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Posiedzenie Rady Rynku Pracy
W numerze przeczytamy równie¿:
> Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy dot. cudzoziemców
> III miejsce Nowego S¹cza w rankingu Rzeczpospolitej
> 95-lecie Kongregacji Kupieckiej
> e-sk³adka - zmiany w ZUS
> Bezrobocie w Nowym S¹czu (listopad)
> Kronika gospodarcza
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SZANOWNI PAÑSTWO!
Oddajê w Pañstwa rêce kolejne wydanie S¹deckiego Rynku
Pracy, w którym znajd¹ Pañstwo bie¿¹ce informacje dotycz¹ce
funkcjonowania S¹deckiego Urzêdu Pracy. Prezentujemy równie¿ nasze aktualne dzia³ania, podejmowane inicjatywy oraz
programy wsparcia, które realizujemy.
W aktualnym numerze znajd¹ Pañstwo relacjê z XV posiedzenia
Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego S¹cza. Podczas posiedzenia, które wyj¹tkowo odby³o siê w Instytucie Kultury
Fizycznej Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej, podjête
zosta³y m.in. uchwa³y dotycz¹ce otwarcia nowych kierunków
kszta³cenia w PWSZ.
Biuletyn zawiera tak¿e obszerny artyku³ zwi¹zany ze zmianami
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
jakie maj¹ wejœæ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2018 dot.
zatrudniania cudzoziemców.

Dyrektor SUP, Leszek Langer

W NUMERZE m. in.:
W numerze zamieszczamy te¿ relacjê z 95-lecia S¹deckiej Kongregacji Kupieckiej, której g³ówne uroczystoœci mia³y miejsce
w nowos¹deckim Ratuszu.
Dowiemy siê równie¿ o zmianach jakie z dniem 1 stycznia 2018
r. wchodz¹ w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych zwi¹zanych
z op³acaniem obowi¹zkowych sk³adek.
W aktualnym wydaniu prezentujemy tak¿e najnowsz¹ statystykê bezrobocia, która jest bardzo istotna, gdy¿ przybli¿a
nam, jak wygl¹da sytuacja na lokalnym rynku pracy.

Zachêcam do lektury!
Leszek Langer
Dyrektor SUP
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 S¹deckiego
Rynku Pracy dostarczany jest partnerom i instytucjom
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Posiedzenie Rady Rynku Pracy
Pocz¹tkiem grudnia mia³o miejsce XV Plenarne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta
Nowego S¹cza. Spotkanie, które dziêki uprzejmoœci w³adz Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej, mia³o
miejsce w siedzibie Instytutu Kultury Fizycznej mieszcz¹cego siê przy ul. T. Koœciuszki 2 w Nowym S¹czu.

Kolejno g³os zabra³ Tomasz Szczepanek, zastêpca dyrektora
SUP, który krótko przybli¿y³ aktualn¹ sytuacjê na rynku pracy
w Nowym S¹czu. – Bezrobocie w Nowym S¹czu z koñcem
paŸdziernika br. by³o na rekordowo niskim poziomie. Tak
niskiego bezrobocia jeszcze nie notowaliœmy – na dzieñ 31
paŸdziernika zarejestrowanych osób bezrobotnych by³o 1937.
Stopa bezrobocia równie¿ pozostawa³a na bardzo niskim po-

ziomie – 4,2 p. proc. To bardzo ma³o, dla porównania: w Województwie Ma³opolskim wynosi³a ona 5,3 p. proc., a w Polsce
pozostawa³a na poziomie 6,6 p. proc. – referowa³ wicedyrektor.
Nastêpnie przybli¿y³ strukturê bezrobotnych – 58,6 procent
bezrobotnych to kobiety, 15 procent bezrobotnych pobiera
zasi³ek, najwiêcej osób zarejestrowanych – 27 procent,
posiada wykszta³cenie œrednie zawodowe i policealne, najwiêcej bezrobotnych – 20 procent pozostaje w rejestrach Urzêdu
pow. 24 miesiêcy – kontynuowa³.

Fot.: SUP

S

potkanie rozpocz¹³ Przewodnicz¹cy Rady, jednoczeœnie wiceprezydent Nowego S¹cza Wojciech Piech.
– Niezmiernie mi³o jest mi powitaæ cz³onków rady na XV
ju¿ posiedzeniu. Dziêkujê organizatorowi, Panu Leszkowi
Langerowi, dyrektorowi S¹deckiego Urzêdu Pracy oraz
gospodarzom tego piêknego obiektu: Rektorowi dr. Markowi
Reichelowi oraz dr. Tomaszowi Cisoniowi, dyrektorowi Instytutu, za mo¿liwoœæ spotkania siê tutaj – mówi³ wiceprezydent
Piech. – Dzisiejsze spotkanie, podobnie jak poprzednie, mam
nadziejê przebiegnie w sposób sprawny. W punktach dzisiejszych obrad znajdziemy m.in. wydan¹ przez S¹decki Urz¹d
Pracy opiniê nt. planowanego uruchomienia nowych kierunków w PWSZ, aktualn¹ sytuacjê na lokalnym rynku pracy
w Nowym S¹czu, czy punkt dotycz¹cy przesuniêæ w wydatkach dot. zadañ fakultatywnych S¹deckiego Urzêdu Pracy –
doda³.

Od lewej Tomasz Cisoñ, Marek Reichel,
Wojciech Piech, Leszek Langer, Tomasz Szczepanek
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Cz³onkowie Rady Rynku Pracy oraz pracownicy SUP

W analizie i opisie efektów kszta³cenia dla kierunku Dietetyka
znalaz³y siê informacje wskazuj¹ce na wspó³pracê Uczelni
z pracodawcami przy planowaniu programu studiów, co w du¿ej mierze zwiêkszy jakoœæ kszta³cenia studentów. – Uwa¿amy,
¿e warto wspó³pracê t¹ kontynuowaæ i jeszcze mocniej rozwijaæ
w trakcie realizacji studiów. Umo¿liwianie studentom wykorzystywania wiedzy w praktyce poprzez ci¹g³e i sukcesywne
rozwijanie wspó³pracy uczelni z przedsiêbiorcami, organizowanie wspólnych projektów, zachêcanie studentów do
odbywania d³ugich praktyk, sta¿ów organizowanych przez
firmy, udzia³u w konkursach itp. kilkakrotnie zwiêksz¹ szanse
studentów na szybsze odnalezienie siê na rynku pracy –
mówi³a Pacyna.
Rozwijanie kompetencji miêkkich studentów, to kolejny obszar,
który jest bardzo istotny z punktu widzenia potencjalnych pracodawców, jak i specyfiki zawodu dietetyka. Pomimo tego, ¿e
w programie znajduj¹ siê elementy takich zagadnieñ, z infor-

Po¿egnanie d³ugoletniego cz³onka Rady Rynku Pracy Pana Czes³awa
Krupy (w œrodku) z Izby Rzemios³a i Przedsiêbiorczoœci w Nowym Saczu

macji pozyskanych od pracodawców, osi¹gany poziom tych
kompetencji nie jest wystarczaj¹cy. Proponujemy rozwa¿yæ
zwiêkszenie iloœci dodatkowych ukierunkowanych na ten
aspekt zajêæ, jak i dostosowanie i urozmaicenie form przekazywania wiedzy tak, by stymulowa³y one dodatkowo rozwój
m.in. takich kompetencji jak komunikatywnoœæ, praca w grupie,
umiejêtnoœæ rozwi¹zywania problemów.
– Maj¹c na uwadze przytoczone powy¿ej i zawarte w Pañstwa
piœmie informacje mo¿na stwierdziæ, ¿e planowany kierunek
Dietetyka, pomimo aktualnego umiarkowanego zapotrzebowania rynku, wpisuje siê w obszar zawodów przysz³oœci,
które m.in. bêd¹ wymagaæ ci¹g³ego dokszta³cania siê i monitorowania najnowszych badañ i osi¹gniêæ medycznych.
Dlatego uwa¿amy, ¿e warto rozwa¿yæ zwiêkszenie nacisku na
zdobywanie przez absolwentów praktycznych kompetencji
jêzykowych, które w przysz³oœci umo¿liwi¹ im bie¿¹ce
œledzenie pojawiaj¹cych siê informacji czêsto w literaturze
anglojêzycznej, a co za tym idzie utrzymanie siê na rynku.
Nale¿y równie¿ uwzglêdniæ, ¿e zapotrzebowanie na
specjalistów w obszarze profilaktyki zdrowia odnotowywane
jest poza naszym lokalnym i krajowym rynkiem, co dla
przysz³ych absolwentów mo¿e siê wi¹zaæ z obs³ug¹ klientów
w innym jêzyku – mówi³a kierownik Danuta Pacyna.
Fot.: SUP

