,
która jest dedykowana architektom – komentuje Ma³gorzata
Respekta-Paszkiewicz, starszy specjalista ds. wspó³pracy
z architektami.
– Fakro nie tylko oferuje biblioteki produktów, anga¿uje siê
równie¿ w wiele dzia³añ skierowanych bezpoœrednio do
architektów. Bardzo czêsto wspiera konferencje, wydarzenia
bran¿owe, wspó³pracuje z Stowarzyszeniami Architektów oraz
realizuje szkolenia zarówno w Centrali firmy jak i jej oddzia³ach
zagranicznych. Dodatkowo Fakro organizuje miêdzynarodowy
konkurs architektoniczny, którego kolejna edycja rozpocznie
siê jesieni¹ bie¿¹cego roku. Do udzia³u, w konkursie bardzo
serdecznie zapraszamy wszystkich architektów – zachêca
Ma³gorzata Respekta-Paszkiewicz.

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

ZAREJESTRUJ SIÊ PRZEZ INTERNET!

W tym celu:
1. wejdŸ na stronê
www.sup.nowysacz.pl

2. kliknij w baner
“elektroniczna
rejestracja”

3. wype³nij formularz
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Zawnioskuj o 500+ na nowy okres œwiadczeniowy
Ju¿ od 1 sierpnia mo¿na sk³adaæ wnioski o przyznanie 500+ na nowy okres œwiadczeniowy. Dotyczy to
zarówno rodzin, które zainteresowane s¹ kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych, które
dopiero pragn¹ do³¹czyæ do rz¹dowego programu „Rodzina 500 plus”.

P

rawo do wsparcia w ramach rz¹dowego programu
„Rodzina 500 +” jest ustalane na rok – od 1 paŸdziernika
danego roku do 30 wrzeœnia kolejnego roku. Jedynie
pierwszy, nadal trwaj¹cy okres, jest d³u¿szy. Rozpocz¹³ siê
bowiem wczeœniej, bo 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program
„Rodzina 500 plus” oficjalnie wystartowa³.
Korzystanie ze wsparcia w ramach programu „Rodzina 500+”
w nowym okresie œwiadczeniowym wymaga z³o¿enia wniosku
– tak przez rodziny ju¿ z niego korzystaj¹ce, jak i przez nowych
chêtnych.

Osobiœcie, listownie lub przez Internet
Formularze wniosków i innych dokumentów niezbêdnych do
ubiegania siê o œwiadczenia wychowawcze udostêpnia
podmiot, które realizuje je w danej gminie. W praktyce jest to
w³aœciwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegaj¹cej siê
o wsparcie urz¹d miasta lub gminy, oœrodek pomocy spo³ecznej lub inna jednostka organizacyjna wyznaczona w danej
gminie (np. centrum œwiadczeñ).

Wniosek z³o¿ony w sierpniu zapewni
ci¹g³oœæ œwiadczenia.
Dziêki uchwalonemu przez parlament w po³owie lipca br.
pakietowi zmian dla rodzin na z³o¿enie wniosku o œwiadczenie
500+ nie trzeba bêdzie czekaæ a¿ do wrzeœnia. Wnioski
o œwiadczenie wychowawcze bêdzie mo¿na z³o¿yæ ju¿ miesi¹c
wczeœniej – od 1 sierpnia. To bardzo dobra wiadomoœæ dla
rodzin. Z³o¿enie kompletnego i prawid³owo wype³nionego
wniosku w sierpniu daje gwarancjê ci¹g³oœci otrzymywania
œwiadczenia. Przyznanie œwiadczenia wychowawczego oraz
wyp³ata przyznanego œwiadczenia za paŸdziernik nast¹pi do
31 paŸdziernika tego roku.

“

G³ówne zasady przyznawania œwiadczeñ
pozostaj¹ bez zmian. Nadal bêdzie
to nieopodatkowane œwiadczenie
w wysokoœci 500 z³

Z³o¿enie wniosku we wrzeœniu spowoduje, ¿e ustalenie prawa
do œwiadczenia wychowawczego i jego wyp³ata za paŸdziernik
i listopad nast¹pi nie póŸniej ni¿ do 30 listopada. W przypadku,
gdy wniosek zostanie z³o¿ony w paŸdzierniku, przyznanie i wyp³ata œwiadczenia wychowawczego za paŸdziernik, listopad i
grudzieñ nast¹pi nie póŸniej ni¿ do 31 grudnia.
Gdy wniosek zostanie z³o¿ony w okresie od 1 grudnia do 31
stycznia nastêpnego roku, ustalenie prawa do œwiadczenia
wychowawczego oraz wyp³ata œwiadczeñ przys³uguj¹cych od
miesi¹ca z³o¿enia wniosku nastêpuje do ostatniego dnia lutego
nastêpnego roku.
Nale¿y wiêc pamiêtaæ, ¿e wskutek z³o¿enia wniosku póŸniej
ni¿ w paŸdzierniku, prawo do œwiadczenia wychowawczego
zostanie ustalone od miesi¹ca z³o¿enia wniosku, bez
wyrównania za wczeœniejsze miesi¹ce w ramach obowi¹zuj¹cego okresu zasi³kowego.

