
Oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów:
Tadeusza Gruszkê, Witolda Idczaka, Piotra Kaletê,

Macieja Klimê, Stanis³awa Karczewskiego
i Bronis³awa Korfantego

na 72. posiedzeniu Senatu
w dniu 17 marca 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W lutym bezrobocie wzros³o do 13,2%, wiêc zasadny jest wniosek ministerstwa pracy o zwiêkszenie

o 1 miliard z³ œrodków na aktywn¹ pomoc bezrobotnym. Wniosek tym bardziej jest uzasadniony, ¿e
w bie¿¹cym roku rz¹d dokona³ w stosunku do roku poprzedniego zmniejszenia o ponad po³owê wysoko-
œci œrodków przeznaczonych z Funduszu Pracy na aktywn¹ pomoc bezrobotnym, to jest z 7 miliardów
do 3 miliardów 230 milionów z³. To drastyczne finansowe ciêcie skutkuje dramatycznym wyhamowa-
niem aktywnej pomocy udzielanej przez urzêdy pracy. Aby uzmys³owiæ, jaka to skala, przytoczymy dane
z urzêdu pracy w Rybniku, które porównywalne s¹ zapewne z danymi z innych urzêdów pracy w Polsce.

W roku 2010 urz¹d pracy w Rybniku dysponowa³ œrodkami umo¿liwiaj¹cymi pomoc w podjêciu dzia-
³alnoœci gospodarczej przez trzysta siedemdziesi¹t piêæ podmiotów. W tym samym czasie by³o szeœæ-
dziesi¹t siedem odmów. Te odmowy wynika³y z niespe³nienia okreœlonych wymogów. Iloœæ œrodków,
jakimi dysponuje urz¹d w roku 2011, pozwala udzieliæ wsparcia zaledwie osiemdziesiêciu oœmiu pod-
miotom, przy czym do koñca lutego udzielono pomocy zaledwie szesnastu podmiotom, by³o czterdzieœci
jeden odmów, a w tak zwanym oczekiwaniu s¹ czterdzieœci dwa wnioski. Nale¿y dodaæ, ¿e jest to jeden
ze skuteczniejszych sposobów w walce z bezrobociem, gdy¿, jak wynika z badañ, po minimalnym okre-
sie prowadzenia dzia³alnoœci a¿ 97% firm pozostaje nadal na rynku pracy.

Jeszcze gorzej przedstawia siê to w pozycji „refundacja kosztów wyposa¿enia stanowisk pracy”. W ro-
ku 2010 udzielono dwustu jeden refundacji, by³y piêædziesi¹t dwie odmowy. W roku 2011, w którym li-
mit to zaledwie dwadzieœcia refundacji, udzielono ju¿ siedmiu, przy czym by³o szesnaœcie odmów
i piêtnaœcie tak zwanych oczekuj¹cych wniosków.

Bez udzielenia wsparcia finansowego ministerstwu pracy, a tym samym urzêdom pracy, ze strony
Ministerstwa Finansów, ograniczenie bezrobocia z 13,2% do zak³adanych przez rz¹d Platformy Obywa-
telskiej i PSL 9,9% na koniec roku wydaje siê mrzonk¹, chyba ¿e ministerstwo liczy na skutki tak zwa-
nego dobrodziejstwa otwarcia niemieckiego i austriackiego rynku pracy, które przewidziane jest na
1 maja 2011 r. i po którym byæ mo¿e nast¹pi spadek rejestrowanego bezrobocia w Polsce. Z przykroœci¹
musimy jednak stwierdziæ, ¿e pracownicy ci przyczyni¹ siê jedynie do wzrostu niemieckiego i austriac-
kiego PKB, a nie PKB polskiego, którego wzrost oczekiwany jest zapewne zarówno przez ministra finan-
sów, jak i przez wszystkich Polaków.

W zwi¹zku z tym zwracamy siê do Pana Ministra o jak najszybsze wsparcie finansowe urzêdów pracy
w walce z bezrobociem poprzez aktywn¹ pomoc bezrobotnym.
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