Fot.: SUP

Nastêpnie opiniê w sprawie opisu efektów kszta³cenia w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej w Nowym S¹czu dla
kierunków: Transport i logistyka na studiach pierwszego
stopnia o profilu praktycznym, Zarz¹dzanie na studiach
pierwszego stopnia oraz Dietetyka na studiach pierwszego
stopnia o profilu praktycznym zreferowa³a Pani Danuta
Pacyna, kierownik Dzia³u Us³ug Rynku Pracy w S¹deckim
Urzêdzie Pracy. – W analizach przeprowadzonych przez
pracowników S¹deckiego Urzêdu Pracy wziêto pod uwagê
m.in. takie czynniki jak: wystêpowanie danej specjalizacji w barometrze zawodów, osoby bezrobotne z danym wykszta³ceniem pozostaj¹ce w rejestrach Urzêdu, zainteresowanie pracodawców dot. chêci zatrudnienia osób z analizowanym
wykszta³ceniem – mówi³a Pani kierownik. W przedstawionych
przez Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Zawodow¹ w Nowym S¹czu
informacjach dotycz¹cych efektów kszta³cenia dla kierunku
Transport i logistyka widaæ dzia³ania podjête na rzecz dopasowania programu nauczania do oczekiwañ pracodawców.
Dalsza kontynuacja wspó³pracy Uczelni z pracodawcami na
etapie realizacji studiów oraz podejmowana dzia³ania z punktu
widzenia rynku pracy rokuje na pojawienie siê absolwentów
dopasowanych do wymogów pracodawców. – Jednoczeœnie
pragniemy uczuliæ, ¿e najczêœciej wskazywane braki równie¿
przez pracodawców w w/w bran¿y dotycz¹ kompetencji
miêkkich, dlatego uwa¿amy, ¿e w ramach studiów powinno
pojawiæ siê wiêcej miejsca, czasu, inicjatyw, które pozwol¹
studentom na ich rozwijanie. Dodatkowo rozwój bran¿y logistycznej w Polsce jest wynikiem dzia³añ firm miêdzynarodowych,
dlatego uwa¿amy, ¿e utrzymanie siê i rozwój w tej bran¿y
bêdzie warunkowany znajomoœci¹ jêzyków obcych –
kontynuowa³a.

Fot.: SUP
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G³osowanie nad uchwa³ami

Bazuj¹c na doœwiadczeniu ostatnich lat, zapotrzebowanie na
osoby, które ukoñczy³y kierunek Zarz¹dzanie lub Zarz¹dzenie
i Marketing, znacz¹co spad³. Aktualnie firmy poszukuj¹ osób
bardziej wyspecjalizowanych w konkretnych dziedzinach. Widoczne jest zapotrzebowanie na specjalistów ds. e-marketingu, zajmuj¹cych siê m.in. SEM (marketing w wyszukiwarkach), e-mail marketingiem czy social mediami. – Osoby, które
koñcz¹ kierunek Zarz¹dzanie musz¹ byæ gotowe do podjêcia
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Fot.: SUP

koñcz¹ kierunek Zarz¹dzanie musz¹ byæ gotowe do podjêcia
pracy, która bêdzie wymagaæ wykorzystywania nabytych przez
nich kwalifikacji i umiejêtnoœci, niemniej jednak nie bêdzie
wprost zwi¹zana z Zarz¹dzaniem. Jak wynika z przeprowadzonej powy¿ej analizy wp³ywaj¹cych ofert pracy do S¹deckiego Urzêdu Pracy, pracodawcy poszukuj¹cy osób o takich
kwalifikacjach, najczêœciej zg³aszaj¹ oferty na pracowników
biurowych lub innych pokrewnych – zaznaczy³a Pani kierownik.

PWSZ mo¿e pochwaliæ siê najnowoczeœniejszym sprzêtem

Zwiedzanie Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ

Na zakoñczenie ostatniego w tym roku posiedzenia, dyrektor
Leszek Langer ¿yczy³ w imieniu w³asnym oraz prezydenta
Ryszarda Nowaka Weso³ych Œwi¹t oraz Szczêœliwego Nowego Roku.
Po zakoñczeniu obrad XV Plenarnej Rady Rynku Pracy, Dyre-

ktor Instytutu Kultury Fizycznej, dr Tomasz Cisoñ oprowadzi³
wszystkich cz³onków Rady oraz pracowników S¹deckiego
Urzêdu Pracy po obiektach instytutu prezentuj¹c zaplecze
techniczne kompleksu, który przy wspó³finansowaniu Unii
Europejskiej zosta³ oddany do u¿ytku w 2012 roku. W sk³ad
Instytutu wchodz¹: budynek dydaktyczny z nowoczesnymi
pracowniami naukowymi: anatomii, antropologii, fizjologii i biochemii (laboratorium hipoksji, komora termoklimatyczna),
biomechaniki, odnowy biologicznej, krioterapii, kinezyterapii,
fizykoterapii, hydroterapii, masa¿u, terapii manualnej,
diagnostyki wad postawy oraz psychologii sportu. Poza tym
w sk³ad kompleksu wchodz¹ nowoczesne obiekty sportowe:
pe³nowymiarowa hala sportowa z tunelem lekkoatletycznym
i sal¹ fitness, hala gimnastyczna z si³owni¹, kryta p³ywalnia,
wielofunkcyjne boiska zewnêtrzne, pe³nowymiarowe boisko
pi³karskie ze sztuczn¹ traw¹ oraz stadion lekkoatletyczny wraz
z zapleczem.

95-lecie Kongregacji Kupieckiej
8 grudnia Kongregacja Kupiecka obchodzi³a 95-lecie powstania. G³ówne obchody mia³y miejsce w Bazylice œw. Ma³gorzaty oraz w Ratuszu. Na uroczystoœciach obecni byli licznie zgromadzeni goœcie z prezydentem Ryszardem Nowakiem na czele. S¹decki Urz¹d Pracy reprezentowa³ dyrektor Leszek Langer.

Prezes Kongregacji Kupieckiej Zrzeszenia Handlu i Us³ug,
Józef Pyzik podkreœli³, ¿e od powstania w 1292 roku a¿ do XVII
wieku, kupcy odgrywali w Nowym S¹czu znacz¹c¹ rolê.
– Przed koñcem XVI wieku na S¹decczyŸnie odnotowano 50
specjalnoœci rzemieœlniczych i kupieckich, a 22 kamienice
skupione wokó³ s¹deckiego rynku nale¿a³y do s¹deckich
kupców – wylicza³ Józef Pyzik.
Prezydent wrêczy³ prezesowi Pyzikowi list gratulacyjny i sym-

boliczn¹ pami¹tkê z okazji jubileuszu. Spotkanie by³o okazj¹
do wyk³adu na temat przedsiêbiorczoœci, który wyg³osi³ prezes
firmy Fakro Ryszard Florek oraz odznaczeñ i gratulacji dla
zas³u¿onych cz³onków Kongregacji. Okolicznoœciowe ¿yczenia oraz kwiaty z³o¿y³ na rêce prezesa Pyzika równie¿ Leszek
Langer, dyrektor S¹deckiego Urzêdu Pracy.
Fot.: SUP

– Cieszê siê, ¿e mogê z pañstwem byæ i goœciæ was w s¹deckim ratuszu – powiedzia³ prezydent Ryszard Nowak. – Cieszy
mnie dzisiaj, ¿e po tych 15 latach wspólnej pracy i wspó³pracy
jest inna atmosfera, lepsza atmosfera, dobra atmosfera.
Widaæ, ¿e zmienia siê s¹deckie kupiectwo, które zmieni³o
rynek. To jest wa¿ne i wiem, ¿e jest to te¿ zas³uga pana
prezesa Józefa Pyzika i przede wszystkim was, kupców i restauratorów – gratulowa³ prezydent.

