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MIROSŁAW GREWIŃSKI, MACIEJ KALSKI

Wstęp

Niniejsza książka stanowi podsumowanie realizacji dużego, międzynarodowego 
projektu innowacyjnego, testującego pn. „Kadry dojrzałe do zmian” realizowanego 
przez firmę bit Polska Sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Opo-
lu, Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Opolskich, Wyższą Szkołą Pedagogiczną 
im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz ISOP Innovative Sozialprojekte GmbH z Graz 
w Austrii1. Projekt dotyczył wypracowania modelu kontraktacji usług rynku pracy 
w Polsce w oparciu o austriackie doświadczenia na przykładzie zastosowania w woje-
wództwie opolskim. 

Pierwsza część książki prezentuje teoretyczne wprowadzenie w zagadnienia poli-
tyki zatrudnienia i rynku pracy, także w kontekście deregulacji i kontraktowania usług 
aktywizacyjnych. Autorzy skupiają się na analizie samej polityki i ładu instytucjonal-
nego oraz organizacyjnego jaki istnieje w Polsce, ukazując dorobek teoretyczny i mię-
dzynarodowy z delegowania usług na podmioty prywatne i społeczne. Wskazują za-
lety i wady modelu kontraktacji jaki istnieje w dyskursie naukowym oraz w praktyce, 
wskazując na liczne dylematy związane z procesem kontraktowania i przełamywania 
interesów różnych grup interesariuszy. Analizie poddana została także racjonalność wy-
datkowania środków publicznych na aktywne programy rynku pracy wraz z ukazaniem 
skuteczności i efektywności realizowanej polityki. Na zakończenie tej części autorzy 
prezentują strategię flexicurity i doświadczenia wybranych państw z jej implementacji 
oraz zastanawiają się nad innowacyjnymi rozwiązaniami w polityce zatrudnienia 
i rynku pracy. 

W drugiej części uwaga poświęcona została usługom i instrumentom rynku pra-
cy, szczególnie tym aktywizującym osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Eksperci 
dokonali przeglądu wielu usług rynku pracy, takich jak: szkolenia i kursy, poradnictwo 
zawodowe, pośrednictwo pracy, usługi na rzecz osób będących w szczególnej sytuacji, 
w tym osób niepełnosprawnych. Omówiono założenia i wdrażanie Programu Aktywiza-
cja i Integracja oraz skuteczność dotacji, pożyczek na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej. W jednym z rozdziałów przeanalizowano zatrudnienie subsydiowane, socjalne 
i prace społecznie użyteczne. W szerszym kontekście ukazano różnorodne  dylematy 
związane z rozwojem usług rynku pracy, w tym dla osób w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy. 
1 Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast re-

alizowany w latach 2012-2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) – Priorytet I. Zatrudnienie 
i integracja społeczna.
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Zasadnicza i kluczowa dla realizowanego projektu część 3. opracowania, stano-
wi swoiste vademecum poświęcone praktycznemu zastosowaniu wypracowanego mo-
delu kontraktacji usług rynku pracy. Jest to swoisty instruktaż dla publicznych służb 
zatrudnienia w zakresie kontraktowania działań aktywizacyjnych na rzecz podmiotów 
zewnętrznych, zarówno komercyjnych jak i społecznych. Dla prywatnych agencji za-
trudnienia jest ona podpowiedzią na temat tego, czego mogą się spodziewać podejmu-
jąc współpracę z powiatowymi urzędami pracy (PUP) w ramach realizacji działań ak-
tywizacyjnych. Opolski model kontraktacji działań aktywizacyjnych w sferze założeń 
i rozwiązań wpisuje się w charakterystyczny dla rynków pracy krajów wysoko rozwi-
niętych trend do delegowania realizacji niektórych działań wobec osób bezrobotnych 
na podmioty prywatne, które mają wspierać publiczne instytucje w realizacji zadań 
polityki rynku pracy. Model opolski wpisuje się również w charakter reformy, jaka od 
maja 2014 roku jest wdrażana wśród polskich instytucji rynku pracy, a która obejmuje 
swoim zakresem między innymi kontraktację działań aktywizacyjnych (ustawa z dnia 
14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2014 poz. 598).

Należy podkreślić, że projekt dotyczący opolskiego modelu kontraktacji działań 
aktywizacyjnych był realizowany równolegle do pilotażu, który był realizowany przez 
MPiPS w trzech województwach: dolnośląskim, podkarpackim i mazowieckim. Dzięki 
zebranym doświadczeniom z tego pilotażu, MPiPS zdecyduje się ostatecznie na zmody-
fikowaną wersję zapisów ustawowych dotyczących kontraktacji, gdyż pilotaż wskazał 
na mocne, ale i słabe strony przyjętego modelu. Z pewnością najważniejszą zmianą 
będzie ta, dotycząca wydłużenia okresu aktywizacji osób bezrobotnych oraz uzależ-
nienie w praktyce 80 % wynagrodzenia operatora od doprowadzenia do zatrudnienia 
i utrzymania w zatrudnieniu osoby bezrobotnej2

W kontekście projektu opolskiego należy podkreślić, że zanim model kontrak-
tacji został wypracowany i ukształtowany, to musiały zajść pewne określone warunki 
oraz podjęte zostać działania autorów modelu – podmiotów realizujących wspomniany 
projekt. Stąd między innymi na początku 2013 roku zawiązano szerokie partnerstwo 
społeczno-instytucjonalne pn. „Opolski Pakt na Rzecz Zwiększenia Zatrudnienia po-
przez Kontraktację Usług Rynku Pracy” pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia, 
prywatnymi agencjami zatrudnienia oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi 
się pośrednictwem pracy oraz jednostkami samorządu terytorialnego. W skład sygnata-
riuszy paktu weszli przedstawiciele wielu instytucji – publicznych służb zatrudnienia, 
jednostek samorządu terytorialnego, agencji zatrudnienia, przedsiębiorstw, uczelni, or-
ganizacji pozarządowych, a także niezależni eksperci i osoby bezrobotne3.
2 W tym sensie projekty pilotażowe spełniły swoje zadanie i oczekiwania chociaż efektywność zatrudnieniowa zakon-

traktowanych operatorów w kontekście zatrudnienia bezrobotnych była poniżej 10%. Wielu zatrudnionych miało 
pracę przez miesiąc, najwyżej dwa i ponownie powracali do urzędów pracy. 

3 Sygnatariusze Paktu to – Powiatowe Urzędy Pracy w: Brzegu, Głubczycach, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Krap-
kowicach, Namysłowie, Nysie, Oleśnie, Opolu, Prudniku, Strzelcach Opolskich; Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, 
Urząd Miasta Opola, Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy, Adecco Poland Sp. z o.o., CTC Polska Sp. z o.o., Diwa 
Personalservice Agencja Pracy Sp. z o.o., Manpower Group Sp. z o.o., Polbau Services Grzegorz Kuliś/Weegree Sp. 
z o.o., Centrum Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych i Wolontariatu Ziemi Nyskiej, Fundacja Społeczna Edukacja 
i Praca Twórcza, bit Polska Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, a także 
niezależni eksperci i przedstawiciele osób bezrobotnych z kategorii wiekowej do 25 i powyżej 50 roku życia.



13Wstęp

Celem partnerstwa było stworzenie głównych założeń modelu kontraktacji działań 
aktywizacyjnych w oparciu o podobne rozwiązania z sukcesem stosowane w Austrii, 
czy innych krajach zachodnich, a także doświadczenia płynące z opolskiego rynku pra-
cy, bowiem rozwiązanie było testowane w praktyce w okresie styczeń 2014 – marzec 
2015 przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu i Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach 
Opolskich. Urzędy te na podstawie założeń prezentowanego modelu, w tym dokumenta-
cji przetargowej, wybrały realizatora działań aktywizacyjnych, konsorcjum podmiotów, 
z których liderem było Stowarzyszenie Humaneo z Nowego Sącza. Podmiotem działań 
była grupa 70 osób bezrobotnych. Zebrane doświadczenia i uzyskane m.in. w trakcie 
badania ewaluacyjnego rekomendacje posłużyły do opracowania finalnej wersji mode-
lu, którego opis prezentujemy w tej książce.

Zainicjowanie opolskiego modelu kontraktacji działań aktywizacyjnych przede 
wszystkim miało na celu poprawę współpracy podmiotów działających w obszarze 
zatrudnienia, integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwień 
wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu 
bezrobocia, w szczególności młodzieży powyżej 15 roku życia oraz osobom w wie-
ku co najmniej 50 lat. Przedmiotem kontraktu pomiędzy kluczowymi partnerami, jaki 
zakłada model, tj. między osobą bezrobotną – powiatowym urzędem pracy – agencją 
zatrudnienia (w tej roli przedsiębiorca i/lub organizacja pozarządowa NGO) jest usługa 
aktywizacyjna składająca się z trzech etapów: diagnostycznego, aktywizującego, utrzy-
mania zatrudnienia. Jego wyróżnikiem jest także zaproszenie do współpracy ośrodków 
pomocy społecznej, jako instytucji skupiających określoną liczbę wspólnych z PUP 
klientów, a także poruszających się sprawnie w środowiskach społecznych, z których 
wywodzą się osoby oddalone od rynku pracy.

Choć prezentowany model dotyczy wsparcia udzielanego w szczególności dwóm 
specyficznym grupom dotkniętych bezrobociem (symbolicznie określanych „25–” 
i „50+”), to proponuje on jednak uniwersalne procedury i rozwiązania, które mogą zo-
stać z powodzeniem wykorzystane do aktywizacji i finalnego doprowadzenia do za-
trudnienia innych grup bezrobotnych określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy, tj. osób będących w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy (m.in. osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń z pomocy 
społecznej). Podobnie jak ma to miejsce w modelach brytyjskiej czy francuskiej kon-
traktacji, procesowi aktywizacji i powrotu do zatrudnienia będą podlegać grupy bezro-
botnych wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym określanych jako 
najbardziej oddalone od rynku pracy, tym samym grupy społecznie jak i zawodowo 
najtrudniejsze w aktywizacji. Zgodnie z zapisami ustawy klasyfikowane są one obecnie 
w Polsce do III profilu pomocy. Stąd też prezentowana inicjatywa testowała rozwiąza-
nie na tego typu osobach. Tymczasem do działań aktywizacyjnych można kierować tak-
że osoby, dla których PUP określiło II profil pomocy. Opolski model komplementarnie 
wpisuje się w prozatrudnieniowe działania centralne i rządowe na tym obszarze, tym 
bardziej, iż wraz z wdrażaniem reformy PSZ rozpoczęto proces zlecania usług agen-
cjom zatrudnienia niemal w każdym województwie .
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Znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy daje 
dwie możliwości kontraktowania działań aktywizacyjnych. Zwyczajowo przyjęło się 
mówić o „dużych” kontraktach realizowanych w oparciu o rozdział 13c i zlecanych 
przez wojewódzkie urzędy pracy oraz o „małych” inicjowanych przez starostę w opar-
ciu o zapisy art. 61b. I właśnie proponowany model jest rozwiązaniem kierowanym 
do powiatowych urzędów pracy. Korzystając z wysokiej ogólności zapisów art. 61b 
opracowano model, który poprzez swą innowacyjność może być pożądanym sposobem 
współpracy międzysektorowej na rzecz aktywizacji osób będących w szczególnej sytu-
acji na rynku pracy.

Opolski model kontraktacji działań aktywizacyjnych w swej praktycznej już reali-
zacji polega na „prywatyzacji” m.in. usług rynku pracy poprzez zlecanie zewnętrznym 
podmiotom aktywizacji zawodowej, ale też i społecznej, osób bezrobotnych. Zasto-
sowana w opolskim modelu kontraktacji procedura zlecania efektu zatrudnieniowego 
agencjom zatrudnienia, zapewnia indywidualne podejście do osób objętych taką formą 
aktywizacji, co implikuje też wysoką efektywność działań, jakie są adresowane do po-
szczególnych osób będących klientami instytucji realizujących kontrakt. Oznacza to, 
że powiatowe urzędy pracy jako zleceniodawcy usługi wybierają wiarygodną agencję 
zatrudnienia będącą realizatorem zlecenia, kierując się jakością złożonej oferty i in-
nymi kryteriami według wypracowanych procedur w opolskim modelu kontraktacji, 
które zostały opisane w dalszej części prezentowanego vademecum. Należy również 
podkreślić, iż w opolskim modelu, mimo że stroną umowy jest agencja zatrudnienia, 
dopuszcza się możliwość wykonania podzlecenia poprzez podmioty trzecie (do wyso-
kości 49% wartości przedmiotu zamówienia), wśród których mogą znaleźć się zarówno 
przedsiębiorcy jak i organizacje pozarządowe. W grupie aktywizowanych będą znajdo-
wać się osoby, które wyrażą chęć podlegania aktywizacji przez podmioty zewnętrzne 
oraz wyrażą aktywną postawę w zakresie zmiany swojej sytuacji życiowej.

Ponadto innowacyjność opolskiego modelu kontraktacji przejawia się nie tylko 
w nowatorskim podejściu do aktywizacji zawodowej i rozwiązaniach służących przy-
wracaniu do zatrudnienia, ale też w wielu innych aspektach: w swym rozwiązaniu ko-
munikacyjnym został on również dostosowany do współczesnych i najlepszych roz-
wiązań technologicznych. Dlatego też zaplanowany przez autorów modelu program 
informatyczny Kontraktor, jako niezbędny technologiczny element, ma być platformą 
wymiany informacji zleceniodawcy, czyli PUP, z realizatorem usługi, którym jest agen-
cja zatrudnienia, a także jedną z realizowanych płaszczyzn współpracy. Oczekuje się, 
że program pozwoli na realizację wielu powiązanych ze sobą funkcji, o których nieco 
później.

Przedkładana książka z opisem modelu oraz proceduralnym instruktażem obok in-
nych pilotażowych programów prozatrudnieniowych nawiązujących do kontraktacji na 
rynku pracy jest kolejną próbą zaproponowania swoistej „wędki” w redukowaniu skali 
bezrobocia w grupach społecznych dotkniętych bezrobociem, gdzie również wskaźnik 
tzw. uczestnictwa w rynku pracy (LFP) jest stale niepokojący. Sanacja dwóch wskaź-
ników (bezrobocia oraz uczestnictwa w rynku pracy) wymaga kompleksowej strate-
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gii działania, gdzie proste rozwiązania z punktu widzenia ekonomicznego, jak choćby 
zwiększenie dotacji celowych na programy aktywizacyjne czy nawet wzrost gospodar-
czy nie zawsze bezpośrednio przekładają się na oczekiwane zmniejszenie bezrobocia 
i nie zawsze osiągają zakładany skutek. Należy pamiętać, co również model opolski 
stara się podkreślić, iż bezrobocie to zjawisko sensu largo społeczne i wymaga często 
uwzględnienia różnych okoliczności i kontekstów pozaekonomicznych i rynkowych.

Wyrażamy nadzieję, iż zapoczątkowany w województwie opolskim innowacyj-
ny model, stawiający sobie za zadanie zbudowania szerszego partnerstwa, w oparciu 
o rozwiązania austriackie, brytyjskie czy inne, zbuduje nową sieć współpracy w zwal-
czaniu bezrobocia pośród takich podmiotów jak: przedstawiciele jednostek publicznych 
i niepublicznych służb zatrudnienia, w tym agencji zatrudnienia, a także organizacji 
pozarządowych (NGO), uczelni, przedsiębiorców i innych podmiotów działających 
w obszarze polityki prozatrudnieniowej, a także ośrodków pomocy społecznej.

Zachęcamy do korzystania z podręcznika i vademecum, jego załączników (wzory 
dokumentów przetargowych oraz umów) oraz programu Kontraktor (wraz z instrukcją 
obsługi). Wszystkie produkty wypracowane w projekcie są dystrybuowane bezpłatnie.

Mirosław GREWIŃSKI     Maciej KALSKI
Redaktor merytoryczny książki    Koordynator projektu

Warszawa – Opole 20.03.2015 r. 
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AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Polityka rynku pracy w Polsce  
– instytucje, usługi i sposób finansowania

1. Wprowadzenie

Historia gospodarcza świata wyraźnie dowodzi, że problem bezrobocia od zawsze 
towarzyszył gospodarce rynkowej. Bezrobocie determinuje charakter rynku pracy ze 
względu na zróżnicowaną skalę tego zjawiska w poszczególnych okresach wzrostu lub 
spadku koniunktury gospodarczej. Poziom bezrobocia zależy również w dużej mierze 
od pasywnej, bądź aktywnej polityki rynku pracy, realizowanej przez poszczególne kra-
je. Natomiast poziom rozwoju gospodarczego tych krajów wyraźnie wpływa na jego 
zróżnicowanie regionalne. 

Najnowsza historia Polski, zarówno ta polityczna, jak i ta gospodarcza, pozwala 
zaobserwować fluktuację poziomu bezrobocia w odniesieniu do zjawisk koniunktural-
nych w gospodarce, przy czym jednocześnie pozwala zauważyć, że tempo jego wzrostu 
lub pokryzysowego spadku zależne jest od zaangażowanych sił i środków przeznaczo-
nych na łagodzenie jego skutków. Zjawiska bezrobocia nie można uznać za marginal-
ne, szczególnie wtedy, gdy pozbawia ekonomicznej samodzielności duży odsetek całej 
populacji. Trudno mówić o spokoju społecznym, kiedy źle prowadzona polityka rynku 
pracy pozbawia środków do życia miliony obywateli.

Współczesna historia polskiego bezrobocia jest stosunkowo krótka. Pojawiło się 
ono wraz z przeobrażeniami ustrojowymi przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych XX wieku, którym towarzyszyły silne przeobrażenia w wymiarze społecz-
nym. W ciągu dwóch pierwszych lat transformacji systemowej (1990–1991) liczba bez-
robotnych przyrastała w tempie przekraczającym średnio 1 mln osób rocznie, osiągając 
w końcu 1991 r. poziom 2,2 mln osób. Kolejne lata (1992–1993) charakteryzowały 
się dalszym wzrostem bezrobocia, chociaż w wolniejszym tempie (o ok. 400 tys. osób 
rocznie)1. Wciąż wysoki, choć z tendencją spadkową, poziom bezrobocia – ponad 2,1 
mln na koniec 2013 r. i 1.8 mln. w październiku 2014 r. – pokazuje, że brak pracy zagra-
ża nie tylko wybranym grupom społecznym, gdyż  może dotknąć każdego2.
1  Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach 2000 – 2006, Ministerstwo Pracy 

i Polityki Społecznej, Warszawa 2000, s. 10.
2  Dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
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Wykres 1. Stopa bezrobocia (w %) w Polsce w latach 1990 - 2014Stopa bezrobocia ( w %) w Polsce w latach 1990 - 2014 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Analizując zjawisko bezrobocia w Polsce w ostatnim dwudziestopięcioleciu i re-
alizowanej w związku z nim polityki rynku pracy, można wyodrębnić zasadniczo dwa 
sposoby w podejściu do tego problemu. Pierwszy okres, przyjmijmy, że były to lata 
przedakcesyjne w kontekście UE, w którym polityka rynku pracy realizowana była 
głównie na polityczne zapotrzebowanie i skupiała się na działaniach ochronnych i osło-
nowych. Okres po wejściu do Unii Europejskiej, czyli po roku 2004, to okres świa-
domej – choć z różnym skutkiem realizowanej – polityki pobudzania wzrostu miejsc 
pracy. Innymi słowy: pierwszy okres to czas walki z bezrobociem i łagodzenia jego 
skutków, a obecny – walki o wzrost wskaźnika zatrudnienia. 

Europejskie strategie rozwoju, poprzednia, zwana Agendą Lizbońską, obejmująca 
lata 2000–2010 oraz obecna Strategia Europa 2020 nie dają w zakresie prowadzenia 
polityki specjalnego wyboru, bowiem ograniczanie zjawisk wszelkich wykluczeń po-
przez dostęp do dobrych miejsc pracy staje się naczelnym drogowskazem realizowanej 
europejskiej polityki społecznej. 

2. Ustawodawstwo

Ustawodawstwo regulujące zagadnienia dotyczące polityki rynku pracy było i jest 
bardzo dynamiczne. Dotychczasowy kształt rynku pracy powstał w ciągu ostatniego 
dwudziestopięciolecia w wyniku uchwalania nowych ustaw dotyczących rynku pracy 
i ich licznych nowelizacji. Pierwszą ustawą z tej dziedziny była Ustawa z 29 grudnia 
1989 r. o zatrudnieniu3. Ustawa zastąpiła Ustawę o postępowaniu wobec osób uchylają-
cych się od pracy4 i po raz pierwszy w powojennej historii Polski wprowadziła pojęcie 
bezrobotnego. Utworzono rządową administrację pracy: rejonowe biura pracy (w ra-
mach urzędów rejonowych), wojewódzkie biura pracy (w ramach urzędów wojewody). 
3  Ustawa z 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu ( Dz. U. 1989 nr 75 poz. 446).
4  Ustawa o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy została uchwalona 26 października 1982 roku (Dz. 

U. z 1982 nr 35 poz. 229) i nakazywała wszystkim obywatelom polskim (mężczyznom) w wieku 18-45 lat stawianie 
się w terenowych organach administracji państwowej i składanie wyjaśnień, co do powodów pozostawania bez pracy 
bądź niepobierania nauki. Uchylanie się od pracy było karalne.
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Utworzony został Fundusz Pracy, będący w gestii Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, 
który stał się państwowym funduszem celowym, działającym na rzecz łagodzenia skut-
ków bezrobocia, poprzez finansowanie pasywnych (zasiłki) i aktywnych programów 
aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych. Ustawa z 1989 r. była bardzo korzystna dla 
osób bezrobotnych ze względu na rozbudowany system działań osłonowych. Zasiłki 
były przyznawane wszystkim, do tego nie mogły być niższe od najniższego wynagro-
dzenia, co spowodowało, że bezpieczeństwo socjalne i wydatki państwa na działania 
pasywne były bardzo duże, ale nieefektywne. Stopniowo zaostrzano przepisy dotyczą-
ce przyznawania zasiłków dla osób bezrobotnych, m.in. poprzez zapisy nowej Usta-
wy z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu5. Pobieranie zasiłku dla 
bezrobotnych zostało uzależnione od wcześniejszego pozostawania w stosunku pracy 
lub stosunku służbowym lub podlegania ubezpieczeniu społecznemu. Przywrócono 
również obowiązek zgłaszania przez pracodawców wolnych miejsc pracy. Utworzony 
został także centralny Urząd Pracy, jako urząd administracji państwowej (później zmie-
nił nazwę na Krajowy Urząd Pracy), wydzielone zostały rejonowe biura pracy, jako re-
jonowe urzędy pracy; wojewódzkie biura pracy, jako samodzielne wojewódzkie urzędy 
pracy6. Pojawiło się pojęcie i definicja organów zatrudnienia: kierownik powiatowego 
urzędu pracy, dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy i prezes urzędu pracy (potem Kra-
jowego Urzędu Pracy), nadzorowany przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

W 1994 r. uchwalono kolejną ustawę – o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezro-
bociu7. W stosunku do dwóch wcześniejszych aktów prawnych bardziej rygorystycz-
nie określono warunki udzielania świadczeń dla bezrobotnych, a ponadto obniżono ich 
wysokość i okres wypłaty8. Przepisy ustawy uzależniły okres pobierania zasiłku przez 
bezrobotnych (6 lub 12 miesięcy) od wysokości stopy bezrobocia na obszarze działania 
danego urzędu pracy, na terenie którego zamieszkiwał bezrobotny. Zmieniono zakres 
instrumentów rynku pracy, co spowodowało pewną zmianę kierunku ówczesnej po-
lityki rynku pracy i nakierowanie na aktywizację zawodową, ale służby zatrudnienia 
nadal były obciążone szeregiem świadczeń o charakterze socjalnym. W samej ustawie 
zapisano, że …Organy zatrudnienia realizują zadania państwa w zakresie zatrudnienia, 
przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków…9, a więc wskazano, że nacisk 
nadal powinien być położony na działania zapobiegawcze, osłonowe, a nie prozatrud-
nieniowe.

Ważnym kamieniem milowym w polskiej polityce rynku pracy było uchwalenie 
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w 1997 r.10. Znalazły się w niej zapisy: …Każde-
mu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. 
(…) Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego za-

5  Ustawa o zatrudnieniu i bezrobociu z dnia 16 października 1991 r. (Dz. U. 1991 nr 106 poz. 457).
6  Ustawa wprowadziła vacatio legis na wprowadzenie instytucjonalnej obsługi rynku pracy w tym kształcie z dniem  

1 stycznia 1993 r.
7  Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 14 grudnia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r., nr 1, poz. 1).
8  M. Szylko-Skoczny, Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa 2004, s. 103–104.
9  Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 14 grudnia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r., nr 1, poz. 1), rdz. 3, art. 11.
10 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.).
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trudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizo-
wanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac 
interwencyjnych11. Wyraźnie więc wskazano, że państwo ponosi odpowiedzialność za 
gospodarowanie zasobami pracy. Ponadto w Konstytucji zapisano, że obywatel pozosta-
jący bez pracy nie z własnej woli, niemający innych środków utrzymania, ma prawo do 
zabezpieczenia społecznego, zgodnie z odpowiednimi ustawami.

Przeprowadzona w roku 1998 zasadnicza reforma ustroju terytorialnego Polski 
dokonała także zasadniczych zmian w publicznych służbach zatrudnienia, które zostały 
usamorządowione12. Samorządowi terytorialnemu, w szczególności samorządowi po-
wiatowemu, powierzono przeważającą część zadań i kompetencji dotychczas realizo-
wanych przez administrację rządową, przede wszystkim wojewodę i rejonowy (rządo-
wy) urząd pracy. Powiatowe urzędy pracy weszły w skład samorządowej administracji 
powiatowej, jako podległe właściwym starostom (lub prezydentom miast na prawach 
powiatu), wojewódzkie urzędy pracy weszły w skład samorządowej administracji 
wojewódzkiej i były podległe marszałkom województw, a pozostawiony początkowo 
Krajowy Urząd Pracy, jako urząd administracji rządowej został zlikwidowany w Refor-
ma samorządowa, która w przypadku urzędów pracy weszła w życie w 2000 r., spowo-
dowała stworzenie, unikatowej w skali Europy, struktury administracyjnej do realizacji 
zadań związanych z polityką rynku pracy. Unikatowej, bo bez jakichkolwiek powią-
zań w pionie i w poziomie, struktury, w której minister pracy nie ma żadnego wpływu 
(oprócz ścisłej reglamentacji prawnej) na działania urzędów pracy. W ciągu tych kil-
kunastu lat również samo ministerstwo przechodziło kilka reorganizacji. Wspomniana 
wyżej ustawa wpisała sprawy bezrobocia do działu praca. Zatem, ile razy zagadnienia 
działu praca przypisywane były do różnych ministrów, tyle razy zmieniał się urząd ob-
sługujący te zagadnienia13.

Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu była wielokrotnie nowelizo-
wana, aż do 2004 r., kiedy uchwalono nową – czwartą w Polsce posttransformacyjnej 
– Ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy14. 
W Ustawie uwzględniono unijne priorytety, czyli nakierowanie polityki rynku pracy 
na osiąganie pełnego zatrudnienia poprzez nawiązanie do celów zawartych w Strategii 
Lizbońskiej. Ustawa uporządkowała system służb zatrudnienia, wprowadziła pojęcie 
instytucji rynku pracy i zdefiniowała je, zwiększyła dostęp do pośrednictwa pracy i po-
radnictwa zawodowego oraz innych usług prozatrudnieniowych. Uczyniono też pierw-
szy duży krok na rzecz porządkowania systemu zabezpieczenia społecznego. Zasiłki 
i świadczenia przedemerytalne zostały przeniesione do Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych, a świadczenia rodzinne do gmin, co oznaczało zmniejszenie liczby osób obsłu-

11 Ibidem, art. 65, pkt. 5.
12 Ustawa z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U.  

Nr 133, poz. 872).
13 Początkowo było to Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, następnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; Mi-

nisterstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwo Gospodarki i Pracy; Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej. Zob.: Komentarz do ustawy z dnia z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2005, s. 69-70.

14 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm,).
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giwanych przez powiatowe urzędy pracy. Ustawa spowodowała, że przestano mówić 
wyłącznie o polityce rynku pracy w kontekście bezrobocia, a zaczęto zwracać uwagę na 
politykę zatrudnienia, jako jedną z ważniejszych przesłanek konkurencyjności gospo-
darki państwowej wobec światowych wyzwań ekonomicznych. Zmiana i obostrzenia 
w przepisach dotyczących przyznawania zasiłków dla osób bezrobotnych spowodowa-
ły, że zasiłek przestał mieć jedynie pasywny charakter. Założono, że poszukiwanie pracy 
wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych wydatków, więc zasiłek powinien 
służyć finansowaniu tych wydatków. Odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia 
propozycji odpowiedniego zatrudnienia, czy udziału w aktywnej formie zatrudnienia 
skutkuje utratą zasiłku.

Ustawa z 2004 r. nie uniknęła nowelizacji. Największa z dotychczasowych zmian 
w ustawie, która weszła w życie 27 maja 2014 r.15 służyła przede wszystkim nakiero-
waniu działań służb zatrudnienia na wzrost efektywności zatrudnieniowej i poprawę 
efektywności kosztowej16. Diagnozowanie rzeczywistej sytuacji osoby rejestrującej się 
w urzędzie pracy, zwane profilowaniem, a w jego konsekwencji zindywidualizowany 
program podejścia do bezrobotnego było jedną z głównych zmian wprowadzonych do 
polityki rynku pracy. Ustawa wprowadziła także nowe instrumenty rynku pracy (np. 
grant na telepracę, pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, bon szkoleniowy, 
bon stażowy, bon na zatrudnienie, bon na zasiedlenie itp.) oraz zapisy wymuszające 
bliższą współpracę urzędów pracy i służb pomocy społecznej. Pojawiły się także nowe 
możliwości angażowania podmiotów prywatnych w rozwiązywanie problemów pol-
skiego bezrobocia poprzez delegowanie do nich realizacji usług rynku pracy. 

W państwach wysoko rozwiniętych kwestia zwalczania bezrobocia i wzrostu 
zatrudnienia należy do podstawowych obszarów odpowiedzialności władzy publicz-
nej na różnych jej szczeblach. Bezrobocie w ogóle, a w tym duże bezrobocie wśród 
młodzieży, każe również w Polsce poszukiwać nowych rozwiązań służących jego 
skutecznemu ograniczaniu. Wytyczne w tym zakresie określa obecnie Strategia Eu-
ropa 202017, określając wysokość wskaźnika zatrudnienia jako jednej z ważniejszych 
przesłanek konkurencyjności europejskiej gospodarki wobec światowych potentatów 
ekonomicznych. Zmiany w ustawodawstwie dotyczącym polityki rynku pracy idą 
obecnie w kierunku takich rozwiązań, aby w przyszłości każda zainteresowana osoba 
otrzymała ofertę zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub ofertę uczestnictwa w jednej 
z wielu form aktywizacji zawodowej. 

15 Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 
14 marca 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 598). 

16 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej definiuje efektywność zatrudnieniową, jako wskaźnik ponownego zatrud-
nienia, obliczony jako stosunek liczby osób, które po zakończeniu udziału w danym roku w określonej formie akty-
wizacji uzyskały w okresie do 3 miesięcy zatrudnienie, tj. wyrejestrowały się z powiatowego urzędu pracy lub jeżeli 
w okresie do 3 miesięcy od czasu zakończenia udziału w programach nie zarejestrowały się w powiatowym urzędzie 
pracy, do liczby osób, które w danym roku zakończyły udział w danej formie aktywizacji. Efektywność kosztowa to 
natomiast koszt ponownego zatrudnienia obliczony w wyniku podzielenia kwoty poniesionych wydatków w danym 
roku na daną formę aktywizacji przez liczbę osób, które po zakończeniu udziału w danym roku, w danej formie akty-
wizacji uzyskały w okresie do 3 miesięcy zatrudnienie.

17 Komunikat Komisji. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego  
włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.03.2010 KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.
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3. Służby zatrudnienia

Publiczne służby zatrudnienia są wymieniane w Ustawie o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy na pierwszym miejscu wśród instytucji rynku pracy. Tworzy 
je system organów zatrudnienia wraz z urzędami je obsługującymi18. Organy zatrud-
nienia to: starosta (prezydent miasta na prawach powiatu), marszałek województwa, 
wojewoda oraz minister właściwy ds. pracy, czyli obecnie Minister Pracy i Polityki 
Społecznej. Urzędy obsługujące organy zatrudnienia to odpowiednio: powiatowy urząd 
pracy, wojewódzki urząd pracy, odpowiedni dział w urzędzie wojewódzkim i Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej. 

W końcu 2013 r. w skład publicznych służb zatrudnienia wchodziło 340 powiato-
wych urzędów pracy oraz 16 wojewódzkich urzędów pracy i ich filie. Łącznie strukturę 
publicznych służb zatrudnienia w końcu 2013 r. tworzyło 356 urzędów pracy, które 
obsługiwały 380 powiatów i 16 województw19.

System służb zatrudnienia w Polsce jest systemem zdecentralizowanym. Wszyst-
kie poziomy tego systemu ściśle (w ramach obowiązujących ustaw) ze sobą współpra-
cują, odpowiadając przede wszystkim za realizację elementów polskiej polityki rynku 
pracy w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym. Podstawową słabością tego 
systemu, krytykowaną od lat, jest fakt powierzenia odpowiedzialności za bezpośred-
nią pracę z bezrobotnymi i pracodawcami najsłabszemu ekonomicznie samorządowi 
powiatowemu. W istotny sposób determinuje to możliwości działania polskich służb 
zatrudnienia. Adekwatność w przeznaczaniu na realizację aktywnej polityki rynku pra-
cy odpowiedniej, w stosunku do skali bezrobocia, ilości sił i środków w Polsce wyraź-
nie odbiega od norm europejskich. Dotychczasowe zmiany przepisów prawnych nie 
wpłynęły w istotny sposób na zmianę tego stanu. Konsekwencją tego jest to, że w po-
wszechnej opinii służby zatrudnienia nie są efektywne, a obsługa osób bezrobotnych 
i pracodawców znacząco odbiega od standardów europejskich. Dzieje się tak, mimo że 
blisko 90% pracowników urzędów pracy posiada wyższe wykształcenie, służby posia-
dają dużą ilość środków na dokształcanie kadry, a wyposażenie w sprzęt informatyczny 
jest na wysokim poziomie.

Środki, jakimi dysponują przede wszystkim powiatowe urzędy pracy, mają klu-
czowe znaczenie, gdyż ich ilość wpływa bezpośrednio na skuteczność i możliwości 
działania pracowników służb zatrudnienia. O ile na działania aktywizacyjne środki 
zabezpieczane są centralnie poprzez Fundusz Pracy, Europejski Fundusz Społeczny 
i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o tyle odpowiedzialno-
ścią za zabezpieczenie środków na działania i bieżące funkcjonowanie urzędów pracy 
obarczone są samorządy. Za mała w stosunku do wielkości bezrobocia liczba specja-
listów zatrudnionych w służbach zatrudnienia determinuje efektywność tej pracy. Wy-
sokie obciążenie bezrobotnymi wciąż wyklucza możliwość indywidualnego podejścia 

18 Zob.: Komentarz do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia z 20 kwietnia 2004 r., Departa-
ment Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2005, s. 69-70.

19 Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia w urzędach pracy w 2013 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2014, s. 9.
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do problemów bezrobotnych i realizowania efektywnych programów aktywizacyjnych. 
W końcu 2013 r. na jednego pośrednika pracy w powiatowym urzędzie pracy przypada-
ło średnio 578 bezrobotnych, a na jednego doradcę zawodowego 1269 osób20. 

Wykres 2. Liczba bezrobotnych przypadających na 1 pośrednika pracy  
w latach 2000 - 2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
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Wykres 3. Liczba bezrobotnych przypadających na 1 doradcę zawodowego  
w latach 2000 – 2013
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20 Ibidem, s. 25-26.
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Dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wskazują, że większość pracow-
ników zatrudnionych w urzędach pracy to pracownicy administracyjni. Braki kadrowe 
w obsłudze klientów, z punktu widzenia zarówno kryteriów funkcjonalności i skutecz-
ności działania służb zatrudnienia, powodują, że obserwuje się szereg negatywnych 
skutków w zakresie jakości i efektywności świadczonych usług. Do podstawowych za-
dań publicznych służb zatrudnienia w Polsce należy udzielanie pomocy bezrobotnym 
i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom 
w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Dodatko-
wo służby zatrudnienia, obok zadań związanych z obsługą osób bezrobotnych, poszu-
kujących pracy i pracodawców, realizowania usług i stosowania instrumentów rynku 
pracy, obłożone są obowiązkiem opłacania za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 
składek na ubezpieczenie zdrowotne, jak i rejestrowania tych osób w urzędzie pracy 
jako bezrobotne, aby mogły z tych świadczeń korzystać. Fakt ten powoduje, że wiele 
osób bezrobotnych rejestruje się w powiatowych urzędach pracy wyłącznie w celu uzy-
skania ubezpieczenia zdrowotnego, a nie oferty pracy. 

Do zadań publicznych służb zatrudnienia należy realizacja większości działań ko-
niecznych do reintegracji pracowników na rynku pracy. Programy i priorytety w poli-
tyce rynku pracy, na poziomie kraju, wynikają z długofalowych strategii określanych 
w Krajowym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia. Na poziomie regionalnym okre-
ślane są w ramach Regionalnych Planów Działań na Rzecz Zatrudnienia. Programy 
odpowiadające na lokalne potrzeby rynku pracy ustalane są na poziomie powiatów. 
Istotna, w stosunku do priorytetów krajowych, zmiana polityki na poziomie lokalnym 
w praktyce nie jest możliwa. Można ją jednak elastycznie dostosowywać do specyficz-
nych lokalnych uwarunkowań. Otrzymywane z budżetów centralnych środki można 
tylko angażować na konkretne działania właściwe i adekwatne dla rynku lokalnego, 
minimalizując wydatki na inne, mniej ważne cele, z punktu widzenia kreowania popytu 
na pracę i jej podaż.

Reforma służb zatrudnienia, a właściwie pierwsze kroki w jej wdrażaniu, zapocząt-
kowane nowelizacją ustawy z 14 marca 2014 r., przybliżają nas w coraz większym stop-
niu do rozwiązań stosowanych w europejskich służbach zatrudnienia. Fakt, że pierwsze 
państwowe służby zatrudnienia powstały w Polsce (Dekret o organizacji państwowych 
urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami, Dz. U. z 1919 nr 11 poz. 127) 
zobowiązuje do ich stałego udoskonalania21.

4. Pozostałe instytucje rynku pracy

Zadania na rzecz bezrobocia, łagodzenia jego skutków, promocji zatrudnienia, 
obok publicznych służb zatrudnienia, realizują inne instytucje rynku pracy: Ochotnicze 
Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecz-

21 Dekret został podpisany w dniu 27.01.1919 r. przez Naczelnika Państwa J. Piłsudskiego, na wniosek Prezydenta 
Ministrów (premiera) RP.
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nego, instytucje partnerstwa lokalnego22. Do 2004 r. Ochotnicze Hufce Pracy – a właści-
wie ich jednostki opiekuńczo-wychowawcze tj.: hufce pracy, ośrodki szkolenia i wycho-
wania oraz centra kształcenia i wychowania – zajmowały się głównie organizowaniem 
kształcenia, wychowania i zatrudnienia młodzieży przed ukończeniem 16. roku życia, 
która nie kontynuowała nauki. W 2004 r. na mocy Ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy rozszerzono zadania OHP o zatrudnianie młodzieży bezrobotnej 
do 25. roku życia i nadano Ochotniczym Hufcom Pracy status instytucji rynku pracy, 
wyspecjalizowanej w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży za-
grożonej wykluczeniem społecznym. Przepisy prawne umożliwiły Ochotniczym Huf-
com Pracy rozwijanie jednostek realizujących zadania na rzecz zatrudniania młodzieży 
– Centrów Edukacji i Pracy, w których funkcjonują zajmujące się pośrednictwem pracy 
Młodzieżowe Biura Pracy oraz zajmujące się poradnictwem zawodowym Mobilne Cen-
tra Informacji Zawodowej oraz Młodzieżowe Centra Kariery. 

Agencje zatrudnienia to podmioty wpisane do rejestru podmiotów prowadzących 
agencje zatrudnienia, świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa 
do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradz-
twa personalnego lub pracy tymczasowej23. Prowadzenie działalności w zakresie agen-
cji zatrudnienia (pośrednictwo pracy, doradztwo personalne, poradnictwo zawodowe 
oraz praca tymczasowa) jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących agencje zatrudnienia (rejestr jest prowadzony przez marszałka województwa). 
Potwierdza to przyznawany agencji zatrudnienia certyfikat. Instytucjami szkoleniowy-
mi są publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące edukację pozaszkolną na podsta-
wie odrębnych przepisów24. Muszą one również uzyskać odpowiedni wpis do rejestru 
instytucji szkoleniowych. Instytucjami dialogu społecznego na rynku pracy są związki 
zawodowe lub organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, orga-
nizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe – jeżeli wśród ich zadań statutowych 
znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej25. Natomiast instytucją partnerstwa lokalnego 
jest grupa instytucji realizujących na podstawie umowy przedsięwzięcia i projekty na 
rzecz rynku pracy26.

Ponadto w obszarze rynku pracy funkcjonuje szereg innych podmiotów wspierają-
cych działania instytucji rynku pracy. Są to m.in. gminne centra informacji, akademickie 
biura karier, szkolne ośrodki kariery, ośrodki wspierania przedsiębiorczości oraz orga-
nizacje pozarządowe. Włączanie partnerów społecznych do wspólnej realizacji przed-
sięwzięć aktywizacyjnych odbywa się poprzez podejmowanie partnerstw w projektach, 

22 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r., op. cit., rozdz. 3, art.6, pkt. 1. 
Porównaj analizę pluralizmu instytucjonalnego instytucji rynku pracy w: M. Grewiński, Wielosektorowa polityka 
społeczna – o przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Warszawa 2009. 

23 Ibidem, rozdz. 6, art. 18.
24 Ibidem, rozdz. 7, art. 20.
25 Ibidem, rozdz. 3, art. 6, pkt. 6.
26 Ibidem, rozdz. 3, art. 6, pkt. 7.
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współpracy czy przy organizowaniu wydarzeń takich jak targi pracy, a od maja 2014 r. 
także włączanie do współpracy w realizacji zadania publicznego w ramach Programu 
Aktywizacja i Integracja – zadania integracja społeczna27. Poza tym wyrazem realizo-
wanej przez władze publiczne polityki rynku pracy opartej na dialogu społecznym jest 
funkcjonowanie rad rynku pracy. Funkcjonują one na szczeblu krajowym, regionalnym 
i lokalnym i są ciałami opiniodawczo-doradczymi28.

5. Aktywizacja zawodowa

Na politykę rynku pracy w Polsce składają się działania pasywne (zasiłki) i ak-
tywne kierowane do klientów powiatowych urzędów pracy, którymi są nie tylko osoby 
pozostające bez pracy, ale również osoby poszukujące pracy, zagrożone zwolnieniem, 
pracujące i chcące podwyższać bądź uzupełniać swoje kwalifikacje, a także pracodaw-
cy. Aktywne działania mają pierwszeństwo przed działaniami pasywnymi, co oznacza, 
że dopiero, kiedy osobie nowozarejestrowanej nie można przedstawić propozycji pracy 
lub innej formy aktywizacji, osoba ta otrzymuje zasiłek (oczywiście tylko wtedy, gdy 
przysługuje jej zgodnie z przepisami prawa). 

Katalog podstawowych form aktywizacji zawodowej zawiera usługi i instrumen-
ty rynku pracy, finansowane ze środków Funduszu Pracy. Usługi i instrumenty rynku 
pracy rozbudowywane były od 1990 r. Do podstawowych usług rynku pracy należą: 
pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz organizacja szkoleń29. Wśród form 
aktywizacji bezrobotnych i wybranych kategorii osób poszukujących pracy można 
wymienić: prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, staże, 
przygotowanie zawodowe dorosłych, szkolenia, finansowanie kosztów egzaminów, 
finansowanie kosztów studiów podyplomowych, pożyczki szkoleniowe, stypendia na 
kontynuowanie nauki, dodatki aktywizacyjne30.

W 2014 r. wprowadzono nowe formy wsparcia, w tym: granty na telepracę, 
świadczenia aktywizacyjne, pożyczki na utworzenie miejsca pracy, pożyczki na pod-
jęcie działalności gospodarczej, trójstronne umowy szkoleniowe, bony szkoleniowe, 
bony stażowe, bony na zatrudnienie, bony na zasiedlenie31.

Wzbogacenie ustawowego instrumentarium o nowe rozwiązania zwiększa możli-
wości elastycznego działania specjalistów pracujących w służbach zatrudnienia i daje 
możliwość dostosowywania ich do specyficznych potrzeb i oczekiwań klientów. 

27 Zadanie to zostało wprowadzone Ustawą z dnia 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 598).

28 Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw zmieniła 
nazwę rad zatrudnienia na rady rynku pracy z dnia 14 marca 2014 roku.

29 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r., op.cit., rozdz. 10, art. 35, pkt. 1.
30 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. , op.cit., rozdz. 11.
31 Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 

14 marca 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 598).
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6. Finansowanie

Finansowanie działań w obszarze polityki rynku pracy odbywa się z wykorzy-
staniem środków Funduszu Pracy, środków unijnych pochodzących z Europejskiego 
Funduszu Społecznego i środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. Finansowanie całości działalności urzędów pracy spoczywa na samo-
rządach, począwszy od utrzymania budynków, mediów, podstawowej infrastruktury, 
inwestycji po wynagrodzenia pracowników. Zmiany nastąpiły od 1 stycznia 2004 r., po 
wejściu w życie Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego32. Realizowane przez samorządy wojewódzkie i powiatowe zadania do-
tyczące zatrudnienia i bezrobocia są zadaniami własnymi tych samorządów. Dlatego 
też koszty funkcjonowania wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy od 2004 r. fi-
nansowane są z dochodów własnych (budżetów) samorządów województw i powiatów.

Limitowane środki Funduszu Pracy przyznawane są decyzją Ministra Pracy i Po-
lityki Społecznej na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodze-
nia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań. 
Środki nielimitowane przyznawane są w wysokości faktycznych potrzeb na finanso-
wanie zasiłków dla bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych. Środki Funduszu Pracy 
na realizację aktywnych polityk rynku pracy przekazywane są na poziom lokalny (do 
starostów powiatów) przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem mar-
szałków województwa, a konkretnie na podstawie wyliczeń – algorytmu, a podziałem 
środków zajmują się wojewódzkie urzędy pracy. Dotyczy to zarówno środków na re-
alizacje aktywnych form, jak i form fakultatywnych. Po dokonaniu rozdziału środków, 
decyzją ministra środki przekazywane są starostom powiatów. Na poziomie lokalnym 
podejmowane są decyzje (z uwzględnieniem opinii powiatowej rady zatrudnienia) od-
nośnie kwot przeznaczanych na konkretne działania i konkretne formy aktywizacji. 

