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Wstęp
Krajowy Plan Odbudowy (KPO) przewiduje

Nasza propozycja – którą opisujemy w trze-

reformy związane z rynkiem pracy, w tym

cim rozdziale tej publikacji - to przekształ-

trudnienia. Nie wiemy jednak jeszcze, o jakich

odciążenie ich z zadań socjalnych, danie im

usprawnienie działania publicznych służb zareformach mowa, ponieważ wciąż nie przed-

stawiono dokładnych planów w tym zakresie.

Wychodząc naprzeciw założeniom KPO, War-

saw Enterprise Institute przedstawia pro-

cenie urzędów pracy w niezależne agencje,
większej autonomii oraz włączenie do systemu
wsparcia rynku pracy podmiotów prywatnych

(zarówno firm, jak i organizacji pozarządowych) także oferujących usługi pośrednictwa pracy. Nowy system byłby subsydiowany

pozycję nowego systemu wsparcia rynku

w oparciu o Fundusz Pracy, który musiałby zostać

łania urzędów pracy. Chcemy, by instytucje

także stworzenie nowoczesnej publicznej bazy

pracy, koncentrującą się na reformie dzia-

te zaczęły pełnić swoją nominalną funkcję, tj.

skutecznie pośredniczyć w znalezieniu pracy.
Aleksandra Fandrejewska w artykule otwiera-

jednocześnie odpolityczniony. Proponujemy

ofert pracy i poszukujących pracy – w oparciu

o najnowsze technologie, na bieżąco uzupełnianie rejestry i pełną transparentność.
Bierzemy też pod uwagę potrzeby polskiego

jącym niniejszy raport opisuje to, jak obecnie

rynku pracy w związku z napływem imigran-

kasami zapomogowymi wypłacającymi róż-

instytucji zezwolenia na pracę, czy uwzględ-

działają urzędy pracy. W praktyce są raczej

norakie świadczenia niż miejscami, w których

ludzie bezrobotni szukają dobrych ofert pra-

cy. Szukając właściwych dla Polski rozwiązań,

uciekaliśmy się do doświadczeń krajów takich,

jak np. Niemcy, Holandia, czy Australia. Dzia-

łanie publicznych agencji pośrednictwa pracy

w tych państwach opisał w swoim tekście dr

Wiktor Wojciechowski. Praktyka innych państw

tów, proponując m.in. rozważenie zniesienia

niając potrzeby relokacyjne osób poszukujących pracy.

Nasza propozycja ma charakter pracy zbio-

rowej. W jej przygotowaniu uczestniczył także,

oprócz wymienionych wyżej osób, Kordian

Kolbiarz, burmistrz Nysy, a wcześniej wieloletni dyrektor powiatowego urzędu pracy

pokazuje, że równolegle do reformy urzędów

oraz – niżej podpisany. Propozycja niniejsza

zasiłków, chociażby poprzez połączenie ich

czylibyśmy sobie, by została udoskonalona

powiązanie z realną chęcią znalezienia za-

sultacji eksperckich.

pracy należałoby przeprowadzić reformę

z innymi transferami socjalnymi i silniejsze
trudnienia.

z pewnością nie jest pozbawiona wad. Żyw ramach debaty publicznej i dalszych kon-

Sebastian Stodolak, wiceprezes
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Państwowe urzędy pracy, czyli kasy zapomogowe
Powiatowe urzędy pracy (PUP) działają poniżej oczekiwań. Nie są instytucjami, które w sposób

skuteczny pomagają osobom niepracującym wrócić na rynek pracy, ale instytucjami, które
wypłacają zasiłki oraz oferują pracodawcom różne formy wsparcia finansowego. Są także

obarczone koniecznością spełnienia wielu zbędnych obowiązków biurokratycznych. Same

zaś – także pod presją przepisów – wymagają szczegółowej biurokracji od przedsiębiorców.

Są zakładnikami sposobu, w jaki w Polsce prowadzona jest polityka społeczna oraz sposobu,
w jaki władza traktuje urzędników i obywateli.

Urzędy pracy tymczasowej
Jedną z głównych słabości urzędów pracy jest

wotnego powoduje ożywiony ruch w procesie

rejestracji i wyrejestrowywania się. W tym roku
przeciętnie w rejestrach widniało ok. miliona

to, że – wbrew założeniom – nie umożliwiają

osób. W ciągu dziewięciu miesięcy zarejestro-

W idealnym świecie liczba osób bez pra-

686 tys. po raz drugi, czy kolejny), a wyreje-

bezrobotnym stałego powrotu na rynek pracy.

cy powinna się systematycznie zmniejszać,

w sytuacji zwiększającej się liczby ofert pra-

cy. W Polsce jednak daleko do tego ideału.

wało się niespełna 880 tys. osób (w tym ponad

strowano ponad 991 tys. osób1. Rozpoczęcie

pracy było powodem wyrejestrowania się

w przypadku sześciu na dziesięć osób. Pozo-

W powiatowych urzędach pracy trwa nieustan-

stali zostali skreśleni z różnych przyczyn. Mogli

w Polsce, obok przychodni i lokalnych placó-

emeryturę lub sami o to poprosili.

Polega on na tym, że osoby bez pracy dostają

Wspomniane szkolenia są przykładem tego,

stałe na rynek pracy. Dodatkowo status osoby

cie zarówno poszukującym zatrudnienia, jak

ny ruch – są to najczęściej odwiedzane urzędy

wek ZUS-u – ale często jest to ruch okrężny.
zajęcie zaledwie na jakiś czas i nie wracają na
bezrobotnej jako przepustka do otrzymania

świadczeń (w tym powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego) powoduje, że spora część

np. rozpocząć staż, szkolenie albo otrzymać

jak szczegółowe przepisy mogą utrudniać żyi urzędnikom oraz jak zwielokrotniają koszty.

Ktoś rozpoczynający szkolenie jest wykreślany

z rejestru. Jeśli zaś po jego zakończeniu chce

osób, które rejestrują się jako bezrobotne, robi

otrzymać inną pomoc – np. pożyczkę na rozpo-

opieki medycznej.

musi się zarejestrować jako bezrobotny. I tak

to tylko po to, by mieć dostęp do bezpłatnej

To właśnie owa tymczasowość powrotów na

częcie działalności gospodarczej – ponownie
w koło Macieju.

rynek pracy i potrzeba ubezpieczenia zdro-

1

Dane na podstawie: GUS, Biuletyn Statystyczny, nr 9/2021.
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Przestarzałe przepisy, przestarzały system
Prawo, a tym samym publiczne instytucje

pracy, nie nadążają za zmieniającym się ryn-

Powiatowe urzędy pracy nie są jednostkami

podrzędnymi wobec wojewódzkich urzędów

pracy (WUP), ale w sporej części ich funkcjonowanie wynika z decyzji wojewody i samorządu,

kiem pracy. Przepisy, na podstawie których je

co można uznać za systemową niespójność.

pracy, uchwalono siedemnaście lat temu. Od

innymi podział pieniędzy z Funduszu Pracy oraz

stworzono i prowadzona jest polityka rynku

2004 r., od kiedy obowiązuje ustawa oraz od

przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, zmieniły

się potrzeby rynku pracy, upowszechniła się

e-administracja, ale podstawy działalności

publicznych służb zatrudnienia pozostały takie same. Panujący dzisiaj rynek pracownika

skłania wręcz do pytania o to, czy urzędy pracy
są w obecnej formie potrzebne.

Powiatowe urzędy pracy (PUP) i szesnaście

Do kompetencji wojewody i WUP należy między

realizowanie przedsięwzięć, które są finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Powiatowe urzędy pracy w wielu rejonach kraju

są również znaczącym pracodawcą. Pod koniec

zeszłego roku w powiatowych i wojewódzkich

urzędach pracy zatrudnionych było 21 253 osób.

Prawie 17,7 tys. osób pracowało w PUP-ach,

a 3,5 tys. – w WUP-ach. W ostatnich latach

liczba pracowników powiatowych spadała,

wojewódzkich (WUP) istnieją od stycznia 1999

a wojewódzkich – nieznacznie – rosła.

stworzono powiaty i gminy. Najpierw przez rok

Tak jak każda instytucja, która ma siedzibę

roku, czyli od reformy samorządowej, w której

publiczna służba pracy była częścią admini-

stracji centralnej z Krajowym Urzędem Pracy.

i która zarządza finansami, w urzędach część

pracowników zajmuje się księgowością, czy

Od stycznia 2000 r. powiatowy urząd pracy

obsługą techniczną. Z danych resortu Minister-

wiatowemu na podstawie ustaw wdrażających

w grudniu zeszłego roku 8525 osób pracowało

został podporządkowany samorządowi poreformę ustrojową państwa. Organem zajmującym się realizacją problematyki rynku pracy

na terenie powiatu został starosta.

Obecnie istnieje 340 powiatowych urzędów pracy.
Niektóre z nich obsługują mieszkańców dwóch

powiatów2. Kompetencje, zasady finansowania

oraz wydatki reguluje pięć ustaw i 36 aktów wy-

stwa Pracy, Rozwoju i Technologii4 wynika, że

jako: pośrednicy pracy, doradcy zawodowi,

specjaliści ds. rozwoju zawodowego, specjaliści

ds. programów, doradcy i asystenci EURES (są

to osoby, które w sposób aktywny pomagają

bezrobotnym i szukającym pracy oraz praco-

dawcom). 7985 osób pracowało w PUP i 540

osób w WUP. Takie osoby w statystyce rządowej określa się jako pracowników kluczowych.

konawczych3. PUP-y są głównymi instytucjami

Stanowili oni mniej niż połowę zatrudnionych

w znalezieniu zatrudnienia oraz realizują kom-

proc. w WUP-ach). W ciągu roku ich liczba

publicznymi, które wspierają osoby bezrobotne

petencje samorządu powiatowego dotyczące

w urzędach pracy (45 proc. w PUP-ach i 15

zmniejszyła się o 468 osób, a to oznacza, że co

polityki rynku pracy. Przepisy wymieniają ponad

dwudziesta osoba odeszła z pracy.

szkolenia, świadczenie usług doradztwa zawo-

Co więcej, częścią stanowisk kluczowych jest

z pracodawcami do rejestrowania osób bezro-

czych w końcu 2020 r. w urzędach pracy zatrud-

i wypłacania zasiłków dla osób bezrobotnych

13 proc. pracowników w PUP-ach i ponad 15

30 różnego rodzaju zadań: od kierowania na staże,
dowego i pośrednictwa pracy, przez współpracę
botnych i poszukujących pracy, przyznawania

po wydawanie różnego typu decyzji.
2
3
4

kadra zarządzająca. Na funkcjach kierowni-

niona była co siódma/ósma osoba (niespełna

proc. w WUP-ach). Funkcje kierownicze peł-

W Polsce istnieje 380 powiatów i miast na prawach powiatu.
https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/akty-prawne.
Ministerstwo to istniało od 7 października 2020 r. do 12 sierpnia 2021 r.
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niło w sumie 2249 pracowników w PUP i 553

osoby w WUP.

Z danych tych wynika, że przeciętnie z osobami

Wynika to z kilku przyczyn. Po pierwsze zarobki

w urzędach, podobnie jak w innych instytucjach

publicznych i w administracji nie są wysokie.

Po drugie rotację prowokuje sposób prowa-

bezrobotnymi i z pracodawcami współpracuje

dzenia polityki zatrudnienia przez państwo

stali pomagają tym pierwszym (np. księgo-

to w urzędach – według przepisów ustawy –

zaledwie jedna trzecia pracowników, a pozowość) lub odpowiadają za utrzymanie samych

i samorządy: gdy rośnie liczba bezrobotnych,

ma być więcej merytorycznych pracowników.

placówek.

To oznacza dla samorządów (dla powiatów)

Dodatkowo w urzędach pracy utrzymuje się

jest zmniejszana.

dość wysoka fluktuacja kadr. W zeszłym roku

większe koszty. Gdy bezrobocie spada – kadra

przyjęto do pracy w PUP 1571 osób, a 1892 osoby

odeszły z urzędów.

Wykres 1. Zatrudnienie w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy

Źródło: https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/statystyki-graficzne#/map,
stan na: 31 grudnia 2020 r.
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Wykres 2. Kluczowi pracownicy powiatowych urzędów pracy

Źródło: https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/statystyki-graficzne#/map,
stan na: 31 grudnia 2020 r.
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Wykres 3. Zatrudnienie na różnych stanowiskach powiatowych urzędów pracy

Źródło: https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/statystyki-graficzne#/map,
stan na: 31 grudnia 2020 r.
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Za dużo bezrobotnych na urzędnika?

proc. osób szukających pracy (w tym te, które

Liczba bezrobotnych przypadających na 1 pra-

w PUP. Dla wielu osób – szczególnie młodych,

ją straciły) nie szuka ani pomocy, ani anonsów

cownika wzrosła z 40 osób w końcu 2019 r. do 49

z wyższymi kwalifikacjami – nie ma tam po

59 osób, w WUP-ach z 243 osób do 293 osób).

albo za najniższe wynagrodzenie, albo ofero-

pracy, proporcje wyglądają już następująco:

(brutto), czyli 1310,40 zł netto. Młodzi, jeśli już się

osób w końcu 2020 r. (w PUP-ach z 48 osób do

Jednak, gdy uwzględni się specyfikę stanowisk
•

270 bezrobotnych przypadało na jednego

•

691 bezrobotnymi przeciętnie zajmował się

•

146 bezrobotnych przypadało na pracow-

prostu ofert pracy, a jeśli są, to najczęściej
wane w ramach stażu, który wynosi 1444,00 zł

rejestrują, to głównie po to, by mieć dostęp do

pośrednika pracy,

ubezpieczenia zdrowotnego.

jeden doradca zawodowy,

Tu wracamy do problemu wyjątkowego „ru-

nika pełniącego funkcję doradcy klienta.

rejestrów dla bezrobotnych.

Kilkadziesiąt kompetencji powiatowych urzę-

dów pracy jest szczegółowo wymienionych

chu” w urzędach pracy, w tym powrotów do

Przepisy i możliwości, które daje statut osoby

bezrobotnej, wykorzystują tak potencjalni pra-

w przepisach. Najważniejsze dla osób, które

cownicy, jak i potencjalni pracodawcy. Reje-

ków oraz różne formy pomocy – od doradztwa

dostępu do placówek publicznej ochrony zdro-

nienia subsydiowanego.

nych są sposobem na zdobycie pracowników,

By można było skorzystać z usług urzędu pra-

są częściowo finansowane z pieniędzy pu-

bezrobotny. Może też mieć status osoby po-

pomocy (jak szkolenia, czy staże) związane

straciły pracę lub jej szukają, są: wypłata zasiłzawodowego, przez szkolenia, do form zatrud-

cy, dana osoba musi zarejestrować się jako

szukującej pracę. Tak, jak w przypadku wypłaty

zasiłków PUP-y są monopolistami, tak w innych

sytuacjach trudno im utrzymać pozycję lidera,

stracja umożliwia skorzystanie z bezpłatnego

wia, a liczne programy aktywizujące bezrobotktórym można płacić mało lub których płace
blicznych. Samo skorzystanie z różnych form

jest z wyrejestrowaniem się.

czy nawet instytucji liczącej się na rynku. Tak

Pozorna efektywność

Wielu z tych bezrobotnych, którzy naprawdę

Pomimo tego wskaźnik efektywności zatrud-

właśnie jest w przypadku ogłoszeń o pracę.
jej szukają, nie szukają jej w urzędach pracy.

Z różnych badań5 wynika, że kiedyś połowa,
a w początkowym czasie pandemii jakieś 70–75
5

nieniowej podstawowych form aktywizacji

zawodowej wyniósł w zeszłym roku ponad 85
proc. Dane te podało we wrześniu Ministerstwo
Rodziny i Polityki Społecznej. Tyle osób pracuje

Między innymi z badania „Diagnoza Plus” czy z danych Instytutu Badań Strukturalnych.
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nadal po tym, jak dzięki urzędom pracy do-

Co do wydatkowania Funduszu Pracy na po-

stało się na staż opłacony z Funduszu Pracy,

szczególne formy pomocy bezrobotnym nie ma

prac interwencyjnych, wzięło udział w szkole-

zeszłego roku. Wiadomo natomiast, że w 2019

pracowało w ramach robót publicznych, czy

niach albo ich pracodawcy otrzymali refun-

dację kosztów wyposażenia lub doposażenia

jeszcze szczegółowych danych dotyczących

roku niemal połowa wszystkich uczestniczą-

cych w formach aktywizacji była na stażu (ok.

stanowiska pracy. Resort podał także średnią

46 proc.). Na te osoby wydano niemal dokład-

zację bezrobotnego – było to ponad 11,9 tys. zł6.

nych na aktywne formy pomocy. W pracach

kwotę, ile PUP-y i samorządy wydały na aktywi-

Efektywność urzędów pracy jest jednak po-

nie 1/3 pieniędzy Funduszu Pracy przeznaczointerwencyjnych pomagało ok. 17 proc. osób

i wydano na nie 9 proc. funduszy. Mniej więcej

zorna7. Wynika to choćby z krótkiego okresu

co siódma/co ósma osoba się szkoliła. Prze-

czy już nie. Najczęściej wystarczy, by eks-bez-

Funduszu Pracy. Sporą popularnością cieszyły

pozwalającego na określenie, czy ktoś pracuje,
robotny przepracował kwartał (a dokładnie
miesiąc w ciągu kwartału) po zakończeniu

określonej formy wsparcia. To zdecydowanie

za mało, na co zwracała już uwagę Najwyższa
Izba Kontroli w 2018 r.8.

Sprawdzono wówczas, jaka jest efektywność

zatrudnienia po dwóch latach. Wyniki były
pesymistyczne. Przy robotach publicznych

wskaźnik spadł z 76,5 proc. do 9,5 proc. Sta-

że zapewniały pracę nie siedmiu osobom na

dziesięć, ale tylko czterem.

NIK postulował, by sprawdzać efektywność

zatrudnienia – przynajmniej po roku od za-

kończenia działania, a w niektórych przypad-

znaczono na nie niespełna 5 proc. pieniędzy

się pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (po roku istnienia firmy są zamieniane w dotację). Z raportu NIK wynika, że są

one trwałą formą pomocy. Firmę po dwóch
latach prowadziło prawie 87 proc. osób, które

je dostały. W 2019 roku. wydano na nie prawie

jedną trzecią pieniędzy przeznaczonych na

różne formy wsparcia, a dostało je ponad 32
tys. osób.

Zeszły rok ze względu na pandemię i zaangażowanie urzędów pracy w wypłatę świadczeń

antycovidowych jest trudny do porównania

z innymi. Ze wstępnych danych resortu wynika,
że staże skończyło ponad 66 tys. osób, roboty
publiczne – 27,5 tys., a pożyczki na rozpoczęcie

kach po dwóch latach. Do tej pory ta sugestia

działalności dostało ponad 28 tys. osób.

W trakcie tej samej kontroli NIK zauważył tak-

Współpraca z „prywaciarzami”? Brak

i PUP korzystały z nowych form wsparcia: bo-

Prawie dziesięć lat temu resort pracy zainicjo-

nie została zrealizowana.

że, że rzadko osoby bez pracy, przedsiębiorcy

nów na zasiedlenie i bonu zatrudnieniowego.

wał program pilotażowy „Partnerstwo dla pra-

Może nie są one tak korzystne finansowo dla

cy”. Powiatowe urzędy pracy miały współpra-

na rynek pracy – zauważył NIK. Rzadziej wy-

pracy tak, by te drugie pomogły bezrobotnym

pracodawców, ale umożliwiają dłuższy powrót

korzystywane są granty na telepracę czy bony

zatrudnieniowe, czy na zasiedlenie.
6
7

8

cować z prywatnymi agencjami pośrednictwa

wrócić na rynek pracy. Większość urzędów

uczestniczących w programie wybierała naj-

To wskaźnik efektywności kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, w 2020 r. z Funduszu Pracy
wydano ponad 1,7 mld zł na podstawowe formy aktywizacji zawodowej.
Z informacji z poszczególnych PUP-ów wynika, że efektywność zatrudnienia i koszty były różne w zależności
od urzędu. W niektórych urzędach pracę miała większość bezrobotnych (ponad 95 proc.), ale były i takie,
w których miało ją 64 czy 70 proc. Także koszty aktywizacji oscylowały od nieco ponad 5 tys. zł do ponad 19 tys.
zł na bezrobotnego. Nawiasem mówiąc, dane nie wykazują prawidłowości, jakoby tam, gdzie wydano mniej
pieniędzy, mniej osób miało pracę, a tam, gdzie więcej – więcej. Duża rozpiętość wskaźników wskazuje na to,
że istnieją urzędy pracy dobrze zarządzane, z profesjonalną kadrą, partnersko traktowane przez władze 		
samorządowe i takie, które działają znacznie gorzej.
NIK, Informacja o wynikach kontroli. Efektywność świadczenia usług rynku pracy, 2018 r.

Warsaw Enterprise Institute
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tańsze oferty, gdyż cena usługi czy urządzeń

o wakatach urzędy pracy) lub tych pracodaw-

przez publiczne instytucje jest podstawowym

Sytuacja z ogłoszeniami nie zmienia się od

przy przetargach publicznych organizowanych
elementem oceniania oferty, a także tym, co

ców, którzy chcą skorzystać z dofinansowania.
lat i do urzędów trafia tylko część anonsów

później może być przedmiotem kontroli. Nie

o pracę. W tym systemie nawet działania ma-

mioty profesjonalne. Co więcej, urzędy pro-

czy ułatwić poszukiwanie pracy, po części są

z najtrudniejszych grup takich, jak długotrwale

chomiona przez resort pracy aplikacja ePraca.

zawsze znaczyło to jednak, że wybierano podponowały, by aktywizować zawodowo osoby

bezrobotni, osoby bez kwalifikacji i umiejętności.

Trudno dziś ocenić czy w działaniu PUP-ów była

jące usprawnić publiczne służby zatrudnienia,

działaniami iluzorycznymi. Przykładem jest uruMinisterstwo zachęca do korzystania z niej,

tłumacząc, że dzięki niej możliwy będzie do-

premedytacja, czy był to splot różnych czynni-

stęp „do informacji o tysiącach ofert z całej

ba nakłonienia urzędów pracy do współpracy

wydarzeniach organizowanych przez urzędy

ków, ale wiadomo dzisiaj, że nie udała się pró-

z prywatnymi agencjami.

Publiczne służby zatrudnienia są dzisiaj insty-

tucjami wyalienowanymi. Rzadko współpracują

Polski, targach i giełdach pracy oraz innych

pracy”. Tyle że większości ofert pracy, które pojawiły się w przestrzeni publicznej (w mediach

i coraz częściej w mediach elektronicznych)

w aplikacji nie będzie. Jej działanie sprowadza

z prywatnymi agencjami pracy, czy firmami

się do udostępnienia istniejącej od kilku lat in-

długiej statystyce podsumowującej bezrobo-

którą także prowadzi ministerstwo pracy.

świadczącymi usługi dla osób bezrobotnych. W
cie w zeszłym roku w tabeli nr 98 „Bezrobotni
9

skierowani do Agencji Zatrudnienia w 2020 r.”
sześćdziesiąt razy wpisano cyfrę „0”. Znajduje

się ona w każdej z tabelek opisujących poszczególne grupy osób bezrobotnych.

ternetowej Centralnej Bazy Ofert Pracy (CBOP)10,

W połowie listopada 2021 r. znajdowało się

w niej 25 235 ofert pracy, które umożliwiłyby

pracę dla ok. 69 tys. osób. Większość z nich to

oferty zgłoszone w urzędach pracy na stanowiska, na które pracodawca dostaje dofinan-

sowanie z PUP. Ale było tam też kilkadziesiąt

Oderwanie urzędów pracy od rynku pracy

ofert pracy za granicą od prywatnych firm.

w nich znaleźć. Głównie są to oferty instytu-

(w tym mediach społecznościowych) pojawiło

jest także widoczne po ofertach, które można

cji publicznych (mają obowiązek informować
9
10

Dla porównania w październiku w mediach

się ponad 120 tys. anonsów o pracę w kraju.

Znajduje się na stronie https://psz.praca.gov.pl/-/15713298-bezrobocie-w-polsce-rok-2020.
http://www.oferty.praca.gov.pl.

Przez dziewięć miesięcy tego roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła
od 1,04 mln osób w styczniu do niespełna 935 tys. osób w ujęciu miesięcznym.
W tym czasie pracodawcy zgłosili ponad 1,03 mln ofert pracy (w tym sektor prywatny 926 tys.). Co miesiąc spora część nowych ofert pracy pozostawała wakatem. Na początku roku była to nawet połowa anonsów, a w ostatnich miesiącach
mniej niż jedna piąta.

Fundusz Pracy - fundusz do zadań

ny być zarządzane centralnie, czy – tak, jak
jest obecnie – mają być częścią administracji

specjalnych?

samorządowej? Ale nawet, teraz, gdy PUP-y

Prawie od początku istnienia publicznych służb

nistracja centralna i politycy mają duży wpływ

zatrudnienia pojawia się pytanie: czy powin-

Warsaw Enterprise Institute

podlegają samorządowi powiatowemu, admina ich funkcjonowanie. Dzieje się tak przede
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wszystkim dlatego, że głównym źródłem finan-

lat składka na FP jest dzielona i część tworzy

sowania działalności publicznych służb zatrud-

Fundusz Solidarnościowy (FS). Od tego roku na

to państwowy fundusz celowy, co oznacza, że

a na FS – 1,45 proc.

nienia są pieniądze Funduszu Pracy (FP). Jest

składki są zbierane w konkretnym celu i mogą
finansować jedynie określone potrzeby, a jego

FP przekazywany jest 1 proc. wynagrodzenia,

FS został powołany na początku 2019 r. Przez

plan finansowy jest częścią ustawy budżetowej.

niespełna rok nazywał się Solidarnościowym

ny za pracę.

nych. Jego nazwa odpowiadała zadaniom,

Dysponentem FP jest minister odpowiedzial-

Fundusz został powołany w 1990 r. po to, by fi-

Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawktóre miał spełnić. Jednak pod koniec 2019

roku ustawowo zmieniono jego nazwę, a do

nansować wypłatę zasiłków dla osób bezrobot-

celów polegających na wsparciu społecznym,

na rynek pracy.

osób niepełnosprawnych, dopisano udzielanie

Składka jest opłacana za: większość pracow-

W zeszłym i w tym roku to z tych pieniędzy (de

umów zleceń, pozostające w stosunku służbo-

świadczenie dla emerytów i rencistów, czyli 13.

nych oraz aktywne metody pomocy powrotu

ników11, osoby współpracujące na podstawie

wym, wykonujące pracę nakładczą, żołnierzy

zawodowych i funkcjonariuszy oraz za prowa-

zawodowym, zdrowotnym oraz finansowym

wsparcia finansowego emerytom i rencistom.
facto zabranych z FP) opłacono jednorazowe
i 14. emeryturę.

dzących działalność gospodarczą.

Dodatkowo, pomimo podzielenia składki

Opłaca ją zawsze pracodawca. Przez wiele

które trafiają do bezrobotnych i pracodaw-

lat wynosiła 2,45 proc. wynagrodzenia brutto.

Nie zmieniła się bez względu na to, czy sytu-

acja na rynku pracy była dobra (i potrzeb-

i zmniejszenia o 60 proc. wartości pieniędzy,

ców, rząd i parlament zdecydowały, że z FP są
też wypłacane powitalne i roczne wpłaty „od

państwa” dla osób oszczędzających w Pra-

nych było mniej pieniędzy na zasiłki i aktywne

cowniczych Planach Kapitałowych.

trzeby. Idea powołania funduszu zakładała,

Taki rozbiór składki na FP jest możliwy, ponie-

dze, które wydać będzie można w czasie za-

oznacza, że potrzebnych jest zarówno mniej

formy wsparcia), czy gorsza i wzrastały po-

że w latach koniunktury zbierane są pienią-

stoju gospodarki czy recesji. Jednak politycy
i następne ekipy rządowe, FP traktowały jako

waż od 2013 r. zmniejsza się bezrobocie. To zaś

pieniędzy na zasiłki dla osób bezrobotnych,

jak i na aktywne formy przeciwdziałania bez-

fundusz do zadań specjalnych. Kolejne ekipy

robociu. Od kilku lat FP zaczyna rok z pokaźną

można sięgnąć, gdy zabraknie pieniędzy na

– jak wynika z projektu ustawy budżetowej –

rządzące traktują FP jako rezerwę, po którą

realizację nowych przedsięwzięć społecznych

czy socjalnych. Przez wiele lat finansowane

nadwyżką. Tak było w tym roku, tak będzie
i w przyszłym roku.

były z niego staże podyplomowe dla leka-

W zeszłym roku okazało się, że PUP-y – tak jak FP

W ostatnich latach do form aktywnej działal-

do zadań specjalnych. FP otrzymał dodatko-

wynikające z programu rozwoju instytucji opieki

ochronnych wynikających ze skutków pandemii.

są finansowane z FP. Dodatkowo od trzech

PUP-y. Prawo antykryzysowe wprowadzane

rzy, stomatologów, pielęgniarek i położnych. – traktowane są jako instytucje przeznaczone
ności na rynku pracy włączono także koszty
nad dziećmi do trzech lat i jako takie także

11

we 23 mld zł na wypłatę dla firm świadczeń

Wnioski zaś przyjmowały i pieniądze wypłacały

Istnieje kilka wyjątków, tj. przede wszystkim: osoby, które wróciły do pracy z urlopu macierzyńskiego,
wychowawczego i rodzicielskiego trwającego przez 36 miesięcy; osoby, które mają mniej niż 30 lat lub więcej
niż 50 i były bezrobotne (składek nie płaci się przez rok) oraz kobiety 55 + i mężczyźni 60+.

Warsaw Enterprise Institute
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było pospiesznie, było szczegółowe i wymagało

wielu dokumentów w wersji papierowej. Biu-

rokracja przerosła urzędy pracy, tym bardziej

i w przyszłym roku. W projektach budżetów na

ten i na przyszły rok nie przewidziano wsparcia

z Funduszu Przeciwdziałania Kryzysowi. Zresztą

że prawie połowa pracownic (PUP-y są sfemi-

część pieniędzy, które FP dostał w zeszłym roku,

w domach z dziećmi. W obronie urzędów stanę-

cję na początku tego roku. Rząd szacował, że

nizowane) nie pracowało, często pozostając

ły samorządy, które przygotowały dla rządu listę

procedur zmniejszania biurokracji. W efekcie

za każdym razem, gdy ustawa antykryzysowa

była w zeszłym roku nowelizowana (cztery razy),

część zmieniających się przepisów dotyczyła
pracy PUP.

Wydaje się, że ta nadzwyczajna sytuacja i nad-

zwyczajne pieniądze nie powtórzą się w tym

Warsaw Enterprise Institute

nie została wydana, co poprawiło jego kondyw styczniu tego roku na koncie FP będzie ponad

17,5 mld zł (a stan wyniesie ponad 26,6 mld

zł). Przewidziano, że FP otrzyma ok. 5,7 mld zł

w postaci składki, zaś wyda prawie 11 mld zł:
w tym na zasiłki i świadczenie niespełna 5 mld

zł, a na aktywne formy zwalczania bezrobocia

– niespełna 4,4 mld zł. Kwota na koniec roku

będzie niższa o 4 mld zł od tej na początku

2020 roku. Podobnie ma być w przyszłym roku.
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Tabela 1. Plan finansowy Funduszu Pracy
Plan finansowy FP
Stan funduszu na początku roku

2020 r.

2021 r.

2022 r.

24 130 648 26 673 803 29 673 852

w tym:
środki pieniężne

20 048 398 17 598 803

21 616 852

należności

4 123 811

9 130 000

8 012 000

przychody

35 845 331

7 041 829

8 463 712

środki otrzymane z Unii Europejskiej

1 363 657

1 041 829

1 698 712

składki

11 204 049

570 000

6 400 000

Pozostałe w tym:

277 624

300 000

365 000

środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

23 000 000

-

-

30 012 974

10 968 630 10 165 388

Zasiłki i świadczenia obligatoryjne

3 217 626

4 984 441

3 584 100

Zasiłki dla bezrobotnych

2 032 980

3 670 000

2 480 000

Zasiłki i świadczenia przedemertyalne

1 017 060

1 146 341

879 000

Pracownicze Plany Kapitałowe

270 308

1 181 000

584 000

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu:

19 587 365

4 351 402

5 423 181

Wydatki

•

programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:

7 811 333

3 348 496

4 200 000

•

składki na ubezpieczenia społeczne

630 704

334 850

420 000

•

koszty zakupów inwestycyjnych

140 623

230 000

230 000

•

dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników

181 932

261 500

476 200

•

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

206 978

259 406

224 081

•

koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań
określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem”

4 382

8 000

•

koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018–2022

125 503

150 000

150 000

•

koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

15 300

33 000

41 900

•

koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych

2 243 053

•

refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników

-

•

w tym: składki na ubezpieczenia społeczne

-

290 000
-

-

330 000
-

Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

195 369

181 857

193 257

Pozostałe zadania

261 305

269 930

280 850

Stan funduszu na koniec roku

29 963 005 22 747 002 27 972 176

w tym:
Środki pieniężne

21 585 014

13 877 002

19 915 176

Należności

8 454 442

8 925 000

8 132 000

Źródło: Wykonanie ustawy budżetowej za 2020 r. oraz Projekt budżetu na lata 2021 i 2022.
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FP jest wciąż w dobrej kondycji. Być może warto

nien mieć dane od samorządów powiatowych

nia od bezrobocia. Wówczas składki i pienią-

ma) o tym, ile kosztuje utrzymanie publicznych

powrócić do pomysłu stworzenia ubezpieczedze byłyby bardziej powiązane z określonymi

osobami (pracownikami), a nie z polityką społeczną państwa.

i wojewódzkich oraz z resortu rodziny (i pewnie

służb zatrudnienia, zastosował unik i zamiast

odpowiedzieć, zaproponował, by z pytaniem

zwrócić się do ministerstwa rodziny. W przestrzeni publicznej i w mediach powtarzana jest
kwota ok. 4 mld zł, ale nie jest podane źródło

Ile te urzędy kosztują?

tej informacji, ani jakiego roku dotyczy.

Zawiłości finansowe dotyczą także określenia,

O potrzebie zmian sposobu funkcjonowania

ile kosztuje funkcjonowanie powiatowych urzę-

dów pracy. Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy

publicznych służb zatrudnienia w przestrzeni

publicznej mówi się od lat. Nawet w 2018 roku

Pracy są jednostkami organizacyjnymi sa-

gotowy był projekt ustawy o rynku pracy. Li-

samorządy odpowiadają bezpośrednio za

konsultacjach społecznych został przez rząd

morządu powiatu i województwa – zatem to

organizację i funkcjonowanie swoich jedno-

czył z uzasadnieniem 300 stron. Po krótkich

wycofany. Wrócił do resortu pracy w celu prze-

stek organizacyjnych. W Ministerstwie Rodziny

prowadzenia dodatkowej analizy. Nieoficjalnie

są zapisane w ustawie budżetowej: w tym roku

pracy nie powinna być wprowadzana tuż przed

i Polityki Społecznej podano tylko kwoty, które

było 181,85 mln zł, a w przyszłym będzie 193,25

mln zł na finansowanie części wynagrodzeń
pracowników PUP i WUP oraz Ochotniczych

Hufców Pracy. Resort Finansów, który powi-
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mówiono, że zmiana konstrukcji polityki rynku
wyborami samorządowymi.

Dzisiaj zmiany postulują specjaliści zajmujący

się rynkiem pracy, samorządy lokalne, ale taką
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potrzebę zauważyła również władza centralna.

również rola PSZ w procedurach dopuszcza-

mln euro na reformy związane z rynkiem pracy.

sprawniej i efektywniej zarządzać migracjami

W Krajowym Planie Odbudowy przewidziano 52

Ich efektem ma być efektywne działanie insty-

tucji (w tym publicznych służb zatrudnienia)

na rynku pracy. Reforma zapowiedziana jest
w sposób lakoniczny – że będzie. Na czym ma

polegać: tego nie sprecyzowano. Zapisano jed-

nia cudzoziemców do rynku pracy, co pozwoli

zarobkowymi w Polsce”.

Są to, jak widać, cele tak ogólne i tak poprawne

politycznie, że można je odczytywać na wiele

sposobów i umieścić w nich różne koncepcje.

nak cele: „Zwiększenie potencjału instytucji ryn-

Wiosną tego roku wydawało się, że w ciągu

na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

wych ustaw. Jednakże zawirowania polityczne

ku pracy, w tym publicznych służb zatrudnienia
Publiczne służby zatrudnienia (PSZ) zostaną

ukierunkowane z jednej strony na realizowanie

aktywnej polityki rynku pracy, z drugiej zaś – na

równoważenie podaży i popytu na umiejętności

i kwalifikacje. Istotne będzie zapewnienie prak-

tycznych możliwości podnoszenia umiejętności

kilku miesięcy rząd przedstawi projekty no-

w rządzie, zmiany na stanowiskach ministrów

i przekształcenia kompetencyjne pomiędzy

resortami spowodowały, że projekt zapowia-

danej ustawy o wspieraniu zatrudnienia późną
jesienią wciąż nie jest znany.

i reorientacji zawodowej w obszarach istotnych

Po prawie dwudziestoletnim funkcjonowaniu

w zieloną i cyfrową transformację. W większym

robotnych, biernych zawodowo i szukających

swoboda podmiotom realizującym konkretne

polegać na wspieraniu publicznymi pieniędzmi

z punktu widzenia gospodarki, wpisujących się
niż obecnie stopniu pozostawiona zostanie

działania w zakresie aktywizacji i wspierania

na rynku pracy. To one najlepiej wiedzą, jaki

mix narzędzi w stosunku do takich kategorii klientów PSZ, jak: osoby bierne zawodowo,

PUP można stwierdzić, że pomoc dla osób bez-

pracy – jeśli ma być efektywna – nie może

tylko publicznej administracji. W działania na

rynku pracy powinny być zaangażowane instytucje prywatne i działające non-profit. Ważne

jest też stworzenie mechanizmów, które zmini-

o niskich kwalifikacjach, kobiety, osoby młode

malizują możliwości politycznego wykorzysty-

sprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne

na rynku pracy. Formuła instytucjonalna służb

(do 29 r.ż.), osoby starsze, osoby z niepełnooraz migranci, w tym migranci powrotni, będzie
najbardziej efektywny. Zwiększona zostanie

Warsaw Enterprise Institute

wania pieniędzy przeznaczonych na działania

zatrudnienia jest ważna, ale ważniejsze jest
uwolnienie jej z okowów biurokracji.
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Wiktor Wojciechowski

Reformy urzędów pracy - najlepsze praktyki w świetle
doświadczeń międzynarodowych
Usługi pośrednictwa pracy, w tym zwłaszcza pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy, któ-

re realizowane są tradycyjnie przez publiczne służby zatrudnienia, są ważnym elementem

struktury instytucjonalnej rynku pracy państw rozwiniętych. Poniżej opisano najciekawsze
stosowane rozwiązania w tym zakresie.

Choć zwiększenie efektywności usług pośred-

W celu zwiększenia efektywności usług pośred-

trudnienia, to jednak w świetle wyników ba-

w ostatnich dekadach zarówno reformy sa-

nictwa pracy może prowadzić do wzrostu za-

dań empirycznych prowadzonych w krajach

rozwiniętych, nie jest to najważniejszy czynnik

decydujący o wysokim stopniu wykorzystania

nictwa pracy, kraje rozwinięte wprowadzały

mych publicznych urzędów pracy, jak i próbowały zlecać część lub nawet całość usług

będących dotychczas domeną tych urzędów

dostępnych zasobów pracy. Wystarczy wska-

podmiotom zewnętrznym. Najdalej idące zmia-

wysokość wydatków na szeroko pojęte aktywne

90. w Australii, gdzie całkowicie zlikwidowano

szy im także niskie bezrobocie (np. Kanada), jak

pracy są tam obecnie w pełni realizowane przez

zać, że wśród krajów OECD są takie, w których

polityki rynku pracy (ALMP) są niskie i towarzyi kraje, które wydają na tego rodzaju działania

wysoki odsetek PKB, a jednocześnie notują

wysoki poziom bezrobocia strukturalnego (np.
Hiszpania). To proste zestawienie dowodzi, że

ny w tym zakresie wprowadzono pod koniec lat

publiczne urzędy pracy. Usługi pośrednictwa
podmioty prywatne wybierane w cyklicznych
przetargach (co 3-4 lata) organizowanych

przez rząd. Startują w nich zarówno firmy zo-

rientowane na osiągnięcie zysku, jak i organi-

inne elementy struktury instytucjonalnej od-

zacje non-profit. Ich działalność jest oceniana

i trwałego różnicowania wyników rynku pracy

oceny uwzględnia wiele czynników, ale przede

opodatkowania dochodów z pracy). Niemniej

otrzymują pomoc, warunki na lokalnych ryn-

ALMP pośrednictwo pracy należy do najbar-

zieniu zatrudnienia oraz odsetek bezrobotnych,

urzędy pracy, bo pozwalają osiągać duże efekty

podmiotów w realizacji zleconych usług spada

gólności są one tańsze i bardziej efektywne

one startować w kolejnym przetargu. W cią-

(np. Card i in., 2015).

startujących w przetargach spadła z ok. 300 do

grywają kluczową rolę w wyjaśnieniu silnego
(np. wysokość transferów społecznych, poziom

jednak wyniki badań wskazują, że w ramach

dziej efektywnych działań realizowanych przez

przy relatywnie niskich nakładach, w szczew porównaniu np. do szkoleń zawodowych

Warsaw Enterprise Institute

na podstawie osiąganych efektów. System
wszystkim bierze pod uwagę liczbę osób, które

kach pracy determinujące trudność w znalektórzy podjęli pracę. Jeśli efektywność tych

poniżej wymaganego standardu, nie mogą

gu ostatnich dwóch dekad liczba podmiotów
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poniżej 100, co wynikało z eliminacji podmiotów

okaże się trwałe. Aby stworzyć odpowiednio

oferowane wynagrodzenie nie pozwalało im

startowania w przetargach na realizację usług

niespełniających standardów lub z tego, że

osiągać oczekiwanych zysków. W Australii od

2009 roku wszystkie osoby poszukujące pracy

mają dostęp do ofert zatrudnienia pochodzą-

silne zachęty dla podmiotów prywatnych do

znajdowania pracy bezrobotnym, współpraca

z nimi jest przewidziana na okres 5 lat. Podmioty
te mają bardzo dużą dowolność w dobieraniu

cych z ponad 700 prywatnych agencji, z kolei

działań, w wyniku których bezrobotni znajdą

poszukujących pracy.

usług i wynagradzania prywatnych podmiotów

agencje mogą korzystać z szerokiej bazy osób

W Europie kontraktowanie usług pośrednictwa pracy w podmiotach prywatnych, choć

w mniej radykalnej formie, występuje w Ho-

zatrudnienie. Podobny system kontraktowania
występuje w Holandii. Początkowo wybierano

tam prywatne agencje w drodze przetargów,
jednak od 2008 roku wszystkie prywatne firmy

spełniające transparentne kryteria mogą reali-

landii, Wielkiej Brytanii, a w ostatnich latach

zować usługi pośrednictwa pracy finansowane

w przeciwieństwie do Australii, wciąż istnieją

Francji urzędy pracy stosują outsourcing jedy-

dołączyła do nich także Irlandia. W tych krajach,
jednak publiczne służby zatrudnienia, które

tylko cześć swoich tradycyjnie wykonywanych

usług zlecają do realizacji podmiotom prywatnym. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii od

2002 roku prywatne firmy lub organizacje po-

zarządowe realizują kontrakty polegające na

z pieniędzy publicznych. W Niemczech, Austrii,

nie wybranych usług (głównie szkoleń zawodowych), jednak same realizują większość działań,
które mają pomóc bezrobotnym w znalezieniu

zatrudnienia (m.in. rejestracja i profilowanie

bezrobotnych, doradztwo zawodowe, wska-

zywanie ofert dostosowanych do kwalifikacji

znajdowaniu pracy osobom długotrwale bezro-

osób poszukujących pracy).

lub niepełnosprawnym. Wynagrodzenie tych

Jako alternatywa do kontraktowania usług

transzy wypłacanej na początku współpracy

krajów europejskich próbuje także zwiększać

botnym, a od 2010 roku także osobom młodym

podmiotów składa się z dwóch części: pierwszej

w sektorze prywatnym, w ostatnich latach wiele

oraz drugiej, której wysokość zależy od trud-

efektywność usług pośrednictwa pracy, refor-

bezrobotnych i od tego, czy ich zatrudnienie

urzędów pracy. Jako udany przykład takiej

ności w znalezieniu pracy konkretnej grupie

Warsaw Enterprise Institute

mując organizację i system oceny publicznych
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zmiany można wskazać Niemcy, które po tzw.

reformach Hartza, zmieniły system oceny funk-

cjonowania urzędów pracy, w tym samych

pracowników tych urzędów, aby premiować

nych pracodawcom i poszukującym pracy,

a przy tym minimalizować ryzyko powstawania niepożądanych efektów.

ich zaangażowanie w realizację celu, jakim jest

Analiza doświadczeń krajów, które zaczęły

W wyniku wprowadzonych zmian, efektyw-

podmiotom prywatnym, wskazuje na to, że do-

szybki powrót bezrobotnych do zatrudnienia.
ność urzędów pracy w Niemczech znacząco

wzrosła. Ważnym elementem tych reform były

także zmiany w samym systemie zasiłkowym,

zlecać realizację usług pośrednictwa pracy
pracowanie szczegółów tego kontraktowania

jest bardzo czasochłonne i wymaga precyzyj-

nego określenia miar sukcesu, które są pod-

polegające na wzmocnieniu bodźców bezro-

stawą wypłaty wynagrodzenia. W przeciwnym

pracy. Ten efekt został osiągnięty m.in. poprzez

zakładanych celów, w szczególności tego, że

botnych do podejmowania nawet nisko płatnej

połączenie zasiłku dla bezrobotnych z innymi

transferami socjalnymi i uzależnienie ich otrzy-

mywania przez bezrobotnych od ich gotowości

do podjęcia zatrudnienia. W efekcie, w Niemczech znacząco skrócił się okres pozostawania
bez pracy przez bezrobotnych, a także wzrosła
liczba zapełnianych wakatów.

Analiza doświadczeń międzynarodowych

razie, istnieje poważne ryzyko nieosiągnięcia
podmioty prywatne będą koncentrowały się

wyłącznie na bezrobotnych, w przypadku któ-

rych znalezienie zatrudnienia jest najłatwiejsze
i przez to najtańsze.

Wyniki badania World Employment Confederation przeprowadzonego na początku 2021
roku wśród prywatnych agencji pośrednictwa

pracy w 33 krajach członkowskich wskazują, że

pozwala na wskazanie kilku kluczowych ele-

choć w większości przypadków występuje pew-

współpracy publicznych służb zatrudnienia

służbami zatrudnienia i prywatnymi agencja-

mentów, które są niezbędne do efektywnej

z prywatnymi agencjami pośrednictwa pracy.
Do najważniejszych z nich należą:

•

stabilne regulacje prawne określające

ramy działania prywatnych podmiotów,
które mogą współpracować z publicznymi

•

służbami zatrudnienia;

precyzyjne określenie, które działania

Jedynie w 12 ankietowanych krajach publiczne

służby zatrudnienia zlecają prywatnym podmiotom wykonywanie usług pośrednictwa pra-

cy. Kontrakty te dotyczą najczęściej pomocy

bezrobotnym w poszukiwaniu zatrudnienia,

podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych lub

doradztwa zawodowego. Kluczowymi barie-

być efektywnie oferowane przez urzędy

finansowe związane z wynagradzaniem pry-

tów zewnętrznych;

oraz pozafinansowe, takie jak np. sposób po-

prywatnych, które zachęcą je do nawią-

bariery proceduralne związane z ogłaszanymi

pracy, a które lepiej jest zlecać u podmioatrakcyjne warunki współpracy dla firm

zywania współpracy z publicznymi służ-

rami dla rozwoju tego partnerstwa są kwestie

watnych agencji za oferowane przez nie usługi

miaru sukcesu pośrednictwa pracy, ale także

przetargami. Najważniejszą barierą dla po-

bami zatrudnienia i będą przyczyniać się

głębienia współpracy z publicznymi urzędami

taką współpracą;

w sektorze prywatnym, brak świadomości, że

do rozwoju podmiotów zajmujących się
•

mi pośrednictwa pracy, to jednak w praktyce

zakres tej kooperacji jest bardzo ograniczony.

wspierające pracodawców oferujących

wakaty i osób poszukujących pracy mogą

•

na forma współpracy pomiędzy publicznymi

ciągłe dopracowywanie ram współpracy

pracy jest ich niechęć do kontraktowania usług
taka współpraca może tworzyć wartość dla

pomiędzy publicznymi służbami zatrud-

obu stron oraz obawa publicznych służb przed

maksymalizować jakość usług dostarcza-

W praktyce najczęstszą formą współpracy

nienia i podmiotami zewnętrznymi, aby
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konkurencją ze strony prywatnych agencji.
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pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia

i prywatnymi agencjami pośrednictwa pracy

transferów społecznych uzależniono od goto-

wości do podjęcia pracy lub stopnia aktywności

są bezpośrednie kontakty operacyjne pracow-

zawodowej nie tylko bezrobotnych, ale także

o dostępnych wakatach i umieszczanie ich

oraz pracowników o niskich dochodach.

współpraca w aktywizacji zawodowej wybra-

Powyższe przykłady pokazują, że nie ma jed-

ników obu typów instytucji, wymiana informacji
na swoich stronach internetowych, ale także

samotnych rodziców, osób niepełnosprawnych

nych grup bezrobotnych.

nego uniwersalnego sposobu podniesienia

Liczne doświadczenia pokazują, że reformy

drogi do osiągnięcia tego celu silnie zależy od

od zmian dotyczących organizacji usług po-

zwłaszcza od już wcześniej istniejących uwa-

także w Wielkiej Brytanii ważnym elementem

częściej decydują się na kontraktowanie usług

konsolidacja zasiłków i utworzenie w 2013 roku

jach Europy kontynentalnej częściej dotyczą

transferów społecznych są nie mniej ważne

średnictwa pracy. Podobnie jak w Niemczech,
instytucjonalnych reform rynku pracy była

jakości pośrednictwa pracy. Ostateczny wybór

warunków początkowych panujących, w tym

runkowań instytucjonalnych. Kraje anglosaskie

w sektorze prywatnym, z kolei reformy w kra-

jednego świadczenia dla bezrobotnych i osób

zmian samych urzędów pracy, pozostawiając

nego od gotowości bezrobotnych do podjęcia

publicznej. W krajach, w których osoby bez-

o niskich dochodach (Universal Credit) zależpracy lub uczestnictwa w szkoleniach. Połą-

czenie różnych zasiłków pozwoliło urzędom

usługi pośrednictwa pracy całkowicie w sferze
robotne mają prawo do relatywnie wysokich
transferów socjalnych, ważnym elementem

pracy zwiększyć kontrolę nad aktywnością

udanych reform urzędów pracy było zwiększe-

nich pracy lub podejmowania działań, któ-

do tych świadczeń. W niektórych przypadkach

bezrobotnych w zakresie poszukiwania przez

re mają prowadzić do zatrudnienia. W obu

krajach zwiększono sankcje dla bezrobotnych,

którzy uchylają się od aktywnego poszukiwa-

nia zatrudnienia. W Wielkiej Brytanii dostęp do

nie ich kontroli nad dostępem bezrobotnych

stało się to możliwe na skutek połączenia wielu
transferów w jedno świadczenie i uzależnienie

prawa do niego od aktywności bezrobotnych
w poszukiwaniu zatrudnienia.
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PAPP-y zamiast PUP-ów. Propozycja nowego systemu
wsparcia rynku pracy
System wsparcia rynku pracy z urzędami pracy jako jego instytucjami centralnymi w obec-

nym kształcie nie zdaje egzaminu i wymaga reformy. Warsaw Enterprise Institute proponuje

likwidację urzędów pracy, powołanie niezależnych Publicznych Agencji Pośrednictwa Pracy

(PAPP), których działalność uzupełniałyby instytucje prywatne (komercyjne i non-profit).

Dzięki temu polski rynek pracy mógłby szybciej, skuteczniej i z korzyścią zarówno dla pracow-

ników, jak i dla pracodawców dostosowywać się do nowych warunków makroekonomicznych.
Obecnie w Polsce funkcjonuje na poziomie

powiatowym i wojewódzkim 356 urzędów pracy

i ich filii, które wykonują – poza pośrednicze-

niem w zdobyciu zatrudnienia – kilkanaście

zróżnicowanych zadań, od przekazywania zasiłków po koordynowanie programów stypen-

dialnych dla osób uczących się nowego fachu.

wzrostem pensji oraz skróconym czasem po-

szukiwania pracy. Jednak taki stan rzeczy nie

jest trwały – pracodawcy nie mogą podnosić

pensji bez końca i bez powiązania ich z pro-

duktywnością pracowników. Stąd też dzisiaj

zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy
największym wyzwaniem pozostaje kwestia

Urzędy w swojej działalności korzystają m.in.

optymalnego dopasowania.

ma dysponować ponad 24,5 mld zł, w tym

W idealnym świecie właściwy pracownik znaj-

z pieniędzy Funduszu Pracy, który w tym roku

prawie 11 mld zł wydanych ma być na różne świadczenia dla osób bezrobotnych i dla

firm. Ponadto, roczne koszty samego funk-

duje właściwe miejsce pracy: takie, w którym

osiąga możliwie najwyższy dochód i satysfakcję.
Pracodawca natomiast znajduje pracownika

cjonowania urzędów pracy można szacować

o odpowiednich kwalifikacjach i najwyższej

szacunki wobec braku odpowiedzi z minister-

liwą cenę.

na ok. 2,5–4 mld zł. Są to nasze wewnętrzne

stwa finansów.

Zadania stojące przed urzędami w środowisku
wysokiego bezrobocia, z jakim mieliśmy do

czynienia aż do wejścia Polski do Unii Europej-

możliwej produktywności za najlepszą moż-

Za dopasowanie na rynku pracy odpowiadają

dzisiaj zarówno instytucje prywatnego pośrednictwa pracy, jak i instytucje państwowe, tj.

urzędy pracy. W praktyce instytucje prywatne

skiej, różnią się od sytuacji, gdy bezrobocie jest

zajmują się profesjami wymagającymi wy-

du m.in. na kurczący się zasób siły roboczej

a także organizowaniem pracowników do prac

gospodarcza XXI w. zmienia się więc w pewnym

de facto przedstawicielstwa opieki społecznej,

i prawdopodobnie pozostanie niskie ze wzglę-

w wyniku zmian demograficznych. Struktura

sensie na korzyść pracownika, gdyż skutkuje
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specjalizowania i wysokiej wartości dodanej,
sezonowych. Z kolei urzędy pracy pełnią rolę

zajmując się dystrybuowaniem zasiłków i ofe-
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rowaniem prac interwencyjnych oraz wyma-

gających niewielkich kompetencji i nietrwałych
posad subsydiowanych z Funduszy Pracy.

Urzędy pracy nie potrafią skutecznie łączyć

pracowników z odpowiednimi pracodawcami,

nie każdego powiatu jako niezależne jednostki

(spółki), a ich funkcjonowanie regulowałaby

osobna ustawa. Kompetencje PAPP-ów różniłyby się od kompetencji obecnych urzędów

pracy, a ich działalność uzupełniałyby podmioty prywatne – zarówno firmy nastawione na

tych drugich w praktyce ignorując. Pewien

zysk, jak i organizacje pozarządowe. Ich status

dzone przez naukowców z Uniwersytetu War-

są to zagadnienia, o których będzie trzeba

obraz problemu daje tutaj badanie przeprowaszawskiego w 2013 r. W imieniu fikcyjnej firmy
wysłali oni maile z ofertą pracy do wszystkich

– wówczas ponad 400 – powiatowych urzędów

pracy. – 60 proc. urzędów nie zareagowało,

pozostałe 40 proc. odsyłało prośby o wypeł-

prawny i szczegółowy sposób finansowania

zdecydować w przyszłości, przy opracowaniu
szczegółów koncepcji.

Działalność PAPP nie obejmowałaby – jak to

jest obecnie w przypadku urzędów pracy –

nienie skomplikowanego formularza Krajowej

odprowadzania składek ubezpieczeniowych

właściwie nie biorą pod uwagę urzędów pracy

zostałyby w całości przeniesione do ZUS-u,

Oferty Pracy. Nic dziwnego, że polskie firmy
jako cennego źródła informacji o potencjalnych

pracownikach. Eksperci zwracają też uwagę na
brak odpowiednio wyszkolonej i zmotywowanej

kadry urzędników o dobrze ustawionych priory-

tetach. W praktyce pomoc w znalezieniu pracy
jest ostatnia na liście priorytetów (ważniejsze

jest raportowanie i dokumentacja działań niż

same działania!), a jej nieskuteczna realizacja

nie jest obarczona żadnymi sankcjami. Win-

dla bezrobotnych, czy zasiłków. Te świadczenia

urzędów gmin, a niektóre z nich można by całkowicie zcyfryzować. Cyfryzacja publicznych

służb zatrudnienia i ich usług musi być częścią

wprowadzania powszechnej e-administracji.

Przeniesienie tych świadczeń wymaga osob-

nych analiz, których tutaj nie przedstawiamy,

a sam system zasiłków powinien zostać zreformowany, np. na wzór brytyjski i niemiecki, gdzie

funkcjonuje jedno świadczenie socjalne zależne

nych nie należy szukać jednak wśród urzęd-

od gotowości bezrobotnych do podjęcia pracy.

to one są przyczyną wyżej opisanej dysfunkcji.

mach robót publicznych, robót interwencyjnych

Podsumowując, urzędy pracy funkcjonują dzi-

z systemowego repertuaru, a środki w ten spo-

nej, obsługując, w dodatku w sposób szkodliwy,

finansowania nowego systemu.

ników, a w zbyt szczegółowych przepisach, bo

siaj jako nieformalne ośrodki pomocy społecz„doły” rynku pracy. Zamiast służyć rozwojowi

PAPP nie organizowałyby także pracy w rai staży. Te świadczenia zniknęłyby całkowicie

sób zaoszczędzone zostałyby wykorzystane do

zbawiając ich bodźców do dokształcania się,

Kompetencje PAPP przedstawiałyby
się następująco:

łapce biedy.

rejestrowanie bezrobotnych i poszukują-

zawodowemu swoich klientów, często – po-

czy przebranżowienia – zamykają ich w pu-

cych pracy, rejestrowanie ofert pracy

Struktura i działanie nowego systemu

Zarejestrowanie się jako bezrobotny umożli-

W systemie, który proponujemy, nie istniałyby

status poszukującego pracy byłby szerszy

jak i wojewódzkie). Proponujemy przekształce-

ale wciąż zatrudnione. Z kolei każda legalnie

niepodlegające ani samorządom, ani rządowi

ręki miałaby możliwość umieszczenia ofer-

powiatowe urzędy pracy (zarówno powiatowe,
nie ich w Publiczne Agencje Pośrednictwa Pracy,

centralnemu. PAPP-y funkcjonowałyby na tere-
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wiałoby pobieranie świadczeń w ZUS, ale sam

i obejmowałby także osoby poszukujące pracy,

działająca firma bez zbędnej biurokracji i od

ty pracy w systemie cyfrowym. Oferty pracy
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i informacje o poszukujących pracy trafiałyby

do skonsolidowanej bazy na poziomie ogólno-

Osobom poszukującym pracy publiczny po-

średnik pracy:

polskim, stworzonej w oparciu o portal gov.pl. •
Dane – po anonimizacji – byłyby powszechnie

dostępne, a także udostępnione w domenie
publicznej podmiotom komercyjnym. Baza

ta umożliwiłaby trwałą, aktywną współpracę

•

PAPP-ów z całej Polski.

•

przewodnikiem dla osoby poszukującej pracy

ewaluować ich realne kompetencje, wyartykułować realne potrzeby i aspiracje,

w oparciu o wyniki ww. ewaluacji i po

zderzeniu ich z bazą ofert pracy, przedstawiałby realne możliwości zatrudnienia,

bądź skłaniałby do rozwoju zawodowe-

kompleksowe pośrednictwo pracy

Pośrednik pracy byłby w praktyce aktywnym

na etapie „diagnostycznym” pomagałby

go, pomagając w znalezieniu odpowied•

oraz źródłem informacji i praktycznej pomocy

dla firm szukających pracowników. PAPP-y

powinny stymulować wewnętrzną mobilność Polaków.

nich szkoleń,

o ile poszukujący pracy wyrazi wolę pracy

poza obszarem działania PAPP, oferowałby

mu usługi relokacyjne, czyli pomoc w przeprowadzce do nowego miejsca, osiedleniu

się tam, znalezieniu szkoły, czy przedszkola

dla dzieci pracownika itp.,

Nowa rola publicznego pośrednika pracy
Pracownik PAPP-u stałby się w nowym systemie de facto doradcą zawodowym.
Będzie posiadał maksymalnie szeroki zakres swobody działań tak, by oferować
klientom nie tylko informację o dostępnych ofertach pracy, lecz także „proaktywnie” wskazywać sposoby na pokonanie przeszkód w zdobyciu zatrudnienia.
jak np. zidentyfikować braki w kwalifikacjach, wspomagać w ich uzupełnieniu,
rozpoznawać możliwości zatrudnienia poza powiatem i ew. emigracji za pracą
do innych rejonów Polski.

•

PAPP-y zajmowałyby się aktywizacją osób

fikacje bądź przebranżowić się. Ważne, by

W tej mierze wykorzystywałyby zarów-

stanie zasobów unijnych i współpracę

bezrobotnych, a także biernych zawodowo.

no zasoby własne, jak i organizowałyby

z sektorem prywatnym. Jednym z zało-

współfinansowane także z funduszy unij-

2027 jest znaczące podniesienie odset-

wspierającym jego działanie w obsza-

zawodowych,

wspólne projekty z sektorem prywatnym,

nych. Stałym elementem nowego systemu,

rach znacznie mniej rozwiniętych gospo-

darczo i o wyższym bezrobociu, byłyby •

żeń UE w ramach budżetu na lata 2021ka osób uczestniczących w szkoleniach

PAPP-y współpracowałyby ze szkołami

także już funkcjonujące Centra Integracji

średnimi, oferując uczniom planującym

PAPP-y prowadziłyby także projekty szkole-

rynek kompetencjach.

Społecznej.
•

w tej mierze położyć nacisk na wykorzy-

niowe dla osób chcących podnieść kwali-
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dalszą ścieżkę zawodową wiedzę o możliwościach zatrudnienia i pożądanych przez
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Wielkim wyzwaniem dla polskiego rynku pracy

obcokrajowca wystarczającym warun-

spoza Polski. Należałoby przyjąć założenie, że

kłe zgłoszenie pobytu i faktu zatrudnienia

będzie obsługa pracowników napływowych

kiem pracy w Polsce powinno być zwy-

w naszym kraju. Należałoby więc równo-

PAPP-y będą obsługiwać ich w dokładnie takim samym zakresie, jak Polaków. Konieczne

więc będzie:

•

zniesienie wymogu, by polskie firmy chcą-

•

ce zatrudnić obcokrajowca, musiały udowadniać, że nie mogą znaleźć w to miej-

•

sce Polaka;

zniesienie konieczności wydawania pozwoleń na pracę dla obcokrajowców. Dla

legle zmienić politykę wizową;

ustalenie, by PARP-y ze względu na skalę imigracji ze Wschodu, w zależności od

regionalnych potrzeb, zatrudniały osoby

ukraińsko- i rosyjskojęzyczne. Dokumenty, których wypełnienia wymaga się od
imigrantów, powinny być także dostępne

w tych językach.

ORGANIZACJA

PUP

PAPP

vs.

Urząd

Spółka publiczna

Podstawa działania: ustawa

Podstawa działania: ustawa

Niesamodzielny

Samodzielny

Jednolity zakres działań

Działania podstawowe + działania
w zależności od potrzeb

Niekonkurujący z podmiotami prywatnymi

Konkurujący z podmiotami prywatnymi

PUP

ZAKRES DZIAŁAŃ
vs.

PAPP

Opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku
pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

TAK

TAK

Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy, w tym udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy
określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

TAK

TAK

Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.

TAK

TAK

Udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy
i poradnictwo zawodowe.

TAK

TAK

Kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek województwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych.

TAK
Warsaw Enterprise Institute
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Realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawcy.

TAK

TAK

Rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz ustalanie profili pomocy dla
bezrobotnych.

TAK

TAK

Inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy.

TAK

TAK (przy wsparciu sektora prywatnego)

Inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych.

TAK

TAK (przy wsparciu sektora prywatnego)

Opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów
deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby
powiatowej rady rynku pracy, oraz organów zatrudnienia.

TAK

NIE

Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie
problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

TAK

TAK

Współdziałanie z powiatowymi radami rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz
wykorzystania środków Funduszu Pracy.

TAK

TAK

Współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja
i Integracja oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym.

TAK

TAK (ale w ograniczonym zakresie)

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia.

TAK

NIE

Wydawanie decyzji o:
1. uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
2. przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie, lub
pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,
3. obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych
świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych
z Funduszu Pracy.

TAK

TAK (ale w ograniczonym zakresie do pkt. 1)

Odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie
pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub
przyznanych jednorazowo środków oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy.

TAK

Warsaw Enterprise Institute
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Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
państw oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym
realizowanie decyzji.

TAK

TAK

Realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między
państwami, w szczególności przez:
1. realizowanie działań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy,
samorządami województw oraz innymi podmiotami uprawnionymi do realizacji działań
sieci EURES,
2. realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na
terenie działania tych partnerstw.

TAK

TAK

Badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o
wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na
pobyt czasowy, w tym realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

TAK

NIE

Organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy.

TAK

TAK

Opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania.

TAK

TAK

Realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających
z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.

TAK

TAK

Organizacja i realizowanie programów specjalnych, w tym realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z wojewódzkim urzędem pracy.

TAK

NIE

Przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

TAK

TAK

Współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych.

TAK

TAK

Inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.

TAK

TAK

Świadczenie aktywnych usług relokacyjnych w porozumieniu z innymi urzędami i instytucjami państwowymi.

TAK

Warsaw Enterprise Institute
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Rola prywatnych pośredników

tam co 3–4 lata na bazie zespołu kryteriów,

uwzględniających przede wszystkim liczbę

Niezbędnym elementem nowego systemu

osób, które otrzymują pomoc, warunki na lo-

pracy (zarówno komercyjne, jak i non-profit),

ność w znalezieniu zatrudnienia oraz odsetek

byłyby podmioty prywatnego pośrednictwa

które po spełnieniu odpowiednich wymagań

określonych ustawą, w drodze bezprzetargowej

i automatycznie uzyskiwałyby status podmiotu

kalnych rynkach pracy determinujące trudbezrobotnych, którzy podjęli pracę.

Właściwe opracowanie parametrów pomiaru

subsydiowanego. Jest to rozwiązanie prakty-

efektywności pośrednictwa pracy jest zasadni-

Warunkiem ubiegania się o status podmiotu

do polskiego kontekstu.

byłoby posiadanie tam fizycznego przedsta-

W związku z tym, że – w przeciwieństwie do

kowane w Holandii już od 13 lat.

subsydiowanego na terenie danego powiatu

cze dla naszego pomysłu. Wymaga w ramach

szeroko zakrojonych konsultacji i dostosowania

wicielstwa. Podmioty podlegałyby kontrolom

Australii, a wzorem Holandii – proponujemy

spełniać kryteria, bądź gdyby w okresie podle-

odbywać się częściej, np. co dwa lata, a pod-

klientów, traciłyby finansowanie.

cy na danym terenie, powinny tracić dotację.

Podmioty prywatne zobowiązane byłyby wpro-

wymogu, także traciłby dodatkowe 10 proc. z FP.

co 12–24 miesiące i w razie, gdyby przestawały
gającym kontroli obsługiwały zbyt małą liczbę

system bezprzetargowy, ewaluacja powinna

mioty zbyt małą liczbę poszukujących pra-

W razie, gdyby dany PAPP nie spełniał tego

wadzać dane o zgłaszających się do nich oso-

W razie, gdy któraś z jednostek pośrednictwa

centralnego systemu.

oszczędzona” kwota byłaby dzielona po równo

Podmioty prywatne nie przyznawałyby sta-

przy czym w co najmniej 50 proc. powinna być

bach poszukujących pracy i ofertach pracy do

tusu bezrobotnego. To pozostawałoby w ge-

stii PAPP-u.

Subwencje byłyby finansowane z Funduszu Pra-

cy i przyznawane danym powiatom per capita,
a następnie dzielone po równo na wszystkie

kwalifikujące się do nich podmioty, z PAPP-ami

włącznie (także PAPP-y traciłyby subwencje

z Funduszu Pracy, gdyby mieszkańcy powiatu

nie chcieli korzystać ze świadczonych przez nie

usług pośrednictwa pracy).

wypadałaby z mechanizmu subsydiów, „za-

pomiędzy pozostałe instytucje, w tym PAPP-y,
przeznaczona na wynagrodzenia pracowników.
Stworzy to system premiowy, będący silnym
bodźcem do konkurencji o klienta.

Istnieje zagrożenie, że firmy – żeby pozbyć się

konkurencji – będą koncentrować się na „naj-

łatwiej zatrudnialnych” klientach. Częściowo

problem ten złagodzą złożone kryteria ewalu-

acji tychże firm, biorące pod uwagę nie tylko

skuteczność w znajdowaniu i utrzymaniu zatrudnienia, ale także trudność tego procesu

zależną od kwalifikacji bezrobotnych i warunków na lokalnym rynku pracy. Ponadto, żeby

Rozliczalność

przeciwdziałać temu zjawisku, należałoby zo-

Zarówno PAPP-y, jak i prywatne instytucje po-

do przyjęcia i pełnej obsługi każdego zgłosze-

podstawie tych samych kryteriów. W opra-

wiszące owoce” będą wypadać z rynku, gdyż

średnictwa pracy powinny być rozliczane na

cowaniu tych kryteriów proponujemy pójść

bowiązać wszystkie firmy pobierające subsydia

nia. Koniec końców firmy sięgające „po nisko

ten będzie stawiał coraz wyższe wymagania:

ścieżką Australii, która deleguje pośrednic-

zadanie optymalnego łączenia pracownika

usługodawców-pośredników ewaluowana jest

wysiłku i pozyskiwania nowej wiedzy.

two pracy do sektora prywatnego. Działalność
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Finansowanie

byłaby równa środkom zaoszczędzonym na

Jak sfinansować nowy system? Nie proponu-

cy, prac interwencyjnych, robót publicznych,

wych funduszy. W całości chcemy oprzeć go

2019 r. wydatki z tych tytułów wyniosły ok. 1,3

jemy przeznaczania na ten cel żadnych no-

o Fundusz Pracy.

Działalność PAPP-ów byłaby finansowana

likwidacji: staży, doposażania stanowisk pra-

prac społecznie użytecznych. W samym tylko

mld zł, co daje średnio niecałe 4 mln zł na
powiat. Oczywiście, w praktyce przy dzieleniu

środków należałoby stosować przeliczenie per

tak jak obecnie – przez jednostki samorządu

capita. Dotacja byłaby dzielona równo pomię-

także subsydium z FP oraz jako przekształcone

w danym powiecie, w tym PAPP-y.

terytorialnego. PAPP-y otrzymywałby jednak
w spółki mogłyby zarabiać pieniądze na rynku,

dzy wszystkich usługodawców działających

np. realizując wychodzące poza ustawowe

Osobnym zagadnieniem pozostaje sposób

zić sobie sytuację, w której inwestor zwraca

środków Funduszu Pracy. Kolejne ekipy rządowe

100-osobowej załogi o konkretnych kwalifika-

łań dotyczących polityki socjalnej, a określanie

obowiązki projekty z firmami. Można wyobrasię do PAPP-u o szybkie zorganizowanie mu

cjach do właśnie wybudowanej fabryki, za co

PAPP pobiera dodatkową opłatę. Oczywiście,

problemem wymagającym osobnej anali-

pozyskiwania i szczegółowego wydatkowania
wykorzystują go do finansowania różnych dziaich jako spójnych z potrzebami rynku pracy było

bardzo często na wyrost. Warto zastanowić się

nad koncepcją ubezpieczenia od bezrobocia

zy i odpowiedniej regulacji prawnej będzie

(wzorem Niemiec), czy – przy pozostawieniu

komercyjnej od niekomercyjnej.

nizmów ograniczających wpływ polityków na

oddzielenie w przypadku PAPP działalności

Firmy prywatne, które spełniają ustawowe

kryteria dla usług pośrednictwa pracy, otrzy-

mywałyby dotację z Funduszu Pracy. Dotacja

systemu składowego – zastosowania mechawydatki z FP tak, by służyły wyłącznie wspar-

ciu PAPP oraz subsydiowanych agencji pracy
działających.

Wykonanie planu
finansowego FP

Przychody

Wydatki

2006

7 513 376,0

5 500 430,5

2007

8 395 817,6

5 367 235,4

2008

9 103 330,2

5 753 110,9

2009

10 326 660,6

11 245 002,0

2010

10 971 166,9

12 376 435,0

2011

10 500 756,6

8 751 400,0

2012

11 224 563,5

9 641 307,8

2013

10 087 479,6

11 325 159,5

2014

10 939 402,1

11 099 834,5

2015

10 843 231,6

10 931 268,9

2016

12 138 984,4

11 052 518,1

2017

13 169 570,1

10 931 878,5

2018

14 115 601,6

7 827 160,0

2019

14 711 302,4

6 381 215,1
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Przewidywane efekty zmian
W praktyce w nowym systemie z usług

PAPP-ów korzystałyby tylko osoby realnie po-

szukujące pracy, a pracownicy PAPP-ów mieliby
silniejsze bodźce do produktywnej, kreatywnej
i proaktywnej pracy. Instytucje pośrednictwa

pracy będą dla rynku pracy coraz ważniejsze,

a dzięki proponowanym przez nas zmianom

staną się bardziej efektywne, co powinno

przełożyć się na wyższą produktywność pra-

cy w Polsce.

Z całą pewnością nasza propozycja będzie

miała swoich „przegranych”. Jej skutki odczują

Nasza propozycja oznacza także odpolitycz-

nienie systemu wsparcia rynku pracy. PAPP-y
nie będą podlegać rządowi centralnemu, będą

suwerenne w procesie decyzyjnym w zakresie

zdefiniowanym ustawą, będą też spółkami,

a nie „urzędami”.

Realizacja nowego systemu
Powyżej zarysowaliśmy koncepcję reformy nie

tylko urzędów pracy, ale właściwie całego systemu wsparcia rynku pracy w Polsce.

Po pierwsze jednak propozycja nasza powinna

firmy, które z zatrudniania na staże, a potem

zostać uszczegółowiona oraz stać się przed-

biznesowy. Da się ona także we znaki pracow-

obróbce w debacie publicznej, powinno się

zapewnionej pracy. W długim terminie może

je ewaluacji i dopiero wówczas przystąpić do

zwalniania pracowników, zrobiły swój model
nikom, którzy przyzwyczaili się do urzędowo

jednak skłonić ich do pozyskania nowych kwali-

fikacji i poszukiwania bardziej stabilnego, lepiej

płatnego i niesubsydiowanego miejsca pracy.

Osoby z największymi problemami ze znalezieniem zatrudnienia nie zostaną pozostawione

miotem debaty. Po drugie, po takiej kolektywnej

wdrożyć lokalne programy pilotażowe, poddać

ogólnopolskiej reformy. Z jednym wyjątkiem

– centralna i publicznie dostępna baza ofert
pracy i osób poszukujących pracy powinna

być stworzona jak najszybciej, także w oparciu

o obecny system.

same sobie: będą zajmować się nimi Centra
Integracji Społecznej.

Warsaw Enterprise Institute

30

Autorka składu:
Anna Śleszyńska
Zdjęcia: Canva.com
Użyto czcionek:
Poppins, Staatliches

Warsaw Enterprise Institute
Al. Jerozolimskie 30/7
00-024 Warszawa