Przemawia Leszek Langer dyrektor S¹deckiego Urzêdu Pracy
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Kronika Gospodarcza
Pó³ miliona z³otych od firmy Wiœniowski
na ratowanie ¿ycia dzieci
We wrzeœniu br. firma Wiœniowski ruszy³a z akcj¹ „Razem ratujmy ma³e serduszka”. Jej celem by³o zebranie funduszy na
specjalistyczny sprzêt do ratowania ¿ycia ma³ych pacjentów
Kliniki Kardiochirurgii Dzieciêcej w Krakowie. Do akcji do³¹czy³o
155 partnerów handlowych z ca³ej Polski. Razem przekazali
klinice pó³ miliona z³otych!

AKTUALNOŒCI GOSPODARCZE
osi¹gniêcia na rzecz rozwoju gospodarczego Ma³opolski, promocjê innowacyjnoœci i wysokie standardy w biznesie. Nagrodê
„Ma³opolski D¹b” dla firmy Dako odebra³ osobiœcie podczas gali
Prezes Jerzy Studziñski. Statuetka jest symbolem historii,
doœwiadczenia oraz m¹droœci i rozwagi, które pozwalaj¹
nagrodzonym rozwijaæ siê mimo trudnych warunków rynkowych.

“W³¹cz myœlenie. Postaw na
Przedsiêbiorczoœæ!”
Na prze³omie marca i kwietnia 2018 roku firma Fakro bêdzie
goœciæ uczestników VI edycji projektu „W³¹cz myœlenie. Postaw
na Przedsiêbiorczoœæ!” organizowanym przez w³adze miasta
Nowego S¹cza w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym
w Nowym S¹czu. Zarówno firma Fakro, jak i powo³ana przez
Prezesa Ryszarda Florka, Fundacja Pomyœl o Przysz³oœci od
pocz¹tku anga¿uje siê w ten projekt. Wzorem lat ubieg³ych
m³odzie¿ uczêszczaj¹ca do szkó³ ponadgimnazjalnych z Nowego S¹cza i powiatu nowos¹deckiego, bêdzie goœciæ w siedzibie firmy. Celem projektu „W³¹cz myœlenie. Postaw na
Przedsiêbiorczoœæ!” jest kszta³towanie aktywnej, przedsiêbiorczej i odpowiedzialnej postawy wœród m³odzie¿y,
popularyzacja wiedzy ekonomicznej oraz promocja lokalnych
zasobów i wyró¿ników S¹decczyzny w obszarze przedsiêbiorczoœci.

5 grudnia, przeddzieñ miko³ajek, to dla pacjentów oraz lekarzy
Kliniki Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego
w Krakowie dzieñ prawdziwie œwi¹tecznych prezentów. Tego
dnia w progach szpitalnej biblioteki zagoœcili specjalni goœcie
– Krystyna Baran, prezes firmy Wiœniowski oraz przedstawiciele wspó³pracuj¹cych z mark¹ przedsiêbiorstw. Wszystko za
spraw¹ podsumowania trwaj¹cej od wrzeœnia akcji „Razem
ratujmy ma³e serduszka”, która za cel obra³a sobie zebranie
funduszy na zakup specjalistycznego sprzêtu do ratowania
¿ycia dzieci. Sprzêtu, bez którego przeprowadzanie skomplikowanych operacji na niemowlêcych i dzieciêcych serduszkach
nie by³oby mo¿liwe.

Newag z umow¹ na 62,66 mln z³ netto
Newag ma umowê we W³oszech za ok. 14,89 mln euro netto,
czyli 62,66 mln z³ netto - poda³a spó³ka w komunikacie. Na
podstawie umowy Newag wyprodukuje cztery pojazdy typu
Vulcano dla w³oskiego przewoŸnika Ferrovia Circumetnea.
Zamawiaj¹cy zastrzeg³, ¿e obecnie jest w trakcie procesu
uzyskiwania finansowania na realizacjê zamówienia.

S¹decka firma partnerem FC Girondins de
Bordeaux
Firma Wiœniowski zosta³a oficjalnym partnerem francuskiego
klubu pi³karskiego FC Girondins de Bordeaux. Kontrakt to efekt
wsparcia rozwoju sieci dystrybucji na rynku francuskim i krok do
popularyzacji marki w tym regionie Europy. 6 grudnia br. w malowniczym Bordeaux zawarta zosta³a umowa sponsorska.
Podpisy pod ni¹ z³o¿yli: Andrzej Wiœniowski – w³aœciciel marki
Wiœniowski oraz Stéphane Martin – prezes klubu FC Girondins
de Bordeaux. Wspó³praca obowi¹zywa³a bêdzie do koñca
sezonu 2018/2019, czyli do czerwca 2019. Logotyp polskiego
producenta widoczny bêdzie miêdzy innymi na lewym rêkawie
na koszulkach zawodników, na bandach podczas meczów na
stadionie MATMUT Atlantique czy w klubowych obiektach
treningowych Le Haillan. Dziêki statusowi oficjalnego partnera
klubu marka Wiœniowski zyska³a wy³¹cznoœæ bran¿ow¹ wœród
sponsorów tego francuskiego klubu.

S¹deckie Wodoci¹gi og³aszaj¹ abolicjê
Dako z nagrod¹ „Ma³opolski D¹b 2017”!
Fina³owa gala Nagród Ma³opolskiego Zwi¹zku Pracodawców
Lewiatan „Ma³opolski D¹b”, która odby³a siê 1 grudnia w Urzêdzie Miasta w Krakowie za nami. Nagrody i wyró¿nienia
przyznano w dwóch kategoriach – „Przedsiêbiorcy” oraz
„Instytucje, organizacje, osobowoœæ ¿ycia publicznego”. Wœród
nagrodzonych znalaz³a siê firma Dako, która zosta³a
nagrodzona w kategorii „Du¿e Przedsiêbiorstwa”, za wybitne

Kto bez umowy, poza licznikiem albo w inny nielegalny sposób,
bez ponoszenia op³at korzysta z wody S¹deckich Wodoci¹gów
lub sieci kanalizacyjnej mo¿e do koñca roku liczyæ na abolicjê.
W stosunku do odbiorców, którzy do 29 grudnia 2017 r. (pi¹tek)
dobrowolnie zg³osz¹ fakt nielegalnego poboru wody lub zrzutu
œcieków i podpisz¹ umowê z przedsiêbiorstwem, S¹deckie
Wodoci¹gi nie bêd¹ zg³aszaæ wniosków o ukaranie.
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Nowy S¹cz trzeci w rankingu Rzeczpospolitej!
Miasto Nowy S¹cz zajê³o trzecie miejsce w Polsce w kategorii miast na prawach powiatu. Ranking
samorz¹dów organizuje dziennik "Rzeczpospolita". Og³oszenie wyników i wrêczenie nagród odby³o siê
23 listopada w Jarocinie. To sukces, którego znaczenie trudno przeceniæ.
– Ten wynik œwiadczy o tym, ¿e Nowy S¹cz jest miastem
dobrze zarz¹dzanym, ¿e dba o swoich mieszkañców i z roku na
rok stawia sobie wy¿sze cele, które realizuje – tak komentuje
wyniki prezydent Ryszard Nowak. Nowy S¹cz wyprzedzi³
du¿o wiêksze miasta, takie jak Opole, £ódŸ, Gliwice czy
Rzeszów. W ubieg³ym roku Nowy S¹cz by³ w rankingu
"Rzeczpospolitej" dziewi¹ty. W tym roku nasze miasto
wyprzedzi³y tylko Poznañ i Bielsko-Bia³a.

