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Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Podczas debaty w Senacie nad bud¿etem pañstwa na 2011 r., wskutek zg³oszonych przeze mnie poprawek
w czêœci dotycz¹cej planu finansowego Funduszu Pracy, z³o¿y³ pan publicznie obietnicê uruchomienia, w ra-
zie potrzeby, zamro¿onych nañ œrodków finansowych w trakcie roku bud¿etowego. Jest oczywiste, ¿e mo¿e to
nast¹piæ jedynie na uzasadniony wniosek ministra pracy i polityki spo³ecznej. Podczas tej¿e debaty parla-
ment przyj¹³ równie¿, ¿e stan bezrobocia na koniec 2011 r. wyniesie 9,9%.

Minê³o pó³ roku od realizacji proponowanego przez rz¹d bud¿etu. Sytuacja w zakresie ustawowych po-
stanowieñ nie pozwala na realizacjê wyznaczonych zadañ. Co do z³o¿onej obietnicy – zaistnia³y warunki do
jej spe³nienia. Wprawdzie bezrobocie w Polsce maleje od pocz¹tku roku, od poziomu 12,7%, ale nadal prze-
kracza stan alarmowy 11%. Liczne prognozy, na przyk³ad GUS, wskazuj¹ zaœ, ¿e nie osi¹gnie siê zapowia-
danego ustaw¹ bud¿etow¹ stanu – na koniec maja stopa bezrobocia wynosi³a 12,2%. Po³owa bezrobotnych
to obywatele, którzy bezskutecznie poszukuj¹ pracy od ponad roku. Co czwarty absolwent szkó³ œrednich
i wy¿szych pozostaje bez pracy. Wieœ zaludnia siê bezrobotnymi, nawet jeœli s¹ miejsca pracy, to i tak nie
mo¿na z nich korzystaæ ze wzglêdu na brak pomocy publicznej. Nie spe³niaj¹ siê tak¿e oczekiwania niektó-
rych polityków, którzy w emigracji zarobkowej, zw³aszcza do Niemiec, upatrywali rozwi¹zanie polskich pro-
blemów gospodarczych. Nie spe³niaj¹ siê te¿ rachuby obliczone na nastanie sezonowego o¿ywienia
gospodarczego. Z pewnoœci¹ w lipcu do urzêdów pracy zg³osi siê nowa fala absolwentów szkó³ œrednich
i wy¿szych i obecny stan ulegnie pogorszeniu, gdy¿ popyt na pracê nie roœnie.

Stan ten powoduje, ¿e wielu ludzi do³¹cza do kolejki dla oczekuj¹cych pomocy spo³ecznej, której bu-
d¿et jest jeszcze bardziej deficytowy. W moim okrêgu wyborczym wynosi on 1000 z³ na miesi¹c na trzy-
dzieœci do czterdziestu œrodowisk dotkniêtych dysfunkcjami, w tym bezrobociem. Rodzi siê
uzasadniona krytyka tego stanu rzeczy wœród pracodawców, którzy nie ukrywaj¹, ¿e odprowadzone
przez nich œrodki na Fundusz Pracy sta³y siê de facto podatkiem. Wielu z nich deklaruje zwolnienia
z pracy.

Coraz czêœciej opinia zagraniczna w pozosta³ych pañstwach Unii Europejskiej krytykuje Polskê za
eksport problemów zwi¹zanych z utrzymuj¹cym siê od lat wysokim bezrobociem. Emigruj¹cy staj¹ siê
ofiarami niewybrednych ataków, a „polski hydraulik” staje siê antytez¹ dynamicznej gospodarki.

Jednoczeœnie dane wskazuj¹, ¿e pomyœlnie realizowane s¹ za³o¿enia bud¿etu w zakresie wp³ywów
i wydatków pañstwa, w tym Funduszu Pracy. Jak wiadomo, minister pracy i polityki spo³ecznej dwu-
krotnie wystêpowa³ z wnioskami o uruchomienie zamro¿onych œrodków znajduj¹cych siê na koncie
Funduszu Pracy.

To, co obserwujê na moich dy¿urach w powiatach odleg³ych od stolicy, dowodzi, ¿e praktycznie wiêk-
szoœæ skromnych œrodków na aktywne formy zwalczania b¹dŸ ograniczania bezrobocia, takich jak sta-
¿e, pomoc na przyuczenie m³odocianych do zawodu, na podjêcie samodzielnej dzia³alnoœci
gospodarczej czy na pomoc publiczn¹, wyczerpa³a siê. Powiatowe urzêdy pracy w oczekiwaniu na zwol-
nienie œrodków przygotowa³y misterne plany z wysok¹ prognoz¹ trwa³ego zatrudnienia – Sêpólno Kraje-
ñskie, Mogilno, Bydgoszcz. S¹ to programy, które w dwójnasób mog³yby generowaæ wszystkie wp³ywy
do bud¿etu, nie tylko pañstwowego.

Panie Ministrze, w swoim wyst¹pieniu mówi³ pan, ¿e gromadzimy w bud¿ecie œrodki na ciê¿sze cza-
sy. Te ciê¿kie czasy ju¿ nadesz³y.

Sk³adaj¹c to oœwiadczenie, oczekujê pañskiej reakcji uwzglêdniaj¹cej zasadê odpowiedzialnoœci tak¿e
parlamentarzystów za stan rynku pracy w Polsce, albowiem konstytucja w art. 65 ust. 5 postanawia: „w³a-
dze publiczne prowadz¹ politykê zmierzaj¹c¹ do pe³nego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowa-
nie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia
zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych”.
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