S¹decki
S¥DECKI URZ¥D PRACY

RYNEK PRACY

MIESIÊCZNIK POŒWIÊCONY SYTUACJI NA RYNKU PRACY W NOWYM S¥CZU Nr 2 (84) luty 2018 ISSN 2084-5006
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W numerze przeczytamy równie¿:
> Prezentacja uczestnika konkursu
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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 wydaniu mo¿na zapoznaæ siê z m.in. najnowszymi
statystykami dot. bezrobocia w naszym regionie, przybli¿ymy
sylwetkê kolejnego uczestnika konkursu “Przedsiêbiorca 2017 Mój Sposób na Biznes”, firm¹ Mariposa Med-Spa oraz relacj¹
z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy.
Dyrektor SUP, Leszek Langer
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Obradowa³a Powiatowa Rada Rynku Pracy
W dniu 6 marca (wtorek) mia³o miejsce XVII Plenarne Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta
Nowego S¹cza. Spotkanie odby³o siê w siedzibie S¹deckiego Urzêdu Pracy w Nowym S¹czu. Podczas obrad
omówiono m.in. kwestie zwi¹zane ze stworzeniem nowych kierunków kszta³cenia w Nowym S¹czu,
charakterystykê aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz ocenê racjonalnoœci gospodarowania
œrodkami Funduszu Pracy w 2017 roku.

Kolejnym punktem spotkania by³o opiniowanie 4 nowych
kierunków kszta³cenia w zawodach:
- krawiec – Zespó³ Szkó³ nr 3

na jest du¿a nadwy¿ka poszukuj¹cych pracy – doda³a.
Fot.: SUP

Spotkanie rozpocz¹³ dr Marek Reichel, zastêpca przewodnicz¹cego Rady Rynku Pracy przyjêciem porz¹dku obrad.

- monter stolarki budowlanej – Zespó³ Szkó³ Budowlanych
- monter zabudowy i robót wykoñczeniowych w budownictwie
oraz pracownik pomocniczy stolarza - Zespó³ Szkó³ nr 5 –
Specjalnych
Na pocz¹tku g³os zabra³a przedstawicielka Zespo³u Szkól nr 5,
Pani Dorota Nosal, kierowniczka warsztatów szkolnych, która
przybli¿y³a i scharakteryzowa³a plany oraz zapotrzebowanie
lokalnego rynku pracy na specjalistów: monter zabudowy i robót wykoñczeniowych w budownictwie oraz pracownik
pomocniczy stolarza.

Spotkanie rozpocz¹³ dr Marek Reichel - wiceprzewodnicz¹cy Rady

Analizê kierunków kszta³cenia przedstawi³a Pani Izabela
Ziêbowicz-Wróbel, zastêpca kierownika Dzia³u Us³ug Rynku
Pracy. Odnoœnie zawodu krawca poinformowa³a: – Wœród
osób zarejestrowanych ¿adna z osób nie posiada I profilu pomocy. Spoœród 28 osób posiadaj¹cych II profil pomocy i zawód
do statystyk krawiec, tylko 4 osoby pracowa³y w zawodzie
krawca od 2015 roku. Pozosta³e maj¹ d³ug¹ przerwê w wykonywaniu zawodu i poszukuj¹ pracy w innych zawodach.
Kolejne dwadzieœcia osób bezrobotnych posiada III profil
pomocy, co œwiadczy o znacz¹cym oddaleniu od rynku pracy
i braku mo¿liwoœci kierowania ich na aktualnie pojawiaj¹ce siê
w SUP oferty pracy – mówi³a Pani Ziêbowicz. – Wed³ug prognozy Barometru Zawodów w 2018 roku w wiêkszoœci Polski
bêdzie wystêpowa³ deficyt poszukuj¹cych pracy w tym zawodzie. Tylko w dziewiêtnastu powiatach Polski przewidywana
jest nadwy¿ka poszukuj¹cych pracy. W powiecie jasielskim
w województwie podkarpackim, w jako jedynym, przewidywa-

Zawód montera stolarki budowlanej jest zawodem nowym,
który 07.12.2017 r., decyzj¹ Ministerstwa Edukacji Narodowej
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnych, wprowadzony
zosta³ do szkó³. Decyzja ta daje przede wszystkim du¿e
mo¿liwoœci pracodawcom z bran¿y stolarki budowlanej, którzy
s¹ wa¿nym podmiotem lokalnej gospodarki. – W rejestrze
S¹deckiego Urzêdu Pracy figuruje 8 osób bezrobotnych,
posiadaj¹cych zawód do statystyk stolarz budowlany. Trzy
osoby posiadaj¹ doœwiadczenie w tym zawodzie i to one
mog³yby byæ kierowane na oferty pracy w opiniowanym
zawodzie. Pozosta³e osoby ukoñczy³y szko³y zawodowe o tym
kierunku, jednak nigdy nie podjê³y pracy w wyuczonym
zawodzie – referowa³a Izabela Ziebowicz-Wróbel. – W 2017
roku zg³oszone zosta³y dwie oferty pracy na stanowisko
montera stolarki budowlanej na ³¹czn¹ liczbê 21 miejsc pracy.
Oferty te dotyczy³y pracy na terenie Ma³opolski, a wynagrodzenie w ofertach okreœlone zosta³o w granicach od 2 000 do
3 000 tys. z³otych brutto. S¹decki Urz¹d Pracy nie by³ w stanie
zaspokoiæ powy¿szych potrzeb kadrowych, gdy¿ nie
dysponowa³ osobami o poszukiwanym profilu wykszta³cenia –
uzupe³ni³a.
Fot.: SUP

Fot.: SUP

Cz³onkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy dla miasta Nowego S¹cza

Zastêpca dyrektora S¹deckiego Urzêdu Pracy, Tomasz Szczepanek
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Zawód pracownika pomocniczego stolarza jest zawodem
nale¿¹cym do grupy wielkiej 9 – pracowników wykonuj¹cych
prace proste. W grupie tej znajduj¹ siê zawody, które wymagaj¹
jedynie podstawowych umiejêtnoœci i wiedzy teoretycznej niezbêdnych do wykonywania prostych i rutynowych prac. W 2017
roku do S¹deckiego Urzêdu Pracy zg³oszonych zosta³o 196
ofert pracy na 620 miejsc pracy w grupie zawodów – pracowników wykonuj¹cych prace proste. Tylko 8 spoœród tych ofert
pracy przeznaczonych by³o dla osób posiadaj¹cych orzeczenie
o stopniu niepe³nosprawnoœci, w zawodach – pakowacz,
sprz¹taczka. W 2016 roku do SUP zg³oszono 175 ofert pracy na
396 miejsc pracy w tej grupie zawodów, a w 2015 roku 110 ofert
pracy na 174 miejsca pracy. Jest to efekt z jednej strony zwiêkszonego zapotrzebowania na rynku pracy na stanowiska
pomocnicze, a z drugiej na deficyty specjalistów, których pracodawcy staraj¹ siê zast¹piæ osobami do przyuczenia.
W 2017 roku zg³oszone zosta³y 302 miejsca pracy w zawodach
rozpoczynaj¹cych siê kodem 71 - Robotnicy budowlani i pokrewni z wy³¹czeniem elektryków, z tego 64 miejsca pracy dotyczy³y zawodów rozpoczynaj¹cych siê kodem 712 - Robotnicy
budowlani robót wykoñczeniowych i pokrewni. Najwiêcej ofert
pracy w bran¿y wp³ynê³o w zawodach: pomocniczy robotnik
budowlany (225 zg³oszonych miejsc pracy) oraz pracownik
ogólnobudowlany (28 zg³oszonych miejsc pracy). Zdecydowana wiêkszoœæ z tych ofert pracy zg³oszona zosta³a celem
uzyskania informacji starosty na temat mo¿liwoœci zaspokojenia potrzeb kadrowych dla pracodawców zainteresowanych
uzyskaniem zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca
Rada wiêkszoœci¹ g³osów pozytywnie zaopiniowa³a
wprowadzenie nowych kierunków kszta³cenia w zaproponowanych zawodach.