– To dba³oœæ o jakoœæ ulic i chodników, oœwietlenia, zieleni
miejskiej, ³adu i porz¹dku. Nie szczêdziliœmy na te dzia³ania si³
ani œrodków. Mogliœmy tak¿e liczyæ na wsparcie mieszkañców.
S¹deczanie mieli szansê na realizacje swoich pomys³ów
inwestycyjnych w ramach Bud¿etu Obywatelskiego –
podkreœla Ryszard Nowak.

“

– W rankingu wyró¿niliœmy te samorz¹dy, które najlepiej dbaj¹
o kondycjê finansow¹, podnosz¹ jakoœæ œwiadczonych przez
siebie us³ug publicznych, w jak najwiêkszym stopniu
wspó³pracuj¹ z mieszkañcami i organizacjami pozarz¹dowymi
oraz wspieraj¹ przedsiêbiorczoœæ – informuj¹ organizatorzy
rankingu.

Nagrodê odebra³a Ma³gorzata Grybel, kierownik kancelarii UMNS

“

W imieniu w³adz miasta nagrodê odebra³a kierownik kancelarii
Urzêdu Miasta Nowego S¹cza Ma³gorzata Grybel. Ranking
Samorz¹dów "Rzeczpospolitej" jest najbardziej
rozpoznawalnym rankingiem w Polsce. Jego niew¹tpliw¹
zalet¹ i przewag¹ nad konkurencj¹ jest bazowanie na twardych
i obiektywnych danych. Organizatorzy w ostatnim rankingu
wziêli pod uwagê funkcjonowanie samorz¹dów w roku 2016.

Ten wynik œwiadczy o tym, ¿e Nowy S¹cz
jest miastem dobrze zarz¹dzanym, ¿e dba
o swoich mieszkañców i z roku na rok stawia
sobie wy¿sze cele, które realizuje
- Ryszard Nowak, prezydent Nowego S¹cza

Wiele czynników wp³ynê³o na sukces Nowego S¹cza!

Przyznaj¹c Nowemu S¹czowi miejsce na podium
organizatorzy wziêli pod uwagê miêdzy innymi pod uwagê
inwestycjê stulecia, jak¹ by³a modernizacja sieci wodnoœciekowej o wartoœci ponad 300 mln z³otych. Dziêki tej
inwestycji 98 proc. mieszkañców miasta ma dostêp do sieci
wod-kan.
Warto wspomnieæ tak¿e o programie wymiany pieców na
nowe, spe³niaj¹ce wymogi ekologiczne w ramach programu
KAWKA, który w³aœnie w 2016 roku nabra³ rozpêdu. Wielkie
projekty robi¹ wra¿enie, ale prezydent Nowego S¹cza Ryszard
Nowak akcentuje równoczeœnie wagê codziennych, bie¿¹cych
dzia³añ.

Zasady rankingu
Zasady i metodologiê Rankingu Samorz¹dów ustala jego
kapitu³a, której przewodnicz¹cym jest by³y premier Jerzy
Buzek. Ocenie podlegaj¹ wskaŸniki wynikaj¹ce ze
sprawozdañ bud¿etowych oraz dane podane przez
samorz¹dy.
Zestawienie najlepszych samorz¹dów
przygotowywane jest w podziale na trzy g³ówne kategorie:
miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie
oraz gminy wiejskie.
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AKTUALNOŒCI

Œrodki finansowe na uruchomienie
w³asnej dzia³alnoœci
Masz pomys³ na w³asn¹ firmê i wci¹¿ nie mo¿esz znaleŸæ œrodków na jej uruchomienie? Nowy
Ma³opolski Przedsiêbiorca ma w³aœnie dla Ciebie œrodki ju¿ od 10.000,00 z³ do 50.000,00 z³ na zrealizowanie marzenia o w³asnej dzia³alnoœci!
W ramach Funduszu Po¿yczkowego „Nowy Ma³opolski Przedsiêbiorca” (FP NMP) s¹ udzielane mikropo¿yczki preferencyjnie oprocentowane dla osób fizycznych zamierzaj¹cych
rozpocz¹æ prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej, której
siedziba znajdowaæ siê bêdzie na terenie województwa
ma³opolskiego. Ubiegaæ o po¿yczkê mo¿e siê ka¿dy. Nabór
wniosków po¿yczkowych odbywa siê w sposób ci¹g³y. Punkty
Naborów Wniosków zlokalizowane s¹ na terenie woj.
ma³opolskiego w miejscowoœciach: Sucha Beskidzka,
Chrzanów, Kraków, Nowy S¹cz.

musi byæ zabezpieczona - szczegó³y w regulaminie dostêpnym
na stronie FP MNP Œrodki po¿yczkowe mog¹ byæ przeznaczone na cele: inwestycyjny, obrotowy, inwestycyjno obrotowy. FP NMP gwarantuje bezp³atn¹ pomoc w wype³nianiu
wniosku o po¿yczkê!

Oprocentowanie po¿yczki 1,00 % w skali roku. Minimalna wartoœæ po¿yczki nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 10 000,00 z³, a maksymalna wartoœæ nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 50 000,00 z³.
Maksymalny okres sp³aty po¿yczki wynosi 60 m-cy z mo¿liwoœci¹ 12 miesiêcy karencji na sp³atê kapita³u. Po¿yczka

Fundusz Po¿yczkowy „Nowy Ma³opolski Przedsiêbiorca”
powsta³ ze œrodków pozyskanych z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego oraz Bud¿etu Pañstwa w ramach Priorytetu VI
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Dzia³anie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiêbiorczoœci i samozatrudnienia”.

Szczegó³y w ramach projektu „Nowy Ma³opolski
Przedsiêbiorca” znajduj¹ siê na stronie internetowej:
www.nowy-malopolski-przedsiebiorca.pl.

ANALIZY, STATYSTYKI
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Bezrobocie nadal w dó³

Jak czytamy w raporcie przes³anym do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 6 grudnia 2017 r. wykonanym przez pracowników S¹deckiego Urzêdu
Pracy, bezrobocie w Nowym S¹czu w miesi¹cu listopadzie nieznacznie zmala³o. To
wyj¹tkowa sytuacja, gdy¿ po wakacjach, zwi¹zanych z pracami sezonowymi
bezrobocie zwykle ros³o. WskaŸnik osób bezrobotnych zarejestrowanych w Nowym
S¹czu na koniec listopada wyniós³ dok³adnie 1928 osób. To o 9 osób mniej ni¿ miesi¹c
wczeœniej. W zestawieniu rok do roku, iloœæ bezrobotnych zmniejszy³a o 960 osób.
Patrz¹c jednak na statystyki lat poprzednich, mo¿na za³o¿yæ, ¿e kolejne miesi¹ce
mog¹ jednak przynieœæ minimalny wzrost bezrobotnych.