Urzędy pracy mogą indywidualnie lub w partnerstwach uczestniczyć w konkur-
sach (np. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) i pozyskiwać dodatkowe 
środki na realizację zadań, które dotyczą wspierania osób bezrobotnych. 

Wciąż jednak w Polsce udział wydatków na aktywne polityki rynku pracy w PKB 
jest niższy niż przeciętnie w Europie, co odzwierciedla generalnie niższe wydatki na 
politykę rynku pracy i finansowanie form pasywnych. W 2013 roku liczba osób bezro-
botnych, które rozpoczęły udział w różnych formach aktywizacji w ramach programów 
przeciwdziałania bezrobociu wyniosła 460 773 osoby. Najbardziej popularnymi forma-
mi aktywizacji były staże i szkolenia33.

32 Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. 2014 poz. 1115).
33 Efektywność działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku, Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej, Departament Funduszy, Warszawa 2014, s. 5.
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7. Podsumowanie

Służby zatrudnienia ani nie tworzą, ani nie likwidują miejsc pracy. Pracują z oso-
bami, które znalazły się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Polityka rynku pracy, 
chcąc przeciwdziałać skutkom bezrobocia, powinna być nakierowana przede wszyst-
kim na aktywizację zawodową. Doskonalenie polityki prozatrudnieniowej państwa, 
przeznaczanie na aktywną politykę rynku pracy większych nakładów, czy w końcu 
kreowanie takiej polityki gospodarczej, by jej unowocześnianiu towarzyszyły procesy 
tworzenia nowych miejsc pracy, stają się dzisiaj podstawowym nakazem dla władzy pu-
blicznej. Dodać należy, że zdecydowana większość działań podejmowanych w zakresie 
wspomnianej już w tym rozdziale Strategii Europa 2020 jest związana z modernizacją 
polityki zatrudnienia oraz kreowaniem na rynku pracy pozytywnych zmian.
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Kontraktowanie usług społecznych i rynku pracy w kontekście  
reorganizacji polityki społecznej w Polsce i na świecie

Współczesne problemy rynku pracy i wyzwania socjalne wymuszają reorganizację 
polityki społecznej oraz przewartościowanie niektórych aspektów polityki rynku pracy 
w Polsce. Proste wprowadzenie środków pomocowych czy rozszerzenie palety progra-
mów aktywizacyjnych i zawodowych nie rozwiążą problemu – wciąż wysokiego w sto-
sunku do innych krajów EU – bezrobocia rejestrowego w Polsce, kształtującego się już 
drugą dekadę na poziomie kilkunastu procent1. Problemem programów aktywizujących 
są ich bardzo wysokie koszty przy relatywnie przeciętnej efektywności i skuteczności. 
Instytucje publiczne zadowalają się efektywnością brutto a nie netto, odnoszoną dodat-
kowo do grupy kontrolnej. Oznacza to w praktyce, że rzeczywista efektywność spo-
łecznych programów i projektów APRP może być nawet dwukrotnie niższa, aniżeli po-
kazują to oficjalne dane instytucji zarządzających programem. Z kolei w systemowych 
działaniach prozatrudnieniowych kontraktacja, czyli zlecanie usług aktywizacyjnych na 
zewnątrz rynku pracy, nie polega na zwykłym zmniejszaniu skali bezrobocia in sensu 
largo, ale w większości rozwiązań zachodnich kontraktacja jako „usługa delegacji  za-
dań na zewnątrz” to kompleks określonych działań skierowanych do najcięższych przy-
padków i grup najbardziej „upośledzonych”, i oddalonych od zatrudnienia. To, co po-
tocznie nazywa się problemem bezrobocia, w przypadku grup aktywizowanych poprzez 
kontraktację, w dużej mierze de facto jest problemem „uczestnictwa” i odpowiednie-
go wykorzystania zasobów pracy2 (tzw. wskaźnik Labour Force Participation – LFP). 
Wskaźnik uczestnictwa w rynku pracy służy do mierzenia zjawiska o fundamentalnym 
znaczeniu dla gospodarki – czynnej chęci do pracy jeśli zaistnieje taka możliwość3. 
Dlatego też w sytuacji polskich problemów bezrobocia i bierności zawodowej, na które 

1  …Stopa bezrobocia w końcu września 2014 r. wyniosła 11,5% cywilnej ludności aktywnej zawodowo i była o 0,5 
pkt. proc. niższa niż w II kwartale 2014 r. i o 1,5 pkt. proc. niższa niż we wrześniu 2013 r. Utrzymało się bardzo duże 
terytorialne zróżnicowanie bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach: warmińsko-ma-
zurskim (18,2%), kujawsko-pomorskim (15,7%), zachodniopomorskim (15,2%), podkarpackim i świętokrzyskim (po 
14,3%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (7,9%), małopolskie i śląskie 
(po 9,8%) i mazowieckie (10,0%). Zob. Bezrobocie rejestrowane w III kwartale 2014 roku, GUS. http://stat.gov.pl/
obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobocie-rejestrowane-i-iii-kwartal-2014-r-,3,17.html 
21.02.2015.

2  J. Męcina, Niewykorzystane zasoby – nowa polityka rynku pracy, Warszawa 2013. 
3  Por. Ch. Murray, Bez korzeni. Polityka społeczna USA 1950-1980, tł. P. Kwiatkowski, Warszawa 2001, s. 124.
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to systemowo i instytucjonalnie poprzez reformę PSZ kieruje się kontraktację jako na-
rzędzie prozatrudnieniowe, mamy w większości do czynienia z sytuacją, gdzie prawdzi-
wa dezaktywizacja  nie dotyczy osób ubiegających się o zatrudnienie i spotykających 
się z odmową, lecz osób, które utraciły ambicje lub nadzieję na przynależność do siły 
roboczej (LFP) i tutaj właśnie kontraktacja szeroko wykorzystywana jest w modelach 
rozwiązań systemowych krajów zachodnich. 

Rynek pracy i jego politykę postrzegamy tu bardziej z perspektywy labour econo-
mics jako proces i wynik wielu zmiennych socjologiczno-ekonomicznych; stąd bliższa 
jest nam perspektywa metodologicznego podejścia do polityki rynku pracy jako pro-
cesu wprawianego w ruch w wyniku wewnętrznej gry działań różnych uczestników, 
kooperujących ze sobą w ramach społecznego podziału pracy4. Nadzwyczaj trafnie spo-
łeczną dominantę rynku pracy podkreślił noblista Ronald Coase  w swej definicji rynku 
pracy – jako społecznej instytucji ułatwiającej wymianę5.

Aby jeszcze szerzej i kontekstualnie spojrzeć na splot wewnętrznych, ekonomicz-
nych i socjologicznych uwarunkowań oraz konieczność zmian w organizacji dotych-
czasowej polityki społecznej i rynku pracy należy pamiętać o określonych tendencjach 
i procesach społecznych warunkujących nowe otwarcie i próby reform na poziomie 
systemowym. Wymieńmy je przynajmniej sygnalizacyjnie i hasłowo:

•• zmiany demograficzne, 
•• migracje i wielokulturowość,
•• bezrobocie i niskie zatrudnienie (dezaktywizacja),
•• ubóstwo i wykluczenie społeczne, 
•• edukacja niedopasowana do rynku pracy,
•• dyskryminacja niektórych grup, 
•• niepełnosprawność, 
•• zmiany kulturowo-cywilizacyjne w kontekście postaw młodego pokolenia. 

Każde z powyższych zagadnień generuje nie tylko osobny dyskurs w powszechnej 
debacie dotyczącej sanacji i efektywności polskiego rynku pracy, ale także stawia pyta-
nia i wyzwania wobec działań zaradczych na poziomie  systemowym i organizacyjnym. 
Są to pytania m.in. o skuteczność i efektywność dotychczasowej, tradycyjnej polityki 
społecznej i aktywizujących programów rynku pracy; o dostosowany do rzeczywistości 
i oczekiwań model instytucjonalnych usług społecznych; czy wreszcie o możliwości 
wielopoziomowej współpracy i partnerstwa międzysektorowego6, przy słabości  wielu 
instytucji i służb społecznych. 

Warto pamiętać, iż w sferze programów, czy też obowiązujących  dokumentów 
i strategii, choćby na poziomie europejskim, w tak inspirującym dla nas okresie ostat-
nich 10 lat funkcjonowania w strukturach EU, możemy mówić o sprzyjającym kon-

4  Np. teorie Ludwiga von Mises i Friedricha von Hayeka.
5  Ciekawą próbę syntezy dotychczasowych ujęć rynku pracy można znaleźć w: W. Kozek, Rynek pracy. Perspektywa  

instytucjonalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 10. 
6  M. Grewiński, M. Rymsza (red.), Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecz-

nej, WSP TWP, Warszawa 2011; M. Grewiński, A. Karwacki, Pluralizm i międzysektorowa współpraca w realizacji 
usług społecznych, Warszawa 2010.
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tekście do zmian. Na nową rolę, choćby PSZ, w świadczeniu podstawowych usług za-
trudnieniowych wskazują już od lat dokumenty unijne; zgodnie z nimi urzędy pracy 
powinny być traktowane jako jedne z aktywniejszych podmiotów rynku pracy służące 
rozwojowi społeczno-ekonomicznemu kraju oraz wzrostowi w różnych dziedzinach7. 
W okresie eskalacji problemów gospodarczych i ekonomicznych na przełomie ostat-
nich lat takich jak choćby: spadek PKB krajów UE podczas eskalacji kryzysu gospo-
darczego w 2009 r o 4%; najniższy od 30 lat spadek produkcji przemysłowej o 20% 
(powrót do poziomu z lat 90); wzrost liczby bezrobotnych o 7 mln (w niespełna 2 lata),  
bezrobocie młodzieży na poziomie 21 % (w niektórych krajach np. Hiszpanii czy Grecji 
sięgające nawet 40%) należy ze szczególną uwagą spojrzeć na niektóre prozatrudnie-
niowe strategie UE, które mając na uwadze choćby przewidywania tzw. „eurosklerozy” 
H. Gierscha próbowały w sposób projektujący ubiec pewne niepokojące tendencje na 
rynku pracy. Jednym z generalnych dokumentów, który może stanowić też podstawowy 
punkt wyjścia dla kształtowania zmian na rynku pracy w Polsce jest Strategia „Eu-
ropa 2020”. Kluczowym celem strategii „Europa 2020” jest zwiększenie wskaźnika 
zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata do 75%, jednak kryzys gospodarczy, który wy-
buchł w 2009 r. może zaprzepaścić założenia strategii. Ta unijna strategia wzrostu na 
lata 2010-2020, stymulująca rozwój inteligentnego i zrównoważonego systemu gospo-
darczego UE, sprzyjającego włączeniu społecznemu wśród swoich 10 wytycznych - 4 
przyporządkowała zagadnieniom stricte nurtującym politykę społeczną, ale mającą też 
przełożenie na pobudzenie rynku pracy8: 

1. Wzrost aktywności zawodowej ludności krajów EU do 75 %, z racji tego, że 
w UE tylko 66% osób pracuje w wieku aktywności zawodowej i zaledwie 46% 
w wieku 55-64 lata (62% w USA i Japonii).

2. Zwiększenie udziału osób z dyplomami wyższych uczelni z 31% do 40 %; po-
nieważ 80 mln populacji w UE legitymizuje się niskimi lub żadnymi kwalifika-
cjami. Toteż do roku 2020 około 16 mln stanowisk będzie wymagało wysokich 
kwalifikacji, a o 12 mln spadnie zapotrzebowanie na pracowników o niskich 
kwalifikacjach.

7 Por. P. Thuy, E. Hansen, D. Price, The Public Employment Service in Changing Labour Market, Geneva, ILO, 2001. 
W kontekście globalizacji oraz wolnego przepływu kapitału, usług, siły roboczej poszczególne gospodarki państw EU 
są bardziej współzależne niż kiedykolwiek w przeszłości (każde 200 euro na 1000 przepływa w ramach handlu wspól-
notowego; 70% części każdego samochodu produkowanego w UE jest wyrabiana w innym kraju), stąd zagrożenia 
społeczno-ekonomiczne takie jak widmo bezrobocia, było przewidywane już wcześniej. Przed widmem bezrobocia, 
nierównomiernej elastyczności rynków pracy i ich ograniczeń przestrzegał już w latach 80-tych niemiecki polityk 
społeczny Herbert Giersch, który ukuł między innym termin projektowanej „eurosklerozy” dla zjawiska i tendencji, 
które mogą zmniejszyć konkurencyjność rynku EU i dokonać jego stagnacji, co do pewnego stopnia obserwujemy 
obecnie. Więcej na ten temat por. A. Szymańska, Instytucjonalne uwarunkowania elastyczności rynku pracy w kra-
jach OECD, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 7.

8 Por. Społeczny Wymiar Strategii „Europa 2020”. Sprawozdanie Komitetu Ochrony Socjalnej (2011). Streszczenie. 
Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. ec.europa.
eu/social/BlobServlet?docId=6991&langId=pl. 21.02.2015. Powodzenie tej Strategii zależy od wzajemnie wspiera-
jących się działań we wszystkich priorytetowych obszarach. Powinno to umożliwić UE i jej państwom członkowskim 
uzyskanie wysokiego poziomu zatrudnienia, wydajności i spójności społecznej. Unia Europejska wyznaczyła sobie 
pięć ambitnych celów – w dziedzinie zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia społecznego oraz klimatu i energii 
– które należy osiągnąć do 2020 r. Państwa członkowskie dostosują do tego własne cele krajowe w każdym z tych 
obszarów.
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3. Zmniejszenie liczby ludzi żyjących w ubóstwie z 80 do 60 mln (19 mln to 
dzieci; 8% to working poor); gdyż 25 mln dzieci w UE jest zagrożonych ubó-
stwem lub wykluczeniem. Aby przełamać międzypokoleniowe „dziedziczenie” 
ubóstwa, państwa członkowskie muszą potraktować priorytetowo interwencję 
we wczesnym wieku dziecięcym w takich dziedzinach, jak zdrowie i eduka-
cja, zwiększyć dostępność wysokiej jakości usług opieki nad dzieckiem i usług 
pomagających rozwijać umiejętności, propagować uczestnictwo rodziców na 
rynku pracy oraz gwarantować odpowiednie wsparcie dochodów rodzinom 
z dziećmi dzięki łączeniu dobrze zaplanowanych świadczeń ogólnych i wyspe-
cjalizowanych9.

4. Ograniczenie wskaźnika przerywania nauki z 15 do 10% (80 mln obywateli UE 
ma podstawowe kwalifikacje) w odniesieniu do danych, gdzie mniej niż 1/3 
osób pomiędzy 25. a 34. rokiem życia posiada wykształcenie wyższe (w po-
równaniu do USA – 40%, a w Japonii ponad 50% obywateli cieszy się wyż-
szym wykształceniem).

Wśród 7. programów tej strategii aż 3 dotyczą polityki społecznej: „Młodzież 
w drodze – ułatwianie młodzieży wejścia na rynek pracy”, „Program na rzecz nowych 
umiejętności i zatrudnienia”, „Europejski program walki z ubóstwem”. To między in-
nymi we wspominanej strategii skoordynowano działania projektujące w oparciu o me-
chanizm służący do koordynowania polityk społecznych państw członkowskich tzw. 
OMK (Otwarta Metoda Koordynacji). Celem tego mechanizmu jest właśnie dążenie 
do osiągnięcia wspólnych, europejskich celów dzięki procesowi wymiany koncepcji 
politycznych i wzajemnego uczenia się, a jednocześnie umożliwienie państwom człon-
kowskim określania własnej polityki prowadzącej do osiągnięcia tych celów. W ramach 
OMK w polityce społecznej państwa członkowskie opracowują krajowe plany działa-
nia, określając priorytety i planowane działania10. W kontekście prozatrudnieniowej po-
lityki rynku pracy w krajach „starej” UE,  od wielu lat  więcej środków PKB przeznacza 
się tam na APRP niż w Polsce, co wydaje się znaczącym doświadczeniem, którego 
recepcja powinna spotkać się w Polsce z większym odzewem, a mianowicie – stopnio-
wym odchodzeniem od wzrostu nakładów na świadczenia finansowe dla bezrobotnych 
na rzecz rozwiniętych usług społecznych. Przy czym nie chodzi tu o całkowite  pozba-
wianie prawa do zasiłku bezrobotnych, ale o równoważenie działań z obszaru pasywnej 
polityki rynku pracy, rozwiązaniami aktywizującymi poprzez szeroko dostępne usługi  
i stały wzrost nakładów na obszar APRP11.

Obok postulowanych strategii i dokumentów EU należy uwzględnić inne projek-
ty i propozycje reform czy zmian systemowych, które już odnosiłyby się do stricte 
lokalnych rynków pracy. Obok dokumentów programowych funkcjonują w przestrze-

9  Ibidem, s. 18.
10  Ibidem, s. 4.
11 Por. M. Gawrycka, E. Nagucka, Ocena realizacji koncepcji flexicurity na przykładzie wybranych krajów Unii Euro-

pejskiej, Studia Oeconomica Posnaniensa, 2014, vol. 2, no. 7 (268), s. 71.
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ni europejskiej rozwiązania, których elementy należy rozważyć w implementacji na 
polski grunt m.in. idea flexicurity, poprawa jakości PSZ poprzez kontraktację usług na 
rynku zewnętrznym, tranzytowe miejsca pracy, brytyjski system kontraktacji „black 
box”, wspieranie przedsiębiorczości i gospodarki społecznej, kształcenie dualne (model 
niemiecki) i inne. Ostatnie nowelizacje ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy z dn. 14 marca 2014 r.12 oraz z grudnia 2008 roku wydają się wychodzić 
naprzeciw pytaniom i proponowanym koncepcjom prozatrudnieniowym, jednak aby 
rozwiązania te nie zostały na papierze czy w ustawowej noweli, istotnym są niewąt-
pliwie związane z nim przeobrażenia instytucjonalne i organizacyjne. Do pewnego 
stopnia ostatnia nowelizacja konsumuje postulaty większej integracji różnych podejść 
prozatrudnieniowych, mechanizmów i tym samym podmiotów, które dotychczas w roz-
proszeniu i braku jakiejkolwiek koordynacji funkcjonowały na rynku pracy jak np. 
agencje zatrudnienia, NGO´s-y i stowarzyszenia non-profit, prywatni przedsiębiorcy, 
spółdzielnie socjalne, ABK, CIS-y, kluby pracy, zakłady aktywności zawodowej… itp. 
Z perspektywy teoretycznej postulaty większej wielosektorowości i interdyscyplinar-
ności kierowane są do instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za APRP przez choćby 
polityków społecznych. Z pewnością również w naszej polityce rynku pracy odbywa się 
swoiste przewartościowanie z  państwa opiekuńczego (welfare state) na coraz częstsze 
promowanie rozwiązań w duchu państwa zatrudnienia, państwa skłaniającego do pra-
cy (workfare state), państwa usamodzielniającego (enabling state)13. Ten nowy model 
państwa opiekuńczego, którego elementy są już dostrzegalne zarówno w nowelizacji 
jak i promocji prozatrudnieniowych rozwiązań aktywizacyjnych poprzez kontraktację, 
może być konstytuowany przez poniżej zarysowane wyznaczniki14.

Tabela 1. Cechy nowego i starego państwa opiekuńczego

Nowe państwo opiekuńcze Domniemane cechy starego państwa opie-
kuńczego

Zdecentralizowane Większa rola rządu centralnego i państwa, 
mniejsza samorządów

Uspołecznione Małe znaczenie organizacji społecznych 
w polityce społecznej

Działające na zasadzie partnerstwa między 
podmiotami z różnych sektorów Dominacja odgórnego sterowania 

Skomercjalizowane, sprywatyzowane
Małe znaczenie podmiotów pry-
watnych i działających na zasadach  
kupna-sprzedaży

12 Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 
marca 2014 r. (Dz.U.2014.598). http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/akty-prawne. 04.02.2015.

13 Por. Współczesne tendencje ukierunkowania zmian paradygmatów doskonale sumuje prof. R. Szarfenberg, Kierunki 
rozwoju polityki społecznej - referat wygłoszony na konferencji Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” pt. Bogaci 
i biedni –problemy rozwoju społeczeństwa polskiego, 2011. 

14 Ibidem, s. 2.
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Liberalizacja rynku pracy Sztywne regulacje rynku pracy

Priorytet dla pracy Głównym celem jest zabezpieczenie socjalne

Świadczenia adresowane Świadczenia bardziej powszechne, nie tylko 
dla uboższych grup

Ograniczanie kosztów świadczeń poprzez 
określenie koszyków gwarantowanych

Brak wyraźnej granicy między tym, co gwa-
rantowane i tym, co niegwarantowane, lub 
koszyki gwarantowane zawierają więcej po-
zycji

Większe znaczenie polityki rodzinnej i pro-
natalistycznej

Polityka rodzinna na marginesie polityki spo-
łecznej

Dbanie o kapitał ludzki młodzieży Ważniejsze potrzeby innych grup, a nie mło-
dzieży

Nastawienie na efektywności
Nastawienie na coś innego niż efektywność, 
jest ona mniej ważna niż na przykład spra-
wiedliwość

Źródło: Opracowanie własne.

W kontekście kontraktowania usług w polityce rynku pracy warto zauważyć szer-
szy kontekst zmian instytucjonalnych polityki społecznej w kierunku wielosektorowej 
polityki społecznej i włączania do jej realizacji innych interesariuszy15.

Zaproponowany przez Grewińskiego w 2009 roku model wielosektorowości 
z pewnością rozszerzył dyskusję nad  kwestią przekazywania również w Polsce części 
kompetencji państwa w obszarze polityki społecznej i rynku pracy nie tylko instytu-
cjom ponadnarodowym (głównie Unii Europejskiej) w ramach supremacji, ale przede 
wszystkim delegowanie dostarczania usług społecznych (w tym rynku pracy) sektorowi 
prywatnemu, pozarządowemu, obywatelskiemu (III sektor) i innym mniej sformalizo-
wanym podmiotom (w myśl zasady subsydiarności)16. Jak w praktyce może przykła-
dowo wyglądać podział takich relacji wielosektorowych w Polsce, może uwidocznić 
następujące zestawienie partnerstw realizacji usług:

•• wewnątrzbranżowy → MPiPS,  WUP, PUP, 

15 Autorski model wielosektorowej polityki społecznej Mirosława Grewińskiego to działalność różnorodnych podmiotów 
w ramach aktywności społecznej sektora publicznego, obywatelskiego, prywatnego i nieformalnego, służąca zaspoka-
janiu potrzeb socjalnych obywateli oraz łagodzeniu i/lub eliminowaniu kwestii społecznych przy wykorzystaniu poten-
cjału pluralistycznego państwa opiekuńczego, społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego, w duchu współod-
powiedzialności za spójność i integrację społeczną oraz bezpieczeństwo socjalne (więcej na ten temat w: M. Grewiński, 
Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, WSP TWP, Warszawa, 2009).

16 Modelowym przykładem odegrania kluczowej roli III sektora w kształtowaniu polityki rynku pracy jest Hiszpania 
przełomu lat 80-tych i 90-tych XX w., gdzie tradycja silnego zaangażowania organizacji pozarządowych została 
odziedziczona jeszcze z okresu generała Franco, kiedy to właśnie krytyka i opór jego dyktatury spowodowały rozkwit 
organizacji lokalnych. Stąd również do dzisiaj sektor organizacji pozarządowych w zakresie rynku pracy jest ściśle 
związany z rozwojem społecznym na poziomie lokalnym (Por. M. Danecka, Bezrobocie i instytucje rynku pracy, 
Warszawa 2005, ss.178-179.



38 Mirosław Grewiński, Marek Kawa

•• wewnątrzsektorowe → w ramach instytucji z tego samego obszaru polityki ryn-
ku pracy (PSZ, OHP, IRP),

•• zewnątrzsektorowe → NGO’s, biznes, kościoły i związki wyznaniowe, podmio-
ty ekonomii społecznej, uczelnie, inni interesariusze.

Wykres 4. Stokrotka Dobrobytu – autorski model wielosektorowej polityki społecznej  
M. Grewińskiego
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Źródło: M. Grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, 
Warszawa 2009.

Same stworzenie partnerskich relacji międzyinstytucjonalnych to nie wszystko, 
najważniejszym wydaje się być praktyczne wypracowanie nowych form współpracy 
w oparciu o lepsze skoordynowanie i integrację wielu podmiotów funkcjonujących na 
polskim rynku pracy. Integracja usług poprzez osiągnięcie większej koordynacji róż-
norodnych służb i świadczeń społecznych mogłaby podnieść skuteczność i dostępność 
świadczeń17. Polega ona m.in. na współpracy, partnerstwie i współdziałaniu różnorod-
nych podmiotów polityki społecznej w programowaniu, realizacji i ocenie efektywności 
działań. Dzięki integracji usług uzyskuje się z jednej strony oszczędności w wydatkach, 
17 R. Hudson ukazuje nawet pewną ewolucyjną procesowość w integracji i dezintegracji takich usług na rynku pracy: 

faza separatystyczna – każdy z podmiotów polityki społecznej realizuje swój wkład w izolacji od innych agend; faza 
konkurencji – oddziela się tutaj zakup usług od ich świadczenia co zmusza podmioty działające na tzw. quasi rynku do 
konkurowania między sobą; faza współpracy – podmioty świadczące usługi współpracują między sobą i tworzą sieci 
powiązań międzyinstytucjonalnych. Faza kompleksowego działania systemu (whole systems working) – najbardziej 
zaawansowana faza polegająca na zintegrowaniu i kompleksowej współpracy wszystkich podmiotów produkujących 
i dostarczających usługi. Por. R. Hudson, Whole Systems Working: A Discussion Paper for the Integrated Care Net-
work, 2004. 
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z drugiej różnorodne grupy beneficjentów mają ułatwiony dostęp do pełnej, komplek-
sowej oferty usług rynku pracy. Celem integracji usług społecznych jest to, aby klient 
w jednym miejscu (na wzór symbolicznego „jednego okienka”) otrzymywał komplek-
sowe wsparcie, odpowiadające jego różnorodnym potrzebom. Takim optymistycznym 
przykładem integracyjności funkcjonowania podmiotów oferujących usługi rynku pra-
cy jest skoordynowanie współpracy pomiędzy OPS i PUP w pracach społecznie uży-
tecznych oraz w aktywizacji bezrobotnych, które dotychczas funkcjonowały niemalże 
równolegle, ale bez większej koordynacji działań18. Z literatury przedmiotu wiadomo 
jednak, że integracja usług społecznych może się udać tylko wtedy, jeśli przełamane 
zostaną następujące bariery i stereotypy między poszczególnymi sektorami/instytucja-
mi19:

•• postrzeganie sektora publicznego (przez samych pracowników tego sektora) jako 
jedynego uprawnionego do dostarczania usług społecznych (usług rynku pracy), 
postrzeganie organizacji pozarządowych (przez sektor publiczny i prywatny) 
jako słabo zorganizowanych struktur, dysponujących niską jakością usług i sła-
bymi kadrami działającymi na zasadzie wolontariatu,

•• postrzeganie sektora prywatnego (przez sektor publiczny i pozarządowy) jako 
sektora działającego tylko i wyłącznie dla zysku, a nie dla niesienia pomocy 
bezrobotnym i poszukującym pracy,

•• istnienie poglądu, że środki publiczne powinny przechodzić tylko i wyłącznie 
przez instytucje państwowe lub samorządowe,

•• brak wiedzy i wiary w to, że partnerstwo lokalne i outsourcing usług jest możli-
wy przy odrobinie dobrych chęci do współpracy i wzajemnych kontaktów, 

•• strach przed utratą wpływów i stanowisk w instytucjach publicznych po wpro-
wadzeniu kontraktacji usług. 

W tym kontekście należy pamiętać, iż usługi społeczne (usługi rynku pracy) można 
zintegrować jeśli zapewnione zostaną określone warunki, np. ten, że  pieniądze publicz-
ne (świadczenia) będą podążać za beneficjentem a nie za konkretną instytucją publicz-
ną; dlatego też należy stworzyć podejście „osobistych usług społecznych”, które można 
otrzymywać niezależnie od tego, kto dostarcza usługi. Z kolei na szczeblu rządowym 
i regionalnym powinna zostać przeprowadzona rzeczywista koordynacja działań i za-
rządzanie usługami, wtedy rozwijane będą lokalne partnerstwa na rzecz integracji usług 
i koordynacji przepływów informacji i środków; (np. wspólne działania w ramach part-
nerstwa publiczno-społecznego; partnerstwa relacji); wtedy też delegowanie zadań postę-
pować winno w ramach partnerstw realizacji usług (zlecanie podmiotom na zewnątrz). 
W Polsce osiągnięcie tego celu jest niestety bardzo trudne w polityce zatrudnienia gdyż 
urzędy pracy podlegają samorządom regionalnym i lokalnym.  W podejściu spluralizo-
wanych usług rynku pracy projekty finansowane ze środków krajowych (FP, PFRON)  
18 Takim wspólnym podłożem integracji i kooperacji OPS-ów i PUP stała się organizacja prac społecznie użytecznych, 

czy robót publicznych: prace społecznie użyteczne są wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzy-
stających z pomocy społecznej, w miejscu zamieszkania lub pobytu osób je wykonujących i muszą być społecznie 
użyteczne dla społeczności lokalnej.

19 M. Grewiński, A. Karwacki, Pluralizm i międzysektorowa współpraca w realizacji usług społecznych, MCPS Warsza-
wa, 2010.
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i europejskich (EFS) powinny być realizowane wspólnie przez różnorodne podmioty 
w celu kompleksowego podejścia do grupy docelowej. Jak przewidują niektórzy politycy 
społeczni, przyrost usług społecznych, w tym rynku pracy, będzie dokonywał się głów-
nie przez działalność w sferze prywatnej i non-profit (pluralizm) w przeciwieństwie do 
osłabienia i spowolnienia rozwoju usług w sektorze publicznym. Stąd też może nastąpić 
większe włączenie sektora prywatnego i przedsiębiorców oraz wykorzystanie społecznie 
odpowiedzialnego biznesu (CSR)20 w kreowaniu usług społecznych. Jest to rozwiązanie 
w duchu partycypacyjnego modelu rządzenia na poziomie lokalnym ukierunkowanego na 
rozwój lokalny i rozwój społeczności lokalnych (governance).

Grunt pod implementację rozwiązań integracji i wielosektorowości został przygo-
towany niewątpliwie poprzez polityczne fenomeny w Wielkiej Brytanii w odniesieniu 
do zawieranych wielopodmiotowych i wielosektorowych partnerstw dla rozwiązania po-
szczególnych problemów lokalnych, ale i nie tylko21. Jedną z form materializacji takich 
wielosektorowych partnerstw są lokalne pakty, które są jednocześnie narzędziem realiza-
cji długofalowej strategii prorozwojowej poprzez działające partnerstwa lokalne. Z cza-
sem partnerstwa „zainteresowały” się innymi sferami życia społeczno-gospodarczego, np. 
prowadzeniem aktywnej działalności na rynku pracy, zajęły się kształceniem ustawicz-
nym i zawodowym oraz integracją społeczną22. Takim choćby wczesnym przykładem na 
poziomie lokalnej europejskiej polityki rynku pracy, godnym naśladowania, może być 
Dubliński Pakt na Rzecz Zatrudnienia z lat 90. XX w. Dodajmy jednak dla porządku, iż 
z punktu widzenia teoretycznego autorem koncepcji współpracy międzysektorowej – third 
party government – jest Amerykanin L. Salomon, który w 1981 r. przedstawił w swoich 
pracach założenia idei partnerstw społecznych. Uznał on, że współpraca międzysektoro-
wa jest najbardziej efektywnym sposobem realizacji zadań publicznych23. W tym duchu 
rozwinęły się mechanizmy kreujące sposoby współpracy między partnerami określane 

20 M. Grewiński, M. Bonikowska (red.), Usługi społecznie odpowiedzialnego biznes, WSP TWP Warszawa 2011. 
21 Por. J. Peck, A. Tickell, Too Many Partnerships: the Future for Regeneration, Local Economy 3/9 1993, s. 251-265; 

A. Gilchrist, Linking Partnerships and Networks, w: Managing Community Practice, Bristol 2003, s. 35. Najwcze-
śniej koncepcja tego modelu współpracy była promowana na szczeblu europejskim w Wielkiej Brytanii już za czasów 
konserwatywnych rządów w latach 80. XX w., zwłaszcza w odniesieniu do rewitalizacji miast i rozwoju gospodar-
czego. Z biegiem lat upowszechniła się ona na różnorodne działania w zakresie polityki społecznej (głównie aktywnej 
polityki rynku pracy, polityki edukacyjnej oraz polityki integracji społecznej). Od połowy lat 90. ubiegłego stulecia 
działania Nowej Partii Pracy (New Labour), odwołują się do ideałów rewitalizacji miast, aktywnego obywatelstwa 
i zarządzania. To podejście („Trzecia Droga”) do demokracji bezpośredniej zostało sformalizowane w koncepcji 
partnerstw, opartej na równowadze praw i obowiązków rozłożonych na różne sektory, jednak przy wyraźnym udziale, 
a nawet przywódczej roli, społeczności lokalnych. Strategia Big Society nowego rządu brytyjskiego to kontynuacja 
współpracy i partnerskich relacji w ramach wielosektorowej PS.

22 M. Grewiński, Wielosektorowa..., op. cit., s. 194; 
23 Zob. L. M. Salomon, Public Policy 29/1981. Rethinking Public Management: Third Party Government and the 

Changing Forms of Public Action. Partnerstwo międzysektorowe to według Salamona współpraca między rządem 
a podmiotami nierządowymi, w której rząd dostarcza fundusze i programuje politykę usług społecznych, a organi-
zacje pozarządowe (lub inne podmioty) zajmują się świadczeniem tych usług dla określonych grup beneficjentów. 
Koncepcja współpracy międzysektorowej Salamona miała stanowić alternatywę dla teorii zawodności państwa i teo-
rii zawodności rynku, według których funkcją organizacji non-profit jest zaspokajanie potrzeb tych grup, które zostały 
pominięte przez sektor publiczny i komercyjny. W modelu Salamona NGO´s nie są już substytutami lub rezyduami, 
ale pełnowartościowymi partnerami rządu w świadczeniu usług publicznych.
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między innymi – kulturą kontraktu i kulturą dotacji24. Pierwsza z nich polega na zawie-
raniu przez administrację publiczną kontraktu na realizację zadań publicznych z podmio-
tami sektora biznesowego lub społecznego, co możemy obserwować w prowadzonych 
choćby przez MPiPS pilotażach programów zlecających aktywizację najtrudniejszych 
grup bezrobotnych rynkowi komercyjnemu (agencje zatrudnienia, przedsiębiorcy). Wy-
bór wykonawcy wówczas następuje najczęściej na podstawie przetargu publicznego lub 
konkursu ofert. W przypadku tego modelu partnerstwa – kultura kontraktu nie prowadzi 
do budowy równoważnego i pełnego partnerstwa, gdyż zasady współpracy narzuca sytu-
acja na rynku. Natomiast drugi model – kultura dotacji – polega bardziej na wspieraniu 
finansowym działalności prowadzonej przez organizację lub grupę organizacji, poprzez 
na przykład tzw. „darowiznę z poleceniem”. Ta forma współpracy, w warunkach polskich, 
najczęściej występuje w relacjach władzy publicznej z organizacjami pozarządowymi. 

Wobec dylematu, o jaką formę współpracy i relacji oprzeć partnerstwo pomiędzy 
publicznymi służbami zatrudnienia a podmiotami niepublicznymi, stają dziś w Polsce 
inicjatywy, które szukają nowych, alternatywnych form aktywizacji dla choćby najtrud-
niejszych grup bezrobotnych w obszarze działania wspomnianych – trzeciego sektora jak 
i rynku komercyjnego. I tak choćby przygotowany przez MPiPS projekt: „Partnerstwo dla 
pracy” – pilotaż testujący model kontraktacji aktywizacyjnych w trzech województwach 
(mazowieckim, dolnośląskim i podkarpackim) rozważając w swych punktach wyjścia 
trzy formy relacji (współpraca, konkurencja, komplementarność)25 pomiędzy podmiotami 
prywatnymi (agencje zatrudnienia) a urzędami pracy dochodzi do znaczącego wniosku: 

…Celem współpracy w zakresie usług zatrudnienia powinna być poprawa sposobu 
obsługi polskiego rynku pracy, a nie prywatyzowanie urzędów pracy. Należy wspólnie 
szukać skutecznego sposobu delegowania usług na zewnątrz i tworzenia takiego modelu, 
żeby z jednej strony był on komplementarny, a z drugiej strony, żeby dawał możliwość 
obiektywnego doboru partnerów do realizacji aktywnej polityki rynku pracy. Współpraca 
pomiędzy urzędami pracy a innymi instytucjami działającymi na rzecz rynku pracy powin-
na być oparta wyłącznie na zasadach wzajemnego porozumienia, zaufania i partnerstwa, 
a nie na zasadzie konkurowania o klienta na rynku pracy. Świadczenie usług rynku pra-
cy powinno być wspólną odpowiedzialnością różnych podmiotów i powinno opierać się 
o wspólnie wypracowane procedury. Agencje zatrudnienia nie muszą być rozwiązaniem 
alternatywnym, ale komplementarnym, wspierającym działania urzędów pracy26.

Niewątpliwie rodzaje współpracy poprzez partnerstwa trudno będzie całkowicie 
sformalizować; im zawsze raczej będzie towarzyszyć jakiś element elastyczności i dyna-
miczności związany ze specyfiką partnerów. Tu bardziej chodzi o wypracowanie brakują-
cej lub nadszarpniętej często płaszczyzny współpracy i zaufania, tak jak choćby w przy-

24 M. Grewiński, S. Kamiński, Obywatelska polityka społeczna, Warszawa 2007, s. 123; zalety społeczno-ekonomicz-
ne tych dwóch modeli wielosektorowego podejścia do partnerstw wydają się oczywiste: poprzez współpracę może 
odbywać się transfer know-how, łączenie potencjałów i doświadczeń, wiedzy, umiejętności osób zaangażowanych 
w wielosektorowe partnerstwo. Prowadzi to do: …interdyscyplinarne-go podejścia do rozwiązywania problemów 
lokalnych i może generować wysoką wartość dodaną oraz efekty multiplikacji i synergii (ibidem, s. 199).

25 Więcej na temat relacji sektorowych: por. S. Kamiński, Organizacje pozarządowe jako podmioty polityki społecznej 
w Polsce po 1989 r., Wrocław 2005 lub M. Grewiński, S. Kamiński, Obywatelska polityka społeczna, Warszawa 2007.

26 Partnerstwo dla pracy…., op. cit., s. 18.
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padku PSZ i rynku komercyjnego (AZ). Stąd przypatrzmy się nieco relacjom tych dwóch 
tak odmiennych podmiotów, gdzie narastająca przez lata przepaść wykształciła i pozosta-
wiła zbyt wiele nieufności i podejrzliwości.

W procesie prywatyzacji i urynkowienia usług rynku pracy można zaobserwować 
następujące zjawiska i tendencje. Organy władzy publicznej wycofując się z bezpośred-
niej realizacji pewnych zadań, nie rezygnują całkowicie z wpływu za ich wykonanie, za-
chowując instrumenty kontroli i nadzoru, czy też wydawania zezwoleń. W przypadku 
prób kontraktacji usług rynku pracy na gruncie europejskim proces prywatyzacji przeja-
wia się zazwyczaj w zlecaniu zadań bądź dopuszczeniu podmiotów prywatnych do świad-
czenia usług równolegle z podmiotami publicznymi. Zazwyczaj zlecanie zadań przyjmu-
je formę partnerskiej współpracy lub organizowania procesu zlecania usług w zgodzie 
z prawem zamówień publicznych; w oparciu o przetargi zleca się usługi na rynku pracy 
między innymi w Niemczech i w Danii oraz w Wielkiej Brytanii27. Urynkowienie usług 
wymusza wprowadzenie większej konkurencyjności dostawców co zwiększa szanse na 
wyższą skuteczność i efektywność usług, które do tej pory podlegały monopolowi pu-
blicznemu. Powinien zwiększać się również dostęp do usług. W założeniu towarzyszyć 
powinno takiemu procesowi urynkawiania zmniejszanie kosztów i wydatków państwa 
na cele socjalne; a jeśli nawet wydatki socjalne państwa nie zmniejszają się to następuje 
zwiększenie podmiotów produkujących usługi i naturalnie rozszerza się podaż usług28.

Jedną z szeroko podejmowanych form deregulacji usług rynku pracy jest kontrak-
tacja. O tym, iż zadania aktywizacji zawodowej nie muszą być wykonywane przez pu-
bliczne służby w pojedynkę, a współpraca publicznych i prywatnych agencji pracy oraz 
pracodawców, oparta na synergii i komplementarności usług, może lepiej odpowiedzieć 
na wyzwania, które stoją przed polską gospodarką i rynkiem pracy, wskazywała np. 
Rada Rynku Pracy PKPP Lewiatan już 2009 roku29. Polskie przepisy dotyczące promocji 
zatrudnienia i instytucji rynku pracy jeszcze przed ostatnią nowelizacją (marzec 2014) 
dawały zwłaszcza prawne możliwości do kontraktowania usług rynku pracy30, jednak 
w praktyce do czasu pierwszych pilotażowych programów, rozwiązania te ograniczały 
się do delegowania na zewnątrz usług związanych głównie z doskonaleniem zawodowym 
i podnoszeniem różnorakich kwalifikacji (zwłaszcza tzw. kwalifikacji miękkich – jak or-
ganizacja szkoleń). Przyswajając w Polsce szeroki wachlarz doświadczeń europejskich 
dotyczących kontraktacji sięgnięto zwłaszcza po rozwiązania takich rynków pracy jak: 

27 W niemieckim systemie kontraktacji zlecanie usług zatrudnieniowych podmiotom zewnętrznym odbywa się w drodze 
przetargu, organizowanego przez Federalną Agencję Zatrudnienia. Zakup usługi poprzedza zebranie zapotrzebowania 
od wszystkich Regionalnych Agencji Zatrudnienia (bierze się pod uwagę liczbę bezrobotnych, czas pozostawania na 
bezrobociu, itd.). Na podstawie otrzymanych danych Regionalne Centrum Zakupów rozpisuje przetarg (organizowa-
ny na poziomie centralnym), w którym udział może wziąć każdy zainteresowany podmiot. Kryteria oceny nadesła-
nych ofert to: jakość świadczonych usług (60% oceny) oraz cena (40% oceny) (Załącznik nr 1 do Projektu pilotażowe-
go Partnerstwo dla pracy. http://wup.mazowsze.pl/new/images/warszawa/WRPRP/Pilotaz/Za%C5%82.%20Nr%20
1%20do%20pilota%C5%BCu%20Kontraktowanie%20w%20PES.pdf.   28.02.2015).

28 Por. M. Grewiński, B. Więckowska (red.), Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Pol-
sce, WSP TWP, Warszawa 2011.

29 Materiał po konferencji „Aktywizacja zawodowa – nowe spojrzenie” z kwietnia 2011 r. , s. 3. http://ingeus.pl/pages/
aktualnosci/67/publikacje_i_materia_y.html. 04.03.2015.

30 W Polsce już od 1990 r. istniały podstawy prawne do prowadzenia pośrednictwa pracy przez podmioty niepubliczne. 
Możliwości takie stworzyła ustawa z 29 grudnia1989 r. o zatrudnieniu . DzU z 1989 r., nr 75, poz. 446.
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•• brytyjski, gdzie przewiduje się m.in. finansowanie działań realizowanych na 
rzecz bezrobotnych przez podmioty prywatne, w powiązaniu z oceną ich efek-
tywności zatrudnieniowej,

•• niemiecki, gdzie zakłada się zlecanie usług podmiotom zewnętrznym w drodze 
przetargu, organizowanego przez Federalną Agencję Zatrudnienia,

•• francuski, gdzie publiczne służby zatrudnienia zlecają część usług wykonawcom 
zewnętrznym, a także w ramach partnerstwa z innymi instytucjami publicznymi 
realizują zadania na rzecz grup w trudnej sytuacji na rynku pracy, 

•• duński, gdzie przy kontraktowaniu usług rynku pracy duże znaczenie ma także 
współpraca z gminami31. 

Z europejskich doświadczeń wynika dość jasno, iż sektor prywatny tworzy war-
tość dodaną wspierając tych klientów, którym najtrudniej pomóc, tych którzy wyma-
gają indywidualnego wsparcia mierzonego być może większą liczbą godzin, bardziej 
innowacyjnym podejściem w przywracaniu ich na rynek pracy oraz wsparciem po roz-
poczęciu zatrudnienia w celu jego utrzymania, czego nie są w stanie wciąż zapewnić 
w Polsce publiczne służby zatrudnienia i inne pomocnicze jednostki. Zanim jednak 
przejdziemy do dylematów i przeglądu niuansów związanych z kontraktowaniem usług, 
spójrzmy przeglądowo, jak z punktu widzenia teoretycznego i akademickiego opisuje 
się kontraktację. Według M. Rymszy, kontraktowanie to …zlecanie przez administrację 
rządową i samorządową w ramach umów kontraktowych realizacji usług publicznych 
podmiotom niepaństwowym. C. Turbin uważa, że kontraktowanie traktuje się jako … 
instrument, przez który dobra i usługi wymagane przez rządowe departamenty dostar-
czane są od prywatnego sektora. Z kolei K. Kowalska przyjmuje, że kontraktowanie to 
…transakcja o wyraźnej strukturze, w której partnerzy przyjmują na siebie konkretne 
zobowiązania i określają je mianem kontraktu, a według Furubonta i Richtera …kon-
trakt może być rozumiany jako dwustronna transakcja, w której dwie strony zgadzają 
się co do pewnych swoich zobowiązań. Oprócz porozumienia się stron w sprawach 
swoich relacji (planowanie relacji), istnienie legalnych zasad (prawne egzekwowanie) 
jest uznane za charakterystyczną cechę kontraktu32.