Fot.: SUP

Nastêpnie Pan Tomasz Szczepanek, zastêpca dyrektora S¹deckiego Urzêdu Pracy przybli¿y³ aktualn¹ sytuacjê na lokalnym rynku pracy poszerzon¹ o dane G³ównego Urzêdu
Statystycznego. Podczas prezentacji przybli¿ono strukturê
mieszkañców Nowego S¹cza (na dzieñ 31 grudnia 2016 r.
Nowy S¹cz zamieszkiwa³y 83 993 osoby), jak równie¿ strukturê
mieszkañców Nowego S¹cza wg ekonomicznych grup wieku.
Podano równie¿ iloœæ podmiotów gospodarczych na dzieñ 31
grudnia 2016 r., których by³o 9750. Przedstawiono dodatkowo
sytuacjê na lokalnym rynku pracy na dzieñ 28 lutego 2018 r.

Fot.: SUP

SUP INFORMUJE
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Po lewej Leszek Langer, dyrektor S¹deckiego Urzêdu Pracy

Kolejno g³os zabra³a Pani Teresa Po³omska, zastêpca dyrektora S¹deckiego Urzêdu Pracy, która dokona³a oceny
racjonalnoœci gospodarowania œrodkami Funduszu Pracy za
rok 2017. – Wydatki kasowe ogó³em zamknê³y siê kwot¹ 11 456
695,26 z³ i by³y ni¿sze od poniesionych w 2016 r. o 9,8% (2016 r.
– 12 694 349,49 z³). Najwy¿szy, bo 84,8% udzia³ w strukturze
ww. wydatków zajmowa³y wydatki limitowane œrodków
Funduszu Pracy – 9 716 604,31 z³ i Krajowego Funduszu
Szkoleniowego 8,4% – 957 162,39 z³. W ramach tych œrodków
finansowano aktywizacjê dla 2845 osób, w tym dla 2084 osób,
które rozpoczê³y udzia³ w programie w 2017 roku oraz 751
osób, które rozpoczê³y udzia³ w 2016 r., a kontynuowa³y go
równie¿ w 2017 r. – rozpoczê³a Pani Po³omska. – Wysoka
liczba osób aktywizowanych by³a wypadkow¹ œrodków, jakimi
dysponowa³ SUP z przeznaczeniem na aktywizacjê lokalnego
rynku pracy. Kwota œrodków Funduszu Pracy przekazana
bezpoœrednio samorz¹dowi Miasta i œrodków pozyskanych na
finansowanie projektów wspó³finansowanych z EFS wynosi³a
7 036,3 tys. z³. W 2017 r. otrzymano dodatkowo œrodki w wysokoœci 2 181,6 tys. z³ na uruchomiony w 2016 r. program
skierowany do osób bezrobotnych do 30 roku ¿ycia – doda³a.
Ostatnim punktem posiedzenia by³o wydanie opinii w sprawie
zmian do 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 w 2018 roku.
– W zwi¹zku z powsta³ymi oszczêdnoœciami na niektórych
programach, kwotê œrodków zwolnionych planuje siê
przeznaczyæ na zorganizowanie 1 miejsca pracy w ramach
refundacji kosztów wyposa¿enia lub doposa¿enia stanowiska
pracy oraz 1 miejsca sta¿u – uzasadnia³a Pani Teresa
Po³omska. £¹czna kwota zmian to 24800 z³. Rada jednog³oœnie
zaopiniowa³a przedstawione zmiany.
Na zakoñczenie omówiono sprawy bie¿¹ce oraz wys³uchano
wolnych wniosków cz³onków rady. W ramach tego punktu
omówiono sytuacjê zwi¹zan¹ z Krajowym Funduszem
Szkoleniowym w 2018 r. oraz zaopiniowano umorzenie nienale¿nie pobranych kosztów szkolenia.

Od prawej: dr Marek Reichel, Leszek Langer, Piotr Litwiñski, Teresa Po³omska
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My, wierni s¹deczanie... Prezydent Andrzej Duda w Nowym S¹czu

– Jest mi niezmiernie mi³o, ¿e skorzysta³ pan z zaproszenia,
wys³anego przeze mnie i przez s¹deczan do odwiedzenia
Nowego S¹cza – powiedzia³ Ryszard Nowak witaj¹c
dostojnego goœcia. – To szczególny rok, rok jubileuszu stulecia
odzyskania niepodleg³oœci. W tym dniu rozpoczynamy jego
oficjalne s¹deckie obchody. To dla nas wielki zaszczyt, ¿e tak
znakomity goœæ spotyka siê z nami, S¹deczanami. Jest to
dowód na to, ¿e przywi¹zanie do Ziemi S¹deckiej jest u Pana
Prezydenta szczególnie du¿e i szczególnie wa¿ne. My, wierni
S¹deczanie gwarantujemy wsparcie dla pana prezydenta,
dzisiaj mogê to z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ powiedzieæ, ¿e bêdziemy dla pana równie¿ pracowaæ – zakoñczy³ prezydent.
Prezydent Andrzej Duda dziêkuj¹c za ciep³e przyjêcie
wspomnia³, ¿e wczeœniej odwiedzi³ obchodz¹ce 200-lecie
powstania Liceum im. Jana D³ugosza. – Cieszê siê, ¿e taka
szko³a tutaj jest w Nowym S¹czu, z tak¹ niezwyk³¹ tradycj¹.
Tradycj¹ wynikaj¹c¹ nie tylko z dwustu lat istnienia, ale przede
wszystkim z tradycj¹ wynikaj¹c¹ z dorobku dla Rzeczypospolitej, jaki pozostawili po sobie jej absolwenci – powiedzia³
prezydent RP.
Goœæ podkreœli³, ¿e najwiêksz¹ wartoœci¹ S¹decczyzny obok
tradycji i walorów przyrodniczych jest jej niezwyk³y duch. – Te
wartoœci, które tutaj pañstwo macie, które s¹ przekazywane na
tej ziemi z ojca na syna, z matki na córkê, one s¹ wielk¹ wartoœci¹ tej ziemi, ale przede wszystkim s¹ one wielk¹ wartoœci¹
Polski – podkreœli³ prezydent Andrzej Duda.

Fot.: MPK

Kilkuset s¹deczan przysz³o do hali Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Nowym S¹czu, aby spotkaæ
siê z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dud¹ (2 marca). Goœæ przyby³ do naszego
miasta na zaproszenie prezydenta Nowego S¹cza Ryszarda Nowaka.

Prezydent RP Andrzej Duda i Ryszard Nowak - prezydent Nowego S¹cza

Prezydentowi RP towarzyszyli podczas wizyty w Nowym
S¹czu sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera
i sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Wies³aw Janczyk
i wojewoda ma³opolski Piotr Æwik. Na spotkanie z S¹deczanami przybyli tak¿e miêdzy innymi pos³anki Anna Paluch
i El¿bieta Zieliñska, pos³owie Jan Duda, Edward Siarka i Józef
Leœniak, radni miasta Nowego S¹cza i przedstawiciele
s¹deckich samorz¹dów.
Istotn¹ czêœci¹ wizyty by³y indywidualne spotkania i rozmowy
z prezydentem Andrzejem Dud¹. S¹deczanie mieli rzadk¹
okazjê przekazaæ g³owie pañstwa swoje opinie i uwagi. Czêsto
by³y to po prostu pe³ne ciep³a ¿yczenia i wspólna fotografia.
S¹deczanie id¹c za przyk³adem prezydenta Ryszarda Nowaka
mogli tak¿e wpisaæ siê do ksiêgi pami¹tkowej z okazji 100-lecia
niepodleg³oœci, wy³o¿onej podczas ca³ego spotkania. O barwn¹ i radosn¹ oprawê artystyczn¹ spotkania zadba³ zespó³
S¹deczoki.