ZAREJESTROWANI

kobiet w strukturze bezrobotnych minimalnie spad³. Kobiety

Zdecydowana wiêkszoœæ zarejestrowanych w SUP to bez-

stanowi¹ wiêkszy odsetek zarejestrowanych oraz wiêcej z nich

robotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zaliczamy do nich

pobiera zasi³ek dla bezrobotnych. Kobiet jest równie¿ wiêcej

miêdzy innymi osoby do 30. i powy¿ej 50. roku ¿ycia, nie-

wœród osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy (59,2 proc.).

pe³nosprawne i d³ugotrwale bezrobotne. WskaŸnik bezro-

Szczególnie niepokoj¹ca jest statystyka d³ugotrwale

botnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy minimalnie (o

bezrobotnych. Tu kobiety stanowi¹ 61,1 proc. zarejestrowa-

0,1p. proc) spad³ i wynosi 86,2 procent wszystkich zareje-

nych. Wsparcie w programach aktywizacji zawodowej bêdzie

strowanych. Najwiêkszy udzia³ w strukturze bezrobotnych

wiêc w pierwszej kolejnoœci kierowane do tej grupy

stanowi¹ d³ugotrwale bezrobotni, czyli pozostaj¹cy w rejestrze

bezrobotnych.

Urzêdu Pracy ³¹cznie przez okres ponad 12 miesiêcy w okresie
ostatnich 2 lat. Udzia³ tej grupy wynosi obecnie 48,8 proc. i jest to
g³ówny powód, dla którego osoby te aktywizowane s¹ w pierwszej kolejnoœci.
Wzros³a zarejestrowana iloœæ osób powy¿ej 50. roku ¿ycia i niepe³nosprawnych. W listopadzie by³y to 753 osoby. Bezrobotni
w tej kategorii aktywizowani s¹ m.in. w ramach realizowanego
przez SUP projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i wiêcej
pozostaj¹cych bez pracy w Mieœcie Nowym S¹czu (III)”. W grupie osób do 30. roku ¿ycia zaobserwowano niewielki wzrost
udzia³u osób bezrobotnych. Urz¹d przygotowa³ dla nich miêdzy

PODJÊCIA PRACY

innymi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

W listopadzie pracê podjê³o 190 osób bezrobotnych (w paŸ-

Rozwój projekt „Aktywizacja osób m³odych pozostaj¹cych bez

dzierniku – 249). Zdecydowana wiêkszoœæ to podjêcia pracy

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

niesubsydiowanej, czyli bez wsparcia œrodków bêd¹cych

przewidziano nastêpuj¹ce formy wsparcia: sta¿e – dla 143

w dyspozycji Urzêdu. Ponadto 61 osób straci³o status bezrobo-

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

tnego w zwi¹zku z niepotwierdzeniem gotowoœci do podjêcia

podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej – 56 osób, bony na

pracy (najczêœciej oznacza to niezg³oszenie siê do doradcy

zasiedlenie – 50 osób, prace interwencyjne – 16 osób.

klienta w wyznaczonym terminie), a kolejnych 30 osób dobrowolnie zrezygnowa³o ze statusu bezrobotnego. 5 osób osi¹g-

KOBIETY
Kobiety stanowi¹ 58,1 proc. zarejestrowanych ogó³em. Udzia³

nê³o wiek emerytalny.
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wykonaæ obydwie strony, zarówno bezrobotny, jak i Urz¹d. IPD
przygotowuj¹ doradcy klienta.
Wzrós³ odsetek osób uprawnionych do zasi³ku dla
bezrobotnych. W koñcu listopada prawo do tego œwiadczenia

1921 osób zarejestrowanych w SUP ma ustalony profil pomocy.

mia³o 15,2 proc. ogó³u zarejestrowanych; w poprzednim

Ka¿demu bezrobotnemu przypisany zostaje jeden z trzech

miesi¹cu 14,9. Przypomnijmy: ¿eby uzyskaæ prawo zasi³ku

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

trzeba (w najwiêkszym uproszczeniu) przepracowaæ minimum

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

12 miesiêcy w ci¹gu osiemnastu poprzedzaj¹cych datê

korzystaæ z wiêkszoœci form wsparcia; do III, gdzie wsparcie ma

rejestracji i osi¹gaæ w tym czasie co najmniej minimalne

charakter specjalistyczny, np. w postaci Programu Aktywizacja i

wynagrodzenie za pracê. Charakterystyka wspó³czesnego

Integracja czy udzia³u w programie specjalnym.

rynku pracy nie pozwala w wielu wypadkach na osi¹gniêcie

“

tego kryterium.

Wzrós³ odsetek osób uprawnionych
do zasi³ku dla bezrobotnych. W koñcu
listopada prawo do tego œwiadczenia mia³o
15,2 proc. ogó³u zarejestrowanych;
w poprzednim miesi¹cu 14,9.

Wiêkszoœæ bezrobotnych w SUP, 1299 osób, ma ustalony II
profil pomocy. Niemal co trzeci bezrobotny to osoba oddalona
od rynku pracy zaliczana do III profilu wsparcia (573 osób).
Bezrobotnych wymagaj¹cych minimalnego wsparcia jest
zaledwie 49 osób.

STOPA BEZROBOCIA W NOWYM S¥CZU
4,2 proc. – tyle wynios³a stopa bezrobocia rejestrowanego
w Nowym S¹czu w koñcu paŸdziernika 2017 r. Oznacza to, ¿e
w stosunku do poprzedniego miesi¹ca spad³a o 0,2%. W ujêciu
rocznym zanotowano wyraŸny spadek; w analogicznym
okresie ubieg³ego roku stopa bezrobocia w naszym mieœcie

PRACODAWCY

by³a o 2,1 punktu procentowego wy¿sza.

W listopadzie pracodawcy z³o¿yli w SUP 197 ofert pracy i aktywizacji zawodowej. To o 112 mniej ni¿ w paŸdzierniku (309

Spadek stopy bezrobocia w paŸdzierniku nast¹pi³ we wszyst-

ofert). W dniu przygotowywania materia³u, tj. 19 grudnia,

kich powiatach subregionu nowos¹deckiego, obejmuj¹cego

pracodawcy oferowali na stronie internetowej S¹deckiego

trzy powiaty ziemskie i wynosi³: nowos¹decki – 8,5 p. proc.

Urzêdu Pracy 85 wolnych miejsc zatrudnienia. Wiêkszoœæ ofert

spadek o 0,2 %, gorlicki – 6,4 p. proc., spadek o 0,2 % i li-

zwi¹zana by³a z transportem i logistyk¹, produkcj¹ i us³ugami

manowski – 8,4 p. proc., spadek o 0,4 %.

oraz handlem. Pracodawcy oferowali przewa¿nie pojedyncze
miejsca pracy, rzadko by³o ich kilka.

Pod wzglêdem poziomu bezrobocia rejestrowanego miasto

Stale poszukiwani s¹ kierowcy ci¹gników siod³owych. O¿y-

s¹deckim. Ró¿nica pomiêdzy Nowym S¹czem, a pozosta³ymi

wienie widaæ w handlu, pracodawcy poszukuj¹ sprzedawców,

powiatami siêga kilku punktów procentowych.

Nowy S¹cz jest nieprzerwanie liderem w podregionie nowo-

przedstawicieli handlowych i kierowników sklepów. Czêœæ
z tych ofert dotyczy zorganizowania sta¿u.

Stopa bezrobocia w Nowym S¹czu jest ni¿sza w porównaniu do
Ma³opolski (5,3 proc.) i kraju (6,6 proc.). Porównywalny z No-

Poszukiwani byli tak¿e m.in. krawcy, stolarze i pracownicy

wym S¹czem pod wzglêdem potencja³u demograficznego

gastronomii. Zdecydowana wiêkszoœæ ofert zaczyna³a siê od

i gospodarczego Tarnów stopê bezrobocia na poziomie 5,7%.