Wype³niony wniosek mo¿na z³o¿yæ osobiœcie, listownie za
poœrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet. W tym
ostatnim przypadku rodziny maj¹ do wyboru a¿ cztery kana³y
on-line. Wœród nich: ministerialny Portal InformacyjnoUs³ugowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowoœæ
elektroniczn¹.

G³ówne zasady pozostaj¹ niezmienne
G³ówne zasady przyznawania œwiadczeñ pozostaj¹ bez
zmian. Nadal bêdzie to nieopodatkowane œwiadczenie w wysokoœci 500 z³, wyp³acane do 18. roku ¿ycia dziecka, z kryterium dochodowym (800 lub 1200 z³ netto na osobê
w rodzinie) obowi¹zuj¹cym jedynie na pierwsze dziecko.
W wyniku realizacji rekomendacji zawartych w „Przegl¹dzie
systemu wsparcia rodzin” zosta³y jednak¿e wprowadzone
zmiany dotycz¹ce likwidacji nielicznych, aczkolwiek
niepo¿¹danych zjawisk. Polega³y one m.in. na deklarowaniu
niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania
dziecka, dopasowywaniu przez rodziców dochodu do
kryterium dochodowego uprawniaj¹cego do œwiadczenia
wychowawczego na pierwsze dziecko oraz pobieraniu
œwiadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkuj¹ce
w Polsce.
Wspominane niepo¿¹dane zjawiska uda siê wyeliminowaæ
dziêki kilku mechanizmom. Po pierwsze: prawo do
œwiadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka
wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców bêdzie
uzale¿nione od ustalenia na rzecz tego dziecka œwiadczenia
alimentacyjnego od drugiego rodzica. W praktyce oznacza to,
¿e do wniosku o œwiadczenie 500+ rodzic samotnie
wychowuj¹cy dziecko bêdzie musia³ do³¹czyæ pochodz¹cy lub
zatwierdzony przez s¹d tytu³ wykonawczy potwierdzaj¹cy
ustalenie œwiadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od
drugiego rodzica. Jeœli do wniosku nie zostanie do³¹czony
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tytu³ wykonawczy, podmiot realizuj¹cy przyjmie wniosek, ale
wezwie wnioskodawcê do uzupe³nienia tego braku w terminie
3 miesiêcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez
rozpoznania. Jeœli wniosek zostanie uzupe³niony o brakuj¹cy
dokument w wyznaczonym terminie i pozosta³e warunki
zostan¹ spe³nione, œwiadczenie wychowawcze bêdzie
przys³ugiwa³o od miesi¹ca z³o¿enia wniosku.
Po drugie: wy³¹czone zosta³o stosowanie przepisów dotycz¹cych utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy
wnioskodawca lub cz³onek jego rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesiêcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska
dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub
zamawiaj¹cego dzie³o lub ponownie rozpocznie pozarolnicz¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Nowe przepisy zostan¹
zastosowane po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do
œwiadczeñ na okres rozpoczynaj¹cy siê od 1 paŸdziernika
2017 roku.
Po trzecie: w stosunku do osób rozliczaj¹cych siê na
podstawie przepisów o zrycza³towanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne
zosta³ wprowadzony wymóg do³¹czenia do wniosku o 500+
zaœwiadczenia naczelnika urzêdu skarbowego o formie
op³acanego podatku, wysokoœci przychodu, stawce podatku
oraz wysokoœci op³aconego podatku w roku kalendarzowym
poprzedzaj¹cym okres, na jaki ustalane jest prawo do
œwiadczenia wychowawczego. Wymóg do³¹czania takiego
zaœwiadczenia w miejsce obowi¹zku sk³adania oœwiadczenia
o deklarowanych dochodach.