Z punktu widzenia polskich, systemowych rozwiązań, kontraktowanie może być 
realizowane zarówno przez publiczne pomioty centralne, jak i publiczne instytucje sa-
morządowe – MPIPS, WUP, PUP. W przypadku kontraktacji zadań między zlecającym 
podmiotem publicznym a przyjmującym zadanie podmiotem pozarządowym dochodzi 
do quasirynkowej transakcji. Wciąż jednak trzeci sektor prawdopodobnie z racji wciąż 
swej niewielkiej skali oddziaływania w Polsce nie odgrywa znaczącej roli również na 
rynku pracy, dlatego też kontraktacja być może otworzy również dla tych podmiotów 

31 Partnerstwo dla pracy…, op. cit.
32 Porównaj do definicji przedstawionych w: M. Grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna – o przeobrażeniach 

państwa opiekuńczego, Warszawa 2009. 
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nowy obszar funkcjonowania33. Do tego typu instytucji zaliczane są przede wszyst-
kim organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje), które w wielu przypadkach 
w swoich działaniach statutowych wykorzystują formuły charakterystyczne dla pod-
miotów gospodarczych, niekoniecznie związanych z zatrudnianiem osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Liczba organizacji tzw. trzeciego sektora funkcjonujących 
w Polsce przekracza znacznie 100 tys.34. Często ani państwo, ani organizacje niepublicz-
ne nie uzyskują tutaj zysku finansowego, gdyż działają non-profit, to jednak obecność 
mechanizmów rynkowych upodabnia obie strony do instytucji komercyjnych. Nale-
ży być też ostrożnym przy idealizowaniu działalności trzeciego sektora, gdzie również 
mogą pojawić się negatywne zjawiska takie jak: partykularyzm interesów, niski profe-
sjonalizm, „luka  odpowiedzialności”, brak zasobów infrastruktury, kadr, rutyna pod 
przykrywką innowacyjności. Niestety towarzyszą one wciąż polskim NGO´s-om. Zło-
śliwi twierdzą, że tak jak w XIX wieku rynek nie rozwiązał problemów społecznych; 
tak jak w XX wieku państwo opiekuńcze nie poradziło sobie z wieloma kwestiami; tak 
w XXI wieku - rozczarowanie może przynieść społeczeństwo obywatelskie, trzeci sek-
tor i gospodarka społeczna35. 

Kontraktacja oraz wszelkie formy partnerstwa publiczno-prywatnego na rynku 
pracy to jedna z kluczowych innowacji i zmian systemowych, których szybkie wdroże-
nie jest oczekiwane przez różne strony; również sam projektodawca ich powszechnego 
zastosowania w Polsce – MPiPS – akcentuje jej priorytetowość przy innych zamie-
rzeniach36, które jeszcze nie spotkały się z ich legislacyjną materializacją. Być może 
wynika to z ich większej inwazyjności i skomplikowania. Mimo bowiem reformy, PSZ 

33 Organizacje pozarządowe  zatrudniały w marcu 2008 r. około 65 tys. osób. Według wyników badań z 2006 r. jednostki 
te zatrudniały przede wszystkim osoby w starszych rocznikach wieku produkcyjnego (10,1%), osoby młode wcho-
dzące na rynek pracy (4,8%), osoby niepełnosprawne ruchowo (1,3%) oraz osoby wychodzące z długotrwałego bez-
robocia (1,3%). Pozostałe kategorie osób zagrożonych wykluczaniem stanowiły niewielkie odsetki, kształtujące się 
przedziale od 0,5% (osoby pracujące w domu z powodów zdrowotnych) do 0,1% (osoby niesprawne intelektualnie). 
I. Gosk, Ekonomia społeczna jako aktor rynku pracy, Ekonomia Społeczna. Teksty, 2006, s. 9.

34 …Więcej niż co dziesiąty podmiot tego typu wspomaga rozwój przedsiębiorczości (15,3%), aktywizację zawodową 
osób pozostających bez pracy i zagrożonych jej utratą oraz promocję zatrudnienia tych kategorii zasobów pracy 
(12%), a także prowadzi działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne jednostki tego 
sektora (11,9%), za: H. Sobocka-Szczapa, Ekonomia społeczna, w: Flexicurity w Polsce, diagnoza i rekomendacje. 
Raport końcowy z badań, redakcja naukowa E. Kryńska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament 
Rynku Pracy, Warszawa 2009, s. 80.

35 Choć o gospodarce odpowiedzialnej społecznie tylko wspomnieliśmy w ramach polityki wielosektorowej, to należy 
też mieć świadomość jej niedociągnięć: GS sztucznie stymulowana odgórnie za pieniądze publiczne wciąż charakte-
ryzuje się niską efektywnością i skutecznością; jest to spowodowane prawdopodobnie przez kłopoty infrastrukturalne, 
programowe, organizacyjne, finansowe i kadrowe, oraz w dalszym ciągu niewielką ilością CIS-ów (50) czy spół-
dzielni socjalnych oraz nierównomiernym usytuowaniem. Z kolei małe społeczności pozbawione są innych – niż 
oferowane przez administrację publiczną – form pomocy, a podmioty GS zajmują się raczej „elitą wśród wykluczo-
nych” (tzw. creaming).

36 Dr hab. Jacek Męcina, wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, współautor reformy oraz odpowiedzialny za jej 
implementację, tak m.in. widzi jej szczegółową realizację: …Jeszcze w tym roku planujemy uruchomienie procedury 
wyłonienia operatorów w każdym województwie. Tymi działaniami obejmiemy łącznie blisko 20 tys. bezrobotnych, 
a docelowo w okresie najbliższych 3-4 lat nawet 200 tys. Obecnie pracujemy nad przygotowaniem spójnej i w miarę 
jednolitej dokumentacji, analizujemy doświadczenia z przeprowadzonych pilotaży, pracujemy nad doprecyzowaniem 
niektórych zapisów i zasad, tak aby programy mogły ruszyć bez zakłóceń w pierwszych miesiącach 2015 roku. Jeszcze 
w 2015 roku w ramach rezerwy możliwe będzie uruchomienie kolejnych programów, o ile województwa zgłoszą takie 
zapotrzebowanie cyt. za: Męcina o efektach reformy: Urzędy pracy muszą być efektywne, Gazeta Prawna.pl, 2014, 
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/823815,mecina-urzedy-pracy-musza-byc-efektywne.html 
10.01.2015.
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do dziś czekają na realizację rozwiązań wcześniej zapowiadanych takich jak: integra-
cja informacji pomiędzy PUP–OPS, oddzielenie ubezpieczenia społecznego od statusu 
bezrobotnego, większa integracja pośrednictwa i doradztwa zawodowego, polepszenie 
regularności wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej, przy autonomii 
w gospodarowaniu środkami Funduszu Pracy – i przy kryterium oceny jakości i efektów 
PUP; koordynacja na poziomie regionalnym oraz pomoc najsłabszym PUP w uzyskaniu 
właściwych standardów. Aby można rozpocząć realizację tych postulowanych celów, to 
oprócz zmian legislacyjno-prawnych muszą jednocześnie zostać spełnione pewne wa-
runki sine qua non natury organizacyjnej ze strony PSZ. Przede wszystkim konieczna 
jest dalsza i permanentna profesjonalizacja kadr i wprowadzenie standardów pracy PUP 
celem zapewnienia minimalnego poziomu jakości usług oferowanych przez nie bezro-
botnym. Profesjonalizacja i podniesienie efektywności kadry urzędniczej administracji 
pracy zwłaszcza w kontekście prowadzonych przez PSZ usług rynku pracy w postaci 
pośrednictwa i doradztwa będzie możliwa, kiedy ograniczy się jednak obowiązki admi-
nistracyjne powiatowych urzędów pracy (np. na pośredniku pracy zatrudnionym w PUP 
ciąży aż 27 zadań, z czego 75% stanowią obowiązki administracyjne)37. Ponadto przy 
liczbie około 2 mln bezrobotnych i 7,5 tys. doradców zawodowych, osiągnięcie ambit-
nych celów aktywizacji zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, czy 
tych już wykluczonych, jest zadaniem na pograniczu wykonalności. Gdyby się jednak 
udało osiągnąć zamierzone przez MPiPS wskaźniki, i to nie tylko w perspektywie stra-
tegii „Polska 2030”38, gdzie również sporo się mówi o kontraktacji i współpracy z pod-
miotami prywatnymi na rynku pracy, to przed podmiotami decyzyjnymi w Polsce wciąż 
spore wyzwania, które muszą zostać zrealizowane wcześniej, takie jak choćby: odcią-
żenie urzędów pracy od procedur biurokratycznych i dzięki temu przekazanie rozlicza-
nia składek zdrowotnych, zmniejszenie liczby zatrudnionych do obsługi administra-
cyjnej na rzecz zwiększenia liczby pośredników i doradców zawodowych, poszerzenie 
autonomii w doborze instrumentów i zarządzaniu lokalnym rynkiem pracy, poprawa 
wskaźników dostępności usług aktywizacyjnych (skrócenie czasu oczekiwania na usłu-
gę aktywizacyjną i wzrost liczby osób objętych usługami aktywizacyjnymi). Deficyty 
i wady funkcjonowania PSZ w Polsce zostały przez ostatnie lata dość skrupulatnie zdia-

37 …Pod koniec 2011 r. łącznie w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy zatrudnionych było 23 638 pracowni-
ków, co oznacza, że na jednego pracownika (PUP i WUP łącznie) przypadało 84 bezrobotnych. Ale już na jednego 
pośrednika pracy w powiatowym urzędzie pracy przypadało 547 bezrobotnych, a na jednego doradcę zawodowego 
w powiatowych urzędach pracy przypadało aż 1 238 osób bezrobotnych. W równie trudnej sytuacji są specjaliści zaj-
mujący się organizacją szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji i kompetencji osób bezrobotnych: na jednego 
specjalistę ds. rozwoju zawodowego w końcu 2011 r. przypadało w urzędach pracy 2 160 bezrobotnych (choć trzeba 
odnotować znaczący postęp od 2005 roku kiedy było to aż 11 092 bezrobotnych. cyt. za: Partnerstwo dla pracy, …op. 
cit., s. 16 .

38 Strategia 2030 zawiera rekomendacje, zgodnie z którymi należy stworzyć system, w którym urzędy i inne agencje 
oferujące programy aktywizacji bezrobotnych będą skutecznie motywowane do tego, by objąć swoimi działaniami 
przede wszystkim osoby o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: słabo wykształcone, starsze, bez doświadczenia 
zawodowego lub długotrwale bezrobotne (Por. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia 
Rozwoju Kraju. Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji. Warszawa, 11 stycznia 2013r. https://mac.gov.pl/files/wp-
-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf . 08.03.2015).
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gnozowane i przeanalizowane39, stąd rozpoczęta w 2014 roku reforma to jedna z pierw-
szych odsłon zmian, które czekają instytucje i podmioty polityki rynku pracy. Obok 
tych najpowszechniej wymienianych słabych stron, warto zaznaczyć też te o naturze 
bardziej społecznej: przede wszystkim zawodność i marnotrawstwo środków sektora 
publicznego – sektor ten bowiem wytwarza przede wszystkim te dobra publiczne, które 
cieszą się poparciem większości społeczeństwa. Nieproporcjonalnie wiele dóbr i trans-
ferów usług jest przejmowanych przez klasę średnią, która dysponuje największym po-
tencjałem wyborczym. Naciski grup interesu na sektor publiczny powodują osiąganie 
niewspółmiernych korzyści do tych, jakie mogłyby wynikać z zastosowania kryterium 
sprawiedliwości społecznej. Działalność tego sektora może być w części ukierunko-
wana na potrzeby aparatu biurokracji a nie potrzeb społeczeństwa. Podkreśla się także, 
że w sektorze publicznym wiele działań jest przypadkowych, nieprzemyślanych, nie-
efektywnych a nawet pozorowanych. W kontekście jednak wysokich oczekiwań40, jakie 
wiążą się z przeprowadzaną reformą PSZ w Polsce, należy pamiętać o zagrożeniach 
i obawach, jakie również towarzyszyły w reorganizacji niemieckich służb zatrudnienia 
w kontekście partnerstw publiczno-prywatnych41. W Polsce należy wziąć pod uwagę 
owe doświadczenia europejskich rynków pracy jak i zagrożenia procesu urynkowienia 
i prywatyzacji polityki społecznej. W naszych krajowych uwarunkowaniach mogą to 
być między innymi:

•• brak wystarczającej kontroli i nadzoru ze strony państwa lub instytucji JST (np. 
nad  prywatnymi agencjami pośrednictwa pracy),

•• wiele nadużyć w postaci niskiej jakości usług i wysokich cen (działanie for pro-
fit),

•• brak profesjonalnych kadr i zaplecza,
•• brak nadal wypracowanych procedur kontroli, monitoringu, ewaluacji i audytu 

przez np. instytucje publiczne,
•• urynkawianie usług społecznych może wywoływać uzasadnione niepokoje spo-

łeczne i nieść różnorodne zagrożenia,
•• nie zawsze deregulowane usługi przyczyniają się do obniżenia kosztów i popra-

wy jakości, czasami może nastąpić konieczność płacenia za wcześniej darmowe 

39 Por. U. Sztanderska, Publiczne służby zatrudnienia a wyzwania rynku pracy, w: Analiza funkcjonowania urzędów 
pracy po ich włączeniu do administracji samorządowej, MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2008, s. 145; 
I. Wójcicka, K. Sztandar-Sztanderska, M. Zielińska, Klienci powiatowych urzędów pracy, w: Analiza funkcjonowania 
urzędów pracy…, op. cit., s. 50; I. Kukulak-Dolata, Powiatowe urzędy pracy jako instytucje rynku pracy. Analiza 
wyników badań», w: I. Kukulak-Dolata, J. Pichla, Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia na 
rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2007, s. 76; A. Szewczyk, Informacja w walce z bezrobociem, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2004, s. 110.

40 Jak np. zmniejszenie liczby zarejestrowanych bezrobotnych, dzięki zniesieniu bodźców do rejestracji przez osoby 
pracujące w szarej strefie i nie poszukujące pracy; zwiększenie atrakcyjności urzędów pracy jako instytucji pośrednic-
twa pracy, zachęcające poszukujące pracy osoby o relatywnie wyższym kapitale ludzkim do rejestracji i poszukiwania 
pracy poprzez PSZ; zwiększenie atrakcyjności urzędów pracy jako miejsc rekrutacji pracowników, wzrost liczby ofert 
zgłaszanych do urzędów przez pracodawców – punkt wyjścia dla budowy relacji firmy – PSZ.

41 Niemieckie Publiczne Służby Zatrudnienia chciały mieć pewność, że zastosowane metody nabywania kompeten-
cji, mierzenia efektywności i finansowania pozwolą na osiągnięcie wysokiej jakości usług. Ich program przekroczył 
wszystkie oczekiwania – udało się znaleźć zatrudnienie dla 47% uczestników (przy oczekiwanym wskaźniku zatrud-
nienia 40%),a 3 miesiące później 74% spośród nich nadal miało zatrudnienie (Por. Materiał po konferencji „Aktywi-
zacja zawodowa – nowe spojrzenie”… op. cit. s. 4).
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usługi, a to może się też wiązać z nałożeniem jakiś obowiązków na obywateli, 
•• zagrożone mogą czuć się publiczne podmioty i ich kadry (proces delegitymizacji 

funkcji sektora publicznego).

Na marginesie tych obaw nie ulega wątpliwości, iż pewnych zjawisk związanych 
z urynkowieniem usług rynku pracy nie da się wcześniej czy później uniknąć, co po-
twierdzają też ewaluacje projektów pilotażowych związanych z kontraktacją usług ryn-
ku pracy. Na przykład ze strony agencji zatrudnienia i innych podmiotów prywatnych 
najpoważniejszym zagrożeniem może być nastawienie wyłącznie na zysk, wysokie 
ceny i odpłatność. Z kolei prywatyzowanie usług społecznych może wywoływać uza-
sadnione niepokoje społeczne i nieść różnorodne zagrożenia, nierówny i selektywny 
dostęp do usług, dostarczanie usług tylko tych, które są masowe. 

Powyżej wspomniane uwarunkowania zmiany dotychczasowych paradygmatów 
polityki zatrudnienia i rynku pracy w Polsce tworzą swojego rodzaju „mapę drogową” 
tych najważniejszych drogowskazów, przed którymi stają ośrodki decyzyjne i kształtu-
jące bezpośrednio tę strategię zmiany jakościowej i systemowej w naszym kraju. Dziś 
jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, iż możemy szeroko korzystać z doświadczeń eu-
ropejskich rynków pracy. 

Z adoptowanych na grunt lokalny przeobrażeń wynikają kolejne konsekwencje, 
które dostrzegamy w ostatniej nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy oraz podejmowanych programach pilotażowych42 dotyczących kon-
traktacji i zbliżenia współpracy PSZ z agencjami pracy, rynkiem komercyjnym, ale 
i z trzecim sektorem. Sprzyjają temu niewątpliwie takie zjawiska społeczno-ekono-
miczne jak urynkowienie polegające na wprowadzeniu quasi-rynków wewnętrznych do 
sektora usług społecznych. Uwalnia to konkurencję pomiędzy podmiotami, a państwo 
jako dotychczasowy „monopolista” tych usług wycofuje się na rzecz lepszych, prak-
tyczniejszych i efektywniejszych podmiotów43. Po doświadczeniach modelu opolskiej 
kontraktacji oraz innych produktów wypracowanych w ramach podobnych projektów 
czas na praktyczne wykorzystanie i wypracowanie kodeksu polskich dobrych praktyk 
kontraktacji usług rynku pracy, aby na stałe ten model usług mógł zagościć w instru-
mentarium systemowych rozwiązań prozatrudnieniowych. Oby konsekwencją tej zna-
czącej innowacji w krajobrazie polskiej polityki rynku zatrudnienia był trend obejmu-
jący już większe i dłuższe kontrakty PSZ z instytucjami prywatnymi — w ten sposób 
zachęcając prywatnych operatorów do inwestowania w rozwój kompetencji, a także do 
współpracy w ramach partnerstw z PSZ.

42  Takimi rządowymi programami o regionalnej specyfice,  które już się zakończyły, były m.in. „Partnerstwo dla pracy” 
– pilotaż testujący model kontraktacji aktywizacyjnych w trzech województwach (mazowieckim, dolnośląskim i pod-
karpackim) oraz projekt pn. „Express do zatrudnienia” – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych” realizo-
wany również w dość specyficznym dla bezrobocia województwie podkarpackim. A także przede wszystkim realizowany 
powszechnie w kraju tzw. PAI – Program Aktywizacja i Integracja oraz pilotażowy program włączający absolwentów 
i grupę młodych wchodzących na rynek pracy – „Twoja Kariera – Twój Wybór”.

43  Ponadto takie tendencje komercjalizacji usług społecznych są warunkowane poprzez coraz powszechniejszy CSR 
jako aktywność społeczną prywatnych firm w duchu współodpowiedzialności za dobrobyt społeczny oraz gospodarkę 
społeczną - działalność rynkową przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni na rzecz osób wykluczonych społecznie.
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Deregulacja i kontraktowanie usług rynku pracy  
w kontekście nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy

1. Wprowadzenie

Dynamiczne zmiany zachodzące w wysoko rozwiniętych gospodarkach, związane 
chociażby z megatrendami, wśród których za kluczowe, z perspektywy rynku pracy, na-
leży uznać globalizację oraz rozwój technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. 
Powodują one, że coraz większe znaczenie w gospodarce ma elastyczność i zdolność do 
szybkiego reagowania różnych podmiotów na te zmiany. W efekcie, nie ustaje dyskusja 
dotycząca problematyki deregulacji rynku pracy, rozumianej, jako zwiększanie swobo-
dy działania podmiotów gospodarczych i usuwania ograniczeń w swobodnym działaniu 
rynku pracy, a w szczególności w obszarze1:

•• systemu zabezpieczenia społecznego (zwłaszcza w systemie zasiłków dla bez-
robotnych),

•• płacy minimalnej,
•• ustawodawstwa określającego prawną ochronę stosunku pracy,
•• uprawnień związków zawodowych.
Nie zagłębiając się szczegółowo w argumenty zwolenników i przeciwników dere-

gulacji rynku pracy2, wydaje się, że można zgodzić się z tezą, iż relatywna sztywność 
instytucjonalna (czy też stopień regulacji) polskiego rynku pracy nie jest wysoka, przy 
czym dalsza deregulacja rynku pracy może przynieść pozytywne efekty (m.in. w po-
staci nowych miejsc pracy), pod warunkiem zapewnienia bardziej efektywnego wspar-
cia osobom dotkniętym negatywnymi skutkami wzrostu elastyczności rynku pracy3. 
Zapewnienie takiego wsparcia to domena polityki rynku pracy, która poprzez zestaw 
usług i instrumentów ma na celu minimalizowanie niedopasowań o charakterze struktu-
1 Por. m.in. E. Kwiatkowski, Problem regulacji rynku pracy w alternatywnych opisach gospodarki, Warszawa, 2003, s. 19.
2 Można je znaleźć m.in. w: K. W. Frieske (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, Warszawa 2003; Elastyczny rynek 

pracy w Polsce. Jak sprostać temu wyzwaniu?, Zeszyty BRE Bank-case Nr 73, Warszawa 2004; M. Jerzak, Deregu-
lacja rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Warszawa 2004; J. Męcina, Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka 
rynku pracy, Warszawa 2013, s. 67-74.

3 E. Kryńska, Z. Wiśniewski, Trzynaście tez w sprawie reformy polityki państwa na rynku pracy w Polsce, Polityka 
Społeczna 2007, nr 9, s. 2.
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ralnym i poprawę skuteczności funkcjonowania rynku pracy. I chociaż w odniesieniu do 
wspomnianej polityki nie mówi się wprost o deregulacji, to jej skutkiem jest potrzeba 
poszukiwania nowych, bardziej skutecznych rozwiązań. Jednym z kierunków poszuki-
wań jest wypracowanie koncepcji, która w szerszym zakresie włączałaby niepubliczne 
instytucje w realizację polityki rynku pracy.

W ostatnim czasie w Polsce żywa była dyskusja dotycząca upowszechnienia 
i zwiększenia zakresu kontraktacji usług rynku pracy podmiotom zewnętrznym. Korzy-
stając z doświadczeń innych krajów4, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej urucho-
miło pilotażowy program „Partnerstwo dla pracy”, a następnie w ramach nowelizacji 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy5 z marca 2014 roku wpro-
wadzono do niej rozdział 13c regulujący zlecanie działań aktywizacyjnych agencjom 
zatrudnienia (AZ). Kontraktacja w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy obejmuje również usługi rynku pracy oraz doprowadzenie bezrobotnych, znajdu-
jących się w szczególnej sytuacji, do zatrudnienia. W dalszej części opracowania skon-
centrujemy się jednak na kontraktacji dotyczącej zlecania działań aktywizacyjnych.

2. Kontraktacja usług rynku pracy – motywacja

Argumenty za zlecaniem agencjom zatrudnienia (AZ) części zadań leżących w ge-
stii publicznych służb zatrudnienia (PSZ, czyli podstawowego podmiotu polityki rynku 
pracy), choć dotykają różnych obszarów problemowych, sprowadzają się do ostatecz-
nego wniosku o poprawie jakości usług mających na celu doprowadzenie osób bezro-
botnych do zatrudnienia. 

Argumenty te są następujące6:
•• potencjał organizacyjno-kadrowy publicznych służb zatrudnienia w Polsce jest 

niewystarczający, aby zapewnić bezrobotnym pełny dostęp do usług rynku pra-
cy;

•• zlecanie działań aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia pozwala na elastyczne 
dostosowanie skali tych działań do bieżących potrzeb. Ma to szczególne zna-
czenie w okresach spowolnienia gospodarczego, kiedy wzrasta liczba osób bez-
robotnych – rozwiązanie to umożliwia objęcie procesem aktywizacji większej 
liczby bezrobotnych bez konieczności zwiększania liczby pracowników w pu-
blicznych służbach zatrudnienia;

•• podmioty zewnętrzne, w tym agencje zatrudnienia, są lepiej przygotowane do 
świadczenia usług ze względu na potencjał kadrowy, lokalowy, techniczny, co 
powinno prowadzić do ogólnego wzrostu efektywności podejmowanych działań 
aktywizacyjnych;

4 Doświadczenia innych krajów dotyczące kontraktacji usług rynku pracy zostały przedstawione w kolejnym rozdziale 
książki. Można je znaleźć również m.in. w: Z. Szymańska, Raport dotyczący organizacji i działania rynku usług 
zatrudnienia w warunkach wolnej konkurencji oraz doświadczeń niekomercyjnych organizacji pozarządowych dzia-
łających na tym rynku w poszczególnych krajach (Holandia, Australia, Dania, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone), 
Warszawa 2005.

5 Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 
14 marca 2014 r. (Dz.U. 2014. 598). Ilekroć w rozdziale będzie mowa o ustawie, bez wskazania jej nazwy, będzie to 
odniesienie do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

6 Por. m.in. J. Męcina, op. cit., s. 180-184.
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•• relacje zachodzące między PSZ i AZ oparte są na współpracy, która ma charak-
ter partnerstwa publiczno-prywatnego – oznacza to, że ryzyko niepowodzenia 
dzielone jest między PSZ i AZ;

•• wynagrodzenie AZ z tytułu kontraktacji ma charakter motywacyjny – jest prze-
kazywane za określone w umowie efekty (np. doprowadzenie bezrobotnego do 
zatrudnienia), a nie podjęte działania.

Kwestią istotną w procesie wprowadzenia kontraktacji do realizacji usług rynku 
pracy, które dotychczas były domeną instytucji publicznych, jest wyjaśnienie relacji 
zachodzących między podmiotami, których kontraktacja dotyczy. W opisywanym przy-
padku ważne jest zatem określenie, jakie powinny być relacje między PSZ a agencjami 
zatrudnienia. Komisja Europejska zdefiniowała trzy typy relacji7:

•• współpraca – bazuje głównie na wymianie informacji dotyczących pośrednictwa 
pracy. Może też obejmować wymianę informacji w szerszym zakresie – np. o sy-
tuacji na rynku pracy. Z punktu widzenia agencji zatrudnienia, relacja ta wspiera 
osiąganie ich celów biznesowych bez konieczności finansowanego angażowania 
się we współpracę;

•• komplementarność – ta relacja zakłada kontraktowanie (outsourcing) działań 
realizowanych przez PSZ zewnętrznym podmiotom (z sektora prywatnego lub 
organizacji non-profit). PSZ występuje w roli instytucji planującej daną inter-
wencję, nabywcy usługi, kieruje uczestników interwencji do podmiotu zewnętrz-
nego, a także kontroluje przebieg realizacji usługi. Kontraktacja uzupełnia dzia-
łania podejmowane przez PSZ – środki publiczne przekazywane zewnętrznym 
podmiotom przyczyniają się do realizacji celów polityki rynku pracy, przy czym 
sama usługa realizowana jest poza sektorem publicznym;

•• konkurencja – jest to relacja, w której usługi rynku pracy zlecane są, w trybie 
przetargowym lub konkursowym, publicznym służbom zatrudnienia i innym 
podmiotom publicznym, podmiotom prywatnym (w tym agencjom zatrudnie-
nia), a także instytucjom non-profit. W tym przypadku wszystkie wymienione 
typy organizacji konkurują o środki kierowane na realizację usług rynku pracy.

J.P. Barbier i inni w swojej analizie doszli do wniosku, że w Polsce występowała 
relacja współpracy między PSZ a AZ, chociaż można mieć duże wątpliwości, co do 
poprawności tego wniosku8. Natomiast wprowadzone w ostatnim czasie zmiany w poli-
tyce rynku pracy niewątpliwe miały na celu zbliżenie się do sytuacji, w której działania 
urzędów pracy i agencji zatrudnienia miałyby charakter komplementarny9.

7 J. Męcina, op. cit, s. 180-181; I. Kukulak-Dolata, J. Pichla, Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia 
na rynku pracy, Warszawa 2007, s. 10-11; J.P. Barbier, E. Hansen, A. Samorodov, Public-Private Partnerships in 
Employment Services, Geneva 2003, s. 4-6.

8 Por. Barbier J.P., Hansen E., Samorodov A. op. cit., s. 9-10.
9 J. Męcina, op. cit., s. 181. Szerzej o różnych wymiarach komplementarności działań PSZ i agencji zatrudnienia 

w Polsce pisał J. Pichla, Komplementarna rola agencji zatrudnienia i publicznych służb zatrudnienia na rynku pracy, 
Polityka Społeczna 2008, nr 2, s. 14-19.
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3. Kontraktacja usług rynku pracy w znowelizowanej ustawie o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Możliwość zlecenia przez PSZ pewnych zadań podmiotom zewnętrznym znajdu-
jemy w trzech miejscach znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy.

Po pierwsze, w art. 24 ust. 110 znajduje się zapis mówiący, iż marszałek wojewódz-
twa lub starosta mogą zlecić realizację usług rynku pracy siedmiu kategoriom podmio-
tów zewnętrznych, w tym agencjom zatrudnienia. Zlecenie odbywa się poprzez prze-
prowadzenie otwartego konkursu ofert, na zasadach i w trybie określonych w przepisach 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie11 lub przez zakup tych usług, na 
zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych (por. art. 24 
ust. 2). Przedmiot zlecenia nie może obejmować dwóch kategorii działań: tych, które 
podlegają rozstrzygnięciu w drodze decyzji administracyjnej oraz tych finansowanych 
ze środków Funduszu Pracy.

Po drugie, wprowadzony w 2009 roku12 art. 61b pozwala staroście (czyli de facto 
powiatowemu urzędowi pracy) zawrzeć z agencją zatrudnienia umowę na doprowa-
dzenie skierowanego bezrobotnego będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 
podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnopraw-
nych, stanowiących odpowiednią pracę, przez okres co najmniej 6 miesięcy. Ustawa 
nie określa jaka procedura powinna zostać zastosowana przy wyborze agencji zatrud-
nienia, wobec czego wybór dokonywany jest na podstawie przepisów o zamówieniach 
publicznych. Poza ograniczeniem kręgu osób bezrobotnych, które mogą zostać objęte 
działaniami mającymi na celu doprowadzenie do zatrudnienia, ustawodawca określił 
maksymalną wysokość środków, jaką może otrzymać agencja zatrudnienia za jednego 
skierowanego bezrobotnego (nie więcej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia, obo-
wiązującego w dniu zawarcia umowy13) oraz zasady przekazywania kolejnych transz 
wynagrodzenia dla agencji zatrudnienia14.

Wreszcie po trzecie, nowo wprowadzony rozdział 13c „Zlecanie działań aktywi-
zacyjnych” określa zasady kontraktowania działań aktywizacyjnych, które marszałek 
województwa (czyli de facto Wojewódzki Urząd Pracy) może przekazać do realiza-
cji agencji zatrudnienia. To właśnie przepisy rozdziału 13c są traktowane, jako jeden 
z głównych efektów zmian w podejściu do polityki rynku pracy i mają stanowić pod-
stawę do kontraktacji działań aktywizacyjnych, przez które rozumie się …pakiet dzia-
10 Art. 24 znalazł się w pierwotnym tekście ustawy.
11 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2010. 234. 1536).
12  Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U. 2009 nr 6 poz. 33).
13 Działania podejmowane na podstawie art. 61b finansowane są ze środków Funduszu Pracy.
14 W art. 61b. ust. 3 określono, że w dniu zawarcia umowy, wartość środków przekazywanych agencji zatrudnienia 

nie może być wyższa niż 30% łącznego wynagrodzenia, natomiast po doprowadzeniu bezrobotnego do zatrudnienia 
nie niższa niż 50% łącznego wynagrodzenia. Tym samym, wynagrodzenie dla agencji zatrudnienia powiązane jest 
z osiągnięciem efektu zatrudnieniowego. Jeśli nie uda się trzymać efektu zatrudnieniowego (z pewnymi wyjątkami), 
agencja zatrudnienia jest zobowiązana do zwrotu otrzymanych środków w wysokości proporcjonalnej do okresu 
brakującego do wymaganych 6 miesięcy utrzymania zatrudnienia.
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łań mających na celu podjęcie i utrzymanie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy 
lub działalności gospodarczej15. Jak widać, definicja działań aktywizacyjnych zawarta 
w ustawie ma charakter otwarty – nie określa sztywnej listy działań, jakie agencja za-
trudnienia ma podjąć wobec osoby bezrobotnej. Takie rozwiązanie zapewnia większą 
elastyczność po stronie agencji zatrudnienia i możliwość dostosowania oraz różnico-
wania działań do potrzeb różnych grup bezrobotnych – jak podkreśla J. Męcina, …
podstawowym założeniem tego rozwiązania jest, że agencja zatrudnienia ma swobodę 
w doborze środków i form aktywizacji (…)16.

Rozwiązania wprowadzone do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy w rozdziale 13c były testowane w ramach projektu pilotażowego „Partnerstwo 
dla pracy”17, realizowanego na obszarze trzech województw: dolnośląskiego (w po-
wiatach lubańskim, kłodzkim i jeleniogórskim), mazowieckiego (w m. st. Warszawa 
i powiatach płockim i radomskim), podkarpackiego (w powiatach tarnobrzeskim, kro-
śnieńskim i przeworskim). Wyboru województw do pilotażu dokonano na podstawie 
dwóch kryteriów: średniego okresu pozostawania w zasobie bezrobotnych oraz odsetka 
bezrobotnych powyżej 50. roku życia w stosunku do ogółu bezrobotnych zarejestrowa-
nych w danym województwie.

W myśl zapisów rozdziału 13c ustawy, działania aktywizacyjne, które finanso-
wane są ze środków Funduszu Pracy, zlecane są agencji zatrudnienia przez marszał-
ka województwa, który podpisuje z wybraną agencją umowę o świadczenie usług 
aktywizacyjnych18. J. Męcina argumentuje, iż kontraktowanie usług powinno odbywać 
się na poziomie województwa, gdyż19:

•• relatywnie mała liczebność grup bezrobotnych kierowanych do działań aktywi-
zacyjnych sprawia, że kontraktacja na poziomie powiatu byłaby niecelowa,

•• objęcie wsparciem dużej liczby osób pozwala osiągnąć agencji zatrudnienia 
efekt skali dzięki możliwości wykorzystania tych samych lub podobnych pro-
gramów aktywizacji w różnych powiatach,

•• w działaniach aktywizacyjnych uwzględnione są trendy na regionalnych, a nie 
tylko lokalnych rynkach pracy.

Oczywiście, nie można nie zgodzić się z argumentem, że efekty skali łatwiej osią-
gnąć przy zlecaniu usług dla większej liczby bezrobotnych z różnych powiatów. 

15 Należy zwrócić uwagę, iż w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przed nowelizacją z dnia 
14 marca 2014 r. (por. Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych 
innych ustaw z dnia 14 marca 2014r. (Dz.U. 2014. 598)) zawarte były art. 24 i 61b (różniące się kilkoma szczegółami 
w stosunku do obecnych zapisów), które stanowiły podstawę do zlecania agencjom zatrudnienia działań o charakterze 
aktywizacyjnym. Równocześnie, podkreślić należy, że z punktu widzenia celu, jaki ma zostać osiągnięty, zarówno 
„doprowadzenie do zatrudnienia” (przedmiot zlecenia w art. 61b) i „działania aktywizacyjne” (przedmiot zlecenia art. 
66d) mają ostatecznie doprowadzić do zatrudnienia osoby bezrobotnej i utrzymania tego zatrudnienia przez okres 6 
miesięcy. 

16 J. Męcina, op. cit., s. 183-184.
17 Warto zauważyć, że projekt pilotażowy „Partnerstwo dla pracy” był realizowany do końca lipca 2014 roku, w związ-

ku z czym nowelizacja ustawy nie mogła uwzględnić wniosków, jakie wynikają z ewaluacji ex-post projektu.
18 Art. 66f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określa, co w szczególności musi zawierać 

umowa o świadczenie działań aktywizacyjnych.
19 J. Męcina, op. cit., s. 183.
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Jednocześnie można argumentować, że skoro PUP i tak jest włączony, w myśl 
regulacji zawartych w rozdziale 13c ustawy, w realizację działań aktywizacyjnych i jest 
najbliżej bezrobotnych z lokalnego rynku pracy, to mógłby samodzielnie zlecać agen-
cjom zatrudnienia te działania. Argumentację J. Męciny, co do konieczności kontraktacji 
działań aktywizacyjnych na poziomie województwa osłabia rozwiązanie wprowadzone 
w art. 66d ust. 4, mówiące, iż do agencji zatrudnienia kieruje się nie mniej niż 200 
bezrobotnych zarejestrowanych w jednym powiatowym urzędzie pracy. Wyboru agen-
cji zatrudnienia, która ma świadczyć działania aktywizacyjne, dokonuje Wojewódzki 
Urząd Pracy – chociaż ustawa nie precyzuje procedury, jaka powinna zostać zastosowa-
na, nie ma wątpliwości, że powinien to być tryb zamówień publicznych20. Można zało-
żyć, że procedura wyboru realizatora usługi będzie zbliżona do tej, która została zasto-
sowana w ramach projektu pilotażowego „Partnerstwo dla pracy”. W województwach 
dolnośląskim, mazowieckim i podkarpackim przeprowadzono przetargi nieograniczone 
na wykonanie usług aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych znajdujących się 
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy prowadzących do zatrudnienia21. Wśród 
kryteriów oceny ofert (w każdym z województw) znalazły się22:

•• cena – 20%,
•• oferowany wskaźnik zatrudnienia – 18%,
•• wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu – 12%,
•• proponowane metody i narzędzia pracy z uczestnikami pilotażu, obejmujące 

diagnozę i aktywizację, wraz z uzasadnieniem – 25%,
•• proponowane formy i metody współpracy z pracodawcami – 25%.

Ustawa określa główne kryterium, jakie musi spełniać agencja zatrudnienia, aby 
móc ubiegać się o kontrakt – jest to realizacja usług pośrednictwa pracy przez co naj-
mniej poprzedni rok w stosunku do momentu ubiegania się o kontrakt, potwierdzona 
informacją o działalności agencji zatrudnienia, którą agencja składa marszałkowi wo-
jewództwa.

Mimo, że kontraktacja działań aktywizacyjnych realizowana jest na poziomie wo-
jewództwa, to, de facto, sama aktywizacja prowadzona jest na poziomie powiatowych 
rynków pracy i wymaga włączenia w ten proces powiatowych urzędów pracy. W myśl 
rozwiązań ustawowych, wojewódzki urząd pracy wybiera te powiaty, z których będą 
kierowani bezrobotni do działań aktywizacyjnych. Doboru powiatów dokonuje się 
uwzględniając, w szczególności, potencjał kadrowo-organizacyjny powiatowych urzę-
dów pracy – w tym miejscu widać bezpośrednie odniesienie do jednego z przytoczo-

20 Ustawa prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2014. 1232).
21 Dokumentację przetargową można znaleźć na stronie http://www.bip.dwup.pl/?przetargi =1&rok=2013&mc=1&e-

id=825 dla województwa dolnośląskiego i http://wup.warszawa .ibip.pl/public/?id=167443 dla województwa ma-
zowieckiego. W przypadku województwa podkarpackiego dostępne jest jedynie zawiadomienie o rozstrzygnięciu 
postępowania: http://www.wup-rzeszow.e-zet.pl/fck_pliki/wybor OA.2311. 17.2012.pdf.

22 Jak podkreśla J. Męcina, w przypadku kontraktacji działań aktywizacyjnych cena, jako kryterium wyboru oferty, nie 
powinna mieć kluczowego znaczenia. Poza ceną powinno brać się pod uwagę m.in. zakładaną efektywność zatrudnie-
niową, oferowane przez agencję zatrudnienia formy i narzędzia aktywizacji, czy potencjał kadrowy i organizacyjny 
AZ – por. J. Męcina, op. cit., s. 182. To podejście, które należy ocenić pozytywnie, zostało zastosowane w projekcie 
pilotażowym „Partnerstwo dla pracy”.
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nych wcześniej argumentów wskazujących na racjonalność zlecania części zadań PSZ 
podmiotom zewnętrznym23.

Powiatowy urząd pracy w procesie kontraktacji działań aktywizacyjnych ma do 
zrealizowania kilka zadań:

•• uzgadnia, we współpracy z wojewódzkim urzędem pracy, zakres i warunki 
zlecenia działań aktywizacyjnych (w tym grupy, liczbę i strukturę osób bezro-
botnych, które mają zostać objęte działaniami aktywizacyjnymi, oraz warunki 
i okres realizacji zleconych działań aktywizacyjnych);

•• rekrutuje bezrobotnych i kieruje ich do agencji zatrudnienia;
•• przyjmuje, w okresie realizacji działań aktywizacyjnych, informacje od agencji 

zatrudnienia dotyczące stawienia się (bądź niestawienia) bezrobotnego, podjęcia 
przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej, przerwa-
niu lub rezygnacji przez bezrobotnego z udziału w działaniach aktywizacyjnych 
(i ich przyczynach);

•• udostępnia dane, dokumenty i składa wyjaśnienia w ramach kontroli prowadzo-
nych przez marszałka województwa w związku z realizacją umowy o świadcze-
nie działań aktywizacyjnych.

Działaniami aktywizacyjnymi objęci mogą być długotrwale bezrobotni – art. 66d 
ust. 3 wskazuje, że w szczególności są to bezrobotni, dla których ustalony jest II lub III 
profil pomocy, przy czym według interpretacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej, działania aktywizacyjne mogą być kierowane wyłącznie do długotrwale bezrobot-
nych z profilu II lub III24. Osoby skierowane do agencji zatrudnienia w celu aktywizacji 
zachowują status bezrobotnego, natomiast w okresie objęcia działaniami aktywizacyj-
nymi powiatowy urząd pracy nie kieruje do nich innych form pomocy.

Agencja zatrudnienia, z którą została podpisana umowa o świadczenie działań 
aktywizacyjnych, jest zobowiązana do zapewnienia obsługi skierowanych przez PUP 
bezrobotnych w miejscowości, w której znajduje się siedziba PUP, dokumentowania 
wszelkich działań aktywizacyjnych i przestrzegania zapisów umowy o świadczenie 
działań aktywizacyjnych.

Za świadczenie działań aktywizacyjnych agencja zatrudnienia otrzymuje wyna-
grodzenie, którego wysokość za jednego bezrobotnego nie może przekroczyć trzykrot-
ności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy o świad-
czenie działań aktywizacyjnych. Wynagrodzenie wypłacane jest transzami na wniosek 
agencji zatrudnienia – podział na transze ma charakter motywacyjny25 – zaś uzyskanie 
kolejnej transzy uzależnione jest (poza pierwszą transzą) od osiągnięcia i utrzymania 

23 Art. 66e ust. 2 stanowi, że ...Do zlecania działań aktywizacyjnych są wybierane w szczególności powiatowe urzędy 
pracy, które osiągnęły na dzień 31 grudnia roku poprzedniego wskaźnik procentowego udziału pracowników po-
wiatowego urzędu pracy pełniących funkcję doradcy klienta w całkowitym zatrudnieniu na poziomie niższym niż 5 
punktów procentowych poniżej średniego procentowego wskaźnika udziału pracowników uzyskanego we wszystkich 
powiatowych urzędach pracy lub osiągnęły wskaźnik liczby bezrobotnych przypadających na jednego pracownika 
powiatowego urzędu pracy pełniącego funkcję doradcy klienta na poziomie wyższym niż 15% powyżej średniego 
wskaźnika liczby bezrobotnych uzyskanego we wszystkich powiatowych urzędach pracy.

24 Katalog form pomocy z uwzględnieniem profili pomocy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014.
25 J. Męcina podkreśla, że taki sposób wypłaty wynagrodzenia agencji zatrudnienia jest „zasadniczym novum” -  

J. Męcina, op. cit., s. 182.
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efektu zatrudnieniowego. Pierwszą transzę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 
agencja zatrudnienia otrzymuje za przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej oso-
by objętej aktywizacją oraz opracowania planu działań aktywizacyjnych. Kolejne 20% 
to wynagrodzenie za doprowadzenie bezrobotnego do zatrudnienia (do podjęcia odpo-
wiedniej pracy lub działalności gospodarczej), które musi trwać przynajmniej 14 dni. 
Jeśli bezrobotny utrzyma zatrudnienie przez okres, co najmniej 90 dni, agencja może 
wystąpić o trzecią transzę w wysokości 30% wynagrodzenia. Ostatnia transza (30% 
wynagrodzenia brutto) wypłacana jest agencji zatrudnienia pod warunkiem utrzymania 
zatrudnienia przez bezrobotnego przez okres minimum 180 dni (Wykr. 1)26.

Wykres 5. Schemat wypłaty transz wynagrodzenia agencji zatrudnienia

Rys.1. Schemat wypłaty transz wynagrodzenia agencji zatrudnienia 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy. 

 

 
Diagnoza i plan 

aktywizacji 
Doprowadzenie do 

zatrudnienia 
Utrzymanie zatrudnienia 

– co najmniej 90 dni 
Utrzymanie zatrudnienia 

– co najmniej 180 dni 

20% 20% 30% 30%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W przypadku nieosiągnięcia uzgodnionych, w umowie o świadczenie działań ak-
tywizacyjnych, wartości wskaźnika skuteczności zatrudnieniowej i wskaźnika utrzy-
mania w zatrudnieniu, agencja zatrudnienia jest zobowiązana do zwrotu otrzymanych 
środków w wysokości wynikającej z zastosowania wzorów zdefiniowanych w art. 66j 
ust. 1. Jest to dopełnienie motywacyjnego sposobu wynagradzania agencji zatrudnienia 
za efekty działań aktywizacyjnych.

Nadzów w zakresie przestrzegania postanowień umowy o świadczenie działań ak-
tywizacyjnych prowadzi marszałek województwa – może on kontrolować agencje za-
trudnienia jak i powiatowe urzędy pracy włączone w realizację umowy. Wyniki kontroli 
przekazywane są ministrowi właściwemu do spraw pracy.

Marszałek województwa, zgodnie z zapisami ustawy, jest zobowiązany przeka-
zywać ministrowi właściwemu do spraw pracy także informacje o wynikach przepro-
wadzonej procedury zlecania działań aktywizacyjnych oraz zakresie i efektywności 
tych działań (w tym ich wpływie na sytuację na lokalnych i regionalnym rynku pracy) 
niezwłocznie po zakończeniu tych działań. Tym samym, w proces zlecania i realizacji 
działań aktywizacyjnych włączone są niemal wszystkie instytucje wchodzące w skład 
publicznych służb zatrudnienia.

