
Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Koguta 

na 22. posiedzeniu Senatu 
w dniu 30 listopada 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza 

Szanowny Panie Ministrze! 
Na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie można obejrzeć najnowszą regionalną 

mapę bezrobocia, z której wynika, że aż dwa powiaty ziemskie z terenów zaliczanych do Sądecczyzny cha-
rakteryzują się największą stopą bezrobocia w Małopolsce. Powiat limanowski ze stopą bezrobocia wynoszą-
cą 17,8% oraz powiat nowosądecki, gdzie stopa bezrobocia wynosi 16,9%, zajmują drugie i trzecie miejsce 
we wspomnianej niechlubnej statystyce. Taki stan rzeczy utrzymuje się już od kilku lat. Według statystyk 
prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Sączu bezrobocie zwiększa się w tym powiecie 
nieprzerwanie od roku 2008. Warto wspomnieć, że na podstawie statystyk stwierdzono, iż we wrześniu 
2012 r. było o dziewięciuset dwudziestu sześciu zarejestrowanych bezrobotnych więcej niż we wrześniu 
2011 r. Ludzie młodzi, do dwudziestego piątego roku życia, stanowią aż 30,7% wszystkich zarejestrowanych 
bezrobotnych z powiatu nowosądeckiego. Jest to wciąż bardzo duży i negatywny wskaźnik pokazujący, że 
ludziom młodym, absolwentom szkół na Sądecczyźnie, trudno jest podjąć pierwszą pracę. 

W bieżącym roku powiatowe urzędy pracy dysponowały zdecydowanie mniejszymi środkami na staże dla 
osób niepełnosprawnych, a to właśnie staże są szansą dla ludzi młodych, aby móc pokazać się pracodawcy od 
jak najlepszej strony. W czasie stażu mogą oni powalczyć o zauważenie, o docenienie osiągnięć zawodowych 
i nabytych kompetencji oraz umiejętności. Gazeta „Rzeczpospolita” w dziale „Ekonomia” podała, że w roku 
2012 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na staże absolwenckie o 12% środków mniej niż 
w roku 2011. W sądeckim urzędzie pracy pieniądze na staże skończyły się już w lipcu, a więc tak naprawdę 
w połowie roku. 

Chcę zapytać, w jaki sposób Minister Pracy i Polityki Społecznej zamierza przeciwdziałać bezrobociu lu-
dzi młodych, do dwudziestego piątego roku życia, zwłaszcza w regionach, w których bezrobocie wśród ab-
solwentów szkół jest największe? Pytam o programy planowane na rok 2013, o szkolenia, o strategię działa-
nia w tym obszarze. 

Chcę zapytać także o to, jakiej wielkości środki przewiduje przeznaczyć Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej na staże w roku 2013. Jaki będzie tu wskaźnik statystyczny w stosunku do roku 2012, 2011 oraz 
2010? 

Z poważaniem 
Stanisław Kogut 