Z³o¿enie wniosku w sierpniu, umo¿liwi ci¹g³oœæ wyp³aty œwiadczenia

Dodatkowe udogodnienia
W wyniku nowelizacji dotychczasowych przepisów zosta³
ujednolicony termin sk³adania wniosków o ró¿ne formy
wsparcia. W efekcie ju¿ od 1 sierpnia mo¿na sk³adaæ wnioski
o œwiadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus”,
œwiadczenia rodzinne oraz œwiadczenia z funduszu
alimentacyjnego. Warto przypomnieæ, ¿e okres zasi³kowy
w odniesieniu do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego
pokrywa siê z tym okresem œwiadczeniowym obowi¹zuj¹cym
w programie „Rodzina 500 plus”. Z kolei dla œwiadczeñ
rodzinnych okres zasi³kowy zaczyna siê 1 listopada i trwa do 31
paŸdziernika nastêpnego roku kalendarzowego. Ujednolicenie
terminu sk³adania wniosków o ró¿ne formy wsparcia to z jednej
strony oszczêdnoœæ czasu dla rodzin, a z drugiej – usprawnienie pracy urzêdników, którzy szybciej rozpatrz¹ z³o¿one
przez rodziny wnioski.

Konkurs na pamiêtniki bezrobotnych
S¹decki Urz¹d Pracy informuje, ¿e Instytut Gospodarstwa Spo³ecznego Szko³y G³ównej Handlowej w
Warszawie we wspó³pracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu organizuje
konkurs na „Pamiêtniki bezrobotnych”.

D

otknê³o Ciê bezrobocie? Mo¿e nie jeden raz? Jak
wp³ynê³o to na Twoje ¿ycie? Opowiedz nam o tym! WeŸ
udzia³ w konkursie Instytutu Gospodarstwa
Spo³ecznego Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie na
„Pamiêtniki bezrobotnych” i opisz swoje doœwiadczenia w formie pamiêtnika lub bloga. Najciekawsze prace zostan¹
nagrodzone lub/i opublikowane – informuje prof. dr hab. Piotr
B³êdowski, dyrektor Instytutu Gospodarstwa Spo³ecznego.
Dodajmy, ¿e zwyciêzca otrzyma 5000 z³.
Zasady Konkursu s¹ proste: je¿eli w latach 2016-2017
by³aœ/by³eœ przynajmniej przez miesi¹c osob¹ bezrobotn¹, to
opisz swoj¹ historiê w formie wpisu do pamiêtnika lub stwórz
blog poœwiêcony temu doœwiadczeniu. Objêtoœæ dokumentów
nie jest z góry okreœlona, ale organizatorzy prosz¹ o nie mniej
ni¿ kilkanaœcie stron czytelnego rêkopisu lub wydruku
komputerowego. Przeœlij go poczt¹ lub jako link do bloga. Do
tekstu do³¹cz kwestionariusz i oœwiadczenie, które znajdziesz
na stronie internetowej: www.sgh.waw.pl/pamietnikibezrobotnych lub, jeœli zwrócisz siê do SGH z proœb¹, otrzymasz je poczt¹. Organizatorzy wyjaœni¹ wszelkie w¹tpliwoœci i
odpowiedz¹ na ka¿de Twoje pytanie dotycz¹ce konkursu
zadane drog¹ mailow¹, telefonicznie lub listownie.

Nie wiesz, od czego zacz¹æ? Opisz dok³adnie swoj¹ sytuacjê
i po³o¿enie rodziny w czasie, gdy doœwiadcza³eœ bezrobocia –
twoje starania, reakcje otoczenia, perspektywy. Zale¿y nam na
szczeroœci – dodaje Pan Piotr B³êdowski.
Organizatorzy gwarantuj¹ pe³n¹ anonimowoœæ, tak¿e w przypadku publikacji pamiêtnika. Nie przejmuj siê brakiem
umiejêtnoœci pisarskich – wa¿ne jest autentyzm, z jakim przedstawisz w³asne prze¿ycia i dzia³ania podejmowane po to, by
sytuacjê bezrobocia zmieniæ lub do niej siê przystosowaæ. Ka¿da informacja bêdzie wa¿na. Z jednostkowych losów i indywidualnych problemów organizatorzy zbuduj¹ portret osób bez
pracy. Wiedza o tym jest potrzebna instytucjom, które
chcia³yby dostosowaæ formy wsparcia dla Ciebie oraz osób
w podobnej sytuacji. Termin nadsy³ania prac: 31.12.2017 r.
oraz adres: Instytut Gospodarstwa Spo³ecznego SGH, ul.
Wiœniowa 41, 02-520 Warszawa
Przewidziano nastêpuj¹ce nagrody: I nagroda – 5000 z³, II
– 4000 z³, III – 3000 z³ oraz wyró¿nienia po 1500 z³.
O ostatecznym podziale nagród zadecyduje powo³ane przez
organizatorów Jury. Najciekawsze prace zostan¹
opublikowane w ca³oœci lub we fragmentach.
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