26 Sposób wypłaty wynagrodzenia za świadczenie działań aktywizacyjnych w ustawie został określony inaczej niż 
w projekcie pilotażowym „Partnerstwo dla pracy”. W projekcie pilotażowym I transza (20% kwoty brutto) została 
określona jako „należność za bilans otwarcia”, II transza (30%) to należność za bilans aktywizacyjny, III i IV transza 
(po 25%), wypłacana była za, odpowiednio, doprowadzenie bezrobotnego do zatrudnienia i utrzymanie zatrudnienia 
przez okres minimum 3 miesięcy, pod warunkiem osiągnięcia wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu uczestników 
pilotażu na poziomie nie niższym niż zadeklarowany w ofercie. Maksymalna kwota wynagrodzenia w przeliczeniu na 
uczestnika pilotażu została określona na poziomie 10 tysięcy złotych brutto.
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4. Podsumowanie

Podsumowując rozważania zaprezentowane w tym rozdziale należy stwierdzić, 
iż deregulacja polskiego rynku pracy kreuje potrzebę wprowadzania zmian w polityce 
rynku pracy, tak, aby usługi i instrumenty rynku pracy wspierały procesy przechodzenia 
od bezrobocia do zatrudnienia w sposób bardziej efektywny. Jednym z potencjalnych 
rozwiązań, stosowanych z sukcesem w innych wysoko rozwiniętych gospodarkach, jest 
zlecanie pewnych zadań realizowanych dotychczas przez publiczne służby zatrudnie-
nia podmiotom zewnętrznym. Właśnie takie rozwiązanie wprowadzono nowelizacją 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z marca 2014 roku, gdzie 
w rozdziale 13c określono zasady zlecania (na poziomie województwa) agencjom za-
trudnienia działań aktywizacyjnych wobec bezrobotnych.

Co do idei przyświecającej tym zmianom, jednoznacznie należy stwierdzić, że 
jest ona słuszna i zasługuje na zastosowanie w polskiej polityce rynku pracy. Natomiast 
sposób wdrożenia kontraktacji działań aktywizacyjnych skłania do zastanowienia się 
nad kilkoma kwestiami.

Po pierwsze, dość szczegółowa regulacja dotycząca zlecania usług aktywizacyj-
nych agencjom zatrudnienia, opisana w rozdziale 13c ustawy, wydaje się dobrym pomy-
słem. Natomiast niedosyt budzi lakoniczne potraktowanie procedury wyłonienia agen-
cji zatrudnienia, która miałaby świadczyć działania aktywizacyjne. Oczywiście, nie ma 
potrzeby zamieszczania tych szczegółów w ustawie, niemniej warto byłoby rozważyć 
opracowanie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dokumentu określającego 
jednolitą procedurę wyboru (przede wszystkim sposób konstrukcji SIWZ, kryteriów 
oceny ofert).

Po drugie, zastanawia, iż regulacje rozdziału 13c wprowadzono zanim zakończył 
się pilotażowy projekt „Partnerstwo dla pracy”. Wydaje się, że warto było wstrzymać 
się z wprowadzaniem tych przepisów do ustawy do czasu przeprowadzenia rzetelnej 
ewaluacji projektu pilotażowego, która powinna wykazać jego silne i słabe strony. 
Dzięki temu zapisy wprowadzone do ustawy można by zredagować tak, aby wyelimi-
nować słabości, jakie zidentyfikowano w trakcie pilotażu. 

Po trzecie, można zadać pytanie, dlaczego wprowadzono nowe regulacje w roz-
dziale 13c, a nie rozbudowano przepisów art. 61b w sposób umożliwiający kontraktację 
działań aktywizacyjnych przez powiatowe urzędy pracy (oczywiście przyjmując argu-
mentację prezentowaną przez twórców tej reformy).

Po czwarte, pewne wątpliwości budzi zawężenie grupy odbiorców działań akty-
wizacyjnych realizowanych przez agencje zatrudnienia w ramach kontraktacji do dłu-
gotrwale bezrobotnych z profilu pomocy II i III. Dlaczego nie wskazano, tak jak jest 
to w art. 61b, osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy jako potencjalnych 
odbiorców tych działań?

Powyższe wątpliwości i pytania traktujemy jako przyczynek do dyskusji nad do-
celowym modelem kontraktacji działań aktywizacyjnych w Polsce.
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Polskie i zagraniczne doświadczenia i rozwiązania stosowane 
przy kontraktacji usług rynku pracy

1. Wprowadzenie 

Od początku lat 90. XX wieku w wielu krajach OECD obserwowano rozpoczęcie 
lub zdynamizowanie procesu deregulacji usług rynku pracy, rozumianego, jako znosze-
nie prawnych ograniczeń dla świadczenia usług zatrudnieniowych i reintegracyjnych 
przez podmioty niepubliczne, w szczególności agencje zatrudnienia (AZ). Motorem 
tych zmian instytucjonalnych, obrazujących sceptycyzm wobec monopolu publicznych 
służb zatrudnienia (PSZ), jest co najmniej kilka – równie ważnych – czynników. 

Po pierwsze, nasilające się w dobie liberalizmu gospodarczego wątpliwości czy 
instytucje publiczne są w stanie w pełni odpowiedzieć na wyzwania coraz bardziej dy-
namicznego i wymagającego rynku pracy? Wzrastająca świadomość roli i znaczenie 
kapitału ludzkiego w procesach gospodarowania rodzi popyt ze strony pracodawców 
na szereg specjalistycznych usług z zakresu doradztwa personalnego czy pracy tym-
czasowej.

Po drugie, cięcia budżetowe i ograniczenie puli środków, jakimi dysponują insty-
tucje publiczne, wobec kryzysu tradycyjnego modelu państwa opiekuńczego (welfare 
state) zwiększającego presję na racjonalizację wydatków publicznych.

Po trzecie, bezrobocie przybierające w niektórych krajach masową skalę, wyma-
gające rozwiązań bardziej kompleksowych i elastycznych.

Po czwarte, obserwowana – mimo monopolu publicznych służb zatrudnienia – 
praktyka wykorzystywania przez pracodawców wielu innych kanałów poszukiwania 
pracowników (np. ogłoszenia prasowe czy indywidualne rekomendacje)1. 

W ostatnich latach coraz więcej krajów w ramach procesów deregulacyjnych de-
cyduje się m.in. na kontraktację usług zatrudnieniowych, w ramach której PSZ zlecają 
usługi aktywizacyjne skierowane do bezrobotnych podmiotom zewnętrznym (prywat-
nym bądź pozarządowym). Zdaniem Komisji Europejskiej, w takim przypadku, może-

1 P. Thuy, E. Hansen, D. Price, The Public Employment Service in a Changing Labour Market, ILO, Genewa 2001, s. 152.
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my mówić o komplementarności usług świadczonych przez PSZ i AZ2. W sytuacji tej 
podmiot zlecający przyjmuje zazwyczaj potrójną rolę: planisty diagnozującego potrze-
by, kupca nabywającego określone usługi oraz kontrolera nadzorującego realizowane 
zlecenia. Wyłonieni wedle przyjętej procedury usługodawcy (dostawcy/operatorzy) zo-
bowiązują się dostarczać finansowane ze środków publicznych usługi, które z reguły są 
komplementarne do usług świadczonych przez PSZ. Specyfika potrzeb różnych grup 
klientów wymaga bowiem często na tyle zindywidualizowanego wsparcia, że jedna in-
stytucja nie jest w stanie go udzielić we właściwy sposób. Pożądanym i czasem tańszym 
rozwiązaniem okazuje się być zlecenie wykonania tego typu usług wyspecjalizowanym 
instytucjom, na co w różnym stopniu i zakresie decydują się władze publiczne odpowie-
dzialne za politykę rynku pracy w różnych państwach (np. w Australii, Holandii, Wiel-
kiej Brytanii, Belgii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii czy Słowenii.) 
Jedne z najbogatszych doświadczeń w tej kwestii posiadają Australia i Holandia, stąd 
w dalszej części rozdziału przedstawione zostaną ich doświadczenia związane z kon-
traktacją usług zatrudnieniowych. 

2. Zagraniczne doświadczenia i rozwiązania stosowane  
przy kontraktacji usług rynku pracy 

W Australii gruntowna zmiana struktury instytucjonalnej obsługi rynku pracy zo-
stała przeprowadzona pod koniec lat 90. XX wieku wobec narastającego problemu bez-
robocia. Zarządczą rolę w zmienionym systemie pełni departament rządowy (Austra-
lian Government Department of Human Services), który zakupuje usługi zatrudnienia 
w imieniu Królestwa Australii. Jest on odpowiedzialny za ogłaszanie przetargów, za-
rządzanie kontraktami, ich administrację, promocję współpracy między wykonawcami 
kontraktów, jak również nadzór nad tym, by dostarczali oni usługi o wysokiej jakości 
i efektywności ekonomicznej3. 

Jądro systemu stanowią prywatne, publiczne oraz pozarządowe organizacje, które 
ubiegają się i realizują kontrakty na świadczenie usług reintegracyjnych (początkowo 
wchodzące w skład sieci Job Network Members – JNM, a od 2009 r. Job Services Au-
stralia – JSA)4.

Ważne miejsce w systemie zajmuje organizacja pod nazwą Centrelink, która sta-
nowi miejsce pierwszego kontaktu dla osób poszukujących pracy, w tym bezrobotnych 
korzystających z usług finansowanych ze środków publicznych. W dniu rejestracji 
klientów Centrelink bada ich sytuację zawodową i adekwatnie do ich problemów kieru-

2  Inne rodzaje stosunków PSZ i AZ, zidentyfikowane przez Komisję Europejską to współpraca oraz konkurencja. Zob.: 
J.P. Barbier, E. Hansen, A. Samorodov, Public-Private Partnerships in Employment Services, Skills Working Paper, 
nr 17, MOP Genewa 2003, s. 3 za: Komisja Europejska, PES-PREA’s Relationship in a European Framework, Issues 
Paper submitted at the Meeting of the Heads of Public Employment Services within the EEA, 16 Listopada, 1998, 
section II, s. 4.

3  A. Wherrett, Job Network: A Bold Step into the Future, Onyva Pty Ltd, 1999, s. 24.
4 Warto dodać, że wraz z reformą systemu biura PSZ zostały pozamykane, a ich ramię aktywizacyjne – Employment 

Assistance Australia, zostało przekształcone w firmę będącą własnością rządu – Employment National, która funkcjo-
nując do 2003 r. mogła na równych zasadach ubiegać się o kontrakty. 
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je na odpowiednie wsparcie. Centrelink wypłaca również zasiłki dla bezrobotnych oraz 
weryfikuje ich aktywność w poszukiwaniu pracy5. 

Każdy z wykonawców, wchodzących w skład JSA, dostarcza względnie wystan-
daryzowanego i ciągłego wsparcia w okresie pozostawania danej osoby bez zatrud-
nienia. W zależności od stopnia oddalenia klienta od rynku pracy, może on skorzystać 
z 4 ścieżek6:

•• pomoc w opracowaniu elektronicznego CV, które ułatwia klientowi aplikowanie 
w odpowiedzi na oferty pracy zgromadzone w bazie on-line (JobSearch) – sys-
tem automatycznie dopasowuje oferty pracy do kompetencji i doświadczenia, 
jakie posiada dana osoba;

•• usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i podnoszące umiejętności poszuki-
wania pracy (w szczególności dla bezrobotnych powyżej 6 miesięcy);

•• uczestnictwo w intensywnym planie wsparcia (w obszarach zawodowych i po-
zazawodowych), mającym na celu podniesie zatrudnialności bezrobotnych (po-
zostających bez pracy powyżej 12 miesięcy);

•• ścieżka przeznaczona dla osób najbardziej defaworyzowanych na rynku pracy 
(w tym niepełnosprawnych, bezdomnych, uzależnionych) – wsparcie jest bar-
dziej rozbudowane niż w ścieżce nr 3, nastawione m.in. na integrację społeczną, 
która w dalszym okresie sprzyjać ma integracji zawodowej.

Ponadto, osoby, które na danej ścieżce pozostają ponad 12 miesięcy są zobowią-
zane do udziału w zajęciach, mających na celu uzyskanie/zwiększanie doświadczenia 
zawodowego, zarówno poprzez pracę płatną, jak i wolontariacką. 

Z kolei, w Holandii usługi zatrudnieniowe kontraktowane są z jednej strony przez 
Instytut Wykonawczy Ubezpieczeniami Pracowniczymi (UWV) – instytucję podle-
gającą rządowi, oferującą wsparcie dla osób uprawnionych do ubezpieczenia z tytułu 
bezrobocia7. Z drugiej strony, usługi kontraktuje blisko 500 samorządów, do których 
kierowane są osoby wykluczone społecznie lub takie, które nie mają żadnej lub bardzo 
krótką historię zawodową, przez co ich wpłaty ubezpieczeniowe są niewystarczające, 
aby kwalifikować się do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. Ważną rolę w obsłudze 
osób pozostających bez zatrudnienia, pełnią też Centra dla Pracy i Dochodów, zajmu-
jące się rejestracją i klasyfikacją bezrobotnych, oceniając dystans, jaki dzieli te osoby 
od rynku pracy (około 130 lokalnych biur administrowanych przez centralę i oddziały 
regionalne). Centra zarządzają też narodową bazą wakatów, uczestnicząc w procesie 
dopasowywania podaży do popytu na pracę. Wszystkie osoby bezrobotne niezależnie 
od przyczyny bezrobocia kierowane są w pierwszej kolejności do właściwego Centrum 
dla Pracy i Dochodów, które dokonuje oceny ich sytuacji społeczno-zawodowej. Bez-
robotni mogą być zaklasyfikowani do jednej z czterech grup. Osoby przydzielone do 
5 T. Eardley, D. Abello, H. Macdonald, Is the Job Network Benefiting Disadvantaged Job Seekers? Preliminary Evi-

dence from a Study of Non-Profit Employment Services, SPRC Discussion Paper, 2001, nr 111, s. 6.
6 www.en.wikipedia.org/wiki/Job_Services_Australia [dostęp 06-11-2014 r.]
7 Z. Szymańska, Raport dotyczący organizacji i działania rynku usług zatrudnienia w warunkach wolnej konkurencji 

oraz doświadczeń niekomercyjnych organizacji pozarządowych działających na tym rynku w poszczególnych krajach 
(Holandia, Australia, Dania, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone), FISE, Warszawa 2005 s. 18. 
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pierwszej grupy są najbliżej rynku pracy i jest duża szansa, że same znajdą zatrudnie-
nie. Osoby z grupy drugiej i trzeciej wymagają wsparcia reintegracyjnego, ale nie tak 
intensywnego, jak klienci grupy czwartej, którzy mają problemy nie tylko z zatrudnie-
niem, ale i z funkcjonowaniem w społeczeństwie (stąd w ich przypadku potrzebna jest 
w pierwszej kolejności integracja społeczna). Jeśli bezrobotni wymagają jedynie wspar-
cia w postaci pośrednictwa pracy, usługę tę oferuje bezpośrednio odpowiedni oddział 
Centrum dla Pracy i Dochodów. Jeśli osoby wymagają bardziej kompleksowego wspar-
cia, odsyłane są albo do UWV (jeśli są uprawnione do skorzystania z ubezpieczenia 
z tytułu bezrobocia), albo do samorządów lokalnych (jeśli nie mają takich uprawnień)8. 
Następnie, UVW oraz samorządy dokonują zakupów usług reintegracyjnych na rzecz 
bezrobotnych od prywatnych dostawców. 

Patrząc od strony kontraktowej mamy w tym przypadku do czynienia z trójstron-
ną relacją pomiędzy samorządem/UWV (nabywcą usług), klientem (osobą bezrobotną) 
oraz dostawcą usług. W kontrakcie między klientem i nabywcą usług zwanym trajekto-
rią (ang. trajectory plan) określa się zazwyczaj ogólny cel reintegracji, prawa i obowiąz-
ki stron, ewentualnie wskazuje się na wykonawcę usług reintegracyjnych. Szczegółowy 
program aktywizacji jest przedmiotem umowy między klientem i podmiotem świadczą-
cym usługi oraz składa się zazwyczaj z kilku etapów: diagnozującego, wzmacniającego 
(np. poprzez treningi i szkolenia), umieszczenia w zatrudnieniu, monitoringu zatrud-
nienia klienta. Kolejny kontrakt podpisywany jest pomiędzy nabywcą a dostawcą usług 
reintegracyjnych i obejmuje określoną ilość trajektorii do zrealizowania, przy czym AZ 
mogą się ubiegać o realizację tylko kompletnych trajektorii z możliwością podzlecania 
pewnych usług innym podmiotom. Jeśli pod koniec trajektorii bezrobotny nie znajdzie 
pracy, ponownie trafia do UWV/samorządu, gdzie jest poddawany powtórnej ocenie 
i kierowany do bardziej odpowiedniego dla niego programu9.

Poniżej w formie porównawczej przedstawiono najważniejsze rozwiązania i do-
świadczenia związane z kontraktowaniem usług zatrudnienia w obu krajach.

Tabela 2. Porównanie systemów kontraktowania usług aktywizacyjnych w Australii  
i Holandii

Australia Holandia

Wybór wykonawców

Dominują przetargi jednoetapowe. Wybór wy-
konawców w ramach otwartych przetargów 
opiera zazwyczaj na dwóch grupach kryteriów: 
zdolności do dostarczania usług (kwalifikacji 
personelu, stosowanych metod aktywizacji, 
użyteczności i lokalizacji biura)

Przetargi w dużej części dwuetapowe. 
W ramach pierwszego etapu weryfikuje się 
wstępnie czy zgłaszające się do przetargu AZ 
mają wystarczający potencjał do realizacji 
kontraktu dla danej grupy docelowej. Tylko 
te AZ, które dysponują takim potencjałem są

8  E. Sol, Y. Hoogtanders, Steering by Contract in the Netherlands: New Approaches to Labour Market Integration, [w:]  
E. Sol, M. Westerveld (red.), Contractualism in Employment Services; A New Form of Welfare State Governance, 
Kluwer Law International, Hague 2005, s. 158.

9  H. Morrell, N. Branosky (red.), The Use of Contestability and Flexibility in the Delivery of Welfare Services in Aus-
tralia and the Netherlands. Report on Study Visits Undertaken by the United Kingdom’s Department for Work and 
Pensions, Research Report nr 288, Leeds 2005, s. 65.
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oraz zdolności do osiągania wyników zatrud-
nieniowych. Ustala się administracyjnie mini-
malne poziomy cen za poszczególne rodzaje 
wsparcia w odniesieniu do poszczególnych 
grup klientów.

zapraszane do drugiego etapu mogąc złożyć 
szczegółową ofertę przetargową. Aby za-
pewnić odpowiednią konkurencyjność ofert 
zaproszenia kieruje się, do co najmniej pię-
ciu potencjalnych wykonawców. Złożone 
oferty szczegółowe poddawane są komplek-
sowej ocenie. Oferta, która otrzymała naj-
wyższą punktację wygrywa.

System płatności/wynagrodzenia

Obowiązuje zasada „no cure less pay” (gorsze 
wyniki mniejsza płatność). 

Wysokość płatności dla wykonawcy uzależ-
niona jest m.in. od poziomu oddalenia klien-
ta od rynku pracy (im trudniejszy klient, tym 
płatność wyższa) oraz od jego zatrudnienia 
i okresu utrzymania w zatrudnieniu (im dłuż-
sze zatrudnienie tym płatność jest większa).  
Płatność dokonywana jest zazwyczaj w trzech 
etapach: płatność z góry za usługę, płatność 
pośrednia po 13. tygodniach płatnego zatrud-
nienia i znaczącej redukcji zależności osoby 
bezrobotnej od zasiłku (o więcej niż 70%) oraz 
płatność końcowa po kolejnych 13. tygodniach 
płatnego zatrudnienia.

Funkcjonują zarówno systemy wynagrodze-
nia „no cure less pay” gdzie płatność jest 
częściowo uzależniona od rezultatów jak 
i „no cure no pay” gdzie całość wynagrodze-
nia zależna jest od rezultatów. W opcji I na 
wynagrodzenie składają się zazwyczaj trzy 
elementy:
• płatność za ustalenie programu reintegra-
cyjnego między AZ a klientem i rozpoczęcie 
aktywizacji (wypłacana z góry w wysokości 
50%, 60 % całkowitej ceny w zależności od 
tego, jaka grupa docelowa jest aktywizowa-
na – im trudniejsza grupa, tym udział tej płat-
ności w całkowitej cenie jest większy);

• płatność za osiągnięcie rezultatu, za który 
przyjmuje się zatrudnienie przez okres co 
najmniej 6 m-cy w wymiarze nie mniej-
szym niż pół etatu (przy czym AZ otrzymu-
ją zapłatę już po dwóch miesiącach wyko-
nywania pracy przez klienta);

• bonus (premia) wypłacana w sytuacji, gdy 
wykonawca osiągnął wyniki lepsze od 
przewidzianych w kontrakcie np. uzyskał 
wyższy wskaźnik zatrudnienia lub szybciej 
zaktywizował osoby bezrobotne.

W systemie, gdzie wynagrodzenie dla AZ 
uzależnione jest w całości od osiągniętych 
przez AZ wyników (ang. no cure no pay sys-
tem), płatność jest dwuelementowa (płatność 
za rezultat oraz ewentualna premia).
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Długość/przedłużanie kontraktów

Długość zawieranych kontraktów waha się od 
2 do 3 lat.
Wykonawcy, którzy osiągają dobre wyniki 
mają gwarancję uzyskania dodatkowych kon-
traktów. Np. w rundzie 2003-2006 decyzją 
rządu 40% środków było zakontraktowanych 
w ramach otwartych przetargów, a pozostałe 
60% automatycznie odnowionych wśród tych, 
którzy dobrze sobie radzą na rynku. Władze 
australijskie podkreślają jednakże, że tego typu 
praktyki należy stosować z dużą ostrożnością, 
bowiem mogą prowadzić do spadku liczby wy-
konawców i do oligopolizacji rynku.

Standardowa długość kontraktu między in-
stytucją zlecającą i dostawcą usług mieści 
się w przedziale od jednego roku do dwóch 
lat. 
Niektóre samorządy a także UWV dopusz-
czają możliwość przedłużenia kontraktów, 
co zdaniem przeciwników tego rozwiązania 
ogranicza konkurencję i dostęp do rynku. 
Z drugiej strony, kontrakty długookresowe 
tworzą silniejsze bodźce dla wykonawców 
do inwestowania w kapitał ludzki, fizycz-
ny i organizacyjny wyspecjalizowany pod 
kątem świadczenia usług reintegracyjnych. 
Opcja przedłużania kontraktów ze spraw-
dzonymi dostawcami usług, którzy dotych-
czas wykazali się dobrymi rezultatami jest 
także sposobem na ograniczanie kosztów 
transakcyjnych.

„Creaming*” oraz „Parkowanie**” 
*creaming zwany spijaniem śmietanki polega na tym, że wykonawcy usług wybierają do pro-
gramów reintegracyjnych przede wszystkim osoby, które mają największe szanse na powrót 
na rynek pracy.
**parkowanie polega na tym, że osobom zakwalifikowanym do programów reintegracyjnych, 
których szanse na powrót na rynek pracy są niewielkie, celowo oferuje się ograniczone wspar-
cie (ze względu na niską efektywność aktywizacji).

Występują oba zjawiska. W celu ich ograni-
czenia zmodyfikowano strukturę wynagra-
dzania wykonawców zmniejszając płatność 
początkową. Jej wysoka wartość sprzyjała 
zjawisku polegającym na tym, że wykonaw-
cy przyjmowali osoby znacząco oddalone od 
rynku pracy do swoich programów tylko po to, 
aby uzyskać wysoką płatność początkową. Po 
jej otrzymaniu praktycznie nie oferowali tym 
osobom żadnego wsparcia, wiedząc, że szan-
se na ich zatrudnienie są niewielkie. W jednej 
z rund wprowadzono indywidualne konta po-
szukujących pracy (ang. Job Seeker Accounts). 
Wykonawca mógł wykorzystać znajdujące się 
na danym koncie środki tylko i wyłącznie na 
pomoc konkretnej osobie.

Występują oba zjawiska. Ich ograniczenie 
dokonywane jest przez:
ogłaszanie przetargów na usługi dla możli-
wie homogenicznych grup klientów (jest to 
możliwe dzięki profilowaniu klientów);
• łączenie finansowania kontraktów opartego 
na nakładach i wynikach;

• różnicowanie proporcji pomiędzy różny-
mi komponentami wynagrodzenia dla AZ 
w zależności od tego, jak trudna jest grupa 
wymagająca reintegracji i jaki dystans dzie-
li ją od rynku pracy;

• określenie w kontrakcie nie tylko minimal-
nych wskaźników dotyczących umieszcze-
nia w zatrudnieniu (ang. placement percen-
tage), ale też maksymalnych wskaźników 
rezygnacji/odrzucenia z programów reinte-
gracyjnych (ang. drop-out percentage).
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Zapewnienie jakości usług

Chcąc zapewnić odpowiednią jakość usług 
rząd zobowiązał wykonawców do przestrzega-
nia kodeksu postępowania (ang. code of practi-
se) oraz gwarancji usług. Pierwszy z dokumen-
tów określa ogólnie, w jaki sposób powinny 
być świadczone usługi zatrudnienia i powiąza-
ne z nimi działania wspierające. Drugi z do-
kumentów specyfikuje minimalne standardy 
każdej ze szczegółowych usług jakie musi 
spełniać ich świadczeniodawca.

Wprowadzono markę gwarancji jakości 
przez organizację branżową AZ pod nazwą 
BOREA. Aby AZ mogły uzyskać taką markę 
muszą przejść pozytywnie zewnętrzny au-
dyt (corocznie ponawiany), w ramach któ-
rego weryfikuje się szereg elementów m.in. 
wyniki reintegracji, przeciętną długość re-
integracji, procent odsyłanych klientów do 
instytucji zlecających, wartość dodaną pla-
nów reintegracyjnych, satysfakcję klientów, 
procedury skarg i zażaleń, narzędzia ochrony 
danych osobowych klientów i inne. BOREA 
dokonuje swego rodzaju benchmarkingu, 
z wyników którego mogą m.in. korzystać 
instytucje publiczne zlecające kontrakty 
(jednym z kryteriów wyboru wykonawców 
może być m.in. posiadanie przez oferenta 
marki gwarancji jakości).

Zarządzenie kontraktem oraz monitoring wykonawców

Do każdego z kontraktów przypisanych jest 
dwóch menadżerów/opiekunów z ramienia 
rządowego departamentu. Na poziomie cen-
tralnym osoba pełniąca rolę menadżera jest od-
powiedzialna za całościowy nadzór nad kon-
traktem, zaś na poziomie lokalnym menadżer 
prowadzi bieżący monitoring usług JNM/JSA, 
organizuje wizyty na miejscu u wykonawców 
itp.
Prowadzony jest intensywny monitoring dzia-
łalności wykonawców usług. Departament 
rządowy zaprojektował i zarządza centralnie 
systemem IT, w ramach którego informacje 
przekazują zarówno usługodawcy (o swoich 
działaniach i wynikach), jak i usługobiorcy 
(o jakości usług, poziomie zadowolenia w for-
mie rekomendacji, skarg i zażaleń).

AZ są m.in. zobowiązane regularnie skła-
dać kwartalne raporty ogólne i indywidualne 
o klientach. Kwartalne raporty koncentrują 
się na klasycznych elementach, takich jak 
ilość odrzuconych osób z programu czy pro-
centowe rezultaty zatrudnienia. Raporty in-
dywidualne na temat postępów w reintegracji 
poszczególnych klientów kierowane są do 
osób nadzorujących ten proces ze strony in-
stytucji zlecających (tzw. case-managerów). 
UWV prowadzi ponadto badania analizujące 
stopień zadowolenia klientów ze świadczo-
nych usług przez agencje oraz wizytuje/audy-
tuje zleceniobiorców w celu sprawdzenia na 
miejscu jakości świadczonych usług. Wyniki 
badań i audytów są publikowane na stronie 
internetowej UWV.

Efekty wprowadzenia systemu kontraktowania

Kontraktowanie usług zatrudnieniowych do-
prowadziło do znacznych oszczędności kosz-
tów w budżecie państwa (np. pomiędzy latami 
1995-1996 a 2001-2002 o blisko 60%). Towa-
rzyszyła temu poprawa efektów zatrudnienio-
wych, jednakże była ona najmniej widoczna 
w przypadku osób znacząco oddalonych od 
rynku pracy.Kontraktowanie usług zatrudnie

Kontraktowanie usług zatrudnieniowych nie 
doprowadziło do oszczędności wydatków 
budżetu państwa. Zaobserwowano wręcz 
tendencję odwrotną. Po wprowadzeniu re-
form koszt trajektorii zatrudnienia znacząco 
wzrósł. Trzeba jednakże pamiętać, że w Ho-
landii główną osią reform we wprowadzaniu 
mechanizmów rynkowych była poprawa
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niowych doprowadziło do znacznych oszczęd-
ności kosztów w budżecie państwa (np. pomię-
dzy latami 1995-1996 a 2001-2002 o blisko 
60%). Towarzyszyła temu poprawa efektów 
zatrudnieniowych, jednakże była ona najmniej 
widoczna w przypadku osób znacząco oddalo-
nych od rynku pracy.
Jednocześnie wprowadzenie konkurencji na 
rynek pracy w Australii osłabiło międzyor-
ganizacyjną kooperację, wzmogło konflikty 
i trudności związane z dzieleniem się infor-
macją, zasobami kadrowymi, technicznymi 
itp. Do niełatwych zadań należy promocja 
tzw. dobrych praktyk gdyż wykonawcy bojąc 
się utraty przewagi komparatywnej na rynku 
są niechętni upublicznianiu strategii swojego 
działania.
Do pozytywnych przejawów wprowadzenia 
mechanizmów rynkowych w obszarze instytu-
cjonalnej obsługi rynku pracy należy zaliczyć 
pewną konwergencję działalności organizacji 
z różnych sektorów. Organizacje pozarządowe 
dostosowały się do działania w komercyjnym 
środowisku i przyjęły bardziej biznesowe po-
dejście, podczas gdy niektóre prywatne firmy 
troszcząc się o losy swoich klientów poczuły, 
że oprócz celów stricte ekonomicznych mają 
do spełnienia pewną misję społeczną w lokal-
nym środowisku.

skuteczności usług zatrudnieniowych i rein-
tegracyjnych, a nie oszczędności budżetowe. 
Generalnie wystąpił wzrost efektywności 
programów reintegracyjnych po liberaliza-
cji rynku usług zatrudnienia, przy czym był 
on najmniejszy w odniesieniu do grup naj-
bardziej defaworyzowanych na rynku pracy 
(m.in. z powodu „creamingu” oraz „parko-
wania”).
Lepsze wyniki osiągano w systemie wyna-
grodzeń „no cure no pay” jednak można mieć 
zastrzeżenia, co do sprawiedliwości takiego 
rozwiązania, ponieważ sprzyja ono zjawi-
sku spijania śmietanki. AZ przyznają, że taki 
sposób finansowania jest dla nich najbardziej 
ryzykowny, gdyż na rezultaty wpływają nie 
tylko starania agencji, ale także czynniki nie-
zależne od zleceniobiorcy, takie jak sytuacja 
na rynku pracy czy stopień zmotywowania 
bezrobotnego. W konsekwencji AZ podwyż-
szają ceny za świadczone usługi koncentru-
jąc jednocześnie swoją działalność na klien-
tach wymagających niewielkiego wsparcia 
(o dużych szansach na rynku pracy).

*Opracowanie własne m.in. na podstawie Z. Szymańska, op. cit.; J. de Koning, The Reform of The Dutch 
Public Employment Service, SEOR, Rotterdam 2004; DEWR, Annual Report 2006 – 2007, 2007.

Warto zauważyć, że zarówno w Australii jak i Holandii system kontraktowania 
podlega mniej lub bardziej zasadniczym modyfikacjom i usprawnieniom. Kolejne pro-
cedury przetargowe są wynikiem procesu uczenia się na własnych błędach (w kolejnych 
turach przetargowych wykorzystuje się zebrane doświadczenie z lat poprzednich). Na 
przestrzeni lat obserwuje się systematyczny wzrost profesjonalizacji w zakresie orga-
nizacji przetargów i zarządzania kontraktami, co przekłada się na bardziej efektywny 
system wsparcia dla osób bezrobotnych.

3. Wnioski z polskich doświadczeń w zakresie kontraktacji  
usług rynku pracy 

Dyskusja na temat potrzeby zmian funkcjonowania PSZ od kilku lat toczy się także 
i w Polsce. W raporcie „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”, wdrożenie nowych reguł 
prowadzenia aktywnych polityk rynku pracy, w tym nakierowania ich na efektywność 
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i zewnętrzne kontraktowanie, zostało uznane za jedno z najważniejszych wyzwań roz-
wojowych naszego kraju10. Podobnie, w opracowaniu pt. „Flexicurity w Polsce. Diagno-
za i rekomendacje”11, wskazywano na konieczność przeorganizowania sposobu działania 
pośrednictwa pracy dla bezrobotnych oraz wdrożeniu kontraktowania usług rynku pracy.

Od 1 lutego 2009 roku12 PSZ w Polsce dysponują możliwościami prawnymi zleca-
nia usług podmiotom komercyjnym13, choć nie były one stosowane powszechnie (o ile 
w ogóle) przez powiatowe urzędy pracy. Obecnie jednak, pierwsze doświadczenia w za-
kresie zlecania usług aktywizacyjnych w Polsce mamy już za sobą. W latach 2009-2014 
zrealizowano kilka projektów, w których testowano różne modele i rozwiązania związa-
ne z kontraktacją usług aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych. Wśród najważniejszych 
doświadczeń z pewnością można wskazać cztery projekty:

•• projekt pn. „Nowe Horyzonty – w poszukiwaniu większej skuteczności pośred-
nictwa pracy”, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku14;

•• projekt pn. „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bez-
robotnych”, realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie15;

•• projekt pn. „Kadry dojrzałe do zmian”16, realizowany przez firmę bit Polska 
Sp. z o.o. w partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korcza-
ka w Warszawie, Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu, Powiatowym Urzędem 
Pracy w Strzelcach Opolskich oraz austriacką organizacją pozarządową ISOP In-
novative Sozialprojekte GmbH;

•• projekt pn. „Partnerstwo dla pracy,” zainicjowany przez Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Społecznej i realizowany przez Wojewódzkie Urzędy Pracy w Warszawie, 
Wrocławiu (filia w Wałbrzychu) i Rzeszowie17.

Pierwszą próbą zlecania usług aktywizacyjnych w Polsce był zrealizowany w latach 
2009-2010 projekt „Nowe Horyzonty”. Projekt przewidywał aktywizację 600 osób bez-
robotnych, pozostających bez pracy co najmniej 12 miesięcy, z czego 300 osób trafiło do 
AZ (Model I – zlecenie usług AZ), a 300 osób było aktywizowanych przez PUP w Gdań-
sku (Model II). Projekt ten jednak zakończył się niepowodzeniem, bowiem z 300-osobo-
10 M. Boni (red.), Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Warszawa 2009, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, s. 378.
11 I. Kukulak-Dolata, Instytucje rynku pracy, w: E. Kryńska (red.). Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, 

Warszawa 2009, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
12 Wcześniej, przepisy rynku pracy umożliwiały zlecanie usług w zakresie organizacji szkoleń zawodowych dla bezro-

botnych i szkoleń w ramach Klubów Pracy. 
13 Art. 61b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) do-

puszczający możliwość zawarcia przez PSZ umowy z AZ na doprowadzenie skierowanego bezrobotnego będącego 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku.

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL, 
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia na regionalnym 
rynku pracy, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL, 
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia na regionalnym 
rynku pracy, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL, 
Priorytet I. Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.2.

17  Projekt finansowany ze środków Funduszu Pracy.
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wej grupy bezrobotnych skierowanych do AZ tylko 63 osoby były chętne do współpracy 
z prywatną agencją. Uczestnicy nie przychodzili na spotkania, nie odbierali telefonów, 
uniemożliwiając tym samym podjęcie przez AZ skutecznych działań zmierzających do 
ulokowania bezrobotnych na rynku pracy. Należy podkreślić, że AZ – w przeciwieństwie 
do PUP – nie dysponowała odpowiednimi narzędziami lub instrumentami kontrolny-
mi, które pozwoliłyby utrzymywać kontakt z bezrobotnymi lub ich „dyscyplinować”. 
Głównym problemem okazał się zatem brak motywacji osób bezrobotnych oraz systemu 
restrykcyjno-motywacyjnego, a nie brak ofert pracy czy nieskuteczność działań AZ.

Kolejną próbę testowania zlecania usług w Polsce stanowi trwający od 01. 10. 2012 
roku projekt pn. „Express do zatrudnienia”. Projekt – w oparciu o brytyjski model sys-
tem kontraktowania usług rynku pracy – zakłada przygotowanie i przetestowanie mo-
delu sprawnego i efektywnego zlecania usługi pośrednictwa pracy AZ. Oczekuje się, że 
wypracowany i przetestowany w tym projekcie model będzie zawierał m.in.: metodykę 
analizy warunków lokalnego rynku pracy; opracowanie zasad wynagradzania i rozlicza-
nia operatorów zależnie od osiąganych rezultatów, a także zasady współpracy pomiędzy 
PSZ a AZ. W projekcie uczestniczy 1000 osób bezrobotnych, a wysokość wynagrodze-
nia AZ będzie uzależniona od skuteczności swojego działania (im więcej osób bezrobot-
nych zostanie zatrudnionych oraz im dłużej będą oni pracować i więcej zarabiać, tym 
wyższe wynagrodzenie otrzyma AZ). W chwili opracowania niniejszej publikacji, nie 
są znane rezultaty tego projektu, ponieważ zakończenie jego realizacji zaplanowano na  
30. 06. 2015 roku.

Inną próbę testowania polskiego modelu kontraktacji usług aktywizacyjnych stano-
wi – oparty na modelu austriackim – projekt „Kadry dojrzałe do zmian”. Przebieg i rezul-
taty tego projektu zostaną szczegółowo omówione w dalszej części niniejszej publikacji, 
stąd też pominięto ich opis w tym miejscu. Wreszcie, szczególnie ważny dla polskiego 
modelu kontraktacji usług rynku pracy, jest projekt zainicjowany przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej pn. „Partnerstwo dla pracy”. Z uwagi na jego skalę i znacze-
nie dla przyjętych rozwiązań ustawowych, zostanie on tu szerzej omówiony. 

Projekt „Partnerstwo dla pracy” realizowany był w trybie projektu pilotażowego 
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 27c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku18. Zgodnie z założeniami, projekt miał na celu wypracowanie nowych mechanizmów 
współpracy pomiędzy wojewódzkimi urzędami pracy, powiatowymi urzędami pracy, 
dostawcami usług aktywizacyjnych oraz innymi partnerami rynku pracy na rzecz powro-
tu do zatrudnienia osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na 
rynku pracy. 

Model testowany w ramach projektu „Partnerstwo dla pracy” w szczególno-
ści opierał się na doświadczeniach: brytyjskich (finansowanie działań w powiązaniu 
z oceną ich efektywności zatrudnieniowej); niemieckich (zlecanie usług podmiotom 
zewnętrznym w drodze przetargu); francuskich (realizacja zleconych zadań w ramach 
partnerstwa z innymi instytucjami publicznymi) oraz duńskich (współpraca z gminami).

18 Projekt pilotażowy jest przedsięwzięciem inicjowanym i realizowanym przez PSZ samodzielnie lub we współpracy 
z innymi instytucjami rynku pracy, polegającym na wdrażaniu nowych metod, narzędzi i sposobów pomocy bezro-
botnym, poszukującym pracy lub pracodawcom w celu przygotowywania rozwiązań o charakterze systemowym.
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Wykres 6. Model zlecania usług rynku pracy podmiotom komercyjnym testowany w pro-
jekcie pilotażowym pn. „Partnerstwo dla pracy”

Model współpracy w zakresie 
realizacji pilotażu 

Ministerstwo 
Monitorowanie 

Koncepcje systemowe 
standaryzacja 

Marszałek  
(Wojewódzki Urząd Pracy) 

Realizator pilotażu - Lider partnerstwa dla pracy  

PUP 
 
 

Rekrutacja 
uczestników 

pilotażu 

Dostawca 
usług 

 
Usługi 

aktywiza-
cyjne 

Partnerzy 
 
 

Wsparcie 
procesu 

aktywizacji 

Wymiana doświadczeń i informacji  

Źródło: Opracowanie „Partnerstwo dla pracy. Projekt pilotażowy” Warszawa 2012, MPiPS, s. 20.

Założono, że w projekcie przetestowany zostanie polski model zlecania i kontrak-
towania usług aktywizacyjnych (rozumianych jako kompleks działań lokujących bez-
robotnych na rynku pracy), a na podstawie uzyskanych rezultatów dokonana zostanie 
ocena funkcjonalności i efektywności weryfikowanych rozwiązań, a w szczególności 
wypracowane zostaną zasady szczegółowe oraz rozwiązania konieczne dla systemowe-
go wdrożenia tego rozwiązania na polskim rynku pracy19. 

Projekt zrealizowany został w okresie od lutego 2013 roku do lipca 2014 roku 
na terenie województw: mazowieckiego, dolnośląskiego i podkarpackiego. W każdym 
z trzech województw przeprowadzono odrębne postępowania na wykonawcę zamówie-
nia publicznego (AZ), którego przedmiotem było świadczenie usług aktywizacyjnych, 
mających na celu doprowadzenie osób bezrobotnych do zatrudnienia. 

19  Partnerstwo dla pracy. Projekt pilotażowy Warszawa 2012, MPiPS, s. 7.
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W każdym z województw, model zakładał aktywizację 984 osób bezrobotnych 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Wykonawca (dostawca 
usług) miał do zrealizowania cztery etapy: diagnozę, działania aktywizacyjne, dopro-
wadzenie i utrzymania w zatrudnieniu zadeklarowanej liczny uczestników projektu. 
Wynagrodzenie dostawcy przewidywało stałe wynagrodzenie za etap diagnostyczny 
i aktywizacyjny, natomiast wynagrodzenie za zatrudnienie i utrzymanie w zatrudnieniu, 
przez co najmniej 3 miesiące dostawca mógł uzyskać premię. W przypadku nie wy-
wiązania się z zadeklarowanych wskaźników zatrudnienia i/lub utrzymania, dostawca 
usług zwracał środki oraz uiszczał karę. Wobec takich założeń, umowa o świadczenie 
usług aktywizacyjnych w tym projekcie była kontraktem rezultatu (płatność za efekt).

W chwili przygotowania niniejszej publikacji znane są rezultaty tych zamówień 
(patrz: wykres 2). 
Wykres 7 Rezultaty projektu „Partnerstwo dla pracy”
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10,0%

20,0%

30,0%

40,0%
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60,0%

70,0%

80,0%

45,9%

10,3%

71,9%

57,9%

24,0%

9,5%

skuteczność
zatrudnieniowej

utrzymania
w zatrudnieniu

dolnośląskie podkarpackie mazowieckie

wzkaźnik skuteczności zatrudnieniowej - 58,5%
  (minimalny zakład w pilotażu poziom 35%),
wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu - 14,25%
  (minimalny zakładany w pilotażu poziom 50%),
Uzyskane wartości wskaźników

Źródło: Wystąpienie dr hab. Jacka Męciny, Sekretarza Stanu w MPiPS pt. Rezultaty pilotażu a noweliza-
cja ustawy w zakresie zlecania działań aktywizacyjnych wygłoszone w dniu 24.09.2014 r. na konferencji 
podsumowującej rezultaty projektu pilotażowego „Partnerstwo dla Pracy” w Warszawie

Okazało się, że projekt nie spełnił wszystkich pokładanych w nim nadziei. Co 
prawda, efektem projektu „Partnerstwo dla pracy” było uzyskanie zakładanych rezul-
tatów skuteczności zatrudnieniowej na zadeklarowanym przez dostawców usług po-
ziomie, ale nie uzyskano zakładanych rezultatów utrzymania w zatrudnieniu, przez co 
najmniej 3 miesiące. Okazało się bowiem, że – podobnie do doświadczeń z realizacji 
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projektu „Nowe Horyzonty” – o ile nie było problemem pozyskanie ofert pracy, o tyle 
problematyczna była praca z osobami bezrobotnymi, które nie były zainteresowane fak-
tyczną zmianą swojej sytuacji zawodowej i/lub życiowej.20

Realizacja projektu „Partnerstwo dla pracy” pozwala jednak na dokonanie wstęp-
nych ocen i wyprowadzenie pewnych refleksji nad modelem zlecania przez PSZ usług 
aktywizacyjnych prywatnym agencjom zatrudnienia. 

Wnioski płynące z doświadczeń projektu „Partnerstwo dla pracy” miały stać się 
podstawą do wdrożenia rozwiązań systemowych. Jednakże, w dniu 27 maja 2014 roku 
(a więc jeszcze przed zakończeniem realizacji projektu i przed zakończeniem jego ewa-
luacji) ukazała się nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pra-
cy, wprowadzająca m.in. zasady kontraktowania usług aktywizacyjnych (art. 66 d-j)21. 
Nowelizacja ta częściowo przewiduje podobne rozwiązania do tych, które były testo-
wane w ramach projektu „Partnerstwo dla pracy” (patrz: Rozdział 13c. Zlecanie działań 
aktywizacyjnych). W większej części jednak są one inne niż testowane w projekcie. To, 
czy wprowadzone rozwiązania ustawowe są korzystne rozstrzygnie się po zakończeniu 
realizacji zamówień publicznych na świadczenie usług aktywizacyjnych w każdym z 16 
województw (tj. najszybciej pod koniec 2016 roku)22.

Tabela 3. Ocena modelu zlecania usług aktywizacyjnych testowanych w ramach projektu 
„Partnerstwo dla pracy” (analiza SWOT)

Mocne strony Słabe strony

1. Zwiększenie dostępu do usług rynku pracy.
2. Uzależnienie wynagrodzenia od 

efektywności działań.
3. Zwiększenie oferty wsparcia dla osób 

bezrobotnych.
4. Odciążenie PUP od działań 

aktywizacyjnych i administracyjnych.
5. Realizacja działań aktywizacyjnych przez 

inny niż PUP podmiot destygmatyzuje 
osoby bezrobotne.

6. Wysoka skuteczność zatrudnieniowa 
Dostawcy usług.

1. Uwarunkowania formalno-prawne 
istotnie ograniczające swobodę działań 
AZ.

2. Zlecanie usług w ramach ustawy 
prawo zamówień publicznych 
w trybie przetargu nieograniczonego 
„wymusza” osiągnięcie rezultatów, 
czasem kosztem jakości działań.

3. Problemy związane z koniecznością 
respektowania ustawy o ochronie 
danych osobowych (brak możliwości 
wymiany informacji na temat 
uczestników).