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 listopadzie przygotowano indywidualne plany dzia³ania
(IPD) dla 282 bezrobotnych. Niemal wszyscy bezrobotni
zarejestrowani w SUP realizuj¹ Indywidualny Plan Dzia³ania.
IPD to nic innego jak nakreœlenie œcie¿ki powrotu osoby
bezrobotnej na rynek pracy i zawiera listê czynnoœci, które maj¹

ANALIZY, STATYSTYKI
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BEZROBOCIE W UE
PaŸdziernik 2017 r. przyniós³ dalsz¹ poprawê sytuacji na
europejskim rynku pracy. Podobnie jak w poprzednich mieNajni¿sze bezrobocie rejestrowane w Ma³opolsce tradycyjnie

si¹cach Polska znajduje siê w czo³ówce zestawienia.

zanotowano w Krakowie – w listopadzie wynios³o 2,8 proc.
Stopa bezrobocia w strefie euro w paŸdzierniku wynios³a 8,8
G³ówny Urz¹d Statystyczny oblicza stopê bezrobocia jako
procentowy udzia³ liczby bezrobotnych

proc. wobec 8,9 proc. we wrzeœniu. Odczyt, który nieco

w liczbie cywilnej

zaskoczy³ analityków (konsensus zak³ada³ brak spadku), jest

ludnoœci aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek

najni¿szy od ponad 8 lat (od stycznia 2009 r.). Dla porównania,

bud¿etowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie obrony

dwanaœcie miesiêcy temu stopa bezrobocia w strefie euro

narodowej i bezpieczeñstwa publicznego.

wynosi³a 9,8 proc.

BEZROBOCIE W POLSCE – 6,6 p. proc.

proc. wobec 7,5 proc. we wrzeœniu tego roku i 8.3 proc. w paŸ-

6,6 procent - tyle wynios³a stopa bezrobocia rejestrowanego

dzierniku 2016 r. Po raz ostatni tak dobry wynik Eurostat

w paŸdzierniku - poda³o Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki

odnotowa³ w listopadzie 2008 r.

W ca³ej UE stopa bezrobocia wynios³a w paŸdzierniku 7,4

Spo³ecznej. Resort rodziny, pracy i polityki spo³ecznej poinformowa³, ¿e zesz³y miesi¹c by³ kolejnym, kiedy w Polsce spad³o

W liczbach bezwzglêdnych dane o bezrobociu kszta³towa³y siê

bezrobocie. Z najnowszych danych wynika, ¿e stopa bez-

nastêpuj¹co: w UE Eurostat naliczy³ 18,243 mln bezrobotnych,

robocia rejestrowanego w paŸdzierniku wynios³a 6,6 proc.

z czego 14,344 mln zamieszkiwa³o pañstwa strefy euro. W po-

Oznacza to spadek o 0,2 pkt. proc. w porównaniu do wrzeœnia.

równaniu z wrzeœniem, liczba bezrobotnych w UE spad³a o 111

W analogicznym okresie ubieg³ego roku (wrzesieñ 2016 –

dziernikiem ubieg³ego roku, w Unii uby³o 2,074 mln bez-

paŸdziernik 2016) mia³ miejsce spadek bezrobocia o 0,1 pkt

robotnych (1,473 mln w strefie euro).

tys. (w strefie euro o 88 tys.). Z kolei w porównaniu z paŸ-

proc., z poziomu 8,3 proc. do poziomu 8,2 proc. Zatem stopa
bezrobocia w paŸdzierniku br. by³a o 1,6 pkt proc. ni¿sza ni¿

Statystyki bezrobocia publikowane przez Eurostat pochodz¹

rok temu.

z badañ ankietowych zgodnych z metodyk¹ Miêdzynarodowej

– Mamy kolejne dobre dane dotycz¹ce bezrobocia w paŸ-

EL) za bezrobotnego uznaje siê osobê niemaj¹c¹ pracy,

dzierniku – poinformowa³a El¿bieta Rafalska, szefowa

gotow¹ j¹ podj¹æ w ci¹gu dwóch tygodni i aktywnie jej po-

resortu rodziny pracy i polityki spo³ecznej. – Liczê na to, ¿e

szukuj¹c¹ w ci¹gu ostatnich czterech tygodni.

Organizacji Pracy. W badaniach aktywnoœci zawodowej (BA-

w 2018 roku liczba bezrobotnych spadnie poni¿ej 1 miliona –
doda³a.

Stopa bezrobocia w procentach na koniec wrzeœnia w poszczególnych krajach Unii Europejskiej: Czechy (2,7); Malta
(3,5); Niemcy (3,6); Wêgry (4,1); Wielka Brytania (4,2);
Holandia (4,5); Polska (4,6); Rumunia (4,9);

Austria (5,4);

Dania (5,6); Luksemburg (5,7); Estonia (5,8); Irlandia (6,1);
Bu³garia (6,1); S³owenia (6,2); Szwecja (6,4); Belgia (6,9);
S³owacja (7); £otwa (8,2); Portugalia (8,5); Finlandia (8,7);
Francja (9,4); Cypr (10,2); Chorwacja (10,5); W³ochy (11,1);
Hiszpania (16,7); Grecja (20,6).
W Stanach Zjednoczonych w paŸdzierniku bezrobocie spad³o
w stosunku do wrzeœnia i wynios³o 4,1 proc., zmiana o 0,1 proc.
W Turcji bezrobocie w sierpniu wynosi³o 10,9 proc., a w Japonii
by³o na niezmienionym poziomie od czterech m-cy - 2,8 proc.
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KURSY, SZKOLENIA

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2018 roku
Funkcjonowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) regulowane jest przepisami ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 14
maja 2014 r. w sprawie przyznawania œrodków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. KFS stanowi
wydzielon¹ czêœæ Funduszu Pracy i jest przeznaczony na wsparcie pracodawców inwestuj¹cych w kszta³cenie ustawiczne pracowników i swoje w³asne.

P

riorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej
(kwota dla wszystkich województw w 2018 r. wynosi: 84
078 400 z³):

1. Wsparcie kszta³cenia ustawicznego w zidentyfikowanych
w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
2. Wsparcie kszta³cenia ustawicznego w zwi¹zku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzêdzi pracy;
3. Wsparcie kszta³cenia ustawicznego osób, które mog¹
udokumentowaæ wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
a którym nie przys³uguje prawo do emerytury pomostowej.
Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS
(kwota dla wszystkich województw w 2018 r. wynosi: 21 019
600 z³):
1. Wsparcie zawodowego kszta³cenia ustawicznego w zdefiniowanych w danym powiecie lub województwie zawodach
deficytowych;
2. Wsparcie kszta³cenia ustawicznego osób po 45 roku ¿ycia.
O œrodki z KFS mo¿e wyst¹piæ ka¿dy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli
podmiot zatrudniaj¹cy pracowników na podstawie umowy
o pracê. Nie jest pracodawc¹ podmiot prowadz¹cy dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ i niezatrudniaj¹cy pracowników w ramach
umowy o pracê, wspó³pracuj¹cy wy³¹cznie ze wspó³ma³¿onkiem, zatrudniaj¹cy osoby na podstawie umowy o dzie³o.
Pracodawca mo¿e otrzymaæ œrodki KFS na sfinansowanie
kszta³cenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokoœci:
• 80% kosztów kszta³cenia ustawicznego, ale nie wiêcej ni¿ do
wysokoœci 300% przeciêtnego wynagrodzenia w danym roku
na jednego uczestnika,
• 100% kosztów kszta³cenia ustawicznego – w przypadku mi-

kroprzedsiêbiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie wiêcej
ni¿ do wysokoœci 300% przeciêtnego wynagrodzenia w danym
roku na jednego uczestnika.
Œrodki KFS pracodawca mo¿e przeznaczyæ na:
1. Doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które mo¿na bêdzie zaspokoiæ dziêki œrodkom KFS,
2. Kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy, w których
wezm¹ udzia³ pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego
zgod¹,
3. Badania lekarskie i psychologiczne, jeœli oka¿¹ siê niezbêdne,
4. Ubezpieczenia od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków
w zwi¹zku z udzia³em w kszta³ceniu ustawicznym.
Pracodawca musi z³o¿yæ wniosek o przyznanie œrodków z KFS
na kszta³cenie ustawiczne do powiatowego urzêdu pracy
w³aœciwego ze wzglêdu na siedzibê pracodawcy albo miejsce
prowadzenia dzia³alnoœci, zgodnie z terminami naboru
okreœlonymi przez PUP.
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Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Z

dniem 1 stycznia 2018 roku wchodz¹ w ¿ycie nowe za-

sady zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Nowe

Fot.: SUP

Ju¿ od 2010 roku S¹decki Urz¹d Pracy realizuje zadania zwi¹zanych z rejestracj¹
oœwiadczeñ o chêci zatrudnienia cudzoziemców. W samym 2017 roku, do chwili
obecnej S¹decki Urz¹d Pracy zarejestrowa³ 27878 oœwiadczeñ. W zwi¹zku ze
zmianami wprowadzonymi nowelizacj¹ ustawy o promocji zatrudnienia pragniemy
przybli¿yæ najwa¿niejsze za³o¿enia projektowanych rozwi¹zañ.

