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Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Pragnê po raz kolejny zwróciæ siê do Pani Minister z gor¹cym apelem o rozwa¿enie mo¿liwoœci i celo-
woœci zwiêkszenia œrodków finansowych tak, aby umo¿liwia³y one pe³n¹ refundacjê wynagrodzeñ m³o-
docianych pracowników w roku 2011.

Dnia 11 marca 2011 r. wp³ynê³y do mnie stanowiska Cechu Rzemios³ Ró¿nych i Ma³ej Przedsiêbior-
czoœci w Bielawie, Izby Rzemieœlniczej i Ma³ej Przedsiêbiorczoœci w Œwidnicy oraz Jednoœci Rzemieœlni-
czo-Kupieckiej w Bielawie, wyra¿aj¹ce niezadowolenie i zaniepokojenie ograniczeniem o oko³o 60%
wydatków Funduszu Pracy na rok 2011, przeznaczonych na aktywizacjê osób bezrobotnych. Niezabez-
pieczenie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej œrodków na refundacjê wynagrodzeñ m³odocia-
nych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego,
oraz sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne od refundowanych wynagrodzeñ, skutkuje wstrzymaniem za-
wierania umów o te refundacje. Nadmieniæ nale¿y, ¿e niektórzy pracodawcy zawarli umowy o refunda-
cjê wynagrodzeñ w ostatnich miesi¹cach 2010 r. i okazuje siê, ¿e w chwili obecnej urzêdy pracy nie
maj¹ œrodków na finansowanie zawartych umów.

Pragnê podkreœliæ, ¿e obecna sytuacja ma negatywne skutki spo³eczne, szczególnie dla ludzi m³o-
dych, ucz¹cych siê i koñcz¹cych szko³y, powoduje te¿ znaczne obci¹¿enie pracodawców kosztami wyna-
grodzeñ zatrudnianych m³odocianych pracowników. Pracodawcy sygnalizuj¹, ¿e bêd¹ zmuszeni
rozwi¹zywaæ umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego, co uniemo¿liwi uczniom kontynuowa-
nie nauki w wybranym zawodzie i zdobywanie doœwiadczenia zawodowego oraz ska¿e na biernoœæ wiele
osób na pocz¹tku ich drogi ¿yciowej. Odnosi siê to szczególnie do powiatów: dzier¿oniowskiego – stopa
bezrobocia ponad 22%, k³odzkiego – stopa bezrobocia ponad 24%, z¹bkowickiego – stopa bezrobocia
prawie 22%. Zdaniem pracodawców oznacza to ograniczenie mo¿liwoœci pobierania nauki u pracodaw-
ców w zak³adach rzemieœlniczych.

Takie rozwi¹zanie nie doprowadzi do odbudowy szkolnictwa zawodowego w Polsce. Ograniczenie re-
fundacji z Funduszu Pracy zniechêca pracodawców do kszta³cenia pracowników m³odocianych. Mo¿e
to spowodowaæ wstrzymanie naboru uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2011/2012 w po-
wiatach dzier¿oniowskim, k³odzkim i z¹bkowickim. Tak drastyczna decyzja mo¿e wiêc w przysz³oœci
skutkowaæ brakiem kadry wykwalifikowanych pracowników wykonuj¹cych poszczególne zawody.

Szanowna Pani Minister! W zwi¹zku z przedstawion¹ sytuacj¹ wnoszê o zwiêkszenie œrodków finan-
sowych tak, aby umo¿liwia³y one pe³n¹ refundacjê wynagrodzeñ m³odocianych pracowników w roku
2011, i zwiêkszenie œrodków na Fundusz Pracy w powiatach dzier¿oniowskim, k³odzkim i z¹bkowickim.
Takie dzia³anie pozwoli na skuteczniejsze zdobywanie kwalifikacji zawodowych, co jest bezpoœredni¹
odpowiedzi¹ na zapotrzebowanie rynku pracy i przek³ada siê na z³agodzenie bezrobocia, szczególnie
w powiatach, w których stopa tego bezrobocia jest wysoka.
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