4. Niekorzystny dla AZ model finansowy 
(zwłaszcza system kar i regresów).

20 Miedzik, M., Pichla, J. (2014). Raport podsumowujący realizację usług aktywizacyjnych w ramach pilotażowego 
projektu „Partnerstwo dla pracy” realizowanego na terenie województwa mazowieckiego. Warszawa: WYG Inter-
national Sp. z o.o. Uzyskane: http://wup.mazowsze.pl/new/images/warszawa/WRPRP/Pilotaz/Raport%20koncowy_
PdP_Mazowsze_last_do%20publikacji.pdf Dostęp: 09.11.2014

21  Dz. U. z 2014 r, poz. 598.  
22  Do końca 2014 roku ogłoszone zostaną przetargi na wybór wykonawców usług aktywizacyjnych we wszystkich 16 

województwach. Zamówienia mają zostać zrealizowane w okresie od 2015 do 2016 roku.
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1. Zwiększenie dostępu do usług rynku pracy.
2. Uzależnienie wynagrodzenia od 

efektywności działań.
3. Zwiększenie oferty wsparcia dla osób 

bezrobotnych.
4. Odciążenie PUP od działań 

aktywizacyjnych i administracyjnych.
5. Realizacja działań aktywizacyjnych przez 

inny niż PUP podmiot destygmatyzuje 
osoby bezrobotne.

6. Wysoka skuteczność zatrudnieniowa 
Dostawcy usług.

5. Brak konsekwencji w podejściu do 
realizacji, wynikający z potrzeby 
respektowania ustawy prawo zamówień 
publicznych, ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy oraz ustawy o ochronie danych 
osobowych (nadmierny formalizm,  
niejasności definicyjne itp.).

6. Brak wiedzy dostawcy usług 
o uczestnikach przed rozpoczęciem 
realizacji usług.

7. Zbyt krótki czas realizacji zamówienia.

Szanse Zagrożenia

1. Zaangażowanie szerokiego grona 
partnerów w działania na rzecz aktywizacji 
osób bezrobotnych znajdujących się 
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy.

2. Przetestowanie modelu kontraktowania 
usług aktywizacyjnych.

3. Wypracowanie sposobów współpracy 
pomiędzy PSZ a AZ.

4. Wzrost skuteczności działań 
aktywizacyjnych w wyniku współdziałania 
podmiotów uczestniczących 
w partnerstwie.

1. Brak współdziałania PUP z podmiotem 
niepublicznym w wyniku traktowania 
go jako konkurencji.

2. Ryzyko powierzenia realizacji usług 
aktywizacyjnych „klasycznym” 
agencjom pośrednictwa, które nie mają 
doświadczenia w pracy z osobami 
bezrobotnymi z grup szczególnego 
ryzyka.

3. Wysokie ryzyko finansowe dla 
podmiotów komercyjnych.

4. Brak zainteresowania realizacją usług 
aktywizacyjnych przez małe lokalne/
regionalne agencje.

Źródło: Miedzik, M., Pichla, J. (2014). Raport podsumowujący realizację usług aktywizacyjnych w ra-
mach pilotażowego projektu „Partnerstwo dla pracy” realizowanego na terenie województwa mazowiec-
kiego. Warszawa: WYG International Sp. z o.o.

4. Podsumowanie

Pierwsze doświadczenia polskich PSZ w zakresie zlecania usług aktywizacyjnych 
podmiotom komercyjnym (AZ), pozwalają sformułować pewne wnioski. Ważniejsze 
z nich przedstawiono poniżej.

1. Wdrażając zewnętrzne kontraktowanie w obszarze usług zatrudnieniowych 
i reintegracyjnych należy pamiętać, że rynek tychże usług nie jest rynkiem 
klasycznym lecz quasi-rynkiem. „Kupujący” usługi aktywizujące (w Polsce – 
Urzędy Marszałkowskie) nie są ich konsumentami (są nimi osoby bezrobotne), 
a konsumenci nie mają możliwości swobodnego wyboru usług oferowanych 
przez rynek. Korzystają z oferty usługodawcy, wybranego przez „Kupującego”. 
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Doświadczenia zagraniczne i krajowe pokazują, że budowa quasi-rynków jest 
procesem złożonym. Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej ja-
kości i dostępności usług quasi-rynki wymagają znacznego „kształtowania ryn-
ku” przez władze publiczne. Rozsądna interwencja rządu nie jest jednak sprawą 
prostą. Zbyt duża ilość administracyjnych regulacji oraz zbyt częste ich zmiany 
mogą zniechęcać potencjalnych wykonawców do udziału w przetargach lub 
też do żądania przez AZ wyższych marż, co będzie się przekładać na zwięk-
szenie obciążeń budżetowych systemu. Z pewnością dla zapewnienia wysokiej 
efektywności quasi-rynków potrzebni są nie tylko kompetentni wykonawcy, ale 
i „kupujący”, którzy posiadają wysokie zdolności i kwalifikacje do zarządzania 
kontraktem. Należy uwzględnić komplementarne elementy zarządzania bodź-
cami, informacjami, narzędziami monitoringu i kontroli, tak by zneutralizować 
uboczne efekty zlecania typu „creaming” czy „parkowanie”.

2. Zasadnym jest, aby udział w programie reintegracyjnym był dobrowolny dla 
„konsumenta”, tak, aby uczestniczyły w nim osoby, które tego faktycznie chcą 
i które są zainteresowane znalezieniem pracy, i które mają realne szanse na za-
trudnienie w okresie realizacji kontraktu. Nie ma uzasadnienia ani ekonomicz-
nego, ani merytorycznego kierowania do udziału w programie aktywizacyjnym 
osób, które nie są gotowe do relatywnie szybkiego wejścia na rynek pracy (np. 
osoby uzależnione). Takie osoby w pierwszej kolejności powinny być objęte 
wsparciem z zakresu reintegracji społecznej, korzystając np. z terapii dla uza-
leżnionych i/lub uczestniczyć w Programie Aktywizacja i Integracja. W zakre-
sie naboru do programu można skorzystać np. z rozwiązania zastosowanego 
w projekcie „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób 
bezrobotnych”, gdzie w pierwszej kolejności dokonano losowania 3000 osób 
(300% pożądanej wielkości grupy) spośród ogółu bezrobotnych spełniających 
kryteria udziału, a następnie zorganizowano spotkania informacyjne z udziałem 
wykonawcy i urzędów pracy, podczas którego przedstawiono ofertę progra-
mu. Osoby bezrobotne przybyłe na spotkania pytano, czy są zainteresowane 
udziałem, a w kolejnym kroku wylosowano 1000 uczestników projektu spośród 
osób wyrażających chęć udziału. Zaletą losowego doboru osób bezrobotnych 
do udziału w programie wsparcia jest także to, że eliminujemy w ten sposób 
zagrożenie celowego kierowania przez urzędy pracy do programów osób bez-
robotnych najtrudniejszych do aktywizacji.

3. W procesie kontraktowania bardzo ważna jest minimalizacja tzw. asymetrii in-
formacyjnej pomiędzy zamawiającym usługę a wykonawcą. Na etapie ubiega-
nia się o zamówienie, potencjalni wykonawcy powinni w miarę możliwości jak 
najwięcej wiedzieć o bezrobotnych, którzy będą aktywizowani. Informacje te 
są niezbędne dla odpowiedniego zaprojektowania zakresu działań i wyceny ich 
kosztów. Obecnie informacja dostarczana przez „kupujących” usługę ogranicza 
się do podania liczby bezrobotnych należących do II lub III profilu23, co jest 

23  Patrz: art. 33 ust. 2 b i 2 c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2014 r, poz. 598).
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dalece niewystarczające. Możliwie dokładna informacja o uczestnikach progra-
mów aktywizacyjnych jest niezbędna potencjalnemu wykonawcy także i z tego 
powodu, aby mógł on realnie ocenić ryzyko ewentualnego kontraktu i podjąć 
decyzję, czy jest gotowy takie ryzyko podjąć.

4. Wydaje się, że model finansowania zlecanych usług aktywizacyjnych, zapro-
ponowany w projekcie „Partnerstwo dla pracy” oraz – bardziej restrykcyjnie 
– w obowiązującej aktualnie ustawie jest jednostronnie korzystny dla zama-
wiającego. Co prawda, wysokość wynagrodzenia dla wykonawcy jest słusznie 
uzależniona od efektów jego pracy, jednak wszystkie ryzyka finansowe prze-
niesiono na wykonawcę. O ile zatem, sposób wynagrodzenia dostawcy usług 
oraz transzowania środków finansowych można uznać za racjonalny, o tyle nie 
jest on atrakcyjny dla dostawcy usług. Obecny system wiąże się dla wykonaw-
cy z bardzo wysokim ryzykiem biznesowym, co z pewnością może zniechęcać 
AZ do realizacji takich zamówień (w szczególności dotyczy to niedużych, lo-
kalnych podmiotów).

5. Na etapie realizacji kontraktu, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego sys-
temu monitoringu usług i ewaluacji działalności i rezultatów wykonawców, ce-
lem zapewnienia przez nich odpowiedniej jakości usług, a także minimalizacji 
efektów „spijania śmietanki” i „parkowania”. Z drugiej strony, pamiętać nale-
ży, aby system monitoringowo-kontrolny był możliwie jak najmniej uciążliwy 
dla wykonawców, tak aby mogli skoncentrować się przede wszystkim na dzia-
łaniach merytorycznych, a nie na obowiązkach sprawozdawczych.

6. Wymagane od wykonawców minimalne wartości wskaźników zatrudnienia 
oraz utrzymania zatrudnienia nie powinny być odgórnie rekomendowane czy 
też narzucane przez instytucje centralne/regionalne. Powinny one wynikać 
z jednej strony z charakterystyki i poziomu zatrudnialności osób, które są kie-
rowane do udziału w usłudze; a z drugiej strony powinny być skorelowane 
z sytuacją na lokalnym rynku pracy. Punktem odniesienia mogłyby być np. 
wskaźniki osiągane przez powiatowe urzędy pracy świadczące usługi na rzecz 
analogicznych/porównywalnych grup klientów. Chcąc zapewnić efekt wartości 
dodanej zewnętrznej kontraktacji, można przyjąć zasadę, że minimalne warto-
ści wskaźników wymagane od wykonawców są nieco wyższe od tych, które 
osiągają urzędy pracy, na terenie których ma być świadczona usługa.

7. Dążąc do optymalizacji systemu kontraktowania należy uwzględniać nie tylko 
kwestię zapewnienia warunków sprzyjających poprawie efektywności koszto-
wej czy zatrudnieniowej kontraktów. Powinno się również systematycznie ana-
lizować, wyceniać i minimalizować koszty transakcyjne systemu, które mogą 
być znaczące (są to nie tylko koszty ustanowienia nowego porządku instytucjo-
nalnego, ale także różnorodne koszty zarządzania kontraktami, w szczególno-
ści koszty przygotowania dokumentów przetargowych, koszty zbierania i oce-
ny ofert, kosztów podpisywania, negocjacji i renegocjacji kontraktów, kosztów 
bieżących konsultacji związanych z niejasnymi zapisami kontraktowymi, kosz-
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tów kontroli i audytu wykonawców, kosztów sporów prawnych itp.)
8. Do sprawnej realizacji kontraktu konieczny jest minimalny poziom zaufania 

pomiędzy przedstawicielami zamawiającego i urzędów pracy oraz pracowni-
kami wykonawcy. Ewentualne uprzedzenia ze strony pracowników urzędów 
pracy wobec AZ (postrzeganych często jako podmioty, dla których najważniej-
szy jest interes ekonomiczny) i – z drugiej strony – stereotypowe postrzeganie 
urzędów pracy przez AZ (jako instytucji mało efektywnych) powinny ustępo-
wać miejsca koncentracji na wspólnym celu, jakim jest skuteczna integracja 
zawodowa osób skierowanych do usługi.

9. Wprowadzenie systemu kontraktowania usług zatrudnieniowych nie powinno 
być celem samym w sobie. Ma ono o sens o tyle, o ile prowadzi do lepszego 
osiągania celów polityki rynku pracy. Ważny jest zatem systematyczny pomiar 
efektywności i skuteczności działań wykonawców tychże usług, na tle wyników 
jakie w reintegracji zawodowej podobnych grup docelowych uzyskują urzędy 
pracy, np. w ramach cyklicznego benchmarkingu. Kontraktowanie zadań na ze-
wnątrz ma bowiem sens wtedy, kiedy AZ będą osiągać lepsze wyniki niż PSZ.

10. Wreszcie, należy rozstrzygnąć, co jest przedmiotem zamówienia: usługa akty-
wizacji zawodowej czy usługa aktywizacji zawodowo-społecznej? Jeśli przy-
jąć, że usługa aktywizacji ma dotyczyć tylko zatrudnienia określonej liczby 
osób bezrobotnych, to nie powinno zobowiązywać się wykonawcy do prac 
nad aktywizacją społeczną. W takim przypadku, wykonawca powinien otrzy-
mać ustalone wynagrodzenie za trwałe zatrudnienie osoby bezrobotnej według 
ustalonej stawki jednostkowej, nie rozliczając go za działania realizowane na 
rzecz osób, które z różnych – często obiektywnie zasadnych – powodów nie są 
faktycznie zainteresowane ulokowaniem na rynku pracy (np. osoby żyjące ze 
świadczeń pomocy społecznej). Natomiast, jeśli przyjąć, że usługi mają mieć 
także charakter aktywizacji społecznej, to działania te powinny być inaczej 
wycenione i rozliczane, tzn. za efekt zatrudnieniowy powinno być wypłacona 
premia, podczas gdy za działania związane z integracją społeczną – ustalone 
wynagrodzenie za pakiet usług. 
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ROZDZIAŁ 5

ŁUKASZ ARENDT, IWONA KUKULAK-DOLATA
UNIWERSYTET ŁÓDZKI

Profilowanie pomocy dla bezrobotnego jako element  
racjonalnego wydatkowania środków przeznaczonych  

na aktywną politykę rynku pracy

1. Wprowadzenie

W celu ograniczenia bezrobocia państwo może sięgać po instrumenty polityki 
gospodarczej, takie jak polityka budżetowa, pieniężna, współpracy gospodarczej z za-
granicą. Sposób ich zastosowania determinowany jest przyjętą doktryną ekonomiczną, 
która jest podstawą realizowanej polityki – w rezultacie, może ona polegać na wy-
korzystaniu przez państwo instrumentów, które będą stymulować globalny popyt na 
towary i usługi lub będą tworzyć przedsiębiorstwom korzystniejsze warunki dla roz-
wijania działalności gospodarczej. Skuteczność polityki makroekonomicznej, zdaniem 
wielu ekonomistów, jest niewielka w zakresie ograniczania bezrobocia – stąd potrze-
ba bezpośredniej interwencji państwa przywracanie równowagi na rynku. Chodzi tu 
o prowadzenie typowej polityki rynku pracy polegającej na rozwiązywaniu problemów 
strukturalnych rynku pracy i na poprawie skuteczności jego funkcjonowania1. Polityka 
ta, realizowana za pomocą narzędzi mikroekonomicznych, nie tworzy nowych miejsc 
pracy o konkurencyjnym i długotrwałym charakterze. Opiera się ona na aktywnych 
programach zatrudnienia ukierunkowanych na przygotowanie bezrobotnych do wejścia 
na rynek pracy. W tym celu powinna spełniać określone funkcje:

•• aktywizacji zawodowej bezrobotnych, 
•• zmniejszenia niedopasowań strukturalnych na rynku pracy, 
•• podniesienia produkcyjności siły roboczej, 
•• oddziaływania na wielkość zatrudnienia i bezrobocia, 
•• weryfikacji gotowości do pracy bezrobotnych2.
Do realizacji wymienionych funkcji polityki rynku pracy niezbędne są instrumen-

ty, które na ogół dzielone są na aktywne i pasywne. 

1 Z. Wiśniewski, Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec, Toruń, 1994, s. 29-36.
2 E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002, s. 301.
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W statystyce Eurostatu i OECD uporządkowano je w dziewięciu następujących 
grupach:

1. publiczne służby zatrudnienia (pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe 
wraz z kosztami administracji),

2. szkolenia zawodowe,
3. rotacja pracy i podział pracy,
4. zachęty zatrudnieniowe (programy umożliwiające zatrudnienie osób bezrobot-

nych lub utrzymanie miejsca pracy, które bez wsparcia byłoby zlikwidowane),
5. wspieranie zatrudnienia bezrobotnych i rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
6. bezpośrednie tworzenie miejsc pracy,
7. wspieranie podejmowania działalności gospodarczej,
8. zasiłki i odprawy dla bezrobotnych,
9. wcześniejsze emerytury.

Instrumenty zawarte w grupach 1–7 zalicza się do aktywnych, a w grupach 8–9 do 
pasywnych. Instrumenty aktywne są podstawą realizacji aktywnej polityki rynku pracy. 
Można je pozycjonować jeszcze w inny sposób, uwzględniając ich relacje z popytową 
lub podażową stroną rynku pracy. Na tej podstawie możemy wskazać instrumenty zo-
rientowane na podaż takie jak: szkolenia, doradztwo zawodowe i częściowo pośrednic-
two pracy. Do instrumentów zorientowanych popytowo należy zaliczyć wszystkie te, 
które będą oddziaływać nie wielkość popytu, czyli związane z subsydiowaniem zatrud-
nienia. Chodzi tu o instrumenty, które można wykorzystać w celu utrzymania lub two-
rzenia nowych miejsc pracy dla bezrobotnych. Przedstawiony podział znajduje również 
odzwierciedlenie w polskiej polityce rynku pracy w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

W celu aktywizacji zawodowej bezrobotnych ustanowiono usługi i instrumenty 
polityki rynku pracy3. Warunkiem skuteczności aktywnej polityki rynku pracy jest wła-
ściwe wykorzystanie jej narzędzi. Chodzi o optymalne ich dopasowanie do potrzeb 
podmiotów rynku pracy. Instrumenty powinny być przede wszystkim kierowane do 
grup problemowych na rynku pracy. W Polsce grupy te zostały zdefiniowane w ustawie 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zalicza się do nich wiele kategorii 
osób tj.: bezrobotnych do 30. roku życia (przed majem 2014 r. były to osoby do 25. 
roku życia), długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych powyżej 50. roku życia i osoby 
niepełnosprawne, bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6. roku 
życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia, bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej4. Niestety praktyka pokazuje, że in-
strumenty jakimi wpierane są osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy są 
mało efektywne. Niesatysfakcjonujący odsetek bezrobotnych podejmuje zatrudnienie 

3 Do podażowo zorientowanych instrumentów zalicza się szkolenia, staże i przygotowanie zawodowe dorosłych 
w miejscu pracy, natomiast do instrumentów zorientowanych popytowo należą: prace interwencyjne, roboty publicz-
ne, prace społecznie użyteczne oraz środki na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych i na wyposaże-
nie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

4 Powyższy podział obowiązuje od 2014 r. i jest on regulowany artykułem 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
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po zakończonym uczestnictwie w aktywnych programach rynku pracy5. Jest to w du-
żym stopniu spowodowane znacznym zróżnicowaniem bezrobocia między poszczegól-
nymi grupami społecznymi i w układzie przestrzennym, co jest istotne z perspektywy 
prowadzonej polityki rynku pracy. Dlatego tak ważne jest dostosowanie instrumentów 
do specyfiki lokalnego rynku pracy, do zmian w popycie na pracę. Innymi słowy chodzi 
o sprofilowanie pomocy i nakierowanie jej na osoby, które rzeczywiście jej potrze-
bują. W przeciwnym razie pojawi się niebezpieczeństwo nieracjonalnego gospodaro-
wania środkami publicznymi6, które będą wykorzystane na wspieranie osób, których 
szanse na znalezienie pracy są dość duże, a w zbyt małym stopniu będą kierowane 
do osób nieradzących sobie z funkcjonowaniem na rynku pracy, zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym. Dlatego system publicznych służb zatrudnienia powinien być 
wzmocniony dodatkowymi instrumentami, które przyczynią się do trafnego kierowania 
usług i instrumentów rynku pracy. Takie podejście powinno prowadzić do eliminowa-
nia efektów ubocznych polityki rynku pracy takich jak np. efekt spijania śmietanki, 
kwaszenia. Rozwiązaniem może być wyposażenie urzędów pracy w nowe narzędzie, 
jakim jest profilowanie. Na zasadność jego wdrożenia wskazują doświadczenia wielu 
krajów7, w których profilowanie jest kluczem do umożliwienia służbom zatrudnienia 
efektywnego działania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych. W Polsce profilowanie 
zostało wprowadzone do zakresu działalności publicznych służb zatrudnienia w maju 
2014 roku na mocy nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy8.

2. Istota profilowania

Profilowanie jest narzędziem wspierającym decyzje pracowników publicznych 
służb zatrudnienia w aktywizacji zawodowej bezrobotnych. W praktyce może ono być 
wykorzystane w różny sposób. Począwszy od rozwiązań systemowych, zakładających 
profilowanie wszystkich osób bezrobotnych i przypisywanie ich do niewielkiej liczby 
profili, aż do działań na poziomie wybranych grup czy uczestników rynku pracy9. 

W literaturze można spotkać wiele definicji opisywanego narzędzia. Dla H. Ru-
dopha profilowanie (profiling) to instrument, który definiuje, jako formalny algorytm 
postępowania umożliwiający podjęcie decyzji o tym, komu, kiedy i w jaki sposób po-

5 Por. Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz 
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowe; opracowania za lata 2009-2013, 
które są dostępne na stronie http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/
efektywnosc-podstawowych-form-promocji-zatrudnienia-i-aktywizacji-zawodowej-w-latach-2007-2009/

6 Por. m.in. J. Męcina, Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracy, Warszawa 2013, s. 170.
7 Raport KPMG, Nowe podejście do aktywizacji osób bezrobotnych. Doświadczenia polskie i międzynarodowe. KPMG, 

2013.
8 Ustawa. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 

marca 2014 r (Dz.U.2014.598).
9 Raport KPMG, Nowe podejście do aktywizacji osób bezrobotnych. Doświadczenia polskie i międzynarodowe. KPMG, 

2013 r. https://www.kpmg.com/[ dostęp:18.09.2014].
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winna być udzielona pomoc, aby poprawić jego sytuację na rynku pracy10. W dokumen-
tach OECD znajdujemy zbliżoną definicję do powyższej11. Profilowanie interpretuje 
się, jako procedurę, której wynik, uzyskany na podstawie różnorodnych informacji jest 
podstawą skierowania bezrobotnego do uczestnictwa w programach zatrudnieniowych. 
Przedstawione interpretacje profilowania wyznaczają pewne funkcje dla tego narzędzia, 
zdefiniowane przez Komisję Europejską w następujący sposób:

•• narzędzie ułatwiające dobór odpowiednich form pomocy dla osoby bezrobotnej,
•• narzędzie diagnozujące możliwości oraz silne i słabe strony osoby bezrobotnej,
•• narzędzie zapewniające optymalną alokację środków przeznaczonych na ogra-

niczanie skali bezrobocia12. 

Z przeglądu definicji profilowania można wywnioskować, iż narzędzie to umoż-
liwia nie tylko grupowanie klientów w określone segmenty, ale powinno pozwolić na 
zidentyfikowanie osób należących do grup problemowych. Należy je zatem traktować 
jako narzędzie wczesnej identyfikacji13. 

W praktyce profilowanie najczęściej wykorzystywane jest do diagnozowania osób 
zagrożonych bezrobociem długookresowym. W tym przypadku profilowanie, jako na-
rzędzie wczesnej identyfikacji i wczesnej interwencji powinno pozwolić minimalizo-
wać koszty związane z integrowaniem osób bezrobotnych z rynkiem pracy. Oznacza to, 
że osoby zagrożone bezrobociem długookresowym są szybko identyfikowane i otrzy-
mują w stosunkowo krótkim czasie odpowiednią pomoc w powrocie na rynek pracy, 
co w konsekwencji powinno zapobiec obniżeniu ich szans na ponowne zatrudnienie14. 
Eliminowane również zostaje niebezpieczeństwo pominięcia wsparciem, usługami 
i instrumentami rynku pracy tych osób, dla których ryzyko pozostawania w zasobie 
bezrobotnych jest duże, a więc i zmniejsza się ryzyko rozszerzenia zjawiska wyklucze-
nia społecznego. W tym przypadku wczesna identyfikacja i wczesna interwencja mogą 
zapobiec deprecjacji kapitału ludzkiego osób przebywających w zasobie bezrobocia, 
co w dłuższej perspektywie będzie oznaczać poniesienie mniejszych kosztów zwią-
zanych z wykreowaniem takiej wiedzy i umiejętności, które będą zgodne z oczekiwa-
niem potencjalnych pracodawców. Inwestycje tego typu są najczęściej finansowane ze 
środków publicznych, rzadziej z prywatnych, w tym gospodarstw domowych dotknię-
tych bezrobociem. Oszczędności związane z gospodarowaniem finansami publicznymi 
mogą również wynikać z faktu identyfikowania za pomocą profilowania tych kategorii 
bezrobotnych, dla których dezaktywizacja ma charakter przejściowy, są oni bowiem 
właścicielami takiej jakości kapitału ludzkiego, który umożliwi im ponowną integrację 
10 H. Rudolph, Profiling as an Instrument for Early Identyfication of People at Risk of Long – Term Unemployment, w: 

Employability: From Theory to Practice, red. P. Weinert, M. Baukens, P. Bollerot, M. Pineschi – Gapenne, U. Walwei, 
Library of Congress, USA 2001, s. 26 - podano za: M. Wojdyło-Preisner, Profilowanie bezrobotnych jako metoda 
przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu, Toruń 2009, s. 56. 

11 OECD, Early Identification of Jobseekers at Risk of Long-term Unemployment. The Role of Profiling, Paris 1998.
12 EU-Profiling Seminar, Development of Profiling Instruments as Tools within the Preventive Approach to LTU, Nurn-

berg, Germany, January 12-14.2005 - podano za: M. Wojdyło-Preisner, Profilowanie…, op. cit.
13 N. Meager, C.Evans, Evaluation of Active Labour Market Measures for Long-term Unemployment. International 

Labour Organization, Geneva, Employment and Training Papers 16 1998. 
14 C. Hasluck, P. Elias, A. E. Green, J. Pitcher, Identifying People at Risk of Long-Term Unemployment. A literature 

review, Warwick 1997.
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z rynkiem pracy w stosunkowo krótkim czasie. W takiej sytuacji nie ma potrzeby kiero-
wania ich do uczestnictwa w kosztownych programach rynku pracy. Skutkować to po-
winno wyeliminowaniem kapitałochłonnych form wsparcia dla osób, które potrzebują 
tylko podstawowej pomocy z zakresu pośrednictwa pracy czy doradztwa zawodowego. 
Profilowanie w tym przypadku może ograniczyć występujący często w praktyce efekt 
spijania śmietanki15, co jeszcze bardziej uzasadnia upowszechnianie profilowania. 

Powyższe rozważania podkreślają zasadność implementacji analizowanego narzę-
dzia w działalności instytucji zajmujących się obsługą bezrobotnych. Powstaje jednak 
pytanie, w jakim momencie profilowanie powinno być zastosowane? W literaturze po-
jawiają się różne opinie na ten temat. Podkreśla się w nich, że czas przeprowadzenia 
profilowania determinowany jest różnymi czynnikami takimi jak: procedury identyfi-
kacji i ich koszt, możliwości finansowania aktywnych programów rynku pracy, alter-
natywny koszt w postaci zasiłków dla bezrobotnych16. Działania takie nie mogą być 
podjęte zbyt późno, ale i nie powinny być podejmowane zbyt wcześnie. W pierwszym 
przypadku może nastąpić sygnalizowana już wcześniej deprecjacja kapitału ludzkie-
go, rosnące koszty wynikające z jednej strony z uruchomienia transferów socjalnych 
a z drugiej koszty w postaci strat wpływów do budżetu podatków od osób, które nie 
pracują a mają status bezrobotnego. Natomiast zbyt wczesne przeprowadzenie profi-
lowania może sprzyjać pojawieniu się efektu jałowego biegu, jako ubocznego skutku 
programów, w których uczestniczą bezrobotni17. Dlatego ważne jest ustalenie takiego 
momentu profilowania, który umożliwi bezrobotnemu oswojenie się z nową sytuacją 
i pozwoli mu rozpoznać rynek pracy. 

Praktyka pokazuje, że w wielu krajach czas, w którym odbywa się profilowanie 
bezrobotnych po ich rejestracji w urzędzie pracy jest zróżnicowany. I tak w Stanach 
Zjednoczonych, Finlandii i Wielkiej Brytanii proces ten ma miejsce zaraz po zakwalifi-
kowaniu danej osoby/klienta do zasobu bezrobotnych. W tych przypadkach rozpoczęcie 
natychmiastowej procedury identyfikacji klientów wynika z niskich jej kosztów. Nato-
miast w Niemczech Austrii, czy Szwecji okres ten jest wydłużony do trzech miesięcy. 

3. Metody Profilowania

W procedurach profilowania można wykorzystać kilka metod. Wskazuje się na 
trzy, które mogą być użyteczne do oceny ryzyka bezrobocia długookresowego:

1. ocena ryzyka przez pracownika PSZ (Assessment by counsellor),
2. selekcja grupowa (group screening),
3. model ekonometryczny.

15 Efekt spijania śmietanki (creaming) - występuje wówczas gdy aktywne programy kierowane są do osób mających 
większe szanse na uzyskanie pracy ze względu na ich cechy. Dotyczy to na ogół osób młodszych, lepiej wykształco-
nych i bardziej zmotywowanych do podjęcia zatrudnienia: powoduje to, że uzyskane po programie efekty są łatwo 
osiągalne i z reguły wyższe niż przeciętne oczekiwania dla całej populacji bezrobotnych.

16 M. Wojdyło–Preisner, Profilowanie…op. cit., s. 57.
17 Efekt jałowego biegu (deadweight loss) powstaje wówczas, kiedy uczestnictwo bezrobotnego w aktywnych progra-

mach rynku pracy daje efekt zerowy. Oznacza to, że sytuacja bezrobotnego byłaby taka sama gdyby nie brał udział 
w danym programie aktywizacji zawodowej np. osoba po odbytym stażu podjęła pracę u innego pracodawcy, lecz 
ona również uzyskałaby zatrudnienie jeśliby nie skończyła wcześniej stażu - por. M. Kabaj, Strategie i programy 
przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa 2004, s. 265. 
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Ocena ryzyka przez pracownika – PSZ (Assessment by counsellor). Podstawowym 
narzędziem wykorzystywanym w tej metodzie jest wywiad. Pracownik urzędu pracy 
może przeprowadzić jeden lub kilka wywiadów z klientem, który ma status osoby bez-
robotnej. Na podstawie rozmowy zostaje oszacowane ryzyko długookresowego pozo-
stawania bez pracy. Do tego celu zostają wykorzystane pozyskane z wywiadu dane 
jakościowe na temat motywacji bezrobotnego, umiejętności poszukiwania pracy czy ro-
zumienia własnej sytuacji. Drugą grupą danych uzyskanych podczas rozmowy z klien-
tem są tzw. informacje ilościowe jak np. wiek, płeć, poprzedni czas poszukiwania pracy. 

Zastosowana procedura profilowania może mieć charakter niesformalizowany lub 
sformalizowany. W pierwszym przypadku opierać się będzie na ocenie i doświadcze-
niu pracownika urzędu. Natomiast w drugim może on korzystać z opracowanych wy-
tycznych, list kontrolnych, przygotowanych kwestionariuszy wywiadu, czy z różnego 
rodzaju poradników18. 

Opisana metoda ma wady i zalety. Do zalet należy zaliczyć duże zaangażowa-
nie pracownika urzędu i możliwość indywidualnego podejścia do klienta. Rozmowa 
pozwala na zdiagnozowanie czynników determinujących sytuację konkretnego klien-
ta, które mogą przesądzać o czasie pozostawania w zasobie bezrobotnych. Umożliwia 
to zdefiniowanie potrzeb klienta i dostosowanie do nich odpowiednich form wspar-
cia w postaci instrumentów i usług rynku pracy. Indywidualizacja działań w ramach 
obsługi kreuje określone koszty – to one stanowią słabą stronę tej metody. Rozmowa 
z bezrobotnym pochłania dużą ilość czasu pracownika urzędu a czasami nie kończy się 
na jednym wywiadzie tylko spotkań jest więcej. Istnieje również niebezpieczeństwo, iż 
w przypadku, kiedy wywiad ma charakter niesformalizowany wynik rozmowy, czyli 
oszacowanie stopnia ryzyka będzie obciążone błędem, który może wynikać z subiek-
tywnej oceny osoby przeprowadzającej rozmowę/ wywiady.

Selekcja grupowa (group screening), to kolejna metoda profilowania. W metodzie 
tej ryzyko popadnięcia w długotrwałe bezrobocie determinowane jest przez przyna-
leżność bezrobotnego do zdefiniowanych określonych grup celowych. Grupy te dia-
gnozowane są na podstawie analiz statystycznych krajowego lub regionalnych rynków 
pracy, a najczęściej zaliczane są do nich osoby starsze (np. 50+), cudzoziemcy, osoby 
niepełnosprawne, osoby o niskim poziomie wykształcenia. 

W zastosowanym algorytmie zaangażowanie pracownika urzędu pracy w oszaco-
wanie ryzyka jest niewielkie i ogranicza się do ustalenia podstawowych charakterystyk 
osoby bezrobotnej takich, jak: wiek, płeć, poziom wykształcenia, narodowość. Wyróż-
nione cechy społeczno-demograficzne przesądzać będą o przydzieleniu bezrobotnego 
do określonej grupy osób zagrożonych bezrobociem długookresowym19. Metody tej 
nie można w sposób jednoznaczny ocenić, bowiem raz wskazane zalety mogą w in-
nym kontekście być spostrzegane jako wady. Jak już wspomniano metoda ta nie wy-
maga zbyt dużego zaangażowania ze strony pracownika urzędu (postępuje on w sposób 
schematyczny) i opiera się na wynikach prostych analiz statystycznych, co sprawia, że 

18 M. Wojdyło–Preisner, Profilowanie…op. cit., s. 62; M. Wojdyło–Preisner, Narzędzie do profilowania osób wymaga-
jących szczególnego wsparcia, Toruń, 2013, s. 36-37.

19 Ibidem
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koszty jej zastosowania są niskie. Z drugiej jednak strony występujący tu automatyzm 
oszacowania ryzyka blokuje indywidualne podejście do klienta, które pozwoliłoby na 
zidentyfikowanie subiektywnych czynników wpływających na ryzyko długookreso-
wego bezrobocia. Ponadto przyporządkowanie klienta do określonych grup celowych 
dokonywane jest na podstawie danych historycznych, które nie zawsze muszą odzwier-
ciedlać aktualną sytuację występującą na lokalnych, regionalnych czy krajowym rynku 
pracy. 

Model ekonometryczny. Metoda ta polega na określeniu ryzyka długotrwałego 
pozostawania w zasobie bezrobotnych na podstawie modelu ekonometrycznego. Mo-
del taki jest budowany na podstawie wiedzy teoretycznej ekspertów, dotyczącej deter-
minant bezrobocia długookresowego i danych empirycznych (takich jak wiek, płeć, 
poziom wykształcenia, uprzedni czas trwania bezrobocia). Dane empiryczne mogą być 
wprowadzane do systemu informatycznego przez pracownika urzędu bądź procedura 
profilowania może być dokonana bezpośrednio przez osobę bezrobotną. W dalszej ko-
lejności ustalana jest progowa wartość wskaźnika ryzyka. Przekroczenie jej kwalifikuje 
daną osobę do grupy zagrożonych bezrobociem długookresowym. 

Na poziom wartości progowej mają wpływ również eksperci zajmujący się pro-
blemami rynku pracy, a więc nie wynika ona bezpośrednio z oszacowanego modelu20. 
Podstawowe zalety tej metody to niskie koszty i obiektywizm oceny. Natomiast do 
wad należy zaliczyć posługiwanie się danymi historycznymi. Ponadto przy oszacowa-
niu ryzyka nie są uwzględniane czynniki, które nie występują w modelu, ale w danym 
momencie mogą mieć istotne znaczenie dla określenia sytuacji bezrobotnego na rynku 
pracy. 

Każda z przedstawionych powyżej metod ma swoje wady i zalety. W celu ich 
eliminowania wskazuje się na możliwość łączenia tych metod w praktyce. I tak np. 
punktem wyjścia może być model ekonometryczny lub selekcja grupowa, co pozwoli 
zidentyfikować pewną grupę i osoby ją tworzące, a następnie poszczególne osoby będą 
ponownie poddanie ocenie ryzyka przez pracownika urzędu pracy. 

4. Profilowanie w Polsce

Profilowanie jako narzędzie pracy publicznych służb zatrudnienia zostało wpro-
wadzone do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w maju 2014 
roku21, a jego procedura jest zawarta w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego22. Wy-
korzystanie profilowania w praktyce ma zapewnić poprawę jakości usług świadczonych 
bezrobotnym i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. 

Profilowaniem są objęci wszyscy bezrobotni. Ustalenie profilu powinno nastąpić 
przez doradcę klienta niezwłocznie po rejestracji danej osoby jako bezrobotnej w urzę-
20 Ibidem., s. 37-38.
21 Ustawa o zmianie ustawy  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 

marca 2014 r. ( Dz. U. 2014.598). 
22 Dz.U. z dnia 14 maja 2014 r. poz. 631.
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dzie pracy. Jest to działanie o charakterze obligatoryjnym zarówno dla doradców jak 
i klientów. Osoba, która nie wyrazi zgody na poddanie się procedurze profilowania 
zostanie pozbawiona statusu bezrobotnego. Profilowanie jest w tym przypadku pierw-
szym etapem pracy z bezrobotnym a zarazem bardzo istotnym, bowiem jego efektem 
powinno być ustalenie katalogu usług i instrumentów jakie będą adresowane do bezro-
botnego w celu jego aktywizacji zawodowej. Ich dobór może natomiast determinować 
czas przebywania w zasobie bezrobotnych i poziom kosztów związanych z świadczenie 
pomocy. 

W tym celu usługi i instrumenty rynku pracy przyporządkowano do trzech nastę-
pujących profili:

•• profil pomocy I – obejmuje usługi pośrednictwa pracy, a także w uzasadnio-
nych przypadkach poradnictwo zawodowe lub inne formy pomocy, takie jak 
skierowanie na szkolenie, refundacja kosztów zakwaterowania lub przejazdu do 
miejsca np. odbywania stażu pracy,

•• profil pomocy II – obejmuje usługi i instrumenty rynku pracy przewidziane usta-
wą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem Programu 
Aktywizacja i Integracja,

•• profil pomocy III – obejmuje Program Aktywizacja i Integracja, działania akty-
wizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do za-
trudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej 
zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo 
zawodowe23.

Pracownicy urzędu pracy ustalając profil pomocy dla klienta dokonują analizy sy-
tuacji bezrobotnego i jego szans na rynku pracy, uwzględniają jego oddalenie od rynku 
pracy i gotowość do podjęcia zatrudnienia. Identyfikując stopień oddalenia klienta od 
rynku brane są pod uwagę jego cechy społeczno-demograficzne jak np. wiek, płeć, po-
ziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia zawodowe, doświadczenie oraz inne 
czynniki, które utrudniają wejście na rynek pracy, takie jak stopień niepełnosprawności 
określony posiadanym orzeczeniem lekarskim, czas pozostawania bez pracy, miejsce 
zamieszkania pod względem oddalenia od potencjalnych miejsc pracy i dostępność do 
nowoczesnych form komunikowania się z urzędem pracy i pracodawcami. Natomiast 
gotowość do podjęcia pracy diagnozowana jest na podstawie czynników wskazujących 
potrzebę i chęć bezrobotnego do podjęcia pracy. W tym przypadku brana jest pod uwa-
gę postawa bezrobotnego wobec pracy, którą określa zaangażowanie w samodzielne 
poszukiwanie pracy, gotowość dostosowania się do wymagań rynku pracy, dyspozy-
cyjność, powody skłaniające do podjęcia pracy, powody rejestracji w powiatowym 
urzędzie pracy, dotychczasowa oraz aktualna gotowość do współpracy z publicznymi 
służbami zatrudnienia i pracodawcami. 

W praktyce diagnozowanie stopnia oddalenia klienta od rynku pracy i jego go-
towości do podjęcia pracy odbywa się poprzez wykorzystanie przez doradcę wystan-
daryzowanego kwestionariusza, zawierającego stały zestaw pytań kierowanych do 
23  Art. 33 ust. 2c  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
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bezrobotnych. Uzyskane odpowiedzi i dane z karty rejestracyjnej są wprowadzane 
do systemu informatycznego, który ustala automatycznie profil pomocy. Nie oznacza 
to, że przy profilowaniu doradca klienta zawsze przyjmuje bierną postawę i posługu-
je się w zalecanej procedurze wystandaryzowanymi narzędziami, czasami wymagana 
jest aktywność z jego strony, szczególnie w sytuacji, kiedy posiadane przez niego do-
świadczenie wskazuje, że profil ustalony przez system informatyczny nie odpowiada 
charakterystyce jego klienta. Jak już wspomniano, ostatecznie rodzaj profilu pomocy 
dla bezrobotnego jest definiowany przez system informatyczny, co może oznaczać, iż 
będzie on błędnie ustalony. 

Sytuacja taka może być wynikiem wad systemu informatycznego – wynikających 
z błędnie przyjętych założeń – lub pomyłkami pojawiającymi się w trakcie rejestracji 
w urzędzie pracy. Uchwycenie ich wymaga czujności i aktywności ze strony doradcy 
klienta, a jak pokazuje praktyka kilkumiesięcznego profilowania pomocy, kwestia ta 
nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w pracy osób decydujących o formach pomocy 
adresowanych do bezrobotnych. Problem jaki tu się pojawia wynika czasami z braku 
odpowiedniego doświadczenia w profilowaniu, czy z diagnozowania sytuacji bezro-
botnego lub z liczby klientów, którą muszą obsłużyć doradcy. W skali kraju problem 
ten jest dość mocno zróżnicowany, co znajduje odzwierciedlenie w długości czasu, jaki 
jest przeznaczony na ustalenie profilu (wynosi on od 7 do 20 minut). Należy dodać, że 
doradca może zmienić profil zdefiniowany przez system informatyczny, ale wymaga 
to pisemnego uzasadnienia. Natomiast wskazane wyżej czynniki (warunki pracy) nie 
zawsze umożliwiają doradcy zmianę podejścia do problemu i klienta, nadając mu cechy 
automatycznej usługi. 

Trafne zdefiniowanie pomocy jest podstawą dla realizacji przyjętych celów re-
formy urzędów pracy od maja 2014 roku. Skutkować ono powinno, z jednej strony, 
wyeliminowaniem kapitałochłonnych form wsparcia dla osób, które potrzebują tylko 
podstawowej pomocy z zakresu pośrednictwa pracy czy doradztwa zawodowego jak 
np. w I profilu, a z drugiej strony, dostarczeniem zróżnicowanych form wsparcia dosto-
sowanych do potrzeb osób znajdujących się w profilu II, których kapitał ludzki wymaga 
uzupełnienia i rozwoju. Natomiast III profil pomocy adresowany jest dla osób najbar-
dziej oddalonych od rynku pracy. Należy zauważyć, iż w tej grupie znajdować się będą 
osoby, które z różnych powodów są zagrożone wykluczeniem społecznym, jak i osoby, 
które z własnego wyboru przyjmują status bezrobotnego traktując go, jako sposób na 
życie i nie są zainteresowane podjęciem pracy. Dla tej kategorii klientów przewidziane 
są takie formy wsparcia jak: Program Aktywizacja i Integracja, programy specjalne, 
spółdzielnie socjalne, zatrudnienie wspierane. Osoby z tej grupy mogą być również 
objęte działaniami aktywizacyjnymi realizowanymi przez agencje zatrudnienia. Wykaz 
form przewidzianych dla klientów objętych III profilem upoważnia do stwierdzenia, że 
osoby mające największe problemy z wejściem na rynek pracy mają ograniczony do-
stęp do standardowych usług i instrumentów rynku pracy. Korzystać zaś będą z takich 
form wsparcia, które cechuje niski koszt jak np. prace społecznie użyteczne, lub które 
można określić jako dodatkowe, fakultatywne inicjatywy podejmowane w formie pro-
gramów specjalnych lub zatrudnienia wspieranego u pracodawców. 
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Należy podkreślić, iż przyjęta w Polsce procedura profilowania nie daje klientowi 
(w tym przypadku bezrobotnemu) możliwości odrzucenia (nie przyjęcia) określonego 
przez system informatyczny profilu pomocy. Odmienna opinia klienta na temat jego 
oczekiwanego wsparcia ze strony publicznych służb zatrudnienia w procesie jego ak-
tywizacji zawodowej nie ma wpływu na zmianę profilu. Oznacza to, że bezrobotny 
nie może negocjować z doradcą zmiany typu profilu. O przyporządkowaniu klienta do 
innych form pomocy decyduje urzędnik, jeśli uzna, iż sytuacja bezrobotnego uległa 
zmianie, albo jeśli stwierdzi, iż system popełnił błąd, o czym wcześniej wspomniano. 
Powyższa sytuacja prowadzi do kolejnych problemów związanych z omijaniem przez 
bezrobotnych określonych profili (najczęściej dotyczy to profilu III). Jeśli urzędnik 
przydzieli klienta do profilu, który jest niezgodny z jego oczekiwaniami, to ten składa 
wniosek o wykreślenie z ewidencji osób bezrobotnych, a następnego dnia ponownie 
rejestruje się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna i po pewnym czasie podlega po 
raz kolejny procedurze profilowania. Przy późniejszym spotkaniu z doradcą bezrobotny 
jest już przygotowany do udzielania odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu 
i formułuje je tak, aby uzyskać ten profil pomocy, którym jest zainteresowany24. W ten 
sposób profilowanie może okazać się fikcją, a jako narzędzie okazuje się mało skutecz-
ne w diagnozowaniu faktycznego oddalenia bezrobotnego od rynku pracy. Błędy, jakie 
pojawiać się będą w diagnozowaniu potrzeb klientów przyczynią się do generowania 
kosztów związanych z uruchomieniem określonych form wsparcia. Konkretyzacja ich 
nastąpi w ustalaniu tzw. Indywidualnego Planu Działania, jaki powinien być opracowa-
ny dla bezrobotnego w ciągu 60 dni od daty ustaleniu profilu pomocy. 

W przygotowaniu planu obok doradcy może uczestniczyć sam zainteresowany, 
który w tym przypadku może mieć wpływ na dobór form pomocy, ale tych, jakie są 
ustawowo przewidziane dla profilu, do którego został przyporządkowany. 

W planie są zdefiniowane: 
•• działania możliwe do zastosowania przez urząd w ramach pomocy,
•• działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego,
•• harmonogram działań określający termin realizacji poszczególnych działań,
•• formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z doradcą klienta lub innym pra-

cownikiem urzędu pracy,
•• termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania. 

Czas realizacji Indywidualnego Planu Działania determinuje profil pomocy jaki 
został ustalony dla bezrobotnego i nie może on być dłuższy niż:

•• 180 dni dla profilu pomocy I,
•• 540 dni dla profilu pomocy II,
•• 720 dni dla profilu pomocy III25.

24 Bezrobotni opuszczają rejestry na chwilę. Gazeta Prawna z dnia 29 lipca 2014 r. [online] [dostęp 20. 09. 2014 r.] Do-
stępny w Internecie: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/812851,bezrobotni-opuszczaja-rejestry-
na-chwile.html 

25 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego z dnia 14 
maja 2014 r. (Dz.U. 2014.631). 
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Jeżeli realizacja Indywidualnego Planu Działania nie będzie skutkować doprowa-
dzeniem bezrobotnego do zatrudnienia w wymienionych wyżej terminach, to doradca 
klienta analizuje proces realizacji działań określonych w planie i ponownie ustala pro-
fil pomocy. Zdefiniowanie nowego profilu może nastąpić już w trakcie wykonywania 
zadań przewidzianych planem, jeśli spowodują one zmianę pozycji bezrobotnego na 
rynku pracy. 

Profilowanie może być również wykorzystane do określenia zasad współpracy 
między publicznymi służbami zatrudnienia i niepublicznymi instytucjami rynku pracy. 
Problem ten znajduje odzwierciedlenie w kontraktacji działań aktywizacyjnych. Zle-
canie ich przez urząd pracy na zewnątrz daje osobom bezrobotnym ( z II i III profilu) 
szansę na trafienie pod opiekę takiego uczestnika rynku usług zatrudnienia, który jest 
w stanie im zaoferować najbardziej dopasowane do ich potrzeb wsparcie. 

5. Podsumowanie

Z przedstawionej analizy wynika, iż profilowanie powinno być powszechnie wy-
korzystywane w działalności publicznych służb zatrudnienia jako instrument aktywnej 
polityki rynku pracy. Może ono zapewnić większą efektywność realizowanych w jej 
ramach programów, bowiem zaproponowane profile pomocy mogą być dostosowane 
do sytuacji, w jakiej znajduje się bezrobotny z perspektywy rynku pracy. Skutkować 
to powinno, z jednej strony, szybszym doprowadzeniem bezrobotnych do zatrudnienia, 
a z drugiej strony, może zapobiec nieracjonalnemu gospodarowaniu środkami publicz-
nymi, które są przeznaczone na finansowanie działań dotyczących aktywizacji zawodo-
wej osób bezrobotnych. 

Występujący w Polsce model profilowania pomocy ma charakter mieszany i ze 
względu na krótki okres jego funkcjonowania nie może być jednoznacznie oceniony. 
Jest on implementowany w okresie zmian instytucjonalnych publicznych służb zatrud-
nienia, które przebiegają w różnych obszarach, a celem których jest m.in. poprawa efek-
tywności i jakości działań urzędów pracy. Spodziewane, obserwowane efekty zmian 
mogą być zatem wypadkową różnych rozwiązań jakie wprowadzono w maju 2014 roku. 

Jeśli oceniać model profilowania z perspektywy gospodarowania środkami pu-
blicznymi, to należy zasygnalizować pewne wątpliwości, jakie pojawiają się już teraz. 
Pewne obawy dotyczą III profilu pomocy, w którym przewidywane są formy wsparcia 
dla osób najbardziej oddalonych od rynku pracy. W grupie tej występują instrumenty 
dla osób, które nie radzą sobie z wejściem na rynek pracy, ale są zainteresowane podję-
ciem pracy, jak i osoby, które z własnego wyboru długo przebywają w zasobie bezrobo-
cia. Oferowanie jednakowych form wsparcia dla kategorii społecznych, które są w tak 
dużym stopniu zróżnicowane ze względu na cele zatrudnieniowe nie jest zrozumiałe. 
Dlatego istotne jest zastanowienie się nad wprowadzeniem jeszcze jednego, czwartego 
profilu pomocy, dla osób, które np. rejestrują się w urzędzie pracy jako bezrobotne ze 
względu na dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej26.
26 Nad kwestią, czy wyróżnienie trzech grup bezrobotnych/profili jest wystarczające z punktu widzenia możliwości 

świadczenia zindywidualizowane wsparcia, zastanawiał się także J. Męcina – por. J. Męcina, op. cit., s. 170.
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ROZDZIAŁ 6

MONIKA FEDORCZUK
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Efektywność i skuteczność polityki rynku pracy  
– pomiar i ocena

1. Wprowadzenie

Polityka rynku pracy jest celową interwencją, która ingeruje w procesy rynkowe 
zwiększania efektywności działań przywracających osoby bezrobotne na  rynek pracy, 
zwiększania zatrudnialności osób z grup defaworyzowanych, tworzenia nowych miejsc 
pracy i ochrony już istniejących1. Zatem mierzenie efektywności polityki rynku pracy 
jest badaniem celowości podejmowanych działań, a także racjonalności w wydatkowa-
niu publicznych pieniędzy. 

Użyte w tytule kryteria oceny polityki rynku pracy, czyli efektywność i skutecz-
ność są jednymi z najczęściej wykorzystywanych kryteriów badań ewaluacyjnych. 
Efektywność jest kryterium pozwalającym ocenić poziom „ekonomiczności” projektu, 
czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów zaś sku-
teczność (effectiveness) jest kryterium pozwalającym ocenić, do jakiego stopnia cele 
przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie programowania zostały osiągnięte2. 

M. Szylko-Skoczny wskazuje trzy płaszczyzny realizacji zadań polityki społecz-
nej wobec bezrobocia. Są to: 

•• ochrona pracowników przed utratą zatrudnienia poprzez zapewnienie im ochro-
ny prawnej przed zwolnieniami grupowymi i indywidualnymi, 

•• zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego bezrobotnych oraz ograniczenie nega-
tywnych konsekwencji społecznych przymusowego braku pracy, 

•• pomoc bezrobotnym w uzyskaniu pracy, co oznacza „aktywizowanie bezro-
botnych i poprawę ich szans na uzyskanie stałego zatrudnienia oraz kreowanie 
zatrudnienia i stwarzanie możliwości pracy na tzw. drugim rynku pracy (wspie-
ranym)3. 

Trzeci z wymienionych zakresów odpowiada tradycyjnie rozumianej aktywnej 

1 Por. Efektywność polityki rynku pracy w Polsce,. Z Wiśniewski i K. Zawadzki (red.), Toruń 2011 oraz M. Szylko-
-Skoczny. Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczpospolitej, IPS UW, Warszawa 2004, 

2 http://www.pte.org.pl/index.php/o-ewaluacji/czym-jest-ewaluacja, oficjalna strona Polskiego Towarzystwa Ewalu-
acji, data pobrania 10.11.2014.

3 M. Szylko-Skoczny, op. cit. s. 21.
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polityce rynku pracy. Analiza efektywności i skuteczności tej polityki stanie się przed-
miotem niniejszego artykułu. 

2. Efektywność podstawowych form wspierania osób bezrobotnych 

Ustawa o promocji zatrudnienia4 wyróżnia dwa rodzaje wspierania osób bezrobot-
nych: usługi i instrumenty. Do usług rynku pracy, zgodnie z art. 35 ustawy, zalicza się 
pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i organizację szkoleń, zaś do instrumen-
tów – wg. art 44: 

•• finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy, miejsca odbywania stażu itp., 
•• finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła 

zatrudnienie,
•• dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, podjęcie działalności gospodarczej, 

kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, 
•• refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpie-

czenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, 
•• finansowanie dodatków aktywizacyjnych, 
•• finansowanie kosztów zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukują-

cych pracy, w związku z udziałem tych osób w targach pracy i giełdach pracy.

W badaniu efektywności przez MPiPS nie są brane pod uwagę wszystkie instru-
menty i usługi, a jedynie wybrane określone, jako podstawowe formy aktywizacji finan-
sowane ze środków Funduszu Pracy. Badanie efektywność tych form jest dokonywa-
ne corocznie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Departament Funduszy) 
a wyniki są publikowane. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia wprowadziła 
novum polegające na uwzględnianiu osiąganych wskaźników dla wielkości środków 
z Funduszu Pracy przeznaczonych na wsparcie wynagrodzeń pracowników kluczo-
wych (tzw. 2%).

Na potrzeby oceny działań publicznych służb zatrudnienia stosowane są wskaź-
niki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej. Ich definicje zostały umieszone w zno-
welizowanej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 4 ust 11). 
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej 
to udział procentowy liczby osób, które w trakcie lub po zakończeniu uczestnictwa 
w podstawowych formach aktywizacji zawodowej zostały wykazane jako zatrudnione, 
w stosunku do liczby osób, które zakończyły uczestnictwo w podstawowych formach 
aktywizacji zawodowej. Definicja ta wykazuje cechy wspólne z przytoczoną powyżej 
definicją skuteczności. Wskaźnik efektywności kosztowej – czyli to, co w badaniach 
ewaluacyjnych nazwalibyśmy efektywnością – oznacza stosunek kwoty wydatków 
Funduszu Pracy poniesionych przez samorządy powiatowe na finansowanie podstawo-
wych form aktywizacji zawodowej do liczby osób, które w trakcie lub po zakończeniu 
udziału w podstawowych formach aktywizacji zawodowej zostały wykazane jako za-
trudnione.
4 Ilekroć w niniejszym tekście mowa jest o ustawie lub nowelizacji ustawy oznacza to ustawę z dnia 20 kwietnia 2014 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2013.679) po 5 noweli z 2014 roku, która weszła w życie 
dnia 27.05.2014 (DZ.U. 2014.598).
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Tabela 4. Efektywność zatrudnieniowa podstawowych form aktywizacji realizowanych 
przez PUP 

Forma aktywizacji 2013 2012

Szkolenia 47,6% 42,5%
Prace interwencyjne 77,5% 74,4%
Roboty publiczne 60,0% 57,3%
Prace społecznie użyteczne 19,0% 33,0%
Staże 65,8% 60,9%
Środki na utworzenie stanowisk pracy, z czego: 100% 100%

- dofinansowanie podejmowania działalności  
gospodarczej 100% 100%

- refundacja wyposażenia i doposażenia  
stanowisk pracy 100% 100%

Ogółem 63,4% 60,9%

Źródło: Efektywność działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach 
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 
w 2013 roku, MPiPS Departament Funduszy, Warszawa, czerwiec 2014, s. 6.

Nawet szybka analiza powyższej tabeli pozwala stwierdzić, że najbardziej efek-
tywną formą aktywizacji jest tworzenie stanowisk pracy. Niestety, te wskazania są bar-
dzo złudne. Wysokie wartości wskaźników wynikają z konstrukcji instrumentu aktywi-
zacji, a bardziej konkretnie ze zobowiązań, jakie nakładane są na osobę aktywizowaną. 
Zarówno w przypadku dofinansowania podejmowania działalności gospodarczej, jak 
i refundacji wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy istnieje wymóg utrzymania 
stanowiska działającego dzięki wsparciu środków FP przez określony czas (najczęściej 
24 miesiące), zatem w momencie badania efektywności przez PUP osoby, które sko-
rzystały z tej formy wsparcia są wykazywane jako pracujące, niezależnie od tego czy 
ich działalność gospodarcza przynosi realne zyski lub chociaż stwarza warunki do do-
mniemania, że kiedyś będzie je przynosić. Oczywiście, jest wiele głosów, które mówią 
o tym, że efektywność tych form powinno się badać w 3 miesiące, ale po czasie obo-
wiązkowego utrzymywania określonego stanowiska pracy, co dawałoby realną wiedzę 
nt. trwałości efektów wydatkowania tych środków. Postulat słuszny metodologicznie 
jest jednak trudny do realizacji, z uwagi na roczny cykl sprawozdawczy, który – opie-
rając się na cyklu wydatków budżetowych – liczy efekty w tym samym roku, w którym 
ponoszone były koszty. 

Pojęcie o tym, jak bardzo przedstawione wyżej wyniki mogą się różnić od rzeczy-
wistych może dać ich porównanie z wynikami uzyskanymi w ramach „Badania ogólno-
polskiego nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej, jaką jest przyznanie środków 
Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej”. Z uwagi na odmienną metodo-
logię zbierania danych uzyskane wyniki nie mogą być porównane wprost. W przypadku 
danych prezentowanych przez MPiPS dane pochodzą z programu Syriusz (baza danych 
do obsługi osób bezrobotnych), zaś w przypadku przywołanego badania informacje 
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były uzyskiwane w ramach telefonicznego badania kwestionariuszowego (N=1150). 
Niemniej jednak rozbieżność w uzyskanych wynikach wskazuje jednoznacznie, że 
przyjęta przez MPiPS metodologia badania efektywności tych dwóch form aktywizacji 
jest obarczona grzechem co najmniej braku trafności.

Wykres 8. Okres funkcjonowania firmy na rynku (od daty rozpoczęcia do daty zakończe-
nia działalności)

Wykres.1. Okres funkcjonowania firmy na rynku (od daty rozpoczęcia do daty 
zakończenia działalności).  

 

Źródło: Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych 
jaką jest przyznanie środków FP na podjęcie działalności gospodarczej.  
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Źródło: Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przy-
znanie środków FP na podjęcie działalności gospodarczej. 

Moment pomiaru liczony, jako okres pomiędzy ukończeniem uczestnictwa w ja-
kiejś formie aktywizacji a czasem pomiaru – obok powyżej opisanego przykładu – może 
mieć również znaczenie dla oceny efektywności określonej formy aktywizacji. W przy-
padku niektórych form aktywizacji – efekt zatrudnieniowy jest widoczny niemal od 
razu np. w przypadku staży, gdzie w ramach umowy między pracodawcą a urzędem 
pracy, pracodawca zatrudnia osobę bezrobotną na określony czas (najczęściej równy 
okresowi stażu). 

O brakach tej metody mogą świadczyć zarówno badania krajowe, jak i doświad-
czenia zagraniczne. Zespół pod kierunkiem prof. Z. Wiśniewskiego w 2009 roku doko-
nał porównania uzyskiwanych wyników efektywności liczonej wg. metodologii stoso-
wanej przez MPiPS z wynikami efektywności brutto, rozumianej jako faktyczny wpływ 
uczestnictwa w programie/ skorzystania z instrumentu, który opiera się na porównaniu 
wielkości wskaźnika zatrudnienia uzyskiwanego w sytuacji uczestnictwa w progra-
mie/skorzystania z instrumentu z wielkościami analogicznymi, jakie zostały osiągnięte 
w sytuacji gdyby bezrobotni nie brali udziału w programie. „Efekt realny programu 
(causual effect) jest więc różnicą efektów uzyskanych w dwóch skrajnie odmiennych 
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sytuacjach5”. Oznacza to, że efekt brutto stanowi różnice pomiędzy zmianą w sytuacji 
osób biorących udział w programie a zmianą w grupie kontrolnej o takich samych ce-
chach. Wyniki badań prof. Z. Wiśniewskiego wskazują, iż różnice te były znaczące. 

Tabela 5. Efektywność netto i brutto wybranych form aktywizacji osób bezrobotnych 
w Polsce w 2009 roku 

Forma wsparcia Efektywność netto Efektywność brutto

Szkolenie 43,2% 8,7%
Staż 34,0% 3,1%

Prace interwencyjne 45,0% 15,5%
Prace społecznie użyteczne 11,2% 0,0%

Roboty publiczne 30,3% 4,7%
Dotacje 100,0% 62,6%

Źródło: Efektywność Polityki rynku pracy …. op. cit. s. 140.

Oznacza to, że realnym efektem szkoleń dla osób bezrobotnych w 2009 roku, był 
fakt, że 8,7% osób – uczestników szkolenia zostało zatrudnionych, a nie mogliby pod-
jąć tej pracy, gdyby nie udział w tej formie aktywizacji. W przypadku prac społecznie 
użytecznych efektywność brutto wynosi 0%, co oznacza, że sam udział w tej formie 
aktywizacji nie wpłynął na możliwości podjęcia zatrudnienia przez uczestników. Na tej 
podstawie można postawić tezę, że efektywność form aktywizacji w znacznej mierze 
zależy od innych czynników (takich jak: aktywność własna bezrobotnych, koniunktura 
na rynku pracy), niż udział w aktywizacji oferowanej przez publiczne służby zatrudnie-
nia. 

Drugi element, na który warto zwrócić uwagę, to fakt, iż w dotychczas stosowa-
nej przez MPiPS metodologii badania efektywności określano, że pożądanym efektem 
uczestnictwa w określonej formie aktywizacji jest raczej „wyłączenie z ewidencji osób 
bezrobotnych” niż faktyczne zatrudnienie. Zatem „sukcesem” urzędu pracy jest „wy-
padnięcie” bezrobotnego ze stosownej listy. Oczywiście osoby bezrobotne powinny 
poinformować urząd pracy o podjęciu pracy, ale obowiązek ten nie jest przestrzegany. 
Zatem jeśli osoba bezrobotna korzystała z jakiejś formy aktywizacji i nie potwierdza 
swojej gotowości do pracy w urzędzie pracy, może mieć to wielorakie przyczyny: pod-
jęcie pracy, rezygnacja z usług urzędu pracy (zniechęcenie), podjęcie pracy nierejestro-
wanej, podjęcie obowiązków rodzinnych itp. Urząd pracy nie ma obecnie możliwości 
weryfikacji realnej sytuacji osoby, która korzystała z aktywizacji, ale dla potrzeb sta-
tystyki przyjmuje, że podjęła ona zatrudnienie. Na ile takie podejście może fałszować 
obraz rzeczywistości mogą świadczyć badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii 
odnośnie programu „The New Deal of Young People” w 2009 roku, gdzie publiczne 
służby zatrudnienia borykały się z problemem określenia faktycznej efektywności pro-
wadzonych programów przy braku wiedzy o losach około 1/5 ich uczestników. Przyjęto 
zatem metodę, która zakładała, że oblicza się efektywność dwojako: przyjmując zało-

5  Efektywność polityki rynku pracy…op cit.,  s. 63 i kolejne.
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żenie, że osoby co do których sytuacji na rynku pracy nie ma wiedzy, są zatrudnione 
oraz przyjmując założenie, że te same osoby są zatrudnione6. Wyniki badań zostały 
przedstawione w tabeli poniżej. 

Tablela 6. Efektywność zatrudnieniowa dla poszczególnych opcji programu NDYP % 

Założenie Zatrudnienie 
subsydiowane

Edukacja  
i szkolenia  

w pełnym wy-
miarze godzin

Praca  
w sektorze 
non-profit

Praca w służ-
bach środowi-

skowych

Żadna z osób, 
której status 
zawodowy jest 
nieznany, nie jest 
zatrudniona

47,14 20,99 23,86 18,78

Wszystkie osoby, 
których status 
zawodowy jest 
nieznany, są za-
trudnione

57,16 30,41 31,86 26,77

Źródło: R. Dorsett, The New Deal for Young People, Effect of the Opinions on the Labour Market Status 
of Young Men, Policy Studies Institute, Revised, October, 2004.

Jak widać w powyższej tabeli, zmiana założenia daje zmianę wartości wskaźnika 
efektywności o około 10%. Trudno jest szacować, jakie wartości miałaby ta różnica 
w Polskich warunkach, jednak – w moim przekonaniu, z uwagi na duży udział szarej 
strefy i zatrudnienia nierejestrowanego, różnice byłyby większe niż w UK. Być może 
problem ten zostanie niedługo rozwiązany, gdyż MPiPS w porozumieniu z ZUS-em 
prowadzi prace nad możliwością weryfikacji statusu osoby bezrobotnej, która nie po-
twierdza swojej gotowości do pracy na podstawie informacji o fakcie płacenia lub nie 
płacenia składek na ubezpieczenie społeczne. 

Powyższe rozważania wskazują na wady stosowanego w Polsce sposobu badania 
efektywności metod wsparcia, a wydawać by się mogło, że rozwiązaniem tego proble-
mu byłoby wprowadzenie badania efektywności netto, wspomnianego nieco wcześniej. 

Badanie efektywności zatrudnieniowej netto jest de facto badaniem związku przy-
czynowego pomiędzy uczestnictwem w programie a podjęciem zatrudnienia. Badanie 
związków przyczynowych składa się z dwóch etapów, które polegają na:

•• zmierzeniu efektu brutto programu, jako ogólnej zmiany zdefiniowanej w celach 
(za pomocą wskaźników efektywności), 

•• oddzieleniu zmiany, która wystąpiła niezależnie od podjętego programu od 
zmiany przypisanej oddziaływaniu tego programu (określenie efektu netto)7. 

6 M. Fedorczuk, K. Bojadżijewa-Wesołowska, Efektywność instrumentów aktywnej polityki rynku pracy stosowanej 
w Wielkiej Brytanii, w: Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobot-
nych w Polsce i wybranych krajach UE, P. Błędowski (red.), MPiPS, DRP, Warszawa 2008. 

7 Efektywność polityki rynku pracy … op.cit., s. 62.
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Dla celów określenia efektywności zatrudnieniowej netto należy więc wyłonić 
dwie grupy: pierwszą złożoną z osób poddanych interwencji (udział w programie/obję-
cie instrumentem rynku pracy) i grupę kontrolną. 

Efekt netto oznacza zmianę spowodowaną interwencją, której nie można przypi-
sać oddziaływaniu innych czynników. Badanie efektu netto polega na określeniu wyizo-
lowanego wpływu działania określonego programu publicznego8.

Sama procedura przeprowadzenia tego badania w skali kraju napotyka liczne 
problemy metodologiczne. Jeśli grupa poddana interwencji i grupa kontrolna różnią 
się między sobą, nawet w niewielkim stopniu, powoduje to fałszowanie oceny rzeczy-
wistego wpływu programu. W przypadku zaplanowanej procedury badawczej, wybór 
do obu grup nie może być wyborem losowym. Z uwagi na kluczowe znaczenie cech 
osobowych i społeczno-zawodowych dla pozycji na rynku pracy, uczestnicy obu grup 
muszą być podobni pod względem cech obserwowalnych (cechy społeczno-demogra-
ficzne, historia bezrobocia itp.). Techniką wykorzystywaną przy takich badaniach jest 
schemat doboru prób dopasowywanych wg cech (ang. matched saples)9. Praktyczna 
realizacja doboru próby tą techniką polega na znalezieniu statystycznego „brata bliź-
niaka” - osoby biorącej udział w programie. Aby spełnić wymagania metodologiczne 
ów „statystyczny brat bliźniak” musi mieć te same cechy społeczno-demograficzne, 
ale również funkcjonować na bardzo podobnym rynku pracy. I tu nie trudno sobie wy-
obrazić problemy z tym związane; mężczyzna, lat 45, żonaty, zamieszkały w gminie 
rolniczej, z wykształceniem zawodowym jako technik ślusarz, bez trudu znajdzie pracę, 
jeśli w okolicy jego miejsca zamieszkania zostanie ulokowana duża inwestycja, gdzie 
będzie potrzeba tego typu fachowców. Fakt zmiany sytuacji na rynku pracy zostanie od-
notowany we wskaźnikach umożliwiających dobór jednostek dopiero w kolejnym roku 
a najwcześniej w kolejnym kwartale. Innym problemem może być również niedostęp-
ność „brata bliźniaka” np. dla osób zamieszkujących tereny o specyficznych cechach 
(przygraniczne o tradycji wyjazdów sezonowych).

Ponadto w badaniu efektywności wyizolowanie wpływu działania tylko instru-
mentów rynku jest niemożliwe z uwagi na fakt, iż na osiąganą efektywność mają wpływ 
również inne polityki. W przypadku bezrobocia, istotne znaczenie może mieć polityka 
regionalna pozostająca w gestii władz samorządowych, gdzie różnice między regiona-
mi bywają znaczne. 

Kolejnym elementem wskazującym na trudność w stosowaniu badania efektyw-
ności netto do oceny efektywności poszczególnych instrumentów czy form, jest brak 
wskazania, która konkretnie forma aktywizacji miała decydujący wypływ na podjęcie 
zatrudnienia przez osobę bezrobotną. 

Następnym elementem, a w mojej ocenie najważniejszym, jest brak możliwości 
uwzględnienia w liczeniu efektywności netto istotnych usług rynku pracy tj. pośrednic-

8 Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski z zespołem. Raport końcowy projektu Monitorowanie efektywności polityki rynku 
pracy – opracowanie metodologii badania efektywności podstawowych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 
(zadanie 5.2), s. 5.

9 J. Górnak, Efekt przyczynowy w ewaluacji, w: A. Haber. M. Szałaj (red.), Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed 
sektorem finansów publicznych, PARP, Warszawa 2009, s. 196 - 197.
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twa pracy i poradnictwa zawodowego. Te formy, po pierwsze są raczej procesem, który 
nie ma określonych (jak np. w przypadku szkoleń) ram czasowych i liczby osobogodzin 
czy spotkań, a po drugie prawidłowe świadczenie tych usług niejednokrotnie wpływa 
w istotny sposób na efektywność innych form wsparcia (np. nieprawidłowa diagnoza 
w zakresie możliwości bezrobotnego może skutkować kierowaniem go na nieadekwat-
ne do jego sytuacji formy wsparcia). 

Kluczowe dla tego problemu jest zauważanie, że nowelizacja ustawy wprowadziła 
profilowanie pomocy dla bezrobotnych, co oznacza, że dla osób, które zostaną zdia-
gnozowane jako aktywne (czyli stosunkowo zmotywowane, o kwalifikacjach zgodnych 
z wymaganiami rynku pracy), dominującą formą wsparcia jest właśnie pośrednictwo 
pracy i doradztwo zawodowe. Zatem wyłączenie tych form z oceny efektywności ozna-
cza, że podobnie jak przy ocenie efektywności brutto, pomijamy znaczenie działań wo-
bec dużej grupy osób bezrobotnych. 

Wraz ze wspominaną wielokrotnie nowelizacją ustawy, MPiPS wprowadził moż-
liwość zlecania usług aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia. Pomijając opis całej 
koncepcji, warto zauważyć, że na potrzeby oceny działań tych agencji, a także na bazie 
doświadczeń po przeprowadzonym pilotażu „Partnerstwo dla Pracy”, wprowadzono od-
mienne niż dla publicznych służb zatrudnienia wskaźniki oceny efektywności działań. 
Efekt jest mierzony trzema wskaźnikami efektywnościowymi.  Pierwszy z nich definio-
wany jest jako podjęcie przez osobę bezrobotną odpowiedniej pracy lub działalności 
gospodarczej trwającej przez okres co najmniej 14 dni. Drugi – jako utrzymanie przez 
osobę bezrobotną odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej podjętej w wyniku 
działań realizatora przez okres minimum 90 dni. I trzeci definiowany jest analogicznie 
jak wskaźnik drugi, przy czym wymaganie dotyczące trwania pracy (zatrudnienia lub 
działalności gospodarczej) wynosi minimum 180 dni10. Dwa ostatnie kryteria są wskaź-
nikami, które można uznać za kryterium trwałości efektów uzyskanych efektów.

Istotne jest jednak, aby pamiętać, że przy ocenie poszczególnych form aktywi-
zacji i ocenie działań agencji zatrudnienia mamy inny przedmiot badań. W przypadku 
poszczególnych form aktywizacji oceniamy pojedyncze instrumenty/usługi przypisu-
jąc efekt zatrudnienia tej ostatniej, w której osoba bezrobotna uczestniczyła. Natomiast 
w przypadku działań agencji zatrudnienia badana efektywność jest skutkiem wszyst-
kich działań, jakie dostawca usług podjął wobec osoby bezrobotnej. Z tego wynika, ze 
nie można porównywać efektywności poszczególnych działań powiatowych urzędów 
pracy z efektywnością uzyskiwaną w procesie zlecania usług aktywizacyjnych. 

3. Efektywność kosztowa 

Instrumenty rynku pracy finansowanie są ze środków Funduszu Pracy, które są 
rozdzielane pomiędzy poszczególnych marszałków na podstawie algorytmu określone-
go przepisami ustawy, a następnie dzielone między poszczególne powiaty. Wysokość 
kwoty przypadającej na jedno województwo zależy od liczby bezrobotnych powyżej 
50. roku życia zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa, według 
10  Art. 66 i ustawy o promocji zatrudnienia.
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stanu na dzień 31 października roku poprzedzającego rok, dla którego jest ustalana 
wysokość środków Funduszu Pracy; liczby bezrobotnych do 25. roku życia zarejestro-
wanych w powiatowych urzędach pracy województwa, według stanu na dzień 31 paź-
dziernika roku poprzedniego; liczby bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych 
urzędach pracy województwa, zmniejszonej o liczbę bezrobotnych powyżej 50. roku 
życia oraz bezrobotnych do 25. roku życia, według stanu na dzień 31 października roku 
poprzedniego11. Od 2017 roku w podziale środków wg algorytmu uwzględniana będzie 
uzyskiwana efektywność. 

W roku 2013 przy podziale środków Funduszu Pracy nie uwzględniano uzyskiwa-
nej efektywności. Ze statystki Departamentu Funduszy MPiPS wynika, że formą akty-
wizacji o najwyższej efektywności kosztowej były środki na utworzenie stanowisk pra-
cy, a więc te same formy, które wykazywały najwyższą efektywność zatrudnieniową. 

Tabela 7. Efektywność kosztowa poszczególnych form aktywizacji (kwota wydatkowana z FP 
na 1 osobę, która po zakończeniu udziału w programie uzyskała zatrudnienie (pracę) w zł.

Forma aktywizacji 2013 2012

Szkolenia (ze stypendium) 5219,30 5495,00
Prace interwencyjne 7189,68 6626,65
Roboty publiczne 11.331,16 10260,32
Prace społecznie użyteczne 4601,52 2319,36
Staże 9622,62 10365,55
Środki na utworzenie stanowiska pracy, z czego: 19427,94 17338,78

- dofinansowanie podejmowania działal-
ności gospodarczej przez bezrobotnych 19491,80 17407,71

- refundacja wyposażenia i doposażenia  
stanowisk pracy 19305,65 17355,56

Ogółem 11110,49 10673,66

Źródło: Efektywność działań realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz 
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku, MPiPS 
Departament Funduszy, Warszawa, czerwiec 2014, s. 10-11.

Jest stanem pożądanym, aby wartość wskaźnika efektywności kosztowej była 
możliwie niska, gdyż to oznacza, że realny koszt „umieszczenia” osoby bezrobotnej na 
rynku pracy jest niewielki, a zatem wydatkowanie publicznych pieniędzy efektywne. 
Obniżenie wartości wskaźnika efektywności kosztowej jest możliwe w dwojaki spo-
sób: albo przez wzrost efektywności aktywizacji (wtedy poniesione koszty uczestnic-
twa skutkują umieszczeniem na rynku większej liczby osób bezrobotnych), albo przy 
obniżeniu jednostkowego kosztu uczestnictwa osoby bezrobotnej. Wzrost efektywności 
łatwiej jest uzyskać w okresie lepszej koniunktury gospodarczej, szczególnie wtedy, 
gdy przedsiębiorstwa zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników. 

11 Paragraf 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r.w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Fun-
duszu Pracy na finansowanie zadań w województwie z póżn. Zm. (Dz.U.2014.352 j.t).
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Należy wskazać, że powyższa tabela dotycząca efektywności kosztowej dotyczy 
środków Funduszu Pracy przekazywanych na aktywne formy przeciwdziałania bezro-
bociu. Nie uwzględnia jednak wydatków z budżetu samorządów, które są przeznaczane 
m.in. na wynagrodzenia pracowników, czyli pośrednio na zadania niezbędne z punktu 
widzenia celu działania urzędów pracy tj. doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. 
Mając to na uwadze można stwierdzić, że – jeśli uwzględnić wszystkie ponoszone kosz-
ty – wartości wskaźnika efektywności kosztowej byłyby wyższe. 

4. Podsumowanie

Biorąc pod uwagę wszystkie omawiane wyżej zastrzeżenia, można by zadać pyta-
nie, czy warto badać efektywność zatrudnieniową i kosztową, skoro uzyskiwane wyniki 
są obarczone tak znacznymi obciążeniami. W moim przekonaniu warto, ale ze świado-
mością, że uzyskane wartości są raczej materiałem do porównań w czasie, pod warun-
kiem zachowania jednolitej metodologii. Kluczową jest również kwestia, aby nie po-
równywać wyników, które odnoszą się do pojedynczych form aktywizacji z programami 
aktywizacyjnymi. To ostatnie stwierdzenie może stać się szczególnie ważne w dyskusji 
o wynikach aktywizacji realizowanej przez urzędy pracy i agencje zatrudnienia.  
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Strategia flexicurity jako skuteczna metoda polityki  
rynku pracy w Europie

1. Wprowadzenie

Od wczesnych lat 90. XX wieku w Unii Europejskiej rozpoczęto poszukiwania 
skutecznych i efektywnych metod zwalczania bezrobocia i zwiększania aktywności za-
wodowej osób co związane było z ujawnieniem się wysokiego, dwucyfrowego bezro-
bocia i niskich wskaźników zatrudnienia, szczególnie w porównaniu z takimi państwa-
mi jak USA czy Szwajcaria. Zarówno poszczególne kraje członkowskie jak i instytucje 
Unii Europejskiej rozpoczęły prace nad reformą instytucjonalną i programową polityk 
rynku pracy, proponując różne, nowe, ciekawe rozwiązania systemowe i w kontekście 
konkretnych instrumentów czy usług. Dla przykładu już w 1994 roku Wspólnoty Euro-
pejskie rozpoczęły proces analizy sytuacji na rynkach pracy w poszczególnych krajach 
doprowadzając do przygotowania w 1997 roku Europejskiej Strategii Zatrudnienia, 
która szybko stała się w UE głównym narzędziem koordynacji polityki zatrudnienia 
poszczególnych państw w oparciu o wspólne zalecenia, wytyczne i rekomendacje1. 
Instrumentem finansowym UE mającym wspierać poszczególne kraje w implementa-
cji strategii był Europejski Fundusz Społeczny, którego działania ściśle skorelowano 
z czterema głównymi filarami strategii: zatrudnialność, przedsiębiorczość, adaptacyj-
ność i równość szans2. Równolegle do działań Komisji Europejskiej niektóre państwa 
europejskie same kreowały zmiany w polityce zatrudnienia i rynku pracy (np. Dania, 
Holandia, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania). Reformy podejmowane w poszczegól-
nych państwach dotyczyły rozwoju aktywizującej polityki zatrudnienia i traktowania 
usług rynku pracy jako inwestycji w kapitał ludzki, kontraktacji usług w kierunku pod-
miotów prywatnych i pozarządowych, wprowadzenia nowych instytucji i wyspecjalizo-
wanych agentur oraz łączenia bezpieczeństwa socjalnego z elastycznością. Ten ostatni 
trend (będący nieco w kontrze z neoliberalną koncepcją workfare – praca zamiast zasił-
ku), w połączeniu z wieloma innymi zmianami w polityce rynku pracy nazywany jest 

1 Więcej o tym zobacz: M. Grewiński, K .Malinowski, Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy w UE, WSP TWP 
Warszawa 1999.

2 M. Grewiński, Europejski Fundusz Społeczny jako instrument integracji socjalnej Unii Europejskiej, WSP TWP 
Warszawa 2001.
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w literaturze przedmiotu modelem bądź strategią fexicurity (flexibility+security). Został 
on najwcześniej wprowadzony w Danii, a później był powielany także w innych pań-
stwach m.in. w Holandii, w Hiszpanii, we Włoszech. Komisja Europejska w realizacji 
Strategii Lizbońskiej i aktualnej Strategii Europa 2020 także wykorzystuje rozwiązania 
zaczerpnięte z modelu flexicurity w swojej europejskiej polityce zatrudnienia. 

Celem artykułu jest ukazanie strategii flexicurity jako skutecznego modelu reali-
zowania polityki rynku pracy przy jednoczesnym wskazaniu na istotne różnice w jej 
wdrażaniu w poszczególnych państwach. Artykuł ma służyć również refleksji na temat 
polskiego modelu polityki rynku pracy w kontekście ukazania uwarunkowań zewnętrz-
nych i benchmarków w powiązaniu z ideą rozwoju usług prozatrudnieniowych  i ich 
kontraktacji. Z uwagi na fakt, że dyskusja nad polskim modelem flexicurity jest ciągle 
przed nami, warto zapoznać się z podstawowymi założeniami podejścia łączącego ela-
styczność z bezpieczeństwem socjalnym. 

2. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze idei flexicurity  
w Unii Europejskiej

Jak wskazuje raport Towards Common Principles of Flexicurity: More and Better 
Jobs Through Flexibility and Security (pol. „W kierunku wspólnych zasad flexicurity: 
więcej oraz lepsze stanowiska pracy dzięki elastyczności oraz bezpieczeństwu”) wy-
dany przez Komisję Europejską w roku 2007, zainteresowanie koncepcją flexicurity 
związane jest z występowaniem nowych zjawisk wpływających na europejski rynek 
pracy, wśród których możemy wymienić segmentację rynku pracy, wzrost dysproporcji 
dochodowych oraz globalizację3.

W Unii Europejskiej, jak również na całym świecie mamy do czynienia z niepoko-
jącym zjawiskiem, w ramach którego pracownicy na rynku pracy, zaczynają się dzielić 
na dwie odległe grupy, z jednej strony mamy do czynienia z pracownikami zatrudniony-
mi na umowy o etat na czas nieokreślony, których obejmuje szeroki zakres zabezpieczeń 
społecznych, z drugiej strony mamy drugą grupę pracowników, która jest zatrudniona 
na umowy na czas określony różnego rodzaju (w Polsce będą to m.in. umowy-zle-
cenie, umowy o dzieło – które otrzymały w prasie negatywną konotacje tzw. „umów 
śmieciowych”). Dualność europejskiego rynku pracy została zauważona już w roku 
1984 przez ekonomistów Assara Lindbecka oraz Dennisa Snowera, którzy stworzyli 
koncepcję rynku pracy zwaną teorią insiders-outsiders (pol. swoi-obcy)4. W ramach 
tej teorii ekonomiści przyjęli wyjaśnienie dualnego rynku pracy w zakresie przedsię-
biorstw, gdzie insiderzy, czyli długo zatrudnieni pracownicy na stałe umowy, posiadają 
znaczne możliwości przetargowe w relacjach z pracodawcą, co w efekcie powoduje, że 
nawet w okresie kryzysu płace insiderów mogą rosnąć i znacznie przewyższać koszt 
rynkowy pracy. Jednocześnie tworzy to również grupę outsiderów, czyli pracowników 

3 Towards Common Principles of Flexicurity: More and Better Jobs through Flexibility and Security, European Com-
mission 2007, s. 9.

4 Insiders versus Outsiders, Assar Lindbeck and Dennis J. Snower, Journal of Economic Perspectives, Vol. 15, no 1, 
Winter 2001, s. 165-188.
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bez stałego miejsca zatrudnienia, którzy przy podobnych kwalifikacjach mają trudności 
ze znalezieniem nawet okresowej pracy, a w momencie zatrudnienia otrzymują znacz-
nie gorsze warunki płacowe oraz brak zabezpieczeń. Istnienie takiej dualności rynku 
pracy jest związane przede wszystkim z istnieniem kosztu rotacji pracowników, któ-
ry dzieli się na koszty produkcyjne takie jak koszt poszukiwania, rekrutacji, relokacji 
oraz wyszkolenia pracowników, jak również koszty kapitałowe związane z istnieniem 
odpraw pracowniczych, okresów wypowiedzenia oraz innych zabezpieczeń pranych 
związanych ze zwalnianiem zatrudnionych na pełen etat pracownikó5. Lindbeck oraz 
Snowers wskazują na trzeci zasadniczy element koncepcji zatrudnienia insiders-outsi-
ders, tzn. na sytuacje, w ramach której insiderzy współpracują ze sobą w ramach pro-
jektów, jednocześnie odmawiając współpracy z outsiderami, tym samym zwiększając 
swoją produktywność, jednocześnie utrudniając pracę oraz dostęp do informacji nowo 
zatrudnionym pracownikom na umowy okresowe6. W wyniku braku współpracy oraz 
utrudnianiu pracy outsiderom, pracownicy zatrudnieni na stałe umowy osiągają lepsze 
wyniki, tym samym potwierdzając pracodawcy konieczność istnienia różnic płacowych 
między „swoimi”, a „obcymi”7. Działania te występują szczególnie intensywnie w fir-
mach, w których działania opierają się na pracy zespołowej, jednocześnie występują-
ce zjawisko utrudniania pracy nowym pracownikom, nie ma powiązania z istnieniem 
związków  zawodowych w firmie8. Głównym efektem istnienia takiej sytuacji, z którą 
aktualnie mamy do czynienia na rynku pracy Unii Europejskiej (w tym również Polski) 
jest sytuacja, w której siła negocjacyjna insiderów jest na tyle duża, że pracownicy 
okresowi nawet przy większej produktywności i chęci pracowania za niższe wynagro-
dzenie, nie mogą otrzymać zatrudnienia, jednocześnie skazani są na pozostawanie na 
obrzeżach rynku pracy (ang. dead-end jobs), chwytając się dorywczego zatrudnienia 
i nie mając możliwości renegocjacji warunków swojej pracy9.

Inną ważną koncepcją odnosząca się do sytuacji społecznej, w ramach której coraz 
więcej osób zostaje marginalizowanych w ramach rynku pracy to koncepcja Huttona 
(1995) – „model 30-30-40”, który oferuje natomiast trzystopniowy podział współcze-
snego społeczeństwa według potencjalnego zagrożenia wykluczeniem społecznym:10

1. Klasa Faworyzowana (ang. Advantaged) – 40 procent społeczeństwa – zatrud-
nieni na etat, samo-zatrudnieni ponad 2 lata, zatrudnieni na niepełny etat powy-
żej 5 lat, w sektorach wspieranych przez związki zawodowe; najczęściej męscy 
pracownicy;11

2. Nowy Prekariat (ang. The Newly Insecure) – 30 procent społeczeństwa – zatrud-
nieni na umowy okresowe, free-lancerzy oraz zatrudnieni na inne umowy krót-
koterminowe lub w niepełnym wymiarze godzin, także osoby samozatrudnione 

5 Ibidem, s. 167.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Paul Milbourne, Rural Poverty: Marginalization and Exclusion in Britain and United States, s. 9.
11 Measuring Social Class, www.sociology.org.uk, pobrano:18.08.2012, źródło: http://www.sociology.org.uk/s3a.pdf 
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przez krótki okres czasu; większość pracowników w tej grupie to kobiety;12

3. Ubodzy (ang. Disadvantaged) – 30 procent społeczeństwa – osoby bezrobotne 
(w szczególności długoterminowo), osoby w spirali ubóstwa (np. samotne mat-
ki, osoby uzależnione), czy też pracownicy czasowi tzw. czasownicy13.

Według modelu Huttona jedyną grupą, która nie jest zagrożona wykluczeniem 
społecznym to grupa pierwsza, czyli pracownicy faworyzowani na rynku pracy, two-
rzący trzon siły roboczej. Pozostałe 60 procent jest zagrożonych ubóstwem oraz wyklu-
czeniem społecznym, a zdecydowaną większość w tej grupie stanowią kobiety. Polityka 
społeczna oraz programy redukcji biedy są nastawione w większości krajów jedynie na 
grupę trzecią, czyli najuboższych. Jednakże są kraje, które również starają się wspierać 
grupę Nowego Prekariatu, a jednym z chlubnych wyjątków jest tutaj Francja, która 
wraz z reformami polityki społecznej wprowadziła m.in.: zasiłek RSA (revenu de soli-
darité active), tzw. zasiłek aktywnej solidarności społecznej, który wspiera nową grupę 
społeczną we Francji tzw. „pracujących biednych”, oferując dodatkowe świadczenia 
finansowe nie tylko do bezrobotnych, lecz również do osób, które pracując osiągają 
dochód minimalny.

Nowa gospodarka oparta na wiedzy oraz procesy globalizacyjne sprawiają, że nie 
ma już powrotu do klasycznego welfare state z pełnym zatrudnieniem i wydaje się mało 
prawdopodobne by powróciła sytuacja np. z lat 60. XX w. gdzie przez całe dziesięciole-
cie gospodarki takich państw jak Francja czy Niemcy potrafiły utrzymać bezrobocie po-
niżej 1 procenta, jednocześnie były zmuszone importować znaczne ilości siły roboczej 
z innych krajów jak np. w przypadku niemieckich gastarbeiterów z Turcji. Jak wskazuje 
Paweł Poławski (2012) współczesny bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy związany 
z globalizacją wpływa na spadek znaczenia klasy pracującej, jednocześnie wzrasta zna-
czenie „pracowników wiedzy” oraz „trzeciego sektora”, który jednakże traktowany jest 
bardziej jako …mechanizm kanalizowania frustracji i niepokojów związanych z rosną-
cym masowym bezrobociem, niż jako obszar działalności gospodarczej, który mógłby 
wesprzeć procesy rekonstrukcji ładu zbiorowego opierającego się na podziale pracy14. 
W tym wypadku istniejące dotychczas schematy kariery zawodowej „od czeladnika 
do mistrza” i pewność zatrudnienia odchodzi w zapomnienie. Globalizacja oraz coraz 
większa elastyczność przenoszenia produkcji do krajów o coraz to niższym koszcie 
produkcji powoduje, że w obecnym czasie nie możemy mówić o stabilności miejsca 
pracy nie tylko w sensie jednostkowym – indywidualnym, lecz również w przypadku 
całych fabryk lub nawet miast, o czym może świadczyć upadek Detroit, miasta które 
na początku XX wieku było stolicą światowej produkcji motoryzacyjnej oraz były ży-
wym przykładem potęgi gospodarczej opartej na przemyśle. Koncepcja flexicurity ma 
za zadanie przygotować Unię Europejską na te zagrożenia, poprzez stworzenie większej 
elastyczności zatrudnieniowej oraz umożliwienie odpowiedniego szkolenia pracowni-
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 P. Poławski, Prekariat: Stabilizacja w gorszym segmencie rynku pracy; M. Bednarski, Zatrudnienie na czas określony: 

perspektywa pracodawców, w: Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce: społeczne i ekonomiczne kon-
sekwencje zjawiska, (M. Bednarski oraz Kazimierz W. Frieske, red.), IPISS, Warszawa 2012, s. 123.
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ków (szczególnie istotne jest tutaj long-life learning) tak, aby przez okres całego życia 
mogli skutecznie odpowiadać na zapotrzebowanie rynków pracy. Globalizacja odwraca 
również w zupełności strukturę społeczną, jak wskazuje Guy Standing w obecnej go-
spodarce światowej mamy do czynienia ze zmianami postrzegania klas społecznych 
w kontekście pewności zatrudnienia i możemy wyróżnić następujące klasy: 15

1. Elita – miliarderzy, rentierzy, osoby których większość dochodów pochodzi 
z własności, często nieposiadający w ogóle dochodu z pracy.

2. Salariat – bankowcy, pracownicy korporacji, urzędnicy państwowi wyższego 
szczebla – wysoki poziom zabezpieczeń społecznych oraz rozsądne płace.

3. Proficians – profesjonaliści, wolni strzelcy, eksperci rozwojowi, koordynatorzy 
projektów, wykładowcy akademiccy, niewielka grupa pracowników przemy-
słowych zatrudniona na negocjowanych przez związki zawodowe warunkach.

4. Prekariat – pracownicy na umowy na czas określony, umowy terminowe oraz 
innego rodzaju umowy niestandardowe, z ograniczonym lub bez dostępu do 
świadczeń społecznych, wykluczeni z rynku kredytowego, mieszkaniowego.

5. Bezrobotni i niezatrudnieni.

Guy Standing wskazuje na istotny element związany z polityką zatrudnienia Unii 
Europejskiej i bezpośrednio odnoszący się do koncepcji flexicurity: …Musimy podkre-
ślać wartości i polityki, które promują pracę, a nie harówkę (ang. labour), pracę ko-
nieczną do reprodukcji, regenerowania oraz konserwowania zasobów oraz społeczno-
ści lokalnych (…). Musimy stworzyć mechanizmy oraz stowarzyszenia, które umożliwią 
ludziom odzyskać kontrolę nad ich czasem, aby nie byli kierowani jedynie pośpiechem 
z jednej intensywnej pracy do drugiej, w stresującym pędzie, bez spojrzenia na jakość 
życia wokoło16. W ten sposób mamy do czynienia z elementem flexicurity, który mówi 
o godzeniu życia zawodowego z prywatnym oraz konieczności znalezienia odpowied-
nich rozwiązań zarówno na poziomie mikro (przedsiębiorstwo) jak i makro (gospodar-
ka, polityka państwowa).

3. Przegląd aktualnych definicji flexicurity 

Marek Bednarski (2012) definiuje flexicurity jako …przejęcie przez państwo części 
kosztów związanych z eksternalizacją ryzyka przez przedsiębiorców na pracobiorców. 
Działanie to nosi nazwę „polityki flexicurity”, bo ma łączyć elastyczność dla właścicieli 
firm z bezpieczeństwem zatrudnionych. Jest ono zatem przeciwieństwem polityki bądź to 
akcentującej elastyczność (niski poziom ochrony prawnej pracowników połączony z ni-
skimi świadczeniami dla bezrobotnych, jak w USA lub Wielkiej Brytanii), bądź ekspo-
nujący bezpieczeństwo zatrudnionych (wysoki poziom ochrony prawnej zatrudnionych 
i wysoki poziom świadczeń dla bezrobotnych, jak w Szwecji lub Norwegii). Koncepcję 
flexicurity można wręcz uznać, za nową filozofię polityki społecznej, bo oznacza po-

15 Guy Standing, The Precariat and Basing Income; http://www.guystanding.com/files/documents/forum_poverta_na-
poli_-_guy_standing.pdf , za: Ibidem, s. 123.

16 Ibidem.
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stulat przejścia od państwa ochrony socjalnej (welfare state) do państwa dobrobytu 
opartego na pracy (workfare state)17. W tym wypadku polityka flexicurity daje praco-
dawcom możliwość bardziej elastycznego kształtowania zasobu siły roboczej (poprzez 
uelastycznienie kontraktów o pracę), natomiast ze strony pracobiorców – mamy do 
czynienia z częściowym zmniejszeniem „bezpieczeństwa miejsca pracy (ograniczają-
cego możliwość zwolnienia), na rzecz bezpieczeństwa zatrudnienia (możliwość pracy 
u innego pracodawcy dzięki szkoleniom czy systemom sprawnej informacji o wolnych 
stanowiskach) i bezpieczeństwa dochodowego (poprzez odpowiednie zasiłki do czasu 
podjęcia zatrudnienia)18. Jak wskazuje autor, z istniejących w Unii Europejskiej modeli 
flexicurity, najbliższy rozwiązaniu polskiemu jest model duński, jednakże realizowana 
obecnie w Polsce polityka państwa jedynie na poziomie zadowalającym wprowadza 
element elastyczności, jednakże widoczne są braki w części dotyczącej bezpieczeństwa 
– brak jest efektywnych, aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, a oferta doty-
cząca zasiłków oraz świadczeń także jest ograniczona19.

Na istotną kwestię związaną z definiowaniem flexicurity wskazuje Dariusz Za-
lewski (2012), który stwierdza …pomimo upływu ponad 20 lat od czasu wprowadzenia 
reformy Balcerowicza wciąż słyszymy, że jednym z najlepszych sposobów podnoszenia 
efektywności gospodarki jest elastyczność rynku pracy połączona z jakąś formą socjal-
nej ochrony flexicurity, choć wiemy, że w Europie mamy do czynienia z różnymi formami 
flexicurity (ERM Report 2010)20. Wskazuje tym samym na konieczność dyskusji opartej 
na argumentach oraz dokładnym rozważeniu na poziomie eksperckim i akademickim 
„za” i „przeciw” koncepcji flexicurity, a nie na poziomie narzucenie koncepcji „deus 
ex machina” bez wcześniejszego rozważenia jej skuteczności dla rozwiązań polskich21. 
W przypadku wprowadzania koncepcji flexicurity, ostrzega również przed powtórze-
niem historii „terapii szokowej” Balcerowicza, gdzie wprowadzono rozwiązania kon-
cepcji kapitalizmu neoliberalnego, bez głębszej dyskusji nad modelem kapitalizmu, 
do którego będzie dążyć Polska. Jak wskazuje …dyskusji nad Varieties of Capitalism 
w zasadzie w latach 90. ubiegłego wieku nie było, a pierwsze poważne publikacje na 
ten temat pojawiły się stosunkowo późno (np. Fedorowicz 2004), choć można było usły-
szeć argumenty, że brak dyskusji o sposobach reformowania gospodarki i przyjęcie jako 
obowiązującej strategii modernizacji „terapii szokowej” będzie niezwykle kosztownym 
społecznie eksperymentem (Kowalik 2009). W kontekście przytoczonych faktów, istot-
na jest dyskusja oraz dokładne rozważenie – czy oraz jaki model flexicurity jest najod-
powiedniejszy dla polskiego rynku pracy? 

Elżbieta Kryńska (2009) w raporcie dla na rzecz Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej RP wskazuje charakterystykę polskiego modelu flexicurity, w którym stwierdza, 

17 M. Bednarski, Zatrudnienie na czas określony: perspektywa pracodawców, ….op. cit., s. 66.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 D. Zalewski, Zbiorowe stosunki pracy z perspektywy zatrudnienia na czas określony, w Zatrudnienie na czas 

określony w polskiej gospodarce: społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska (M. Bednarski oraz Kazimierz  
W. Friesk, red.), IPISS, Warszawa 2012, s. 149.

21 Ibidem.
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że polska koncepcja flexicurity generalnie powinien opierać się rozwiniętej, adekwat-
nej do potrzeb aktywnej polityce rynku pracy22. Stwierdza, że konieczna jest poprawa 
funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia (PSZ) oraz zwiększenie współpracy 
tej instytucji z partnerami społecznymi w zakresie dysponowania środkami23.W zakre-
sie kształcenia ustawicznego, raport wskazuje na konieczność bliższej współpracy in-
stytucji edukacyjnych z pracodawcami w zakresie kształtowania programów edukacji 
ustawicznej zwiększających umiejętności pracowników pod potrzeby rynku pracy24. 
W kontekście nowoczesnych systemów zabezpieczenia społecznego raport wskazuje 
na konieczność całościowego przeglądu świadczeń społecznych oraz ukierunkowanie 
ich pod aktywne poszukiwanie zatrudnienia oraz motywujące do szybszego znalezienia 
pracy25. Natomiast w kwestii elastyczności umów o zatrudnienie, raport ocenia, że pra-
wodawstwo polskie daje możliwość elastycznego doboru form zatrudnienia26.

Wilthagen i Tros (2004) skomponowali macierz flexicurity, w której możemy zna-
leźć szeroki zakres narzędzi, które można stosować przy tworzeniu własnego modelu 
flexicurity:

Tabela 8. Macierz flexicurity

Zewnętrzna 
elastyczność 
numeryczna

1.Typy umów 
o pracę

2.Ustawy prawne 
dot. zabezpie-
czeń zatrudnie-
nia

3.Wczesna eme-
rytura

Aktywna polityka 
rynku pracy

Świadczenia dla 
bezrobotnych.
Inne świadczenia 
społeczne.
Pensja minimalna

Ochrona przed 
zwolnieniem

Wewnętrzna 
elastyczność 
numeryczna

Skrócony czas 
pracy.
Udogodnienia 
w pracy na część 
etatu.

Legislacja doty-
cząca ochrony 
zatrudnienia.
Szkolenia/life-
-long learning

Świadczenia dla 
osób na niepeł-
nym etacie.
Stypendia nauko-
we.
Zwolnienia choro-
bowe

Różne możli-
wości odejścia 
z pracy.
Częściowa 
emerytura 
(ang. part-time 
retirement)

22 Flexicurity w Polsce: diagnoza i rekomendacje; Raport Końcowy z Badań; red. nauk. Elżbieta Kryńska, MPiPS, 
Warszawa 2009, s. 199-200.

23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
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Elastyczność 
funkcjonalna

Urozmaicanie 
pracy.
Szkolenia.
Wynajem pracy, 
podzlecanie.
Outsourcing

Szkolenia / l i fe -
-long learning. 
Praca rotacyjna.
Praca zespołowa.
Multiskilling

Systemy płacowe 
oparte na efek-
tywności

Dostosowanie 
godzin pracy

Elastyczność 
kosztowopła-
cowa

Lokalne zmiany 
w kosztach pracy.
Redukcja w opła-
tach na ubezpie-
czenia społeczne.

Zmiany w płatno-
ściach na ubezpie-
czenia społeczne.
Subsydia zatrud-
nieniowe.
Świadczenia spo-
łeczne uzależnio-
ne od zatrudnie-
nia.

Płacowe umowy 
zbiorowe.
Dostosowane 
dodatki za zmniej-
szony wymiar 
godzinowy pracy.

Dostosowanie 
godzin pracy.

Źródło: Wilthagen and Tros 2004 (za ERM Report 2010).

Günther Schmid (2010) analizując koncepcje flexicurity stwierdza, że koncepcja 
w dokumentach Unii Europejskiej jest zbyt ogólna oraz brak jest jasnych zasad wpro-
wadzania flexicurity w poszczególnych krajach27. Jednocześnie modele flexicurity są do 
tej pory skuteczne jedynie w krajach „starej UE”, brakuje natomiast rozwiązań dla no-
wych państw członkowskich28. Schmid wskazuje również na częste błędne rozumienie 
koncepcji flexicurity jako menu a’la carte i strategii win-win w przypadku dowolnych 
przesunięć pomiędzy elementami „bezpieczeństwa” oraz „elastyczności”, co nie za-
wsze jest możliwe29. Nieumiejętne wprowadzanie strategii „elastyczności”, może mieć 
daleko idący wpływ na politykę społeczną i rodzinną kraju, Schmid przywołuje tutaj 
przypadek terenu byłego NRD, gdzie w roku 1989 narodziło się 200 000 dzieci, nato-
miast w 1992 roku 87 000 dzieci30. Wzrost poczucia niepewności związanej z sytuacją 
zawodową, spowodował drastyczny spadek urodzin dzieci w kraju. 

Wilthagen oraz Tros (2004) definują flexicurity jako …stopień w jakim kombinacja 
pracy, zatrudnienia, dochodu oraz zabezpieczenia społecznych ułatwia udział w rynku 
pracy, pracownikom z względnie słabą pozycją zawodową i pozwala im na pozostanie 
na rynku pracy oraz uczestnictwo jakościowe w rynku pracy (zarówno zewnętrznego jak 
i wewnętrznego) i inkluzje społeczną, zapewniając jednocześnie odpowiedni stopień nu-

27  G. Schmid, Theory of Transitional Labour Markets and Flexicurity: Lesson for Transition and Developing Countries, 
2010, żródło: http://www.guentherschmid.eu/pdf/vortraege/turin-09.pdf 

28  Ibidem.
29  Ibidem, s. 4.
30  Ibidem.
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merycznej, funkcjonalnej oraz dochodowej elastyczności, która umożliwia w odpowied-
nim czasie dostosować się do zmieniających warunków rynkowych, w celu zapewnienia 
konkurencyjności oraz produktywności31.

4. Koncepcja flexicurity – dokumenty UE

W ramach Unii Europejskiej w roku 2007 Rada Unii Europejskiej ds. Zatrudnie-
nia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (EPSCO) przyjęła 8 wspól-
nych zasad dotyczących flexicurity, które zostały przedstawione w raporcie „Flexicurity 
w Polsce: diagnoza i rekomendacje” (E. Kryńska, red.):32

1. Flexicurity to ulepszone wdrażanie strategii lizbońskiej, stworzenie większej 
liczby dobrych miejsc pracy i promowanie nowych form zatrudnienia – bar-
dziej elastyczne i bezpieczne, ułatwiające dostosowanie zatrudnienia i spójność 
społeczną.

2. Flexicurity wymaga w kontraktach specjalnych zobowiązań, które zapewnią 
elastyczność i pewne gwarancje, właściwe warunki do szkolenia przez całe ży-
cie, efektywną politykę zatrudnienia i nowoczesne, wystarczające oraz zapew-
niające odpowiednią jakość systemy opieki społecznej.

3. Flexicurity to brak jednego obowiązującego dla wszystkich systemu. Każdy kraj 
musi opracować swoje własne zasady.

4. Flexicurity musi promowac bardziej otwarte dla wszystkich i elastyczne rynki 
pracy i musi wyeliminować segmentację rynków pracy. Włączeni muszą zostać 
pracownicy i bezrobotni.

5. W przedsiębiorstwach powinna być wdrożona wewnętrzna flexicurity, to zna-
czy powinna istnieć możliwość awansu wewnątrz firmy. Powinno również mieć 
miejsce zatrudnienie po okresie bezrobocia i braku aktywności.

6. Flexicurity powinna uwzględniać równość płci przez promowanie równego do-
stępu do pracy kobiet i mężczyzn, oferując ułatwienia pozwalające na godzenie 
pracy z życiem zawodowym i prywatnym.

7. Flexicurity wymaga stworzenia klimatu zaufania i dialogu między wszystkimi 
zainteresowanymi tak, aby byli oni gotowi do zmiany mającej na celu zapew-
nienie polityk socjalnie zrównoważonych.

8. Flexicurity wymaga właściwego podziału środków, które muszą się znaleźć we 
właściwie opracowanych budżetach krajowych33.

W roku 2007 w raporcie zatytułowanym Flexicurity Pathways: Turning hurdles 
into stepping stones („Ścieżki flexicurity: zamieniając przeszkody w rozwiązania”) 
przygotowanym przez akademicką grupę ekspercką przy Sekretariacie Generalnym 
ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych oraz Równouprawnienia (ang. Directorate-Gene-
ral for Employment, Social Affairs and Equal Opportnities) przedstawione zostały do-
31 A. Obadic, The Danish Flexicurity Labour Market Policy Concept; University of Zagreb Working Paper Series; Paper 

no 09-04; 2009; s. 7.
32 Flexicurity w Polsce: diagnoza i rekomendacje… op. cit. s. 14-15.
33 Ibidem.
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bre praktyki rozwiązań związanych z flexicurity w Unii Europejskiej. Autorzy raportu 
zwracają uwagę, że koncepcja flexicurity nie jest jedynym możliwym do zastosowania 
rozwiązaniem, lecz można nazwać ją „skrzynką narzędzi” (ang. toolbox), z której mogą 
skorzystać decydenci polityk publicznych w celu stworzenia podejścia flexicurity odpo-
wiedniego dla danego państwa34. Tworząc odpowiednią „mixturę” flexicurity musimy 
wziąć pod uwagę historyczne uwarunkowania rynku pracy oraz relacji przemysłowych, 
istniejącego modelu współpracy między pracodawcami i pracownikami, jak również 
umów i kontraktów pracowniczych. Think-tank ekspercki wskazał, że nie istnieje, jak 
również nie jest wskazane traktowanie flexicurity jako rozwiązania dopasowanego dla 
wszystkich (ang. one-size-fits-all), kraje UE powinny jednakże wykorzystać cztery 
główne komponenty flexicurity do tworzenia własnych rozwiązań opartych na tej kon-
cepcji35. Think-tank ekspercki wskazał cztery główne obszary, w ramach których może-
my wykorzystywać koncepcje flexicurity:36

a) elastyczne i bezpieczne umowy kontraktowe oraz oranizacja pracy (ang. flexi-
ble and secure contractual arrangements and work organization);

b) efektywne aktywne polityki rynku pracy (ang. effective active labour market 
policies);

c) edukacja przez całe życie dostosowana do zapotrzebowania rynku pracy (ang. 
reliable and responsive lifelong learning systems);

d) nowoczesne systemy zabezpieczeń społecznych (ang. modern social security 
systems);

Raport ten definiuje flexicurity jako …strategię polityki społecznej wspomagajacą 
jednocześnie wzrost elastyczności rynku pracy, organizacji pracy oraz relacji pracow-
nik-pracodawca, przy jednoczesnym zapewnieniu zabezpieczenia, zarówno społecznego 
jak i pracowniczego. Celem flexicurity jest połączenie zatrudnienia oraz bezpieczeństwa 
dochodowego z elastycznym rynkiem pracy, organizacją pracy oraz relacjami pracow-
niczymi. Kluczową zasadą, którą wyznacza flexicurity jest to, że elastyczność oraz bez-
pieczeństwo nie powinny być traktowane jako przeciwieństwa, lecz wręcz przeciwnie 
jako wspierające się wartośći37. Flexicurity może działać na poziomie wewnętrznym 
(dostosowania wewnątrz organizacji np. redukacja godzin pracy), jak również na po-
ziomie zewnętrznym (np. zmiana pracodawcy, przejście na samozatrudnienie)38. Flexi-
curity nie zakłada żadnej idealnej formy kontraktu pracodawca-pracownik, nie zakłada 
a priori, że tzw. „umowy śmieciowe” są gorsze niż stałe zatrudnienie, stara się jednak 
wypracować takie rozwiązania, aby zmniejszała się segmentacja zatrudnienia, wyłą-
czająca poszczególne grupy (np. osoby młode, kobiety samotnie wychowujące dzieci) 
z rynku pracy39. Dokonane to może być m.in. poprzez wskazanie nowych rozwiązań 
w zakresie kontraktów pracowniczych, jak również poprzez stopniową redukcję różnic 
34 Flexicurity Pathways: Turning Hurdles into Stepping Stones; European Expert Group on Flexicurity; s. 2.
35 Ibidem, s. 4.
36 Ibidem.
37 Ibidem, s. 11.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
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w formach zatrudnienia. W tym przypadku możemy mówić o „zwiększaniu elastycz-
ności stałych form zatrudnienia” takich jak np. etat, jak również o „zwiększaniu bez-
pieczeństwa przy okresowych formach zatrudnienia” takich jak np. umowa-zlecenie40. 
Flexicurity opiera się na zasadzie „współodpowiedzialności”, w tym wypadku za ela-
styczność jak również i zabezpieczenia rynku pracy, odpowiadają zarówno pracodawcy 
jak i pracownicy. Koncepcja ta jest próbą znalezienie strategii „win-win”, w dualnym 
układzie pracownik-pracodawca. W tym przypadku pracodawca może uzyskać więk-
szą elastyczność podejmowania decyzji o zatrudnianiu oraz zwalnianiu pracowników, 
pracownik jednocześnie otrzymuje m.in. większą swobodę w dzieleniu obowiązków 
pracowniczych, jak i rodzinnych, a także otrzymuje lepsze narzędzia szkoleniowe i edu-
kacyjne wspomagające jego konkurencyjność na rynku pracy. Jak stwierdza raport eks-
percki, flexicurity możemy określić jako …system wspólnego i wzajemnego zarządzania 
ryzykiem przez pracowników oraz pracodawców41. Bazą wspierająca stworzenie mode-
lu flexicurity w danym kraju jest istnienie wysoko rozwiniętych oraz pełnych zaufania 
relacji między rządem a partnerami społecznymi, jak również kultura dialogu społecz-
nego oraz wspólnego wypracowywania rozwiązań. 

Punktem wyjściowym do modelu flexicurity jest zaobserwowanie następujących 
modelowych charakterystyk związanych z rynkiem pracy w Unii Europejskiej (po-
szczególne elementy mogą występować z różnym natężeniem w różnych krajach człon-
kowskich):42

1. Segmentacja rynku pracy – w krajach UE istnieje wyraźny podział rynków  pra-
cy, gdzie istnieją dwie grupy pracowników outsiderzy oraz insiderzy. Pierw-
sza coraz liczniejsza grupa pracowników pracuje na „umowach śmieciowych”, 
brak jej dostępu do zabezpieczeń społecznych, jak również są oni przedmiotem 
wielowymiarowego wykluczenia ekonomicznego i społecznego. Z drugiej stro-
ny druga grupa insiderów zatrudnionych na stałych etatach jest chroniona przez 
bardzo restrykcyjne prawo dotyczące ich zatrudniania, płatności oraz możliwo-
ści ich zwalniania.

2. Brak dynamizmu rynku pracy – szczególnie w przypadku insiderów, którzy 
stanowią wysoki procent osób zatrudnionych w krajach UE, możemy mówić 
o ryzyku związanym z brakiem dynamicznego podejścia do kariery jak również 
dostosowania się do wymagań rynku pracy (np.: braki w uzupełnianiu szkoleń) 
co powoduje, że osoby pracujące na stałych etatach są zagrożone długotrwałym 
bezrobociem w przypadku zwolnień.

3. Niedobór umiejętności pracowników – rynki pracy są dynamiczne, jednakże 
firmy napotykają spore trudności z pozyskaniem wykwalifikowanej siły robo-
czej, ze względu na niedobory umiejętności oraz nie przystosowaniem pracow-
ników do wymagań gospodarki opartej na wiedzy. W przypadku wprowadzenia 
odpowiednich rozwiązań edukacyjnych oraz umożliwienia outsiderom korzy-

40  Ibidem.
41  Ibidem, s. 14.
42  Ibidem, s. 19.
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stania z możliwości „uczenia się przez całą życie”, wzrosłoby zatrudnienie, jak 
również produkcyjność firm z UE.

4. Rynki pracy z niewystarczającym zachętami dla osób niepracujących – obec-
nie w wielu krajach UE mamy do czynienia z brakiem wystarczającej zachęty 
dla osób pozostających poza oficjalnym rynkiem pracy, m.in. ze względu na 
uzależnienie od świadczeń systemu zabezpieczeń społecznych, jak również ze 
względu na pracę w tzw. szarym sektorze. 

W ramach powyższych czterech elementów składających się na flexicurity mix 
think-tank ekspercki wskazał na następujące działania wspierające wprowadzanie mo-
delu flexicurity, jako wsparcie dla krajów członkowskich UE:43

1. Ścieżka 1 – redukcja asymetrii pomiędzy niestandardowym oraz standardowym 
zatrudnieniem poprzez pełną integrację nie-standardowych umów o pracę do pra-
wa pracy, umów zbiorowych, zabezpieczeń socjalnych i kształcenia przez całe ży-
cie oraz uatrakcyjnienie standardowych umów o pracę dla pracodawców – w tym 
przypadku państwa członkowskie UE są zachęcane do zwiększania zabezpieczeń 
społecznych, możliwości dostępności do szkoleń oraz objęcie prawem pracy umów 
niestandardowych (w tym „śmieciowych”). Raport wskazuje, że jednym z kierun-
ków wartych do rozważenia przez państwa członkowskie jest uatrakcyjnienie – 
dla pracodawców standardowych form zatrudnienia tzw. umów na etat – poprzez 
wbudowanie progresywnego systemu zabezpieczeń, gdzie dopiero z czasem pra-
cownicy nabierają większe zabezpieczenia, a w początkowym okresie pracodawcy 
powinni mieć większą elastyczność w dostosowywaniu umów do zapotrzebowania 
na siłę roboczą. Inne wskazania w tej ścieżce dotyczą:

a) zapewnienie elastycznych i bezpiecznych umów kontraktowych:
•• ograniczenia możliwości konsekutywnego zawierania umów o pracę (np. do 2 

lub 3 umów terminowych, które muszą się przekształcić w umowę terminową),
•• wzmożenie kontroli w celu ograniczenia zatrudnienia w szarej strefie,
•• umożliwienie pracownikom zatrudnionym na umowy czasowe do pełnego ko-

rzystania z możliwości szkoleniowych w ramach przedsiębiorstw,
•• wspieranie pracowników w godzenie życia zawodowego z życiem osobistym 

(szczególnie istotne w przypadku kobiet),
•• rozważenie ułatwienie i odbiurokratyzowania możliwości zwalniania pracowni-

ków ze względu na czynniki ekonomiczne;
b) poprawienie aktywnych polityk rynku pracy w celu ochrony w okresie przejścio-

wym:
•• wsparcie efektywnych polityk wspierania poszukiwania zatrudnienia, w tym 

wskazane jest wykorzystanie sektora prywatnego – wyspecjalizowanych agen-
cji pośrednictwo pracy oraz brokeringu pracy, jako skutecznych i efektywnych 
metod wspierania publicznych służb zatrudnienia;

c) wprowadzenie systematycznego „uczenia się przez całe życie”:
•• wprowadzenie zachęt finansowych do kształcenia się ustawicznego dla praco-

dawców i pracowników, np. poprzez ulgi podatkowe,
43  Ibidem, s. 23.



113Strategia flexicurity jako skuteczna metoda polityki rynku pracy w Europie 

•• sugeruje się wprowadzenie w umowach o pracę odpowiedzialności pracowni-
czej za kształcenie ustawiczne (ang. life-long learning), w tym przypadku su-
geruje się wprowadzenie zapisów w umowach o pracę, gdzie brak osiągnięć 
w kształceniu dodatkowym przez pracownika traktowany będzie jako złamanie 
umowy oraz może być podstawą do wypowiedzenia umowy o pracy,

d) wzmocnienie zabezpieczeń społecznych:
•• wprowadzenie uprawnienia do świadczeń dla bezrobotnych osobom poprzednio 

zatrudnionym na umowach „śmieciowych” oraz osobom „samozatrudniającym 
się”;

e) wsparcie produktywnego dialogu społecznego:
•• porozumienie pomiędzy rządem, a partnerami społecznymi, w celu renegocja-

cji pakietów społecznych, które będą odpowiadały interesom poszczególnych 
stron.

2. Ścieżka 2 – zwiększenie się możliwości przystosowawczych firm oraz pracow-
ników poprzez wzmocnienie zabezpieczeń w okresie przejściowym; – ścieżka ta 
jest sugerowana przez Komisję Europejską dla państw, których gospodarka cha-
rakteryzuje się znacznym udziałem dużych przedsiębiorstw, oferujących stałe za-
trudnienie o wysokim poziomie zabezpieczeń społecznych. W ostatnich latach po 
ogólnoświatowym kryzysie finansowym, firmy są zmuszone do restrukturyzacji 
zatrudnienia, co powoduje że pracownicy po wielu latach pracy w jednej firmie, 
często na jednym stanowisku, stają przed koniecznością poszukiwania zatrudnie-
nia. W ramach tego modelu KE wskazuje jako najistotniejsze działania prewencyj-
ne takie jak wpisanie do umów o pracę pracowników – konieczności zwiększania 
kapitału ludzkiego oraz uczestnictwa w kształceniu ustawicznym, zwiększanie 
możliwości godzenia życia zawodowego z prywatnym (work– and– life balance). 
Wczesna interwencja polega również na tym, że pracownicy rozpoczynają poszu-
kiwanie pracy nie w momencie utracenia pracy, lecz kiedy otrzymują informację 
o dużym prawdopodobieństwie zwolnień masowych. Bardzo istotny jest też ele-
ment współpracy w zakresie outplacementu i informacji o rynku pracy przez sze-
roki wachlarz intersariuszy – firmy prywatne, agencje zatrudnienia zarówno pry-
watne jak i państwowe, NGO-sy itp. Kluczowym elementem w ścieżce drugiej  
byłoby zmuszenie pracowników jak i pracodawców do wprowadzenia kształcenia 
ustawicznego do umów o pracę, w ten sposób wzrost kompetencji siły roboczej 
stanie się obowiązkiem zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Brak speł-
nienia celów szkoleniowych, mógłby być w tym wypadku powodem rozwiązania 
umowy o pracę. 

3. Ścieżka 3 – zwiększenie inwestycji w umiejętności pracowników w kierunku go-
spodarki opartej na wiedzy – ścieżka ta jest skierowana do państw, w których przy 
wysokich poziomach zatrudnienia, część społeczeństwa pozostaje na obrzeżach 
rynku pracy (koncepcja insiders-outsiders), mogą to być m.in. imigranci, kobie-
ty, młodzież itp. W przypadku tych państw, Komisja Europejska sugeruje trzecią 
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ścieżkę flexicurity, gdzie priorytetem jest edukacja ustawiczna, nastawiona na za-
pełnienie luki edukacyjnej pomiędzy grupami na dwóch biegunach rynku pracy. 
Szczególny nacisk powinien zostać położony na naukę podstawowych umiejęt-
ności koniecznych na rynku pracy, począwszy od czytania i pisania, do podsta-
wowych kursów obsługi komputera. Dla pracowników powinny zostać stworzone 
konta edukacyjne, w ramach których otrzymywaliby zasoby finansowe oraz cza-
sowe na indywidualny rozwój zawodowy. Państwo powinno rozważyć stworzenie 
systemu zachęt finansowych i podatkowych dla przedsiębiorców, mających na celu 
włączanie do rynku pracy oraz szkolenie zmarginalizowanej siły roboczej. Dialog 
społeczny powinien włączyć kwestie edukacyjne, takie jak R&D, innowacje, do-
stosowanie edukacji do rynku pracy.

4. Ścieżka 4 – zwiększanie zatrudnialności (ang. empolyability) osób pobierających 
świadczenie społeczne, prewencja przeciw długotrwałemu uzależnieniu od świad-
czeń społecznych, uregulowanie kwestii pracy w szarym sektorze; – ścieżka czwar-
ta opierająca się na redukcji świadczeń społecznych oraz na aktywnej polityce 
rynku pracy jest rekomendowaną przez think-tank ekspercki dla państw po trans-
formacji gospodarczej, w tym też dla Polski. Jako słabości gospodarek w ścieżce 
czwartej eksperci wskazują: słabe zabezpieczenia społeczne przy kontraktach ter-
minowych, zbyt wysokie zabezpieczenia przy stałych umowach o pracę, niedosto-
sowany do rynku pracy system szkolenia zawodowego oraz ustawicznego, brak 
równouprawnienia kobiet na rynku pracy, wysoki poziom zatrudnienia nieuregulo-
wanego w szarej strefie. W ramach rozwiązań dla tej ścieżki eksperci proponują:44

•• Umowy pracownicze – w tym zakresie wskazane jest zwiększenie zabezpieczeń 
społecznych wbudowanych w umowy terminowe, jak również próba uregulo-
wania lub wbudowania w system społeczny umów w szarej strefie, dostęp do za-
bezpieczeń społecznych zwiększy atrakcyjność zatrudnienia na czas określony.

•• Kształcenie ustawiczne – w tym zakresie najważniejsze jest powiązanie progra-
mów edukacyjnych z zapotrzebowaniem rynku pracy, istotne jest również po-
wiązanie stopnia wykorzystania środków przez instytucje edukacyjne z efektami 
kształcenia zawodowego; kluczowe może być przekonanie partnerów korpora-
cyjnych do zainwestowania w programy edukacyjne, których będą współtwór-
cami i na których potrzeby będą kształcić.

•• Aktywne polityki rynku pracy – w przypadku państw ścieżki czwartej, do któ-
rych należy Polska aktywna polityka rynku pracy jest najważniejszym elemen-
tem flexicurity mix. Polityka ta powinna w szczególności być nastawiona na 
osoby długotrwale bezrobotne oraz niepełnosprawne, jak również osoby zagro-
żone bezrobociem, szczególnie we wrażliwych grupach wiekowych (50+ oraz 
młodzież). W celu wzmocnienia skuteczności polityki powinny być tworzone 
szerokie partnerstwa publiczno-prywatne, które umożliwiają realizacje polityki 
przez takie podmioty jak m.in. NGO-sy, uczelnie oraz instytucje edukacyjne, 

44 Towards Common Principles of Flexicurity: More and Better Jobs through Flexibility and Security, European Com-
mission 2007, s. 34.
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firmy prywatne, prywatne agencje zatrudnienia oraz inne. 
•• Zabezpieczenia społeczne – w kontekście zabezpieczeń społecznych, istotne 

wydaje się wprowadzenie warunkowości świadczeń oraz powiązanie ich z ak-
tywnym poszukiwaniem zatrudnienia, świadczenia powinny również brać pod 
uwagę potrzeby grup marginalizowanych na rynku pracy jak np.: osoby niepeł-
nosprawne.

•• Dialog społeczny – konieczne jest rozbudowanie współpracy i dialogu społecz-
nego, z szerokim gronem organizacji społecznych oraz reprezentujących inte-
resy pracodawców oraz pracowników. W państwach takich jak Polska brak jest 
odpowiedniego natężenia dialogu społecznego oraz realnej debaty nad wprowa-
dzaniem innowacyjnych rozwiązań dotyczących rynku pracy, co może w przy-
szłości negatywnie wpływać na implementację rozwiązań takich jak flexicurity.

W ramach raportu Komisja Europejska wskazała wskaźniki, które wspomagają 
pomiar realizacji idei flexicurity w czterech wymiarach:
1. Elastyczne i bezpieczne umowy kontraktowe oraz oranizacja pracy:

•• poziom ochrony zatrudnienia, ogółem dla pracowników na umowy stałe oraz 
okresowe (OECD),

•• różnorodność oraz uzasadnienie istniejących umów kontraktowych (EURO-
STAT).

2. Efektywne aktywne polityki rynku pracy (ang. effective active labour market po-
licies):
•• procent dorosłej populacji w wieku między 24, a 65 lat biorącej udział w eduka-

cji lub szkoleniach (EUROSTAT),
•• poziom edukacji osób w kohortach 45-54 oraz 25-34 (odsetek ludzi z co naj-

mniej wykształceniem średnim) (EUROSTAT).
3. Edukacja przez całe życie dostosowana do zapotrzebowania rynku pracy (ang. re-

liable and responsive lifelong learning systems):
•• wydatki na bierne oraz aktywne polityki rynku pracy jako procent PKB (Euro-

stat),
•• wydatki na bierne oraz aktywne polityki rynku w przeliczeniu na osobę bezro-

botną (Eurostat),
•• liczba beneficjentów aktywnych polityk rynku pracy według rodzaju (OECD),
•• procent osób bezrobotnych, którzy nie otrzymali oferty zatrudnienia lub oferty 

aktywizacji w ciągu odpowiednio 6 i 12 miesięcy od utraty pracy.
4. Nowoczesne systemy zabezpieczeń społecznych (ang. modern social security sys-

tems):
•• zastępowalność netto mierzona po roku i pięciu latach (OECD),
•• pułapka bezrobocia, mierzona w poziomach świadczeń (OECD-EUROSTAT).

Wskazanie przez Komisję Europejską wskaźników do pomiaru poszczególnych 
elementów modelu flexicurity ma ułatwić porównywalność osiągnięć poszczególnych 
krajów w implementacji polityki flexicurity, jak również sprawdzić jej efekty w po-
szczególnych elementach wskazanych w modelu.
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5. Przykłady implementacji flexicurity w krajach UE

W ramach pokazania dobrych praktyk w zakresie „flexicurity” zdecydowaliśmy 
się krótko przedstawić trzy odmienne modele zagraniczne związane z flexicurity. Roz-
poczynając od słynnego „złotego trójkąta”, czyli duńskiego modelu flexicurity, chce-
my pokazać elastyczny rynek pracy, w którym bezpieczeństwo miejsca pracy zostało 
zastąpione przez bezpieczeństwo zatrudnienia w ogóle. Model duński, podobnie jak 
holenderski, jest ciekawy również ze względu na silny element dialogu społecznego, 
który jest na tyle solidny, że w przypadku Danii prawo pracy jest praktycznie zastąpione 
przez negocjacje i ustalenia między partnerami społecznymi. Jako drugi efektywny mo-
del flexicurity prezentujemy model holenderski, którego cechą charakterystyczną jest 
elastyczność wewnętrzna, która pozwala na dopasowywanie zatrudnienia w ramach 
przedsiębiorstwa – nie przypadkiem Holandia jest liderem w UE w zakresie zatrudnie-
nia w niepełnym wymiarze pracy, a blisko 75 procent kobiet jest zatrudnionych w nie-
pełnym wymiarze pracy. Wiąże się to oczywiście z kolejnym istotnym aspektem flexi-
curity mianowicie możliwością godzenia życia zawodowego z rodzinnym, szczególnie 
w przypadku holenderskim, rozwiązania takie są możliwe. Na zakończenie przedsta-
wiony jest nieudany model flexicurity, nazwany przez akademików flexi-insecurity, 
jest to przypadek Włoch, w którym silną deregulację protekcjonizmu zatrudnienia, nie 
poprzedziły rozwiązania systemowe w zakresie zabezpieczeń społecznych, czy też ada-
ptacji pracowników do rynku pracy przez narzędzia long-life learning, czy też aktyw-
ne polityki rynku pracy. Nieumiejętny mix bezpieczeństwa oraz elastyczności wpływa 
we Włoszech na wiele aspektów społecznych, począwszy od perspektyw zawodowych, 
kończąc na planach życiowych i rodzinnych. 

5.1. Dania – model „złotego trójkąta”

Duński model flexicurity jest stawiany jako najlepszy przykład udanego połącze-
nia „elastyczności” z „bezpieczeństwem” i jest przedstawiany w niemalże wszystkich 
najważniejszych opracowaniach dotyczących koncepcji flexicurity. Duński model flexi-
curity jest opisywany jako model tzw. „złotego trójkąta” (ang. golden triangle) i opiera 
się na trzech fundamentach:45

a) elastyczny rynek pracy,
b) hojne państwo opiekuńcze,
c) aktywna polityka rynku pracy.
Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowo poszczególne komponenty związane 

z modelem „złotego trójkąta”. Duński rynek pracy charakteryzuje się bardzo wysokim 
stopniem elastyczności ilościowej, co oznacza, że pracodawcy mogą bardzo szybko 
zwalniać i zatrudniać pracowników wedle zapotrzebowania rynku pracy. 

W Danii nie istnieje praktycznie prawo pracy, poza pewnymi ogólnymi regula-
cjami, natomiast warunki zatrudnienia pracowników, płace oraz czas pracy są regulo-
45 D. Lang, Duński model elastycznego bezpieczeństwa (flexicurity). Wzór do naśladowania?, tłumaczenie: Ryszard 

Szarfenberg.
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wane poprzez negocjacje i ustalenia zbiorowe dla całych branż46. Model ten zapewnia 
pracownikom „bezpieczeństwo zatrudnienia” a nie „bezpieczeństwo miejsca pracy”. 
W tym wypadku relatywnie niski poziom zabezpieczeń przed zwolnieniem z pracy, 
rekompensuje pracownikom wysokim poziom zabezpieczeń socjalnych oraz szybka 
możliwość znalezienia pracy u innego pracodawcy. Patrząc na statystyki OECD zwią-
zane z czasem znajdowania nowego zatrudnienia po utracie pracy jeszcze w roku 2000 
duński rynek pracy zapewniał możliwości szybkiego znalezienia zatrudnienia, gdzie 
blisko 30 procent bezrobotnych znajdowało zatrudnienie w ciągu 1 miesiąca poszu-
kiwań, obecnie w roku 2013 statystyka ta spadła do 15 procent, natomiast blisko 30 
procent osób poszukuje zatrudnienia już ponad rok. Istotne jest wskazanie, że rynek 
pracy w Danii charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem zaufania pomiędzy part-
nerami – instytucjami społecznym w tym związkami zawodowymi, przedsiębiorstwami 
oraz instytucjami publicznymi. Model ten nie został jednak stworzony odgórnie zgod-
nie z zaleceniami Unii Europejskiej, ale jest efektem ponad 100-letniej tradycji dialogu 
prowadzonego przez partnerów społecznych z przedsiębiorstwami. Kamieniem węgiel-
nym tego modelu było Porozumienie Sierpniowe z roku 1899 zawarte między praco-
dawcami oraz związkami zawodowymi, które zakończyło niespokojny okres strajków, 
jednocześnie wypracowując model dialogu, gdzie przedsiębiorstwom pozostała władza 
nad zarządzaniem pracownikami i możliwością równoważenia podaży do popytu siły 
roboczej. Jednocześnie porozumienia te nałożyły na pracodawców konieczność nego-
cjacji kwestii płacowych oraz warunków zatrudnienia z partnerami społecznymi, przede 
wszystkim związkami zawodowymi. 

Duńskim rynek pracy jest zdominowany przez SME – małe i średnie przedsiębior-
stwa, dlatego związki zawodowe reprezentują poszczególne profesje, nie sektory. W ten 
sposób jedne przedsiębiorstwo musi często negocjować warunki zatrudnienia i płacowe 
dla poszczególnych grup pracowników z różnymi związkami zawodowymi. Mimo, że 
wchodzenie w porozumienia płacowe przez przedsiębiorstwa zawodowe jest dobro-
wolne i nie ma żadnych nakazów prawa w tej kwestii, jak wskazuje praktyka, przed-
siębiorcy którzy będą starali się zignorować zaproszenie do negocjacji przez związki 
zawodowe, nie będą mogli prowadzić normalnej aktywności gospodarczej, ze względu 
na zagrożenia tzw. akcjami przemysłowymi (ang. industrial actions), w tym przede 
wszystkim ze względu na strajki, bojkot oraz akcje propagandowe przeciwko przedsię-
biorcom. W ten sposób negocjacje i konieczność dialogu społecznego jest wbudowana 
w duński system rynku pracy, a pracodawcy decydują się na uczestnictwo w negocja-
cjach zbiorowych, aby uniknąć ewentualnych sankcji. Blisko 85 procent pracowników 
na duńskim rynku pracy ma ustalane warunki zatrudnienia w ramach negocjacji zbio-
rowych, jest to również związane z bardzo wysokim stopniem uzwiązkowienia, gdzie 
ponad 80 procent pracowników w Danii należy do związków zawodowych47. Jednakże 
system flexicurity w Danii ma również różne odcienie w zależności od typu pracy oraz 

46 F. Larsen, Duńskie Flexicurity jest unikalne, 07/08/2012, Instytut Obywatelski, dostęp: http://www.instytutobywatel-
ski.pl/8865/komentarze/dunskie-flexicurity-jest-unikalne 

47 Denmark: Flexicurity and Industrial Relations; European Industrial Relations Observatory Online; Mikkel Mailand, 
2009, dostęp: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0803038s/dk0803039q.htm 
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rodzaju pracodawcy, generalnie mniejsze zabezpieczenia dotyczą pracowników fizycz-
nych (ang. blue-collar workers), którzy mogą być zwalniani bez odprawy i z żadnym 
lub krótkim terminem wypowiedzenia (np.: w przypadku pracowników sektora budow-
lanego po przepracowaniu 5 lat w miejscu pracy, pracownik nabywa uprawnienia do 5 
dniowego terminu wypowiedzenia), natomiast w przypadku pracowników umysłowych, 
szczególnie zatrudnionych w sektorze publicznym istnieją regulacje prawne wprowa-
dzone w roku 1938 w ramach „prawnych ram zobowiązań między pracodawcami a pra-
cownikami etatowymi” (dun. Funktionærloven), w ramach których pracodawca musi 
przedstawić 3-miesięczne wypowiedzenie pracownikowi, którzy przepracował 3 lata 
w danym miejscu pracy (jest to zbieżne z obecnie istniejącym prawem pracy w Polsce, 
jednakże w Polsce dotyczy ono ogółu pracowników, nie jedynie pracowników umysło-
wych)48. Jak wskazują badania Duńczycy są jednym z najbardziej mobilnych narodów 
w zakresie zmieniania miejsca pracy i wedle statystyk ponad 70 procent Duńczyków 
stwierdza, że zmiana miejsca pracy raz na kilka lat jest korzystna z punktu widzenia 
pracownika. Te same badania wskazują, że Polacy znajdują się na drugiej stronie skali 
i mniej niż 30 procent pracowników uważa, że zmiana pracodawcy jest korzystna49. Te 
same badania wskazują również, że Duńczycy korzystnie odbierają zjawisko globaliza-
cji, która jest jedną z najważniejszych przyczyn zmian na europejskim rynku pracy, aż 
78 procent z nich uważa, że globalizacja jest korzystna dla duńskich firm oraz generuje 
większy wzrost gospodarczy w kraju. Jest to bardzo wysoki wynik przy porównaniu do 
średniej unijnej, która wynosi 39 procent50. 

Duńskie związki zawodowe, w przeciwieństwie do związków w większości kra-
jów UE pozytywnie odnoszą się do idei globalizacji, uważając, że odpowiedzią na wy-
zwania globalizacyjne będzie podnoszenie kwalifikacji, badania naukowe oraz lepsze 
przeszkolenie pracowników. Bardzo dobrze nowe podejście związków zawodowych 
do wyzwania globalizacji i flexicurity zawarte zostało w przemówieniu H. Jensena, li-
dera związków zawodowych Danii z roku 2007: …Kiedy byłem młody, bezpieczeństwo 
oznaczało dobrą, stabliną pracę. Nie było to może ambitne, ale było to bezpieczne. 
To bezpieczeństwo znikło wraz z nadejściem globalizacji. Bezpieczeństwem nie jest już 
trzymanie się desperacko tej samej pracy przez całe życie. Bezpieczeństwo natomiast 
to pozostać pewnym, kiedy słyszy się pogłoski na temat outsourcingu z pokoju zarzą-
du. Ponieważ bycie głęboko przekonanym o swoich gruntownych umiejętnościach oraz 
o możliwości znalezienia szybko nowego zatrudnienia jest kluczowe. Bezpieczeństwo to 
już nie umiejętność pozostania, jest to raczej umiejętność zrobienia ruchu. Dokładniej 
jest to nowe bezpieczeństwo oparte na szkoleniach i edukacji, które powinno dotyczyć 
każdego pracownika.