przepisy dotyczyæ bêd¹ nie tylko pracodawców, ale

tak¿e pracowników zza granicy, którzy chc¹ zatrudniæ siê w naszym kraju. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e zmiany te nie obejmuj¹
obywateli pañstw UE, EOG i Szwajcarii, którzy posiadaj¹
swobodny dostêp do polskiego rynku pracy.
Aby cudzoziemiec móg³ legalnie pracowaæ w Polsce musi:
• posiadaæ dokument dopuszczaj¹cy go do polskiego rynku
pracy, np. zezwolenie na pracê lub oœwiadczenie o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcom (ewentualnie byæ zwolnionym na podstawie szczególnych przepisów);
• przebywaæ legalnie na terytorium Polski, a podstawa pobytu
musi uprawniaæ do wykonywania pracy (np. odpowiednia wiza
lub zezwolenie na pobyt);

S¹decki Urz¹d Pracy na dzieñ 14 grudnia przyj¹³ 27878 tys. oœwiadczeñ

np. w przypadku ukarania podmiotu powierzaj¹cego pracê za

• wykonywaæ pracê na warunkach zawartych w zezwoleniu lub

czyny, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i insty-

oœwiadczeniu;

tucjach rynku pracy w art. 88z pkt. 5; b¹dŸ je¿eli z okolicznoœci

• podpisaæ z pracodawc¹ odpowiedni¹ umowê dotycz¹c¹ pracy.

wynikaæ bêdzie, ¿e oœwiadczenie jest sk³adane dla pozoru i bêdzie wykorzystane w innym celu ni¿ wykonywanie pracy;

Najwa¿niejsze zmiany wchodz¹ce z dniem 1 stycznia 2018 r.

• wprowadzenie op³aty 30 z³ w celu dokonania wpisu oœwiad-

w obs³udze przez Powiatowe Urzêdy Pracy podmiotów zamie-

czenia do ewidencji;

rzaj¹cych zatrudniaæ cudzoziemców:

• rozszerzenie dokumentacji o kopiê dokumentu podró¿y (paszport) w formie za³¹cznika do oœwiadczenia;

1. Oœwiadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

• obowi¹zki informacyjne podmiotu, czyli poinformowanie o pod-

Od nowego roku modyfikacjom poddana zostanie tzw. proce-

jêciu (najpóŸniej w dniu rozpoczêcia pracy) lub niepodjêciu

dura oœwiadczeniowa dotycz¹ca zatrudniania cudzoziemców

pracy przez cudzoziemca (w terminie 7 dni od daty rozpoczêcia

(obywateli 6 pañstw: Armenii, Bia³orusi, Mo³dawii, Gruzji, Rosji

pracy wskazanej w oœwiadczeniu);

oraz Ukrainy) w trybie uproszczonym, czyli na okres 180 dni

• zmianê sposobu zliczania okresów wykonywania pracy

w trakcie roku. Wed³ug nowych przepisów najwa¿niejsze

cudzoziemca – pod uwagê bêd¹ brane okresy pracy wykony-

zmiany obejm¹:

wanej przez cudzoziemca na podstawie oœwiadczeñ wpisanych
do ewidencji, które nie mog¹ przekroczyæ ³¹cznie 6 miesiêcy

• zawê¿enie do prac, które nie bêd¹ objête zezwoleniem na pra-

w ci¹gu kolejnych 12 miesiêcy, w zwi¹zku z czym je¿eli praca

cê sezonow¹. Oœwiadczenia nie bêd¹ rejestrowane w sekcjach

zostanie zakoñczona przez cudzoziemca wczeœniej ni¿ by³o to

PKD dotycz¹cych niektórych prac zwi¹zanych ze zbiorem

okreœlone w oœwiadczeniu, warto poinformowaæ o tym urz¹d

i upraw¹ roœlin, ogrodnictwem, chowem zwierz¹t oraz czêœcio-

pracy;

wo z dzia³alnoœci¹ zwi¹zan¹ z turystyk¹. W tych zawodach

• odmowa rejestracji oœwiadczenia bêdzie nastêpowaæ w formie

obowi¹zywaæ bêdzie nowy dokument – zezwolenie na pracê se-

decyzji administracyjnej, z mo¿liwoœci¹ odwo³ania siê do organu

zonow¹;

drugiej instancji – ministra w³aœciwego ds. pracy.

• wprowadzenie przes³anek odmowy rejestracji oœwiadczenia
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Aktualne wnioski oœwiadczeñ o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wniozki zezwoleñ na pracê cudzoziemca znajdziesz na stronie www.praca.gov.pl

2. Zezwolenie na pracê sezonow¹.

pobytu w Polsce oraz dodatkowo informacjê o adresie

Z dniem 01.01.2018 r. obowi¹zywaæ zacznie nowy dokument,

zakwaterowania cudzoziemca w naszym kraju, starosta bêdzie

jakim jest zezwolenie na pracê sezonow¹. Wydawany bêdzie

móg³ wydaæ zezwolenie na pracê sezonow¹. Nale¿y przy tym

przez starostê na wniosek pracodawcy. Zezwolenie bêdzie

pamiêtaæ, ¿e praca ma odbywaæ siê na warunkach okreœlonych

uprawniaæ do zatrudnienia cudzoziemca w rolnictwie, ogro-

w zaœwiadczeniu o wpisie do ewidencji wniosków w sprawie

dnictwie i turystyce (szczegó³owy wykaz dzia³alnoœci zosta³

pracy sezonowej. Nowe przepisy reguluj¹ równie¿ mo¿liwoœæ

uregulowany w rozporz¹dzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Po-

podjêcia pracy sezonowej w oparciu o inne prawa pobytowe

lityki Spo³ecznej w sprawie podklas dzia³alnoœci wg PKD w któ-

cudzoziemców, jak równie¿ mo¿liwoœæ zmiany pracodawcy.

rych wydawane s¹ zezwolenia na pracê sezonow¹

W ka¿dym przypadku wykonywanie pracy sezonowej bêdzie

cudzoziemca) przez okres nie d³u¿szy ni¿ 9 miesiêcy w roku

wymaga³o posiadania zarówno wa¿nego zezwolenia na pracê

kalendarzowym. Zezwolenia na pracê sezonow¹ bêd¹

sezonow¹, jak i posiadania wa¿nej podstawy do pobytu w celu

przeznaczone dla wszystkich cudzoziemców z pañstw spoza

wykonywania pracy zgodnie z tym zezwoleniem.

