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W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na XLI sesji Rady Powiatu
Nowotarskiego w dniu 28 kwietnia 2022 roku informuję, iż na dzień 9 maja 2022 roku na
terenie Powiatu Nowotarskiego w podmiotach, z którymi Powiat podpisał stosowne
porozumienia przebywa - 2808 uchodźców z Ukrainy, natomiast Gminy w Powiecie
Nowotarskim przyjęły - 3681. Są to dane podawane przez JST wg "Powiatowego programu
ewidencji uchodźców z Ukrainy" .
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu podejmuje liczne działania na rzecz
wsparcia uchodźców z Ukrainy szukających pomocy w naszym kraju w związku z konfliktem
zbrojnym na Ukrainie. Na terenie urzędu uruchomiono punkt informacyjny zarówno dla
obywateli Ukrainy, jak i pracodawców, od których pozyskiwane są oferty pracy skierowane
także do Obywateli Ukrainy. Wyznaczeni pracownicy urzędu przy wsparciu zatrudnionego
tłumacza języka ukraińskiego obsługują codziennie po kilku/kilkunastu obywateli Ukrainy
przedstawiając im aktualne oferty pracy, a także rejestrują osoby, które chciałyby skorzystać
z dostępnych form pomocy np. ze stażu.
Od 24 lutego.2022 roku do urzędu wpłynęło 214 powiadomień o powierzeniu wykonywania
pracy oraz zarejestrowano 297 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom
Ukrainy. Wśród najczęściej pojawiających się zawodów, w jakich podjęli pracę znajdują się:
sprzątaczka (188 osób), pomocniczy robotnik budowlany (34 osoby), pracownik gospodarczy
(34 osoby), pomoc kuchenna (23 osoby), sprzedawca (21 osób), kierowca (19 osób), pomoc
nauczyciela (17 osób), krawcowa (16 osób).
Na dzień 5 maja 2022 roku w urzędzie zarejestrowało się 43 obywateli Ukrainy.
W zdecydowanej większości osoby te nie posiadają dokumentów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe. Połowa z osób zarejestrowanych deklaruje wykształcenie wyższe
(np. ekonomiczne, prawnicze, pedagogiczne), druga połowa średnie/średnie zawodowe.
Bardzo nieliczne osoby posiadają dokumenty potwierdzające kwalifikacje, jednak nie są one
przetłumaczone na język polski. Zdecydowana większość osób zgłaszających się do urzędu
pracy wyraża chęć i gotowość do podjęcia pracy. Wobec osób tych stosowane jest tzw.
szybkie pośrednictwo – przedstawiane są im dostępne oferty pracy (bez konieczności
rejestracji jako osoba bezrobotna). Spośród osób zarejestrowanych 24 zostały skierowane na
staż. Do kluczowych barier utrudniających podjęcie pracy obywatelom Ukrainy należy brak
znajomości języka polskiego oraz brak potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych.
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W zakresie ilości przyjętych uczniów do szkół w Powiecie Nowotarskim w załączeniu
przesyłam dane pobrane ze strony https://dane.gov.pl/pl - Raport „Uczniowie uchodźcy
z Ukrainy w podziale na typy szkół, klasy i powiaty, stan na 02 maja 2022 roku”. Są to dane
ogólne dla Powiatu Nowotarskiego (załącznik nr 1). W załączeniu przesyłam również raport
„Uczniowie Ukraina” został pobrany z Systemu Informacji Oświatowej, gdzie znajduję się
liczba uczniów z podziałem na typy szkół (załącznik nr 2). Dodatkowo informuję, że
w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu został
utworzony Oddział Przygotowawczy dla dzieci uchodźców z Ukrainy, które nie znają języka
polskiego.
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