Prezydent Duda w nowos¹deckim ratuszu
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda goœci³ w s¹deckim ratuszu, gdzie spotka³ siê z przedstawicielami spo³ecznoœci lokalnej. Szczególny wymiar ma³o spotkanie Prezydenta z 12-letnim Micha³em Zaj¹cem, jego rodzicami i siostr¹.
Prezydent Duda wchodz¹c do ratusza, z³o¿y³ kwiaty pod tablic¹ poœwiêcon¹ œwiêtej pamiêci profesorowi Lechowi
Kaczyñskiemu oraz œwiêtej pamiêci Ryszardowi Kaczorowskiemu.
W sali reprezentacyjnej ratusza spotka³ siê z 12-letnim
Micha³em, uczniem VI klasy szko³y podstawowej, który jest
tak¿e ministrantem. Chodz¹c z ksiêdzem po kolêdzie,
zobaczy³ w jakich warunkach ¿yje 70-letnia g³uchoniema,
niepe³nosprawna ruchowo kobieta i tak siê tym przej¹³, ¿e
odda³ jej wszystkie pieni¹dze, jakie uzbiera³. By³o to 200
z³otych. Micha³ nie poprzesta³ na tym i namówi³ swoich kolegów
i kole¿anki ze szko³y, aby wspólnie zorganizowaæ akcjê,
polegaj¹c¹ na sprzeda¿y wypieków.
Prezydent Duda chcia³ osobiœcie Micha³owi podziêkowaæ za
jego dobre serce. Pogratulowa³ tak¿e jego rodzicom
wychowania tak wspania³ego syna.
W spotkaniu uczestniczyli prezydent Nowego S¹cza Ryszard

Nowak i jego zastêpcy: Wojciech Piech i Jerzy Gwi¿d¿,
sekretarz miasta Edyta Brongiel, radni miejscy na czele z przewodnicz¹cym Rady Miasta Januszem Kwiatkowskim oraz
starosta powiatu nowos¹deckiego Marek P³awiak, pos³owie
Anna Paluch i Jan Duda, a tak¿e przedstawiciele duchowieñstwa, s³u¿b mundurowych i pracowników Urzêdu Miasta
Nowego S¹cza.
W swoim wyst¹pieniu do zebranych Prezydent RP mówi³
o wzruszeniu z jakim goœci w Nowym S¹czu – miejscu, w którym czêsto bywa³ w dzieciñstwie.
Wœród prezentów, jakie prezydent Nowego S¹cza przekaza³
Prezydentowi RP, by³y spinki z wizerunkiem œwiêtej
Ma³gorzaty, patronki Nowego S¹cza oraz egzemplarz "Nowej
Encyklopedii S¹deckiej" autorstwa Jerzego Leœniaka. Od
przewodnicz¹cego Rady Miasta otrzyma³ obraz, przedstawiaj¹cy ratusz, który wyszed³ spod pêdzla Wac³awa
Jagielskiego.
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UCZESTNICY KONKURSU PRZEDSIÊBIORCA 2017

Naturalne piêkno jest w ka¿dym z nas

Czym dok³adnie zajmuje siê firma, sk¹d pomys³?
Mariposa to klinika zajmuj¹ca siê medycyn¹ estetyczn¹,
laseroterapi¹ i kosmetologi¹. Pomys³ powstania Kliniki zrodzi³
siê z potrzeby zapewnienia Pacjentom i Klientom najwy¿szej
klasy us³ug i zaspokojenia wymagañ dotycz¹cych kompleksowej opieki estetycznej i pielêgnacyjnej, czego w Nowym
S¹czu i okolicach brakowa³o. G³ówn¹ ide¹ dzia³alnoœci jest
po³¹czenie pracy lekarzy i kosmetologów w celu zapewnienia
najbardziej efektywnych metod zabiegowych oraz pe³nej satysfakcji z przeprowadzonych kuracji.

Fot.: SUP

„Mariposa, czyli po hiszpañsku motyl - to od dawien dawna symbol transformacji i zmian. Zadbaj o swoje cia³o i duszê i przeobraŸ w now¹ jakoœæ”. Tymi s³owami witaj¹ nas na swojej stronie internetowej
pracownicy firmy, która w ubieg³orocznej edycji konkursu „Przedsiêbiorca 2017 – Mój Sposób na
Biznes” zajê³a 3 miejsce w kategorii „Przedsiêbiorca Roku”. Mariposa powsta³a z myœl¹ o osobach
ceni¹cych wysok¹ jakoœæ zabiegów i wykwalifikowany personel. Gabinet kosmetyczny nad wyraz ceni
sobie zdrowie i satysfakcjê klientów, a w wykonanie zabiegu wk³adaj¹ pasjê i zdobyte doœwiadczenie.
Nam uda³o siê porozmawiaæ z Katarzyn¹ Lis i Joann¹ Iwañska, pracownicami Mariposa Med-Spa.

Najciekawsze inwestycje, produkty, realizacje?

Fot.: SUP

Obecnie jesteœmy na koñcowym etapie rozbudowy Kliniki o nowe specjalistyczne gabinety medyczne. W nowopowsta³ym
obiekcie przy istniej¹cym budynku Mariposy zostanie utworzony Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej z gabinetami
lekarskimi, sal¹ diagnostyczno-zabiegow¹ i punktem pobrañ.
Pierwsze piêtro obecnego obiektu zostanie zagospodarowane
na gabinety stylizacji paznokci, gabinet podologiczny oraz
pomieszczenie szkoleniowe z sal¹ konferencyjn¹. Po rozbudowie placówki bêdziemy chcieli poszerzyæ profil naszej
dzia³alnoœci o us³ugi medyczne i ofertê specjalistycznych szkoleñ dla kosmetologów.

Wnêtrze salonu spe³nia najwy¿sze kryteria estetyki

Czym firma Mariposa Med-Spa mog³a przekonaæ do siebie kapitu³ê konkursow¹?
W³aœciciele oraz pracownicy od pocz¹tku dzia³alnoœci za priorytet uznaj¹ rozwój. Przejawia siê to w podnoszeniu kwalifikacji, uczestnictwie w szkoleniach, kursach oraz kongresach
bran¿owych, a tak¿e rokrocznym rozszerzaniu oferty o innowacyjne zabiegi, czêsto oparte na zastosowaniu sprzêtów
high-tech. Obecnie dysponujemy szerokim zapleczem do
wykonywania zaawansowanych zabiegów kosmetologi-

