
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

na 63. posiedzeniu Senatu
w dniu 21 paŸdziernika 2010 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cym oœwiadczeniem senatorskim.
Z informacji za³¹czonej do niniejszego pisma wynika, ¿e rz¹d RP do projektu ustawy bud¿etowej na

2011 r. wpisa³ ra¿¹co niski plan finansowy Funduszu Pracy dotycz¹cy aktywnych form przeciwdzia³a-
nia bezrobociu w 2011 r. – przewidziano w nim kwotê 3235,1 mln z³, co stanowi zaledwie 46% przewidy-
wanego wykonania planu na 2010 r. (7001,6 mln z³). Na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu,
takie jak szkolenia, studia podyplomowe, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace spo³ecznie u¿y-
teczne, stypendia sta¿owe, przygotowanie zawodowe doros³ych, prace interwencyjne, dotacje itp. prze-
widziano jedynie kwotê 1484,1 mln z³, co stanowi 28% przewidywanego planu na 2010 r.
(5215,4 mln z³). Jednoczeœnie na koniec 2011 r. zaplanowano spadek stopy bezrobocia z 11,3% na ko-
niec sierpnia bie¿¹cego roku do poziomu 9,9%. Zaplanowanie o ponad 72% mniejszych œrodków na wy-
mienione aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu skutkowaæ bêdzie mniejsz¹ liczb¹
aktywizowanych osób bezrobotnych, a tym samym zwiêkszeniem siê liczby bezrobotnych i zmniejsze-
niem poziomu zatrudnienia. Jednoczeœnie z uwagi na stosunkowo du¿y limit œrodków Funduszu Pracy
w bie¿¹cym roku w naturalny sposób, w wyniku zawartych umów, powsta³y znaczne zobowi¹zania na
rok 2011, co skutkowaæ bêdzie dalszym zmniejszeniem œrodków w tym roku.

W zwi¹zku z przedstawionymi kwestiami uwa¿am, ¿e limit œrodków Funduszu Pracy zaplanowany
w projekcie ustawy bud¿etowej na 2011 r. jest zdecydowanie za ma³y i powinien byæ ustalony co naj-
mniej na poziomie roku bie¿¹cego. Nadmieniam, ¿e odpis sk³adki na Fundusz Pracy nie zmieni³ siê, za-
tem œrodki na nim gromadzone bêd¹ co najmniej takie jak w 2010 r.

W tym roku liczba aktywizowanych bezrobotnych w powiecie mieleckim wynosiæ bêdzie niemal 3900
osób. Jeœli wzi¹æ pod uwagê zaci¹gniête zobowi¹zania i wzrost kosztów jednostkowych danej formy uza-
le¿niony od wzrostu minimalnego i przeciêtnego wynagrodzenia oraz wzrostu zasi³ku dla bezrobotnych
i innych œwiadczeñ, oka¿e siê, ¿e liczba uczestników programów rynku pracy obni¿y siê o prawie 70%
i wyniesie co najwy¿ej 1200 osób. Ponadto informujê, ¿e Powiatowy Urz¹d Pracy w Mielcu rokrocznie
wykorzystuje œrodki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego – Program Operacyjny „Kapita³ Ludzki”
w maksymalnej dostêpnej wysokoœci.

Zwracam siê do Pana Ministra o podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu zmiany projektu ustawy bud¿eto-
wej na 2011 r. i zwiêkszenie œrodków na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl




