
RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2012 R. 

Zarząd Spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o 

postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc lipiec 

2012 roku. 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeo w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w 

ocenie Emitenta mogą mied w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników 

finansowych –lipiec 2012 

Liczba bezrobotnych w koocu lipca 2012 roku wyniosła 1 947,9  tys. osób (na podstawie meldunków 

nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do kooca czerwca 2012 roku spadłao  

16,5 tys. osób (tj. o 0,8 %). 

Spadek odnotowany w lipcu 2012 roku był nieco słabszy niż odnotowany w tym samym czasie 

w poprzednim roku, kiedy to liczba bezrobotnych spadła o 20,1 tys. osób (o 1,1%). W dalszym ciągu 

utrzymuje się spowolnienie tempa spadku liczby bezrobotnych, zarówno w stosunku do poprzednich 

miesięcy br., jak i analogicznych miesięcy ub. roku. 

Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych w lipcu 2012 roku odnotowano w  13-tu 

województwach, przy czym najsilniejszy  w województwie: 

- zachodniopomorskim  - o 1,9% (o 2,0 tys. osób) 

- pomorskim   - o 1,5% (o 1,6 tys. osób) 

- lubuskim   - o 1,4% (o 0,8 tys. osób)  

W pozostałych trzech województwach (małopolskim, podkarpackim i podlaskim) miał miejsce wzrost 

liczby bezrobotnych, o 0,3 % (w małopolskim i podlaskim ) oraz o 0,6% (w podkarpackim).  

Spadek liczby bezrobotnych w lipcu 2012 w porównaniu do czerwca 2012 odnotowano wśród 

mężczyzn (o 28,1 tys. ), podczas gdy liczba bezrobotnych  kobiet wzrosła (o 11,6 tys.). Sytuacja taka 

wystąpiła również w lipcu 2011 roku i 2010 roku, wiąże się to w pewnej mierze z faktem, że to 

głównie mężczyźni podejmują prace sezonowe w budownictwie i rolnictwie. 

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do 

urzędów pracyw lipcu 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 

 64,3  tys. i w porównaniu do czerwca 2012 roku  spadła o  3,0 tys. (o 4,4 %). 

W  lipcu  2011 roku  pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 63,1 tys.ofert pracy (o 5,2 tys., czyli o  

7,6% mniej  niż w czerwcu 2011 r.).    



Spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w lipcu 2012 roku odnotowano w 

 10-ciu   województwach i oscylował on w przedziale od  23,4% (o 1,3 tys. ofert) w województwie 

kujawsko-pomorskim  do  3,4%  % (o 0,1 tys. ofert) w województwie  

podlaskim.W sześciu województwach (lubuskim,łódzkim, małopolskim, pomorskim, święto-

krzyskim, wielkopolskim) liczba ofert pracy wzrosła, przy czym największy, ponad 10 procentowy 

względny wzrost wystąpił w województwach: wielkopolskim (o 12,0% czyli 0,6 tys. ofert), lubuskim (o 

11,6%, o 0,3 tys. ofert), pomorskim ( o 10,5%, o 0,5 tys. ofert) i łódzkim (o 10,3%, o 0,3 tys. ofert).   

Stopa bezrobocia rejestrowanego(na podstawie liczby pracujących z kooca czerwca br.) wyniosła 

w lipcu 2012 roku   12,3 %  i  w  porównaniu do czerwca br.  spadła o  0,1  punktu procentowego. 

W analogicznym okresie ubiegłego roku (lipiec 2011 – czerwiec  2011) odnotowano identyczny 

spadek natężenia bezrobocia, o 0,1 punktu (z poziomu 11,9% do poziomu 11,8%). 

Zatem wskaźnik bezrobocia w koocu lipca br. był o 0,5 punktu procentowego wyższy niż przed 

rokiem. 

W lipcu br. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,3 do 0,1 punktu procentowego) odnotowano 

w 11-tu województwach, przy czym najsilniejszy (o 0,3  punktu) miał miejsce w województwie 

zachodniopomorskim.  W czterech województwach (małopolskim, podlaskim, świętokrzyskim i 

wielkopolskim) wskaźnik bezrobocia utrzymał się na poziomie miesiąca poprzedniego. Wzrost stopy 

bezrobocia (o 0,1 punktu) miał miejsce jedynie w województwie podkarpackim. 

Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,1%) wystąpiła w województwie wielkopolskim, 

najwyższa  w województwie warmiosko-mazurskim (19,1%). 

(Źródło: http://www.mpips.gov.pl/) 

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie 

objętym raportem. 

a)W okresie objętym niniejszym raportem spółka opublikowała następujące raporty w systemie 

EBI: 

2012-07-23 42/2012  Zakup udziałów spółki Polski HR - FBI Sp. z o.o. 

2012-07-23 41/2012  Zakup udziałów spółki Polski HR - Finance Banking & Insurance Sp. z o.o. 

2012-07-17 40/2012  Zakup udziałów spółki Polski HR - ON Sp. z o.o. 

2012-07-17 39/2012  Zakup udziałów spółki Polski HR - APT Sp. z o.o. 

2012-07-17 38/2012  Zakup udziałów spółki Polski HR-Tele Service Sp. z o.o.  

2012-07-17 37/2012  Zakup udziałów spółki Polski HR - Leasing Sp. z o.o. 



2012-07-17 36/2012  Zakup udziałów spółki Polski HR-Call Centre Sp. z o.o. 

2012-07-17 35/2012  Zakup udziałów spółki Polski HR - Medical Sp. z o.o. 

2012-07-14 34/2012  RAPORT MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2012 R. 

2012-07-14 33/2012  Przesunięcie daty publikacji sprawozdao finansowych za rok 2011 

b) W okresie objętym niniejszym raportem spółka opublikowała następujące raporty w systemie 

ESPI: 

W okresie objętym sprawozdaniem Emitent nie publikował żadnych raportów w systemie ESPI. 

3.Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja chodby w części miała miejsce w 

okresie objętym raportem. 

Zarząd spółki kontynuuje realizację polityki rozwoju zgodnie z celami określonymi w dokumencie 

emisyjnym. Polityka ta nie uległa zasadniczym zmianom i dalej będzie kontynuowana. O istotnych 

zdarzeniach w tym obszarze Zarząd informował w publikacjach przytoczonych w punkcie 2.a powyżej.  

W ostatnim okresie Zarząd koncentrował się na reorganizacji Grupy Kapitałowej. Wśród czynności 

podjętych w tym zakresie należy wymienid:  

- rozbudowę portfela usług o innowacyjne rozwiązania 

- dalszą budowę sił sprzedaży, wspomagających działalnośd wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej 

(poprzez dedykowany podmiot zależny Murietta Sp. z o.o.) 

- rozpoczęcie prac nad stworzeniem Centrum Usług Wspólnych w zakresie: Księgowości, IT, 

Kontrolingu, oraz Treasury (prace w toku), dla wszystkich spółek Grupy Kapitałowej PHR S.A. 

- rozwój spółki obsługującejksięgowo Grupę Kapitałową: Polski HR – outsourcing księgowości Sp. z 

o.o. 

- zawiązanie spółek specjalizujących się w leasingu pracowników do konkretnych branży (medycznej, 

ubezpieczeo, bankowości, callcentre oraz innych) 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mied miejsce w nadchodzącym miesiącu, 

które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty 

publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeo, otwarcia subskrypcji, spotkao 

z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 

Zarząd spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A. informuje, że zmianie ulega termin publikacji rocznych 

sprawozdao finansowych spółki, jednostkowego i skonsolidowanego. Przedmiotowe sprawozdania 

zostaną opublikowane w dniu 19 września 2012. Powyższe wynika z faktu, że czynności związane z 

badaniem sprawozdao finansowych nie zostały zakooczone. 



Ponadto Zarząd spółki Polski Holding rekrutacyjny S.A. informuje, że prowadzone są wszelkie możliwe 

działania mające na celu odwieszenie notowao akcji spółki na NewConnect. Na dzieo dzisiejszy Zarząd 

nie jest w stanie określid terminu takiego odwieszenia, gdyż jest to decyzja pozostająca w gestii 

organów Giełdy Papierów Wartościowych.  

 

 

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku z późn. zm. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych 

na NewConnect" 