Eleganckie, przestronne pomieszczenia oraz wykoñczenie

cznych, pozwalaj¹cym na planowanie terapii o dzia³aniu
wielotorowym (Endermologia LPG, Storz Medical, Focus RF+,
Venusian Karboksyterapy, Vectus Palomar laser). Posiadamy
równie¿ wielofunkcyjny laser medyczny FOTONA Spectro SP,
u¿ywany w zabiegach ze wskazañ medycznych i estetycznych, w tym równie¿ do procedur zastêpuj¹cych dzia³anie
chirurga. Co istotne, urz¹dzenia wykorzystywane podczas
zabiegów posiadaj¹ certyfikaty medycznego zastosowania.
W konkursie istotne by³o pokazanie czym firma wyró¿nia siê na
tle S¹decczyzny i jak zamierza siê rozwijaæ. Nasza Klinika jest
prekursorem w regionie, trudno jest szukaæ konkurencji ze
wzglêdu na tak sprawne po³¹czenie pracy lekarzy i profesjonalnej kadry kosmetologicznej. Dzia³alnoœæ biznesowa
Mariposa Med-Spa po³¹czona jest z inicjatywami prospo³ecznymi, nie tylko w kwestii prze³amywania tabu na temat
zabiegów estetycznych, ale równie¿ dzia³alnoœci¹ charytatywn¹. Pierwszym eventem zwi¹zanym z dobroczynnoœci¹
by³o spotkanie „Modnie pomagaæ”, podczas którego klientki
i pacjentki w formie aukcji licytowa³y wartoœciowe przedmioty
na rzecz podopiecznych fundacji „Bêdzie dobrze”.
Od 2014 roku organizowana jest w okresie grudnia akcja
„Zostañ Miko³ajem z Mariposa Med-Spa”. W samej tylko
pierwszej edycji ponad 50 dzieci otrzyma³o wymarzone
prezenty, w kolejnych 3 latach uda³o siê ³¹cznie obradowaæ
ponad 400 dzieci z najubo¿szych s¹deckich rodzin. Za tê
inicjatywê byliœmy dwukrotnie nominowani w kategorii firma
w plebiscycie „Ziarko Gorczycy”, a w 2016 roku otrzymaliœmy
pierwsza nagrodê.
Istotny jest te¿ udzia³ naszych specjalistów, lekarzy i kosmetologów w inicjatywach spotkañ otwartych na terenie S¹decczyzny, na zasadzie bezp³atnych konsultacji. Chêtnie
przy³¹czamy siê do akcji organizowanych przez s¹deckie
stowarzyszenia i lokalnie dzia³aj¹ce firmy, czy instytucje.
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Fot.: SUP

SUP INFORMUJE

W jaki sposób udzia³ w konkursie „Przedsiêbiorca Roku”
wp³yn¹³ na dzia³alnoœæ firmy?
Udzia³ w konkursie i zdobycie 3. miejsca by³o docenieniem
ca³okszta³tu naszej dzia³alnoœci. Stanowi mobilizacjê do
dalszej owocnej pracy i rozwoju, co najwidoczniej obrazuje
rozszerzenie profilu Kliniki. Firma do czasu plebiscytu by³a ju¿
doœæ dobrze rozpoznawalna, konkurs wp³yn¹³ jednak na
umocnienie pozycji na mapie Nowego S¹cza. Nagroda jest
wyró¿nieniem wœród wielu kategorii s¹deckich biznesów, tym
bardziej cieszy nas fakt, ¿e bran¿a „med-beauty” zosta³a
odebrana jako firma z perspektyw¹, dobrze rokuj¹ca.
Prze³amanie tabu na temat zaawansowanych technologicznie
zabiegów estetycznych i pokazanie, ¿e mog¹ one bardzo
dobrze s³u¿yæ pacjentom – to w³aœnie nasz sposób na biznes.
Jakie znaczenie dla firmy ma tak wysokie miejsce w konkursie?
Zwyciêstwo to oczywiœcie presti¿. Jest to równie¿ sygna³, ¿e
dzia³ania Kliniki zostaj¹ docenione nie tylko przez pacjentów
i klientów, ale tak¿e kapitu³ê konkursow¹, posiadaj¹c¹
doœwiadczenie i rozeznanie na s¹deckim rynku pracy.
Zachêci³aby Pani innych przedsiêbiorców do udzia³u
w konkursie?
Udzia³ w konkursie jest trochê jak spojrzenie w lustro i zebranie

Sprzêt do pielêgnacji urody jest najwy¿szej jakoœci

w ca³oœæ tego czym firma zajmuje siê na co dzieñ, jakie inicjatywy podejmuje, z czym musi siê zmierzyæ i jaki ma to skutek.
Praca konkursowa jest poniek¹d analiz¹ tego, co stanowi o jej
wyj¹tkowoœci.
Recepta na sukces?
Dzia³anie z pasj¹ i proporcjonalnym do niej zaanga¿owaniem,
a tak¿e uczciwoœæ w tym co robimy i permanentny rozwój.
Dziêkujemy za rozmowê.

Informacja o wynikach naboru œrodków z KFS
S¹decki Urz¹d Pracy informuje, i¿ w wyniku og³oszonego naboru wniosków pracodawców
o przyznanie œrodków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kszta³cenie ustawiczne
pracodawców i pracowników trwaj¹cego od 19.02.2018 r. do 28.02.2018 r.:
- w SUP zosta³o z³o¿onych 65 wniosków na ³¹czn¹ kwotê 971 655,92 z³,
- limit œrodków KFS, jakim aktualnie dysponuje Urz¹d wynosi 259 000,00 z³.
W zwi¹zku z powy¿szym, z uwagi na fakt, i¿ wartoœæ z³o¿onych wniosków przekracza prawie
czterokrotnie (3,8 raza) dostêpny limit, w celu optymalnego i racjonalnego wykorzystania
posiadanych œrodków z³o¿one wnioski zostan¹ rozpatrzone zgodnie z dodatkowymi
ustalonymi lokalnie zasadami i kryteriami (okreœlonymi w § 5 ust. 14 „Regulaminu
przyznawania œrodków na kszta³cenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze œrodków
Krajowego Funduszu Szkoleniowego w S¹deckim Urzêdzie Pracy").
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przyznane œrodki Wnioskodawcom,
którzy w ostatnim roku kalendarzowym nie korzystali ze œrodków KFS.
Równoczeœnie informujemy, i¿ wartoœæ z³o¿onych przez nich
wniosków przekracza dostêpny limit i wynosi 377 147,19 z³.
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Nowoczesny Urz¹d Pracy
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bardzo wyraŸnie wskazuje jakie cele, œrodki
dzia³ania oraz mo¿liwoœci maj¹ urzêdy pracy w ramach wsparcia, jakie mo¿e byæ kierowane zarówno do osób
bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy, jak równie¿ do pracodawców, którzy s¹ zainteresowani wsparciem ze
strony urzêdu. Katalog mo¿liwych form wsparcia jest bardzo szeroki i stosowanie okreœlonych form pomocy,
jest uzale¿nione od zidentyfikowanych potrzeb klienta urzêdu. Zmieniaj¹ siê równie¿ potrzeby w zakresie
komunikacji z klientami urzêdu oraz mo¿liwe formy kontaktu.
Jeszcze kilka lat temu, osoby korzystaj¹ce z us³ug urzêdów
pracy – mamy tutaj na myœli osoby chc¹ce zarejestrowaæ siê jako bezrobotni oraz pracodawców chc¹cych zatrudniæ
pracownika – musia³y podczas osobistej wizyty w Urzêdzie
wype³niæ szereg dokumentów i poœwiêciæ swój czas na procedury z tym zwi¹zane. W dzisiejszych czasach – w dobie
globalizacji i wszechobecnego Internetu – równie¿ urzêdy pracy dostosowa³y swoje us³ugi w sposób sprzyjaj¹cy klientom –
przed komputerem w domu lub w firmie mo¿na dokonaæ pewnych procedur, które do minimum skróc¹ czas spêdzony przy
„okienkach” w naszym urzêdzie.