UE/EOG, przy czym dla obywateli Armenii, Bia³orusi, Mo³dawii,
Gruzji, Rosji oraz Ukrainy wydanie zezwolenia nie bêdzie

Rejestracja wniosku o wydanie zezwolenia na pracê

wi¹za³o siê z koniecznoœci¹ do³¹czenia przez pracodawcê

sezonow¹ cudzoziemca podlegaæ bêdzie op³acie

informacji starosty na temat mo¿liwoœci zaspokojenia potrzeb

w wysokoœci 30 z³.

kadrowych podmiotu powierzaj¹cego wykonywanie pracy
cudzoziemcowi obejmuj¹c¹ obywateli Polski i cudzoziemców

Zezwolenie na pracê sezonow¹, jak równie¿ oœwiadczenie

okreœlonych w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy o promocji

o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w sprawach

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarejestrowanych jako

niewymagaj¹cych postêpowania wyjaœniaj¹cego, bêdzie

osoby bezrobotne lub poszukuj¹ce pracy.

wydawane w ci¹gu 7 dni roboczych, a w sprawach wymaga-

Procedura zwi¹zana z wydaniem zezwolenia na pracê sezo-

30 dni od daty z³o¿enia dokumentów w urzêdzie.

j¹cych postêpowania wyjaœniaj¹cego, nie póŸniej ni¿ w terminie
now¹ dla okreœlonego cudzoziemca bêdzie zak³adaæ w pierwszej kolejnoœci uzyskanie przez pracodawcê zaœwiadczenia

Nowe przepisy wprowadzaj¹ te¿ regulacjê iloœci wydawanych

o dokonaniu wpisu wniosku do ewidencji wniosków, w sprawie

zezwoleñ oraz oœwiadczeñ. Mog¹ wiêc zostaæ wprowadzone

pracy sezonowej, a nastêpnie przekazanie tego dokumentu

limity dotycz¹ce np. powiatu czy województwa albo konkretnej

cudzoziemcowi, który na jego podstawie bêdzie móg³ ubiegaæ

bran¿y.

siê o uzyskanie stosownej wizy wydawanej przez konsulaty RP.
Dopiero, gdy pracodawca przedstawi w powiatowym urzêdzie

W œwietle nowych przepisów starosta bêdzie mia³ narzêdzie

pracy kopiê dokumentu uprawniaj¹cego cudzoziemca do

prawne, które pozwoli odmówiæ wydania zezwolenia na prace
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wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywaj¹cemu bez
wa¿nych dokumentów pobytowych gro¿¹ istotne sankcje.
Sezonowe, czy wpisu do ewidencji oœwiadczenia o powierzeniu

Podmiot zatrudniaj¹cy cudzoziemca bêdzie tak¿e musia³

wykonywania pracy cudzoziemcowi. Bêdzie móg³ tak¿e,

upewniæ siê, ¿e tytu³ pobytowy cudzoziemca uprawnia go do

w przypadku stwierdzonego nadu¿ycia ze strony pracodawcy,

podejmowania pracy w Polsce oraz dostosowaæ rodzaj umowy

uchyliæ wydane zezwolenie.

do charakteru pracy, przy czym zawarcie umowy o dzie³o nie
mo¿e byæ sposobem na obejœcie przepisów kodeksu pracy czy

Rejestracja odpowiednich wniosków przez urz¹d pracy

zmniejszenie kosztów zatrudnienia cudzoziemca. Nale¿y tu

odbywaæ siê bêdzie równie¿ w sposób elektroniczny.

podkreœliæ, ¿e zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach,

Odpowiednie formularze dostêpne bêd¹ na portalu

kiedy powinna byæ zawarta umowa o pracê stanowi naruszenie

www.praca.gov.pl. Stosowne odnoœniki zamieszczone

przepisów prawa pracy i jest karane grzywn¹. W przypadku

zostan¹ równie¿ na stronie S¹deckiego Urzêdu Pracy

zatrudnienia cudzoziemca na podstawie umowy o pracê lub

www.sup.nowysacz.pl

umowy-zlecenia podmiot ma obowi¹zek zg³oszenia takiego
pracownika w ci¹gu 7 dni od daty rozpoczêcia pracy do

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e do podstawowych obowi¹zków pracodaw-

ubezpieczenia spo³ecznego i zdrowotnego oraz comiesiêcz-

ców, zamierzaj¹cych zatrudniaæ cudzoziemców, w dalszym

nego terminowego odprowadzania sk³adek do ZUS. Podmiot

ci¹gu nale¿eæ bêdzie sprawdzenie przed powierzeniem mu

powierzaj¹cy wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracê

pracy, czy cudzoziemiec posiada wa¿ny dokument

lub umów cywilnoprawnych jest zobowi¹zany do wype³niania

uprawniaj¹cy do pobytu w Polsce oraz sporz¹dzenie kopii tego

obowi¹zków p³atnika, jak np. obliczanie, pobieranie i wp³acanie

dokumentu i przechowanie go do momentu zakoñczenia pracy

zaliczek na podatek dochodowy.

przez cudzoziemca. Pracodawcom, którzy powierz¹

e-Sk³adka – proste p³atnoœci w ZUS
Od 1 stycznia 2018 r. co miesi¹c op³acisz sk³adki za pomoc¹ jednego przelewu zamiast trzech lub
czterech. Od nowego roku bêdziesz op³acaæ jednym przelewem, na jeden rachunek sk³adki na: ubezpieczenia spo³eczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ
Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.
Wa¿ne: Gdy bêdziesz op³acaæ sk³adki, skorzystasz ze
zwyk³ego przelewu, takiego jakiego u¿ywasz do op³acania
rachunków, np. za gaz czy telefon.

• Informacja o numerze rachunku sk³adkowego trafi tylko do
Ciebie. Zachowaj list od ZUS, poniewa¿ Bank nie podpowie Ci
tego numeru przy wype³nianiu przelewu.

„Twój numer rachunku”
Z ZUSu powinieneœ otrzymaæ indywidualny numer rachunku
sk³adkowego, bêdzie on zawiera³ numer ZUS, a tak¿e Twój
indywidualny, unikalny numer (w tym Twój NIP). Na podstawie
tego numeru bêdzie zapisywany i rozliczany wp³yw na Twoim
koncie. Ostatnie 10 cyfr tego numeru to Twój NIP. Na wp³acie
nie ma obowi¹zku podawania ¿adnych dodatkowych danych
np. numeru REGON, PESEL, czy te¿ okresu albo tytu³u wp³aty.
Nie bêdziesz te¿ wskazywaæ rachunku danego ubezpieczenia
albo funduszu. Od stycznia nie bêdzie mo¿liwe wykonywanie
przelewów na stare rachunki ZUS-u.
Wa¿ne:
• NajpóŸniej do 31 grudnia 2017 r. otrzymasz od ZUS poczt¹
informacjê o numerze rachunku sk³adkowego. S¹ one
wysy³ane od paŸdziernika do 31 grudnia 2017 r.,
• Je¿eli rozpoczynasz dzia³alnoœæ w roku 2018, otrzymasz
informacjê o numerze rachunku sk³adkowego poczt¹,
niezw³ocznie po za³o¿eniu konta p³atnika sk³adek.

„Podzia³ wp³aty”
Dziêki temu, ¿e bêdziesz wp³acaæ sk³adki na swój numer
rachunku sk³adkowego, ZUS zaksiêguje wp³atê od razu na
Twoim koncie. Podzieli j¹ tak¿e proporcjonalnie na wszystkie
op³acane ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na podstawie
sk³adek za ostatni miesi¹c, który wpiszesz w de-klaracji
rozliczeniowej. W nowym roku nie bêdziesz móg³ przekazaæ
sk³adki na wybrane przez siebie ubezpieczenie albo na
wybrany miesi¹c.
Wa¿ne:
Gdy zgubisz informacjê lub nie bêdziesz znaæ numeru swojego
rachunku sk³adkowego, nie op³acisz sk³adek po 1 stycznia
2018 r. Je¿eli do koñca grudnia 2017 r. nie dostaniesz
informacji o numerze rachunku sk³adkowego, koniecznie
skontaktuj siê z najbli¿szym oddzia³em Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych. Numer rachunku otrzymasz w ka¿dej placówce
oraz w Centrum Obs³ugi Telefonicznej (22 560 16 00).
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