
RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2013 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 luty 2013 roku. 

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

Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych – luty 

2013  

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca stycznia) wyniosła w 

lutym 2013 roku 14,4 proc. i w porównaniu do stycznia 2013 roku  wzrosła o  0,2 punktu  procentowego. W 

analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano identyczny wzrost natężenia bezrobocia (z 

poziomu  13,2  proc.  do poziomu  13,4 proc.).         

   W lutym 2013 roku wzrost stopy bezrobocia (w granicach od 0,1 do 0,3 punktu) 

odnotowano we  wszystkich województwach. Najsłabszy wzrost natężenia bezrobocia odnotowano 

w województwach: lubuskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim. 

 Liczba bezrobotnych w końcu lutego 2013 roku wyniosła 2 337,4 tys. osób (na podstawie meldunków 

nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca stycznia 2013 roku wzrosła o  41,6 

tys. osób (o 1,8  proc.). Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (luty 2012 - styczeń 2012) 

odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 46,4 tys. (o 2,2 proc.). Zatem notowana w lutym br. dynamika 

wzrostu liczby bezrobotnych była słabsza, niż przed rokiem.      

 Wzrost liczby bezrobotnych w lutym 2013 roku miał miejsce we wszystkich województwach i 

oscylował w przedziale od 0,6  proc. (400 osób) w województwie lubuskim do 2,8  proc. (4,6 tys. osób) w 

województwie wielkopolskim. Wyższy wzrost bezrobocia notuje się na obszarach z dużymi aglomeracjami 

miejskimi, czyli - oprócz woj. wielkopolskiego - w województwach małopolskim, mazowieckim, dolnośląskim, 

łódzkim, pomorskim i śląskim. Wynika to z faktu usytuowania w nich przedsiębiorstw, które w obliczu 

trudnej sytuacji gospodarczej niejednokrotnie decydują się na ograniczanie zatrudnienia.  

 Warto zauważyć, że zarówno w 2012 r., jak i w pierwszych miesiącach bieżącego roku, ok. trzykrotnie 

wyższy wzrost bezrobocia częściej dotyczył mężczyzn, niż kobiet. Z jednej strony może być to efekt zwolnień 

w sekcjach zatrudniających głównie mężczyzn, np. budownictwie, ale też może być wynikiem przewagi 

kobiet wśród aktywizowanych bezrobotnych.  

Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że wzrost bezrobocia był spowodowany rejestracją osób 

po zakończeniu udziału w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu, jak również po zakończeniu 

umów na czas określony, bądź po rozwiązaniu umów o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W 

pewnej mierze do wzrostu liczby bezrobotnych przyczynił się też okresowy spadek zapotrzebowania na prace 

sezonowe.            

 Liczba wolnych miejsc pracy i wolnych miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez 

pracodawców do urzędów pracy w lutym 2013 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów 

pracy) wyniosła 81,6 tys. i w porównaniu do stycznia 2013 roku wzrosła o 17,5  tys., czyli o 27,4  proc. Liczba 

zgłoszonych w lutym br. wolnych miejsc pracy  była o 34,1  proc. wyższa niż przed rokiem. 

  



Ponadto należy podkreślić, że z porównania ofert pracy zgłoszonych w lutym w latach 2011-2013 w bieżącym 

roku było ich najwięcej. W lutym 2012 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 60,8 tys. wolnych miejsc 

pracy (tj. o 24  proc. więcej niż w styczniu 2012 roku), a w lutym 2011 r. zgłosili 50,7 tys. ofert (o 8,7  proc. 

więcej niż w styczniu 2011 r.). Z pewnością fakt ten wiązać należy również z przeznaczeniem wyższych 

środków na aktywizację bezrobotnych, w tym również z uruchomieniem rezerwy Ministra Pracy.

 Wzrost liczby wolnych miejsc pracy i wolnych miejsc aktywizacji zawodowej w lutym 2013 roku w 

porównaniu do stycznia 2013 roku odnotowano w piętnastu województwach i zamykał się on w przedziale 

od 12,3 proc. w województwie wielkopolskim (wzrost o 600  ofert) do aż 97,4  proc. w województwie 

lubelskim (wzrost o 2,1 tys. ofert). Jedynie w województwie śląskim miał miejsce nieznaczny spadek w 

porównaniu do stycznia br. liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy (o 8  proc., czyli o 800 ofert). 

 

(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: 

2013-02-15  8/2013  Raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2012 

2013-02-15 7/2013  Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2012 

2013-02-14 6/2013  Mianowanie Wiceprezesa PHR S.A. - Pana Andrzeja Borcza 

2013-02-14 5/2013  Raport miesięczny za miesiąc styczeń 2013 

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 choćby 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 rozwoju Grupy Kapitałowej. Wśród czynności podjętych w 

tym zakresie należy wymienić:  

- rozbudowę portfela usług o innowacyjne rozwiązania 

- współpraca w ramach Centrum Usług Wspólnych w zakresie: Księgowości, IT, Kontrolingu, oraz Treasury, 

dla wszystkich spółek Grupy Kapitałowej PHR S.A. 

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

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



raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami 

lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 

Emitent nie planuje zdarzeń mających istotne znaczenie z punktu widzenia inwestorów.  

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". 