Fot.: SUP

Do korzystania z mobilnych us³ug zachêca dyrektor S¹deckiego Urzêdu Pracy, Leszek Langer – Korzystanie z mobilnych us³ug pozwala na zaoszczêdzenie czasu osobom bezrobotnym i pracodawcom. W wielu przypadkach nie jest wymagana osobista obecnoœæ w urzêdzie, szereg czynnoœci mo¿na
za³atwiæ poprzez wejœcie na stronê internetow¹ i przes³anie
formularzy w wersji elektronicznej zarówno przez osoby
bezrobotne, jak i pracodawców.

Siedziba S¹deckiego Urzêdu Pracy

Kolejek zwi¹zanych z procesem rejestracji osób bezrobotnych
mo¿na w bardzo prosty sposób unikn¹æ. Je¿eli chcesz dokonaæ
rejestracji w urzêdzie jako osoba bezrobotna warto wczeœniej
wejœæ na nasz¹ stronê internetow¹ www.sup.nowysacz.pl i zapoznaæ siê z mo¿liwoœci¹ rejestracji przez Internet. Bez
koniecznoœci wychodzenia z domu mo¿liwa jest zarówno pe³na
rejestracja osób, które dysponuj¹ podpisem kwalifikowanym
lub profilem zaufanym EPUAP, jak równie¿ istnieje mo¿liwoœæ
przes³ania do nas niezbêdnych skanów dokumentów, tj. dowód
osobisty, prawo jazdy, œwiadectwa szkolne, ukoñczone kursy
i szkolenia, zaœwiadczenia z ZUS, zaœwiadczenia z CEIDG, czy
œwiadectwa pracy od by³ych pracodawców oraz ustalenie
dogodnego dla osoby terminu rejestracji w urzêdzie.
Dodatkowo elektronicznie, bez koniecznoœci wizyty osobistej

w urzêdzie, mo¿emy zg³osiæ podjêcie pracy, z³o¿yæ wniosek
o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej, zg³osiæ wyjazd lub
poinformowaæ o braku gotowoœci do podjêcia pracy. Przy takim
sposobie korzystania z us³ug urzêdu warto zapoznaæ siê z regulaminami œwiadczonych us³ug – s¹ one dostêpne w zak³adkach, w których chcemy dokonaæ wybranego procesu.
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzêdzie pracy, w mobilny sposób mog¹ równie¿ z³o¿yæ drog¹ elektroniczn¹ wniosek
o wydanie zaœwiadczenia lub o przelew œwiadczeñ na konto
albo bez koniecznoœci wychodzenia z domu zg³osiæ rozpoczêcie lub wznowienie prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.
Us³ugi, które œwiadczymy drog¹ elektroniczn¹ nie zamykaj¹ siê
jedynie w obszarze osób bezrobotnych. Równie¿ pracodawcy
maj¹ u³atwiony kontakt z Urzêdem. W odpowiednich zak³adkach dostêpnych na stronie www.sup.nowysacz.pl mog¹ oni
zapoznaæ siê z dokumentami, które musz¹ z³o¿yæ celem otrzymania wsparcia ze strony urzêdu w procesie aktywizacji
bezrobotnego na rynku pracy.
Pracodawcy mog¹ m.in.: zg³osiæ ofertê pracy, z³o¿yæ oœwiadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi oraz pobraæ
wnioski na refundacjê czêœci kosztów zatrudnienia osoby
bezrobotnej, utworzenie stanowiska pracy ze œrodków urzêdu
lub organizacjê sta¿u.
Obecnie nikt sobie nie wyobra¿a ¿ycia bez komputera
pod³¹czonego do Internetu. Wiêkszoœæ spraw zwi¹zanych z codziennym funkcjonowaniem jesteœmy wstanie za³atwiæ zdalnie.
Doba Internetu jest ogromnym u³atwieniem, która daje wielkie
mo¿liwoœci, ale jednoczeœnie niesie ze sob¹ du¿e zagro¿enia.
Warto posiadaæ program antywirusowy, zdobyæ podpis
kwalifikowany lub utworzyæ konto na platformie e-PUAP, a nastêpnie z³o¿yæ wniosek o profil zaufany i potwierdziæ go w wybranym punkcie certyfikacji. W Nowym S¹czu jest to mo¿liwe
w nastêpuj¹cych instytucjach:
Ma³opolski Urz¹d Wojewódzki Delegatura urzêdu
w Nowym S¹czu, ul. Jagielloñska 52,
Starostwo Powiatowe w Nowym S¹czu,
ul. Jagielloñska 33,
URZ¥D SKARBOWY W NOWYM S¥CZU,
ul. W³adys³awa Barbackiego 10,
ZUS Oddzia³ w Nowym S¹czu, ul. Sienkiewicza 77.

Zachêcamy do korzystania z us³ug
S¹deckiego Urzêdu Pracy.
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Bezrobocie w dó³

Jak czytamy w raporcie przes³anym do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 7 marca 2018 r., wykonanego przez pracowników S¹deckiego Urzêdu
Pracy bezrobocie w Nowym S¹czu w miesi¹cu lutym zmniejszy³o siê. Liczba osób
bezrobotnych zarejestrowanych w Nowym S¹czu na koniec lutego wynios³a dok³adnie
1988 osób. To o 77 osób mniej ni¿ miesi¹c wczeœniej. W zestawieniu rok do roku iloœæ
bezrobotnych zmniejszy³a o 894 osoby.
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. WskaŸnik bezrobotnych
w szczególnej sytuacji na rynku pracy minimalnie spad³ i wynosi
84,06 procent wszystkich zarejestrowanych.
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 44,22 proc. i jest to g³ówny

PODJÊCIA PRACY

powód, dla którego osoby te aktywizowane s¹ w pierwszej

W lutym pracê podjê³o 159 osób bezrobotnych (w styczniu –

kolejnoœci. Wzros³a zarejestrowana iloœæ osób powy¿ej 50. roku

165). Zdecydowana wiêkszoœæ to podjêcia pracy niesub-

¿ycia i niepe³nosprawnych. W lutym by³o to 549 osoby. Bezro-

sydiowanej, czyli bez wsparcia ze œrodków bêd¹cych w dyspo-

botni w tej kategorii aktywizowani s¹ m.in. w ramach realizowa-

zycji Urzêdu. Ponadto 86 osób straci³o status bezrobotnego

nego przez SUP projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat

w zwi¹zku z niepotwierdzeniem gotowoœci do podjêcia pracy

i wiêcej pozostaj¹cych bez pracy w Mieœcie Nowym S¹czu (IV)”.

(najczêœciej oznacza to niezg³oszenie siê do doradcy klienta
w wyznaczonym terminie), a kolejnych 37 osób dobrowolnie

W grupie osób do 30. roku ¿ycia zaobserwowano niewielki

zrezygnowa³o ze statusu bezrobotnego.

wzrost udzia³u osób bezrobotnych. Urz¹d przygotowa³ dla nich
miêdzy innymi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Wzrós³ odsetek osób uprawnionych do pobierania zasi³ku dla

Edukacja Rozwój projekt „Aktywizacja osób m³odych

bezrobotnych.

pozostaj¹cych bez pracy w Mieœcie Nowym S¹czu (IV)”

mia³o 15,5 proc. ogó³u zarejestrowanych; w poprzednim

W koñcu lutego prawo do tego œwiadczenia

miesi¹cu 15,26. Przypomnijmy: ¿eby uzyskaæ prawo zasi³ku

KOBIETY

trzeba (w najwiêkszym uproszczeniu) przepracowaæ minimum

Kobiety stanowi¹ 55, 64 proc. zarejestrowanych ogó³em. Udzia³

12 miesiêcy w ci¹gu osiemnastu poprzedzaj¹cych datê

kobiet w strukturze bezrobotnych minimalnie spad³. Kobiety

rejestracji i osi¹gaæ w tym czasie co najmniej minimalne

stanowi¹ wiêkszy odsetek zarejestrowanych oraz wiêcej z nich

wynagrodzenie za pracê. Charakterystyka wspó³czesnego

pobiera zasi³ek dla bezrobotnych. Kobiet jest równie¿ wiêcej

rynku pracy nie pozwala w wielu wypadkach na osi¹gniêcie tego

wœród osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy (56,98 proc.).

kryterium.

Szczególnie niepokoj¹ca jest statystyka d³ugotrwale bezrobotnych. Tu kobiety stanowi¹ 60,64 proc. zarejestrowanych.
Wsparcie w programach aktywizacji zawodowej bêdzie wiêc
w pierwszej kolejnoœci kierowane do tej grupy bezrobotnych.
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spadek, o 2,1 pkt. proc. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e po delikatnym

PRACODAWCY

spadku liczby bezrobotnych w lutym, stopa bezrobocia mo¿e

W lutym pracodawcy z³o¿yli w SUP 467 ofert pracy i aktywizacji

spaœæ.

zawodowej. To o 242 wiêcej ni¿ w styczniu (225 ofert). W dniu
przygotowywania materia³u, tj. 14 marca, pracodawcy ofero-

W pozosta³ych powiatach subregionu s¹deckiego,

wali na stronie internetowej S¹deckiego Urzêdu Pracy 106

obejmuj¹cego trzy powiaty ziemskie: nowos¹decki, gorlicki i li-

wolnych miejsc pracy. Wiêkszoœæ ofert zwi¹zana by³a z tran-

manowski, bezrobocie równie¿ wzros³o. Najwy¿sz¹ stopê

sportem i logistyk¹, produkcj¹ i us³ugami oraz handlem. Praco-

bezrobocia rejestrowanego zanotowano w powiecie nowo-

dawcy oferowali przewa¿nie pojedyncze miejsca pracy, rzadko

s¹deckim (9,2 proc.), limanowskim – 9 proc., natomiast w po-

by³o ich kilka.

wiecie gorlickim 6,8 proc.

Stale poszukiwani s¹ kierowcy ci¹gników siod³owych.

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

O¿ywienie widaæ w handlu, pracodawcy poszukuj¹

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

sprzedawców, przedstawicieli handlowych i kierowników

wym S¹czem pod wzglêdem potencja³u demograficznego

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

i gospodarczego Tarnów notuje stopê bezrobocia na poziomie
6 proc. Najni¿sze bezrobocie rejestrowane w Ma³opolsce tra-

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

dycyjnie zanotowano w Krakowie (2,8 proc.), a najwy¿sze (12,7

gastronomii. Zdecydowana wiêkszoœæ ofert zaczyna³a siê od

proc.) w powiecie d¹browskim.

najni¿szej krajowej (2100 z³otych brutto) plus dodatki. Umowy
w zdecydowanej wiêkszoœci dotyczy³y zatrudnienia na czas

G³ówny Urz¹d Statystyczny oblicza stopê bezrobocia jako pro-

okreœlony lub okres próbny.

centowy udzia³ liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludnoœci
aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek bud¿e-

ZANIM BEZROBOTNY WRÓCI NA RYNEK

towych, prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie obrony narodo-

W lutym przygotowano indywidualne plany dzia³ania (IPD) dla

wej i bezpieczeñstwa publicznego.

267 bezrobotnych. Niemal wszyscy bezrobotni zarejestrowani
w SUP realizuj¹ Indywidualny Plan Dzia³ania. Przypomnijmy,
¿e IPD to nic innego jak nakreœlenie œcie¿ki powrotu osoby

Bezrobocie w Polsce

bezrobotnej na rynek pracy i zawiera listê czynnoœci, które maj¹

Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec stycznia 2018 r.

wykonaæ obydwie strony, zarówno bezrobotny, jak i Urz¹d. IPD

wynios³a 6,9 proc., czyli wzros³a o 0,3 pkt proc. wobec danych

przygotowuj¹ doradcy klienta.

z grudnia, poda³ G³ówny Urz¹d Statystyczny. W projekcie tegorocznego bud¿etu rz¹d przyj¹³, ¿e stopa bezrobocia rejestro-

STOPA BEZROBOCIA W NOWYM S¥CZU

wanego wyniesie 6,4 proc. na koniec 2018 r.

4,4 proc. – tyle wynios³a stopa bezrobocia rejestrowanego
w Nowym S¹czu w koñcu stycznia 2018 r. (ostatnie dane

W województwach bezrobocie kszta³towa³o siê w granicach od

G³ównego Urzêdu Statystycznego). Statystyki GUS-u doty-

3,9 proc. w wielkopolskim do 12,2 proc. w warmiñsko-

cz¹ce stopy bezrobocia ukazuj¹ siê póŸniej ni¿ dane liczbowe

mazurskim. W ujêciu miesiêcznym bezrobocie zwiêkszy³o siê

z powiatowych urzêdów pracy, dlatego te¿ dane te publikujemy

we wszystkich województwach, najbardziej w warmiñsko-

w lutym.

mazurskim i œwiêtokrzyskim (po 0,5 p. proc.), a najmniej – w œl¹skim (o 0,1 p. proc.) oraz w ³ódzkim, ma³opolskim, mazowieckim, pomorskim i wielkopolskim (po 0,2 p. proc.).
Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywnoœci Ekonomicznej Ludnoœci (BAEL) wynios³a w czwartym kwartale 2017 r.
4,5 proc. wobec 4,7 proc. w trzecim kwartale 2017 r. - poda³
GUS. Wspó³czynnik aktywnoœci zawodowej wyniós³ z kolei
56,2 proc. wobec 56,7 proc. kwarta³ wczeœniej, natomiast
wskaŸnik zatrudnienia wyniós³ 53,7 proc. wobec 54,0 proc.

W stosunku do grudnia stopa bezrobocia w Nowym S¹czu
wzros³a. W ujêciu rocznym natomiast obserwujemy wyraŸny

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w koñcu stycznia 2018
wynios³a 1 133,7 tys. wobec 1 081,7 tys. miesi¹c wczeœniej

RYNEK PRACY
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w ca³ej Unii Europejskiej oraz o 10 tys. w samej strefie euro.
i w porównaniu do 1 397,1 tys. przed rokiem. Liczba nowo

Najni¿szy poziom bezrobocia w styczniu 2018 roku, podobnie

zarejestrowanych bezrobotnych w styczniu spad³a o 9,6 proc.

jak mia³o to miejsce w grudniu 2017 roku, zarejestrowano

rdr do 183,4 tys. Miesi¹c do miesi¹ca wzros³a o 18,1 proc.

w Czechach (2,4 proc.). Na kolejnych miejscach w zestawieniu

Liczba ofert pracy zg³oszonych w styczniu wynios³a 145,5 tys.,

pañstw o najni¿szym bezrobociu w Unii Europejskiej znalaz³y

o 18,6 proc. wiêcej rdr.

siê Malta (3,5 proc.), Niemcy (3,6 proc.) oraz Wêgry (3,8 proc.).

Bezrobocie w Unii Europejskiej

Stopa bezrobocia w procentach na koniec stycznia w po-

Wed³ug danych opublikowanych przez Eurostat, bezrobocie

szczególnych krajach Unii Europejskiej: Czechy (2,4); Malta

w Unii Europejskiej w styczniu br. wynios³o 7,3 proc. Taki sam

(3,5); Niemcy (3,6); Wêgry (3,8); Holandia (4,2); Wielka

poziom bezrobocia zarejestrowano by³ w grudniu 2017 r. Dla

Brytania (4,3); Polska (4,5); Rumunia (4,6); Dania (5,2);

porównania, wskaŸnik bezrobocia strefy euro wyniós³ w sty-

Luksemburg (5,3); Austria (5,5); Estonia (5,5); S³owenia (5,9);

czniu 2018 roku 8,6 proc., co oznacza spadek w stosunku do

Bu³garia (5,9); Irlandia (6,2); Szwecja (6,5); Belgia (6,6);

analogicznego okresu roku ubieg³ego, kiedy stopa bezrobocia

S³owacja (7,5); Portugalia (7,9); £otwa (8,3); Finlandia (8,5);

wynios³a 9,6 proc.

Francja (9); Chorwacja (9,8); Cypr (9,8); W³ochy (11,1);
Hiszpania (16,3); Grecja (20,8).

Jak szacuje Eurostat, w styczniu 2018 r. bez pracy we wszystkich pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej pozostawa³o

W USA w grudniu bezrobocie nie zmieni³o siê w stosunku do

17,931 mln osób, zaœ w strefie euro 14,111 mln. W stosunku do

grudnia i wynios³o 4,1 proc. W Turcji bezrobocie w styczniu wy-

grudnia 2017 roku, liczba osób bezrobotnych wzros³a o 19 tys.

nosi³o 10,3 proc., a w Japonii bez zmian – 2,8 proc.

PIT - jak rozliczaæ
PIT (z ag. Personal Income Tax ) to potoczna nazwa rozliczenia podatkowego za dany rok, które trzeba
dostarczyæ do odpowiedniego urzêdu skarbowego. Ujmuj¹c to fachowo, PIT to rozliczenie podatków od
dochodów, które uzyskuj¹ osoby fizyczne, czyli od wynagrodzeñ ze stosunku pracy, emerytur, rent,
wszelkich zasi³ków oraz podatek od prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej, czy te¿
wykonywania wolnego zawodu, dzia³alnoœci twórczej, naukowe, oœwiatowej, artystycznej, literackiej
oraz publicystycznej.
PIT obejmuje nie tylko umowê o pracê, ale tak¿e umowê o dzie³o oraz umowê zlecenie i dotyczy osób od osiemnastego roku
¿ycia, które rozpoczê³y pracê. Osoby niepe³noletnie s¹
rozliczane wraz z rodzicami na wspólnym formularzu.
Ci, którzy jeszcze siê nie rozliczyli powinni pamiêtaæ, ¿e w PITach za 2017 zasz³y zmiany. Wœród nich jest m.in.:
- kwota wolna od podatku waha siê teraz w zale¿noœci od
dochodu – od 1188 z³ (u osób najubo¿szych) do 0 z³ (u osób
wykazuj¹cych wysokie wynagrodzenia);
- wycofano wniosek PIT-12 sk³adany do pracodawcy o przygotowanie PIT-40;
- emeryci i renciœci posiadaj¹cy PIT-40A z ZUS mog¹
przekazaæ 1% podatku na podstawie oœwiadczenia PIT-OP,
- wprowadzono wy¿sze limity odliczeñ dla podatników
rozliczaj¹cych ulgê na badania i rozwój,
- rozszerzono zakres zwolnieñ przychodów ze sprzeda¿y
w³asnych przetworów rolnych, pochodz¹cych z w³asnej
hodowli, chowu lub uprawy, nieprzetworzonych przemys³owo,
- rozszerzono zakres zwolnieñ podatkowych w zwi¹zku z wy-

jazdami za granicê i uzyskiwaniem stypendiów dla studentów.
W przypadku rozliczeñ za rok 2017 nale¿y pamiêtaæ, ¿e
nieprzekraczalny termin sk³adania PITów przypada na 30
kwietnia w poniedzia³ek i dotyczy podatników rozliczaj¹cych siê
na drukach PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-36L. Natomiast
terminy dla p³atników podatku PIT na sporz¹dzenie informacji
podatkowych za przychody ich pracowników za rok ubieg³y ju¿
minê³y.
Rozliczenia z Urzêdem Skarbowym mo¿na tak¿e dokonaæ
drog¹ elektroniczn¹ wype³niaj¹c elektronicznie Wniosek PITWZ i wysy³aj¹c go. Dokonaæ tego nale¿y jednak w terminie
nieprzekraczalnym do 16 kwietnia 2018 roku za pomoc¹
specjalnego formularza elektronicznego.
Warto tak¿e zaznaczyæ, ¿e podatek PIT reguluj¹ dwie ustawy.
Pierwsza z nich, podstawowa, to ustawa z dnia 26 lipca 1991
roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast
druga, równie wa¿na, to ustawa z dnia 20 listopada 1998 r.
o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne. ród³o Wikipedia, Urz¹d skarbowy, opr. RK
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Zakaz handlu w niedzielê
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wprowadzi³ zakaz handlu w niedziele, a ustawa
wesz³a w ¿ycie z dniem 1 marca. Ograniczenia wynikaj¹ce z nowych przepisów s¹ prowadzane etapowo,
a ca³kowity zakaz handlu w niedzielê wejdzie w ¿ycie w 2020 roku.

– Mam nadziejê, ¿e dziêki ustawie zostanie przywrócona
w Polsce normalnoœæ. W innych krajach Unii Europejskiej jest
ju¿ wprowadzony zakaz handlu w niedziele – powiedzia³
Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
W tym roku sklepy bêd¹ czynne w pierwsz¹ i w ostatni¹
niedzielê miesi¹ca, a 11 marca przypad³a pierwsza wolna od
handlu niedziela. Natomiast ju¿ w kwietniu wypadnie tylko
jedna handlowa Niedziela (29 kwietnia), poniewa¿ w pierwsz¹
niedzielê miesi¹ca 1 kwietnia obchodziæ bêdziemy Œwiêta
Wielkanocne. Natomiast w przysz³ym roku bêdzie to tylko
ostatnia niedziela miesi¹ca, a 2020 roku w ¿ycie wprowadzony
zostanie ca³kowity zakaz handlu.

Wprowadzony zakaz nie obejmuje jednak wszystkich
placówek zajmuj¹cych siê szeroko pojêtym handlem i nie
dotyczy on m.in.: piekarni, cukierni, kwiaciarni, hoteli,
restauracji, dworców, kiosków z pras¹, poczty, hurtowni rolnospo¿ywczych, skupów oraz stacji benzynowych.
Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e grzywna za z³amanie zakazu
bêdzie wynosi³a od tysi¹ca do stu tysiêcy z³otych, a za zupe³ne
nieprzestrzeganie przepisu groziæ mo¿e nawet kara
pozbawienia wolnoœci.
W tabeli poni¿ej wykaz (zaznaczone niebieskim kó³kiem)
niedziel wolnych od handlu
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Newag podpisa³ umowê na ponad 44 mln z³otych
Fot.: Newag

Nowos¹decka firma Newag S.A. podpisa³a umowê i po raz kolejny dostarczy pojazdy szynowe dla
województwa œwiêtokrzyskiego. Tym razem inwestycja obejmuje dwa czterocz³onowe zespo³y trakcyjne,
a jej koszt wynosi 44 378 400 z³ brutto.
W ubieg³ych latach firma Newag dostarczy³a dla województwa
œwiêtokrzyskiego 6 pojazdów szynowych i do lutego przysz³ego roku dostarczy kolejne dwa. Nowos¹decka firma wygra³a
bowiem przetarg og³oszony w grudniu 2017 roku na dostawê
2 fabrycznie nowych czterocz³onowych elektrycznych
zespo³ów trakcyjnych. Wartoœæ podpisanej umowy opiewa na
kwotê 44 378 400 z³ brutto.

Fot.: Newag

Pojazdy, które wkrótce trafi¹ do województwa œwiêtokrzyskiego bêd¹ mog³y pomieœciæ oko³o 400 osób, w tym dla 200
przewidziano miejsca siedz¹ce. Nowe EZT IMPULS, pobodnie
jak poprzednie, zostan¹ wyposa¿one w m.in. windy dla
niepe³nosprawnych, gniazdka elektryczne przy ka¿dym fotelu,
dostêp do Internetu, klimatyzacjê, automaty biletowe, miejsca
do przewozu rowerów oraz du¿ych baga¿y, czy te¿ system
informacji pasa¿erskiej.
Nowoœci¹ w Impulsach bêd¹ natomiast pêtle indukcyjne
umo¿liwiaj¹ce osobie nies³ysz¹cej odbiór nieskazitelnego i wyraŸnie czystego dŸwiêku poprzez cewkê telefoniczn¹, która
znajduje siê niemal w ka¿dym aparacie s³uchowym. Oprócz
tego w wyposa¿eniu znajd¹ siê tak¿e defibrylatory.
Zakup Impusów zostanie sfinansowany ze œrodków Funduszu
Kolejowego oraz œrodków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Œwiêtokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Dostawa pierwszego pojazdu z Newagu przewidziana jest na 25 paŸdziernika tego roku, natomiast drugi EZT zostanie dostarczony do 25 lutego 2019 roku.

KOMUNIKAT DLA PRACODAWCÓW I OSÓB BEZROBOTNYCH
Aktualnie S¹decki Urz¹d Pracy w Nowym S¹czu posiada œrodki finansowe na realizacjê us³ug
i instrumentów rynku pracy g³ównie w ramach nastêpuj¹cych projektów
wspó³finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego:

Projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i wiêcej pozostaj¹cych
bez pracy w Mieœcie Nowym S¹czu (IV)"
w ramach RPO WM 2014-2020 - skierowany do osób w wieku powy¿ej 30 roku ¿ycia,
w tym w szczególnoœci do osób: powy¿ej 50 roku ¿ycia, osób z niepe³nosprawnoœciami,
osób d³ugotrwale bezrobotnych. Formy wsparcia dostêpne w ramach ww. projektu:
sta¿e, szkolenia indywiduale, œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, prace interwencyjne,
refundacja kosztów wyposa¿enia lub doposa¿enia stanowiska pracy.

Projekt pn. „Aktywizacja osób m³odych pozostaj¹cych bez pracy w Mieœcie Nowym S¹czu (III)"
w ramach PO WER – skierowany do osób m³odych do 29 roku ¿ycia,
w tym w szczególnoœci do osób: d³ugotrwale bezrobotnych oraz nieucz¹cych siê,
niezatrudnionych oraz nieuczestnicz¹cych w szkoleniu - m³odzie¿ z kategorii NEET.
Formy wsparcia dostêpne w ramach ww. projektu:
sta¿e, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie, œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z poszczególnymi doradcami klienta SUP
kontakt dostêpny na stronie www.sup.nowysacz.pl
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Targi uczelni szkó³ wy¿szych
W dniu 21 marca na Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR w Nowym S¹czu odby³y siê Jubileuszowe, XX
Targi Szkó³ Wy¿szych. Dla absolwentów szkó³ pomaturalnych z naszego regionu swoj¹ ofertê
przygotowa³o przesz³o 30 wystawców – szkó³ oraz instytucji. Bardzo du¿ym zainteresowaniem
cieszy³o siê stoisko S¹deckiego Urzêdu Pracy.

Fot.: SUP

S¹deckie Targi Edukacyjne ju¿ po raz XX organizuje Stowarzyszenie Profesjonalnego Samorz¹du, przy wspó³pracy z Urzêdem Miasta Nowego S¹cza. Targi odbywaj¹ siê dwa dni.
Pierwszy dzieñ, nazwany Festiwalem Zawodów, skierowany
by³ dla gimnazjalistów, dla których swoj¹ ofertê przedstawi³y
szko³y œrednie. W drugim, dla maturzystów, prezentuj¹ siê
uczelnie wy¿sze.

Fot.: SUP

– Drodzy m³odzi przyjaciele! Cieszê siê, ¿e jesteœcie tutaj z nami – mówi³ podczas otwarcia targów zastêpca prezydenta
Nowego S¹cza Wojciech Piech. – Informacja o mo¿liwoœciach kontynuowania nauki, jest dziœ informacj¹ szeroko dostêpn¹. Pamiêtam swoje czasy szko³y œredniej, kiedy
naprawdê z du¿ym trudem szuka³o siê tej informacji. Dziœ jest
ona na wyci¹gniêcie rêki, a my wam to umo¿liwiamy podczas
tych targów. Korzystajcie z tego, a póki co chcê wam ¿yczyæ
po³amania piór, bo przecie¿ matura przed wami. ¯yczê sukcesów i wysokich wyników.

Anita Ka³yniuk, doradca klienta SUP

Fot.: SUP

Spoœród prawie 30 wystawców mo¿na by³o zapoznaæ siê
z ofert¹ m.in. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
PWSZ w Nowym S¹czu, Politechniki Krakowskiej, WSB-NLU,
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu im. Marii
Curie Sk³odowskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja F. Modrzejewskiego i wielu innych szkó³ z terenu województwa
ma³opolskiego, podkarpackiego, œl¹skiego i œwiêtokrzyskiego.
Szko³y i uczelnie w bardzo ró¿ny sposób próbowa³y zwróciæ
uwagê na swoj¹ ofertê. Szczególnie widoczna by³a prezentacja Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Nowym
S¹czu – przy ich stoisku odbywa³y siê pokazy pierwszej
pomocy, mo¿na by³o tak¿e zbadaæ swoje ciœnienie i poziom cukru we krwi, studenci prezentowali swoje osi¹gniêcia w zakresie artystycznym, promowano te¿ kierunki jêzykowe i ekonomiczne. Instytut Kultury Fizycznej przygotowa³ dla zgromadzonych pokaz sztuk walki. Nowos¹deckim akcentem by³a
równie¿ Wy¿sza Szko³a Biznesu WSB-NLU, której ofertê
prezentowali studenci zagraniczni, których obecnie wielu uczy
siê na tej uczelni.

Fot.: SUP

Targi zainaugurowa³ Wojciech Piech, wiceprezydent Nowego S¹cza

Podczas targów jak co roku, nie mog³o oczywiœcie zabrakn¹æ
stoiska S¹deckiego Urzêdu Pracy. Nasi eksperci udzielali
informacji wszystkim zainteresowanym. – Podczas imprezy
zg³asza³o siê do nas bardzo wiele m³odych osób, które nie by³y
zdecydowane w wyborze swojej przysz³oœci. Pojawiali siê
uczniowie ZS Ekonomicznych, „odzie¿ówki”, liceów
ogólnokszta³c¹cych, techników. Wszyscy pytali, co w przypadku niepowodzenia na maturze, b¹dŸ podczas rekru-tacji na
wymarzony kierunek studiów – mówi Anita Ka³yniuk, doradca
zawodowy w SUP. Z oferty S¹deckiego Urzêdu Pracy nie
mog¹ niestety korzystaæ osoby studiuj¹ce w systemie
dziennym. Natomiast studenci „zaoczni” mog¹ korzystaæ z mo¿liwoœci aktywizacyjnych urzêdu. Oferujemy m.in. szkolenia,
bony, wsparcie finansowe przy za³o¿eniu w³asnej dzia³alnoœci
gospodarczej. Mo¿liwoœci jest bardzo wiele, a nasi doradcy
zawodowi w ka¿dej chwili s³u¿¹ pomoc¹ i wsparciem.

Zaproszeni goœcie oraz uczestnicy targów
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zaprasza do korzystania ze swoich us³ug