Model duński opiera się na „pewności zatrudnienia” oraz zabezpieczeniach so-
cjalnych, w tym modelu pracownik, który jest stosunkowo łatwo zwalniany z pracy, ma 

48 Ibidem.
49 T. Bredgaard, A. Daemmrich The Welfare State as an Investment Strategy: Denmark’s Flexicurity Policies; s. 6, July 

2012; s.10, pobrano: http://ilera2012.wharton.upenn.edu/RefereedPapers/BredgaardThomas%20ArthurDaemmrich.
pdf

50 Ibidem.
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pewność szybkiego znalezienia zatrudnienia w innej firmie lub stabilnego okresu po-
bierania zasiłku. Jeszcze niedawno bezrobotni w Danii mieli uprawnienia do pobierania 
zasiłku przez 4 lata od utraty zatrudnienia, obecnie długość ta spadła do 2 lat, przy czym 
średnia wysokość zasiłku stanowi 90 procent ostatniej pensji, mimo skrócenia czasu 
pobierania zasiłku jest to jeden z najdłuższych okresów w krajach OECD51. 

Mimo atrakcyjności duński model nie wydaje się możliwy do replikowania w Pol-
sce z wielu przyczyn. Mimo nadania mu nazwy flexicurity, istniał on de facto dużo 
wcześniej niż ta koncepcja, a jego powstanie nie wiązało się z odgórną decyzją rządo-
wą lub też wprowadzeniem dyrektywy, lecz został on wypracowany przez blisko 100 
lat wspólnych negocjacji oraz gier rynkowych pomiędzy przedsiębiorstwami, instytu-
cjami społecznymi oraz rządem. Kolejnym problemem jest jego wysoka kosztowność 
opierająca się na wysokich podatkach dochodowych w wysokości dochodzącej do 62 
procent, taka wysokość podatków byłaby nie do zaakceptowania w Polsce, co więcej 
w przypadku gospodarki w transformacji jaką jest Polska okazałaby się zabójcza dla 
przedsiębiorczości oraz inicjatywy gospodarczej. Kolejnym brakującym ogniwem na 
polskim rynku pracy jest brak dialogu oraz zaufania pomiędzy partnerami społeczny-
mi, związkami zawodowymi, pracownikami oraz rządem. W tym przypadku wszyscy 
aktorzy posiadają niski stopień zaufania, czyli de facto kapitału społecznego, co unie-
możliwia wprowadzenie podobnego zdecentralizowanego modelu regulacji rynku pra-
cy. Wprowadzenie deregulacji prawa pracy (np.: jak w przypadku duńskim gdzie samo 
prawo pracy faktycznie nie istnieje), mogłoby stać się podstawą do znacznych nadużyć 
ze strony pracodawców, co wpływało by jedynie pozytywnie na komponent „elastycz-
nośći” w przeciwieństwie do komponentu „bezpieczeństwa”. 

Duński model flexicurity również radzi sobie gorzej z dostosowaniem zmarginali-
zowanych grup społecznych do znajdowania pracy, obecnie blisko 30 procent bezrobot-
nych nie może znaleźć pracy od ponad roku. Jak wskazują statystyki blisko 20 procent 
populacji żyje ze świadczeń socjalnych, blisko 1 milion osób w wieku produkcyjnym 
znajduje się na stałe poza rynkiem pracy, duża część tych osób to imigranci, dla których 
brak programów rynku pracy, które wspomogły ich włączanie do rynku pracy52.

5.2. Włochy – przykład „flex-insecurity”

Włoski model flexicurity jest często wskazywany jako przykład nieudanego zasto-
sowania równowagi pomiędzy komponentem „elastyczności” oraz „bezpieczeństwa” 
w zatrudnieniu, z tego powodu nazywany jest on przez część naukowców modelem 
flex-insecurity (elastyczny brak bezpieczeństwa)53.

Począwszy od lat 90. minionego stulecia, poprzez najważniejsze i kluczowe ini-
cjatywy takie jak Delegated Law 30/2003 oraz Dekret Legislacyjny 276/2003 z roku 
2003, które uelastyczniły warunki zatrudniania we Włoszech, a w roku 2004 ówcze-

51  Ibidem, s. 6. 
52  D. Lang, Duński model elastycznego bezpieczeństwa… op. cit. 
53  M. Pedaci, The Flexibility Trap: Temporary Jobs and Precarity as a Disciplinary Mechanism; Working USA, The 

Journal of Labor and Society, s. 250.
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sny premier Silvio Berlusconii stwierdził, że Włochy posiadają najbardziej elastyczny 
system zatrudnienia w Europie54. Wzrost elastyczności rynku pracy nie został jednak 
praktycznie w ogóle wsparty poprzez zwiększenie zabezpieczeń społecznych, a wysoka 
ilość osób, która w wyniku reformy pozostaje na kontraktach niestandardowych (po-
nad 20 procent) w bardzo niewielkim stopniu posiada dostęp do systemu zabezpieczeń 
społecznych oraz związków zawodowych, ze względu na to, że system ten jest oparty 
na starym paradygmacie, który opierał się na koncepcji zatrudnienia w formie etatu55.

Gospodarka Włoch nie radzi sobie również z kreowaniem nowych miejsc pracy, 
jak wskazuje raport OECD o konkurencyjności gospodarek, deregulacja zabezpieczeń 
pracowniczych oraz bezpieczeństwa pracy, nie zostały poparte zwiększeniem bezpie-
czeństwa zatrudnienia ogółem. Dane OECD z roku 2012 w zakresie bezrobocia wska-
zują bardzo słabe przystosowanie modelu włoskiego do koncepcji flexicurity, jedynie 5 
procent bezrobotnych we Włoszech znajduje pracę w ciągu pierwszego miesiąca bezro-
bocia, katastrofalne są również dane dotyczące długotrwałego bezrobocia, w roku 2012 
– ponad 50 procent osób bezrobotnych poszukiwało pracy ponad rok56. Dane wskazują, 
że o ile gospodarka włoska bardzo dobrze poradziła sobie z wprowadzeniem „elastycz-
ności rynku pracy”, poprzez wkomponowania w model odpowiednich zabezpieczeń 
społecznych, edukacji przez całe życie, dialogu społecznego oraz aktywnych polityk 
pracy – efektem reformy stało się zachwianie równowagą w relacjach pracodawca-pra-
cownik wraz ze zmniejszeniem siły negocjacyjnej siły roboczej. Jak wskazują liczne ba-
dania zastosowanie komponentu „flexi”, przy praktycznie zupełnym pominięciu „secu-
rity”, zaowocowało negatywnymi efektami społecznymi dla dużej części siły roboczej, 
takimi jak poczucie niepewności, trudności w budowaniu długoterminowych planów 
życiowych, odkładanie konsumpcji oraz decyzji o zaciąganiu kredytów hipotecznych57. 
Włochy są obecnie jednym z krajów w Unii Europejskiej, w których młodzi mężczyźni 
najpóźniej decydują się opuścić dom rodzinny w wieku blisko 40 lat. Deregulacja rynku 
pracy oraz zwiększenie elastyczności, wpływają również negatywnie na work-life ba-
lance pracowników włoskich zatrudnionych na umowach okresowych, w ramach badań 
jakościowych przeprowadzono wywiady z pracownikami włoskimi, ukazującymi sytu-
ację po deregulacji rynku. Obecną sytuacje zawodową z punktu widzenia pracownika 
zatrudnionego na umowę na czas określony przedstawia dziennikarz:58 …Aby zachować 
pracę, staram się utrzymywać dobre relacje z moimi zleceniodawcami (…). Jestem za-
wszę dostępny, robię wszystko co mogę w przypadku potrzeby. Jeśli jakiś dziennik jest 
w nagłej sytuacji, na przykład brakuje im jakiegoś artykułu, wtedy najczęściej dzwonią 
do mnie w piątek i pytają czy coś mam. Zwykle niczego nie mam, ale mówię im, że mam. 
Wtedy oni proszą mnie, aby wysłać to do poniedziałku. To są tygodnie, kiedy pracuję 
całą sobotę i niedzielę, wcale nie wychodząc z domu. Szukam materiału, studiuję pro-

54  Ibidem.
55  Ibidem.
56  http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=AVD_DUR , pobrano: 29-07-2013
57  M. Pedaci, The Flexibility Trap: Temporary… op. cit. s. 250.
58  Ibidem, s. 256 
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blem. Właśnie w ten sposób staram się utrzymać dobre stosunki59. W ramach tej samej 
serii badań jakościowych stwierdza: …Zwykle jestem zmuszony do pracy w sobotę, nie-
dzielę, święta, jak również także w te dni, w które jestem chory60.

Pracownicy wskazują jak uelastycznienie rynku pracy, za którym nie poszło przy-
stosowanie systemu zabezpieczeń społecznych oraz zwiększenie efektywności ryn-
ku pracy, wpłynęło negatywnie na ich życie zawodowe oraz prywatne. Niski poziom 
uzwiązkowienia we Włoszech, szczególnie w przypadku pracowników okresowych, 
uzależnionych od agencji zatrudnienia, brak kultury dialogu społecznego w zakresie 
warunków zatrudnienia (poza chlubnymi wyjątkami północnych Włoszech, o których 
kapitale społecznym i sile społeczeństwa obywatelskiego pisał już Robert Putman, 
tworząc własną teorie kapitału społecznego), jak również szybkie reformy sprawiły, 
że włoski model flexicurity uznawany jest przez wielu teoretyków za nieskuteczny, 
przemawiają za tym również statystyki OECD wskazujące wysoki poziom bezrobocia 
(szczególnie wśród osób młodych) oraz bardzo długi czas poszukiwania zatrudnienia. 
Wszystko to pozwala nazwać model włoski flexi-insecurity model i wskazać jako nega-
tywny przykład wprowadzenia koncepcji flexicurity, do przeanalizowania przy wpro-
wadzaniu koncepcji flexicurity do Polski na poziomie mikro oraz makro.

5.3. Holandia – „holenderski model flexicurity”

Mimo, że koncepcja flexicurity jest najczęściej łączona przede wszystkim z Danią, 
to właśnie w Holandii termin flexicurity został ukuty oraz po raz pierwszy zastosowany 
w debacie akademickiej do opisania zmagań gospodarki Duńskiej związanych z połą-
czeniem „elastyczności” oraz „bezpieczeństwa” zatrudnienia przez Wilthagena61. Ho-
lenderski system flexicurity jest oparty jednakże na innej koncepcji niż model duński. 
Model holenderski jest oparty na wewnętrznej elastyczności numerycznej wewnątrz 
przedsiębiorstwa, kiedy model duński opiera się przede wszystkim na zewnętrznej 
elastyczności numerycznej w zakresie gospodarki. Cechą charakterystyczną holen-
derskiego rynku pracy jest bardzo wysoka ilość osób zatrudnionych w ramach umów 
niestandardowych na niepełny okres czasu. W przypadku Danii blisko 40 procent pra-
cowników jest zatrudnionych w ramach umów w niepełnym wymiarze czasu (średnia 
UE to 18,2 procenta)62. Szczególną cechą tego modelu jest to, że aż 75 procent kobiet 
pracuje w niepełnym wymiarze godzinowym (w porównaniu ze średnią 31 procent 
kobiet w UE)63. Wysoki poziom zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasowym jest 
efektem polityki społecznej rządu Holandii prowadzonej od lat 80. XX w., mającej na 
celu zapewnienie możliwości godzenia życia zawodowego z prywatnym oraz wycho-
wywaniem dzieci. Poszczególne ustawy takie jak „Zakaz Dyskryminacji ze Względu na 

59  Ibidem.
60  Ibidem.
61  Ibidem, s. 22.
62 L. Bovenberg, T. Wilthagen, S. Bekker, Flexicurity: Lesson and Proposals from the Netherlands, Dutch Flexicurity; 

The Normalization of Atypical Work” s. 10.
63 Ibidem.



122 Wojciech Duranowski, Arkadiusz Durasiewicz, Mirosław Grewiński

Długość Czasu Pracy” (hol. Wet Verbod onderscheid arbeidsduur, WVOA, 1993) oraz 
Ustawa o Dostosowaniu Godzin Pracy (hol. Wet Aanpassing Arbeidsduur, WAA) wpro-
wadzały równe prawa dla pracowników pracujących na niepełnym etacie w stosunku 
do pracowników pełnoetatowych, w zakresie wynagrodzenia, warunków zatrudnienia, 
czy też uprawnień urlopowych. W przypadku zawarcia przez pracodawcę niekorzyst-
nego kontraktu dla pracownika zatrudnionego na umowę okresową, wszystkie dyskry-
minujące zapisy sa nieważne, a jego kontrakt jest ustalany na takich samych zasadach 
jak dla pracownikow etatowych. W ramach zwiększenia elastyczności zatrudnienia ze 
strony pracownika, w roku 2000 rząd Holandii zapewnił pracownikom prawo do żą-
dania dostosowania godzin pracy na żądanie pracownika poprzez ich zwiększenie lub 
zmniejszenie w skali tygodniowej (jeśli nie wpływa to na proces biznesowy firmy)64. 
Jest to rewolucyjne prawo, które weszło po kilku latach konsultacji i umożliwia ono 
pracownikom w ramach instytucji zażądać od pracodawcy wydłużenia tygodniowych 
godzin pracy, jeśli nie ma biznesowego uzasadnienia do odmowy na tą prośbę. Model 
ten pozwala pracownikom (przede wszystkim kobietom) dostosować swój dzień pra-
cy do opieki na dzieckiem oraz godzenia życia zawodowego z prywatnym, jednakże 
wiele badań wskazuje, że jedną z głównych przyczyn wysokiego poziomu zatrudnienia 
w niepełnym wymiarze czasu jest również niewystarczający dostęp do usług opiekuń-
czych dla dzieci65. Model holenderski jest odmienny od modelu skandynawskiego opie-
rającego się na pakiecie usług opiekuńczych i wychowawczych dla młodych matek, 
jak również hojnym systemie świadczeń urlopowych dla rodziców. Mimo powszechnej 
dostępności pracy w niepełnym wymiarze pracy, relatywnie wysoka stopa zatrudnienia 
kobiet w wieku produkcyjnym w Holandii (69 procent), jest niższa niż w przypadku 
krajów skandynawskich takich jak Dania (76 procent), czy też Szwecja (77 procent)66.

Kolejną cechą charakterystyczną dla holenderskiego rynku pracy jest to, że wie-
lu pracowników jest zatrudnianych przez agencje tymczasowego zatrudnienia. W roku 
1999 zostało wprowadzone specjalne prawo – Ustawa o Elastyczności i Bezpieczeń-
stwie (hol. wet Flexibilitait en Zekerheid), która reguluje zatrudnienie w zakresie pracy 
w agencjach zatrudnienia według koncepcji flexicurity, zapewniając z jednej strony ela-
styczność numeryczną przedsiębiorcom (możliwość dostosowania popytu do podaży), 
jak również zapewniając bezpieczeństwo zatrudnienia pracownikom. W ramach tego 
prawa pracownicy zatrudnieni przez agencje zatrudnienia najpóźniej po 26 miesiącach 
od podpisania umowy o pracę otrzymują prawo do dochodów równych pracownikom 
zatrudnionym na etat w danej firmie (de facto są drożsi od pracowników etatowych, 
gdyż trzeba jeszcze doliczyć prowizje agencji zatrudnienia, która nie jest wliczana w tą 
kwotę)67. Prawo to również ograniczyło możliwość zawierania umów okresowych, jed-
nocześnie zniosło górną granicę godzin wykonywaną przez pracownika zatrudnionego 
na czas określony. 

64 N. Bosch et al., Is Part-Time Employment Here to Stay? Evidence from the Dutch Labour Force Survey 1992-2005; 
Discussion Paper no 3367, IZA, 2008, pobrano: http://ftp.iza.org/dp3367.pdf 

65 Ibidem.
66 Ibidem, s. 6.
67  L. Bovenberg, T. Wilthagen, S. Bekker, Flexicurity: Lesson and Proposals.. op. cit. s. 10. 
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Należy podkreślić, że wszelkie zmiany w ustawodawstwie prawa pracy w Holandii 
były dokonywane po konsultacjach z partnerami społecznymi, co jest również charakte-
rystyczne dla modelu holenderskiego zwanego tzw. modelem polderowym (ang. polder 
model). W ramach tego modelu wszelkie decyzje dotyczące zmian w ustawodawstwie 
prawa pracy są dyskutowane przez trzy strony: związki zawodowe, przedstawicieli rzą-
du oraz przedstawicieli przedsiębiorców. Rozmowy te są prowadzone w ramach Rady 
Społeczno-Ekonomicznej (hol. Sociaal-Economische Raad, SER), która została założo-
na w roku 1950 i posiada długą tradycję i historię osiągania konsensusu oraz unikania 
strajków oraz akcji protestacyjnych w celu wypracowania kompromisu dla pracodaw-
ców i pracowników (mimo, że często jest krytykowana ze względu na swój długi proces 
decyzyjny). W ramach SER zasiada 33 członków z czego 10 osób to przedstawiciele 
3 największych związków pracodawców, 10 osób to przedstawiciele 3 największych 
związków pracowników, natomiast reszta to profesorowie ekonomii reprezentujący in-
stytucje państwowe, a przewodniczący rady jest nominowany przez rząd. 

Podsumowując, holenderski model flexicurity jest zupełnie odmienny od duńskie-
go, jest to przykład modelu, w którym wewnętrzna elastyczność numeryczna (możli-
wość dostosowania ilości godzin pracy, kontraktu) dająca elastyczność pracodawcom, 
jest powiązana z bardzo restrykcyjnymi regulacjami związanymi ze zwalnianiem pra-
cowników, gdzie w OECD Holandia jest uznawana za jedno z państw z największym 
poziomem protekcjonizmu zatrudnienia w przedsiębiorstwie (w przeciwieństwie do 
Danii, gdzie np. pracownicy fizyczni mogą być zwolnieni niemalże od ręki). Holan-
dia posiada również bardzo skodyfikowany system prawa pracy, który zapewnia rów-
nouprawnienie na rynku pracy grupom marginalizowanym, które nie są często odpo-
wiednio chronione w przypadku  Danii. Elastyczność w przypadku Holandii to przede 
wszystkim niepełny wymiar godzinowy pracy, możliwość godzenia życia zawodowego 
z prywatnym, jak również powszechne istnienie agencji pracy tymczasowej, które za-
pewniają pracodawcom dostęp do krótkookresowej siły roboczej. Model holenderski 
jest również oparty na silnych tradycjach dialogu społecznego, jednakże w przeciwień-
stwie do modelu duńskiego, mamy do czynienia z większym dążeniem do konsensu 
oraz mniejszym zagrożeniem strajkami oraz akcjami przeciwko przedsiębiorcom wyła-
mującym się z układów zbiorowych. 

6. Zakończenie

Przyszłość pokaże na ile strategia fexicurity odniesie sukces w poszczególnych 
państwach, które realizują jej cele, i jak będzie kształtowana polska polityka rynku pra-
cy w kontekście założeń tej strategii. Jedno jest pewne, że strategia ta w przeciwieństwie 
do neoliberalnej koncepcji workfare łączy inwestycyjne podejście do polityki zatrud-
nienia jak i kompensacyjne podejście do polityki społecznej polegające na gwarancjach 
dochodu i bezpieczeństwa socjalnego. Polska, która testuje aktualnie kontraktację usług 
rynku pracy w kierunku agencji zatrudnienia musi wyciągnąć wnioski także z doświad-
czeń innych państw z reformowania swoich systemów rynku pracy, w tym z implemen-
tacji strategii flexicurity. Nadchodzi czas aby flexicurity zastosować również w Polsce.
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GABRIELA SEMPRUCH
MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przykłady innowacji w polityce rynku pracy

1. Wprowadzenie

Przeobrażenia społeczno-gospodarcze we współczesnym świecie wymusza-
ją zmiany w sposobie prowadzenia polityki społecznej, w tym polityki rynku pracy. 
Pojawiają się nowe bardziej złożone i „naglące“ problemy społeczne, takie jak m.in. 
wzrastające strukturalne niedostosowanie kwalifikacji ludzi do potrzeb rynku pracy, 
wzrastające nierówności dochodowe i zwiększająca się liczba ubogich pracujących, 
starzejące się społeczeństwo czy wzrastająca liczba osób przewlekle chorych, które wy-
magają nietradycyjnych form organizacji pracy. Problemy te, wymuszają konieczność 
poszukiwania nowych metod działania w polityce rynku pracy, bardziej adekwatnych 
do aktualnych potrzeb. Ma to szczególne znaczenie w czasach kryzysu finansowego 
i ograniczeń budżetowych odnoszących się również do wydatków w obszarze polityki 
rynku pracy. 

2. Innowacje społeczne

Jedną z odpowiedzi na te wyzwania jest koncepcja innowacji społecznych, któ-
ra od ponad piętnastu lat, ponownie odkryta, bardzo dynamicznie rozwija się w Eu-
ropie i na świecie. Istnieje wiele definicji tego zjawiska. W najbardziej syntetyczny 
sposób innowacje społeczne można określić jako nowe, bardziej efektywne lub/i sku-
teczne sposoby rozwiązywania problemów społecznych, oparte na współtworzeniu oraz 
współpracy osób i instytucji z różnych sektorów, które jednocześnie stanowią dźwignię 
postępu społecznego1.

Ciekawą definicję innowacji społecznych opracowano w ramach międzynaro-
dowego projektu badawczego TEPSI. Innowacje społeczne określono jako nowe roz-
wiązania (m.in. usługi, produkty, procesy, modele działania, rynki usług, formy orga-
nizacji), które jednocześnie odpowiadają na potrzeby społeczne bardziej efektywnie 
niż istniejące rozwiązania. Innowacje społeczne prowadzą do nowych lub poprawiają 
istniejące relacje i więzi społeczne, a także dają możliwość lepszego wykorzystania 
1 G. Sempruch, Innowacje społeczne z perspektywy polityki społecznej, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet War-

szawski, Warszawa 2014, s. 1.
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posiadanych zasobów. Innymi słowy służą zarówno dobru wspólnemu społeczności, jak 
i poprawiają jej zdolność do samorozwoju w tym zakresie2. 

Szersze ujęcia innowacji społecznych wskazują, że poszukują one nowych rozwią-
zań problemów społecznych poprzez identyfikowanie oraz dostarczanie nowych usług 
oraz poprawę jakości życia osób i społeczności. Identyfikują oraz wprowadzą nowe 
sposoby integracji z rynkiem pracy, nowe kompetencje, nowe formy pracy, nowe formy 
uczestnictwa, które mają wpływ na poprawę sytuacji osoby na rynku pracy3. W tym 
ujęciu innowacje społeczne są również definiowane jako pozytywne zmiany społeczne, 
powiązane z nowością oraz z pierwszym zastosowaniem idei, mającej na celu zmiany 
korzystne dla społeczeństwa. Stanowią okazję do poprawy dobrobytu jednostek i spo-
łeczności poprzez zatrudnienie, konsumpcję lub udział, tak by zapewniała ona rozwią-
zanie problemów indywidualnych i zbiorowych4. 

W polskiej literaturze naukowej można znaleźć odzwierciedlenie czterech głów-
nych perspektyw analizy zjawiska innowacji społecznych obecnych w literaturze an-
glojęzycznej. O innowacjach społecznych pisze się na gruncie nauk socjologicznych 
w koncepcjach zmiany społecznej (m.in. Sztompka, 2012; Wygnański, 2012). Są one 
również przedmiotem rozważań w naukach ekonomicznych w kontekście rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego opartego na innowacjach oraz nurtu ekonomii społecznej (m.in. 
Olejniczuk-Merta, 2013; Kwaśnicki, 2012). Pojęcie innowacji społecznych jest również 
stosowane w naukach o polityce w kontekście zarządzania publicznego (m.in. Górniak, 
2001; Tarnowska, Ćwikliński, 2012; Gardocka-Jałowiec, 2012). Ostatnio coraz częściej 
pisze się o innowacjach w polityce społecznej (m.in. Błędowski, 2014; Duszczyk, 2014; 
Grewiński, 2014; Misiak, 2014, Pełka, 2014; Trafiałek, 2014). 

Innowacje społeczne nie są nowym zjawiskiem. Niejednokrotnie pojawiały się 
w literaturze na przełomie wieków, będąc przedmiotem zainteresowania uczonych 
szczególnie w czasach dużych przeobrażeń cywilizacyjnych. W tym kontekście istnieje 
pewna analogia do czasów współczesnych, w których zachodzą intensywne zmiany 
społeczne i gospodarcze. Koncepcja innowacji społecznych jest elementem głównego 
nurtu rozważań na temat sposobów radzenia sobie ze współczesnymi wyzwaniami spo-
łeczno-gospodarczymi oraz potrzebami ludzi. Zjawisko to zostało opisane w literaturze 
ostatnich lat znacznie bardziej dokładnie niż to miało miejsce dotychczas, stając się wy-
odrębnionym pojęciem naukowym. Dlatego też warto zwrócić uwagę na możliwe wy-
korzystanie tej koncepcji w kreowaniu i wdrażaniu nowoczesnej polityki rynku pracy.  

3. Innowacje  a polityka rynku pracy

Jednym z możliwych podejść do analizy działań innowacyjnych w obszarze 
polityk publicznych jest koncepcja określająca trzy główne płaszczyzny rozważań: 

2 J. Caulier-Grice, A. Davies, R. Patrick, W. Norman, Defining Social Innovation, 2013, http://siresearch.eu/social-
innovation/project/tepsie [dostęp: 20. 05. 2013].

3 E. Ilie, R. During, An Analysis of Social Innovation Discourses in Europe. Concepts and Strategies of Social Innova-
tion, 2010, http://edepot.wur.nl/197565 [dostęp: 20. 05. 2013].

4 W. Kwaśnicki, Innowacje społeczne – nowy paradygmat czy kolejny etap w rozwoju kreatywności człowieka?, Inno-
wacyjność a samoorganizacja społeczna, Uniwersytet Wrocławski 2013.
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1) kształtowania kierunków polityki, 2) wdrażania polityki poprzez zastosowanie róż-
nych instrumentów i dostarczanie różnego rodzaju usług publicznych oraz 3) organiza-
cji i zarządzania publicznego5. W każdym z tych obszarów istnieją różne typy działań 
innowacyjnych. 

Pierwszy obszar podkreśla wiodącą rolę sektora publicznego w planowaniu stra-
tegicznym i dostosowywaniu polityki do aktualnych potrzeb poprzez określanie celów 
i priorytetów działania, we współpracy z podmiotami z innych sektorów. Za przykład 
takiej innowacji można wskazać politykę Unii Europejskiej opartą na inwestycjach spo-
łecznych. 

Drugi obszar analizy działań innowacyjnych dotyczy różnego rodzaju instru-
mentów realizacji, w tym tworzenie nowych instytucji czy inicjatyw oraz doskonale-
nia usług publicznych i komunikacji z obywatelami, w tym z odbiorcami tych usług. 
W kontekście polityki rynku pracy, dotyczy to m.in. nowych i istotnie udoskonalonych 
usług prozatrudnieniowych, a także nowych metod ich wytwarzania, w szczególności 
tych opartych na większym zaangażowaniu odbiorców usług w proces definiowania 
potrzeb oraz formułowania zakresu i rodzaju wsparcia (np. koprodukcja usług).

Trzeci obszar analizy dotyczy nowych lub udoskonalonych rozwiązań w zarządza-
niu sprawami publicznymi, w tym metod dostarczania usług publicznych (np. e-usłu-
gi), metod organizacji pracy, zastosowaniu nowych technologii w procesach analizy 
potrzeb i problemów społecznych oraz procesach podejmowania decyzji. Szczególnie 
interesujące wydaje się zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych w obszarze 
informowania i komunikacji z obywatelami jak np. interaktywne portale nt. dostępnych 
usług publicznych. 

W koncepcjach innowacji społecznych podkreśla się szczególną rolę instytucji 
sektora publicznego w promowaniu nowych rozwiązań ukierunkowanych na poprawę 
jakości życia jednostek oraz całych społeczeństw. Wskazuje się na potrzebę przyjęcia 
przez instytucje publiczne nowej roli koordynatora i animatora innowacji społecznych 
tworzonych przez podmioty z różnych sektorów na rzecz rozwiązywania problemów 
społecznych6. Szczególnie istotne są nowe rozwiązania dotyczące zatrudnienia i ryn-
ku pracy, w tym te ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój przed-
siębiorczości społecznej, nowe lub udoskonalone metody aktywizacji zawodowej oraz 
wdrażanie innowacji w organizacji miejsc pracy.  

4. Przykłady innowacji dotyczących tworzenia miejsc pracy oraz  
rozwoju przedsiębiorczości

MC² - Elastyczne miejsca pracy dla doświadczonych pracowników 

Ciekawym przykładem innowacji w obszarze zatrudnienia jest projekt MC² – The 
Multi Company Mobility Centre realizowany w Belgii. Został on wybrany jako jeden 

5 Australian National Audit Office, Innovation in the Public Sector: Enebling Better Performance, Driving New Direc-
tions, Sidney 2009.

6 European Commission, Guide to Social Innovation, Bruksela 2013.
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z dziesięciu finalistów, spośród ponad 1200 uczestników Europejskiego Konkursu In-
nowacji Społecznych w 2014 r. Projekt ten jest realizowany przez konsorcjum kilku, 
głównie prywatnych instytucji. Liderem przedsięwzięcia jest firma konsultingowa Ha-
zelHeartwood, która współtworzyła rozwiązanie z innymi instytucjami, w tym z firmą 
doradztwa personalnego SD Worx, firmą KBC oraz belgijską siecią firm podejmujących 
działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu o nazwie Bussines and So-
ciety. W ramach projektu stworzono platformę wymiany doświadczonych pracowni-
ków w oparciu o terminowe kontrakty zatrudnienia. Rozwiązanie przypomina w swo-
ich założeniach agencję pracy tymczasowej, jednak jest ukierunkowane na wsparcie 
wybranej grupy osób, którymi są doświadczeni pracownicy często w starszym wieku. 
Ponadto realizatorzy podkreślają możliwość lepszego wykorzystania posiadanych za-
sobów, zarówno po stronie pracowników jak i pracodawców. Dla pracowników stwarza 
to możliwość dłuższej aktywności zawodowej na rynku pracy.

Wśród głównych korzyści dla pracodawców korzystających z usług platformy 
wskazuje się:

•• optymalne wykorzystanie kompetencji prowadzące do wzrostu produktywności,
•• mniejsze koszty zatrudnienia wykwalifikowanej kadry poprzez zatrudnienie na 

podstawie kontraktu terminowego poprzez MC².

Wśród głównych korzyści dla pracowników korzystających z usług platformy 
wskazuje się:

•• zachęty finansowe powiązane z przyjmowaniem zleceń tymczasowych,
•• wzrost zadowolenia i satysfakcji z pracy poprzez lepsze wykorzystanie wła-

snych kwalifikacji. 

Wśród głównych korzyści dla społeczeństwa wskazuje się:
•• dostarczenie rozwiązań, które odpowiadają na problem starzejącego się społe-

czeństwa,
•• realizację działań prewencyjnych, zapobiegających utracie talentów na rynku 

pracy,
•• niższe koszty7.

Powyżej opisany przykład nawiązuje do koncepcji flexicurity - elastycznych ryn-
ków pracy (patrz też rozdział wcześniejszy). Dlatego z pewnością rozwiązanie to może 
być z powodzeniem efektywnie zastosowane w krajach, w których elastycznym rozwią-
zaniom na rynku pracy towarzyszą odpowiednie rozwiązania w obszarze zabezpiecze-
nia społecznego. 

Analizując powyższy przykład warto podkreślić, że posiada on typowe cechy in-
nowacji społecznych. Należą do nich m.in. współkreowanie rozwiązania w przestrzeni 
międzyinstytucjonalnej, ukierunkowanie oraz poprawę sytuacji wybranej grupy osób 
o słabszej pozycji na rynku pracy oraz dostarczenie rozwiązania odpowiadającego na 
aktualne potrzeby społeczne. 

7 European Social Innovation Competition 2014, http://socialinnovationcompetition.eu/404/ [dostęp 20. 12. 2014].
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Mama Cowork i współdzielenie przestrzeni przez rodziców z dziećmi

Innym przykładem rozwiązania przeznaczonego dla wybranej grupy społecznej 
– pracujących rodziców jest polski projekt Mama CoWork. Przedsięwzięcie to zosta-
ło wybrane, jako jeden z finalistów w Europejskim Konkursie Innowacji Społecznych 
w 2013 r. W ramach projektu stworzono centrum coworkingu dla rodziców z dziećmi, 
gdzie zapewniono niezbędną infrastrukturę do pracy biurowej oraz miejsce przyjazne 
dla dzieci z możliwością zapewnienia im opieki. Centrum to pełni również funkcję 
skupiającą i integrującą społeczność rodziców poprzez różnego rodzaju warsztaty roz-
wojowe.  

Projekt ten tworzy szansę na wejście lub powrót na rynek pracy mam lub ojców 
z małymi dziećmi. Jego innowacyjność w głównej mierze dotyczy zastosowania w prak-
tyce idei wspólnej konsumpcji (z ang. collaborative consumption, sharing economy). 
Model wspólnej konsumpcji opiera się na wymianie, współdzieleniu czy płatnym wy-
pożyczaniu dóbr bądź świadczeniu usług bez udziału pośredników oraz zakłada lepsze 
wykorzystanie zasobów8. 

Voidstarter –działania społeczności lokalnej wobec problemu bezrobocia 

Kolejnym przykładem innowacji jest projekt o nazwie Voidstarter realizowany 
w Irlandii, odnoszący się do problemu bezrobocia. Jest to finalista Europejskiego Kon-
kursu Innowacji Społecznych w 2014 r. Projekt ten opiera się na pomyśle zagospoda-
rowania pustych budynków i pomieszczeń socjalnych (zw. pustostanami), będących 
w posiadaniu władz miast. Bardzo często, z uwagi na brak środków, budynki te często 
nie nadają się do użytku i nie są remontowane. Jednocześnie bardzo częstym proble-
mem jest niewystarczająca ilość mieszkań socjalnych w stosunku do zapotrzebowania 
ze strony rodzin i osób uboższych lub bezdomnych oraz potrzeb danej społeczności 
dotyczących różnych inicjatyw lokalnych. Przedsięwzięcie opiera się na przywracaniu 
pustostanów do użytku przy zaangażowaniu osób bezrobotnych, które przy tej oka-
zji mogą nabyć nowe kwalifikacji lub nowe doświadczenia zawodowe. Voidstarter jest 
również określany, jako laboratorium przedsiębiorczości, które kształci i wyposaża 
w nowe umiejętności zawodowe. Przedsięwzięcie opiera się na współpracy z lokalnymi 
firmami budownictwa społecznego, firmami budowlanymi oraz władzami lokalnymi. 
Wyremontowane budynki pełnią m.in. rolę inkubatorów przedsiębiorczości lokalnej, 
w których współdzielona jest przestrzeń do rozwoju drobnej przedsiębiorczości handlo-
wej czy usługowej. Projekt ten jest przeznaczony dla małych i średnich miast. W trakcie 
najbliższych trzech lat będzie wdrażany w Dublinie, gdzie władze lokalne przeznaczyły 
na jego realizację 18 mln Euro9.

8 D. Podkańska, (2013), Polski projekt wśród finalistów konkursu na innowacje społeczne, http://www.ekonomiaspo-
leczna.pl/wiadomosc/871511.html, [dostęp: 30. 12. 2014].

9  European Social Innovation Competition 2014, http://socialinnovationcompetition.eu/419/, [dostęp 20. 12. 2014].



132 Gabriela Sempruch

5. Innowacje w organizacji miejsc pracy

Jednym z możliwych typów działań innowacyjnych dotyczących zatrudnienia są 
innowacje w organizacji miejsc pracy, w szczególności w instytucjach prywatnych, 
gdzie istnieje większa swoboda działania w tym zakresie. Odnoszą się one do zmian 
organizacyjnych ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności firmy i jakości miejsc 
pracy. Dotyczą one m.in. poprawy warunków pracy, organizacji czasu pracy i jego uela-
stycznienia, rozwoju kompetencji pracowników oraz zmian w metodach zarządzania, 
komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, a także rozwoju działań odpowiedzialnych 
społecznie. Są one określane, jako społeczny proces tworzenia nowych rozwiązań w or-
ganizacji pracy oparty na dialogu wszystkich interesariuszy – pracowników różnych 
szczebli i przedstawicieli związków zawodowych, kierownictwa lub przedstawicieli 
pracodawców oraz klientów. Celem tego dialogu jest osiągnięcie równowagi pomiędzy 
zrównoważonym rozwojem firmy, a dobrobytem pracowników w oparciu o podejście 
„win-win” oraz wymianę wiedzy na temat działalności firmy, szans i zagrożeń roz-
wojowych. Niezbędna jest do tego odpowiednia struktura organizacyjna, odpowiednia, 
jakość relacji interpersonalnych oraz kompetencje ludzi w szczególności w zakresie 
kreatywności, współpracy w interdyscyplinarnych zespołach, adaptacji do nowych sy-
tuacji, analizy i syntezy informacji, stosowania wiedzy w praktyce, uczenia się i wyszu-
kiwania informacji oraz komunikowania i podejmowania decyzji w zespole. To z kolei 
umożliwia rozwój kultury innowacyjności opartej na otwartym dialogu, otwartości na 
eksperymentowanie oraz uczenie się nieustannego kształtowania umiejętności i kompe-
tencji oraz tworzenia nowych i lepszych relacji społecznych10. 

W wielu krajach realizowane są programy rozwoju innowacji w organizacji miejsc 
pracy. Dla przykładu w latach 1996-2005 w Finlandii realizowano program o nazwie 
Finnish Workplace Development Programme. Wzięło w nim udział 470 instytucji. 
Efekty tego programu były mierzone wskaźnikiem wyników firm odnoszącymi się do 
oceny produktywności, jakości wytwarzanych przez nie produktów i usług, sprawno-
ści działań operacyjnych, jakości obsługi klientów oraz wskaźnikiem, jakości miejsc 
pracy obejmującym ocenę współpracy zespołowej, współpracy personelu z kadrą za-
rządzającą, jakości relacji interpersonalnych, rozwoju zawodowego pracowników oraz 
zadowolenie pracowników. Ewaluacja wyników programu wskazała, że tylko 31 firm 
uczestniczących w programie nie odnotowało istotnej poprawny w analizowanych kate-
goriach, pozostałe natomiast odnotowały poprawę zarówno w odniesieniu do wyników 
firmy jak i jakości miejsc pracy, w tym 152 firmy odnotowały ponadprzeciętne wyniki11. 

Innowacje w organizacji miejsc pracy wydają się obszarem w niewystarczającym 
stopniu dostrzeganym w politykach rynku pracy. Sposób organizacji pracy jest jednym 
z głównych czynników warunkujących wyniki ekonomiczne i efekty społeczne funk-
10 P. Totterdill, P. Cressey, R. Exton, (2012), Social Innovation at Work: Workplace Innovation as a Social Process, w: 

Franz H. W. , Hochgerner J., Howaldt J., Challenge Social Innovation, Potencial for Bussiness, Social Enterpreneur-
ship, Welfare and Civil Society, Londyn 2012, s. 241-258.

11 F. Pot, S. Dhondt, P. Oei., Social Innovation of Work and Employment w: Franz H. W., Hochgerner J., Howaldt J., 
Challenge Social Innovation, Potencial for Bussiness, Social Enterpreneurship, Welfare and Civil Society, Londyn 
2012, s. 263-264.
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cjonowania instytucji. Wyniki ekonomiczne są m.in. powiązane z poziomem dobro-
bytu pracowników, możliwością tworzenia nowych miejsc pracy danej instytucji czy 
udogodnień dla rozwiązywania różnych problemów społecznych. Efekty społeczne 
natomiast odnoszą się m.in. do zdrowia pracowników, ich umiejętności, zatrudnialno-
ści oraz poziomu ryzyka wykluczenia społecznego w trudnych sytuacjach życiowych. 
Wszystkie powyżej wskazane efekty działania instytucji czy firm, powiązane ze sposo-
bem organizacji pracy są ważnym elementem polityki rynku pracy. Dlatego też obszar 
innowacji w organizacji miejsc pracy wydaje się jednym z istotnych działań w polityce 
rynku pracy, które powinny nabrać większego znaczenia12.

6. Zakończenie 

Zakres możliwych innowacji w polityce rynku pracy jest bardzo szeroki. Istnieje 
wiele przykładów wdrożonych innowacji w innych krajach. W Polsce zrealizowano 
wiele przedsięwzięć w tym zakresie, m.in. w ramach programów EQUAL oraz PO Ka-
pitał Ludzki, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS). 

Innowacje w polityce rynku pracy odnoszą się do zmian społecznych na poziomie 
makro dotyczących nowych rozwiązań na rynku pracy ukierunkowanych m.in. na two-
rzenie nowych miejsc pracy, rozwój przedsiębiorczości społecznej czy doskonalenia 
systemu wsparcia aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. 

Drugim ważnym obszarem działań innowacyjnych związanych z zatrudnieniem są 
innowacje na poziomie instytucji pracodawców. Szczególnie ważne w tym kontekście 
wydają się innowacje w organizacji miejsc pracy, które mają w sobie duży potencjał do 
tworzenia warunków sprzyjających łagodzeniu skutków trudnych sytuacji życiowych 
pracowników jak np. choroba czy wypadek i zapobieganiu występowaniu problemów 
społecznych. 

Praktycznym działaniom innowacyjnym dotyczącym rynku pracy i zatrudnienia 
towarzyszą intensywne prace w zakresie rozwoju teoretycznych koncepcji w tym za-
kresie. Szczególnie przydatne w tym kontekście są teorie dotyczące innowacji społecz-
nych, które mogą wspierać praktykę tworzenia nowych i lepszych rozwiązań. 

Przedstawione powyżej przykłady innowacji pomimo interesującego podejścia są 
namiastką możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju tego kierunku działania. Potrzeba 
poszukiwania nowych sposobów rozwiązywania problemów dotyczących rynku pracy 
i zatrudnienia wciąż jest aktualna. Z uwagi na narastające natężenie problemów, jak to 
jest w przypadku np. bezrobocia wśród osób młodych czy osób starszych, staje się coraz 
bardziej nagląca. Przemawia to za koniecznością intensyfikacji działań innowacyjnych 
w polityce rynku pracy. Inspiracją dla nich powinny być dotychczasowe obszerne do-
świadczenia w tym zakresie.

Spoglądając na dziesięcioletnie polskie doświadczenia na tym polu finansowa-
12 P. Totterdill, P. Cressey, R. Exton, Social Innovation at Work: Workplace Innovation as a Social Process, w: Franz 

H. W., Hochgerner J., Howaldt J., Challenge Social Innovation, Potencial for Bussiness, Social Enterpreneurship, 
Welfare and Civil Society, Londyn 2012, s. 241-258.
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ne ze środków EFS, nasuwa się wniosek, że jednym z największych wyzwań okazało 
się zagwarantowanie trwałości przygotowanych innowacji. Niewątpliwie świadczy to 
m.in. o potrzebie wzmocnienia mechanizmów wymiany wiedzy o innowacjach oraz 
działań wspierających proces upowszechniania skutecznych innowacji i włączania ich 
do głównego nurtu polityki. Wymiana wiedzy sprzyja procesowi uczenia się, kluczowe-
go w procesie doskonalenia i wdrażania nowych rozwiązań. Szczególnie ważne w tym 
zakresie jest wykorzystanie możliwości nowych rozwiązań technologicznych, ułatwia-
jących analizę danych, wymianę informacji i edukację przez Internet. Ponadto wiąże 
się to także z koniecznością tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju innowa-
cji i promowania kultury innowacyjności opartej na rozwoju kapitału ludzkiego i spo-
łecznego oraz dzieleniu się wiedzą. Istnieje pilna potrzeba budowania jej, szczególnie 
w instytucjach sektora publicznego, które mają wyjątkowy potencjał do pełnienia roli 
animatora rozwoju innowacji społecznych. Z uwagi na wiele ograniczeń strukturalnych 
tego sektora jest to trudnym zadaniem, jednak wobec skali i złożoności współczesnych 
problemów społecznych, jawi się jako konieczne działanie w celu znalezienia nowych 
i bardziej adekwatnych rozwiązań.
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Szkolenia i kursy jako usługi aktywizacji społeczno-zawodowej

1. Wprowadzenie

Szkolenia i kursy są ważne z co najmniej dwóch powodów: po pierwsze zapew-
niają stałą zdolność pracowników do dostosowywania się i bycia zatrudnionym, po 
drugie umożliwiają osobom bezrobotnym skrócenie czasu pozostawania bez pracy i jej 
szybsze znalezienie.

Skuteczność aktywizacji osób bezrobotnych w dużej mierze zależy od właściwe-
go rozpoznawania deficytów, przez które osoby te tracą pracę albo jej nie uzyskują. 
Do podstawowych deficytów z punktu widzenia rynku pracy należą brak kwalifika-
cji zawodowych i brak doświadczenia zawodowego. W Polsce, na koniec 2013 r., na 
2 157 883 zarejestrowanych osób bezrobotnych, 645 193 nie posiadało żadnych kwalifi-
kacji, a 526 550 nie miało doświadczenia zawodowego1. Osoby te są nie tylko klientami 
urzędów pracy, ale przede wszystkim głównymi beneficjentami pomocy społecznej. 
Dlatego należy stwarzać warunki i pomagać słabszym członkom społeczeństwa w uzy-
skaniu kompetencji umożliwiających wykonywanie pracy2. 

Działania, które mają służyć dostosowywaniu kwalifikacji pracowników, bezro-
botnych i poszukujących pracy do zmieniających się wymogów rynku pracy są ele-
mentem aktywnej polityki rynku pracy. Stanowią one także element strategii uczenia 
się przez całe życie. Dzięki ciągłemu uczeniu się jesteśmy bowiem w stanie zachować 
wysoką zdolność do bycia zatrudnionym oraz radzić sobie ze zmianami w sposobach 
i rodzajach świadczonej pracy. Szkolenia wpisują się ponadto w realizację unijnej idei 
flexicurity, której jedną z zasad jest kształcenie ustawiczne3.

1 Statystyki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy, dostępne na  http://psz.
praca.gov.pl. 

2 A. Karwacki, T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, Instytut Spraw 
Publicznych, Warszawa 2014, s. 9-10.

3 Flexicurity jest definiowane przez Komisję Europejską jako …strategia zwiększająca, 
w tym samym czasie i celowo, elastyczność rynków pracy, organizacji zajmujących się pracą i relacji pra-
cowniczych z jednej strony, oraz bezpieczeństwa – bezpieczeństwa zatrudnienia i bezpieczeństwa socjalne-
go – z drugiej. Główną zasadą leżącą u podstaw strategii flexicurity jest to, że elastyczność i bezpieczeń-
stwo nie powinny być postrzegane jako przeciwstawne wartości, ale że mogą się one wzajemnie wspierać”.  
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/index_en.htm.
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2. Szkolenie a kurs – różnice definicyjne

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych polega przede wszystkim na udziela-
niu pomocy bezrobotnym w  dotarciu do zatrudnienia i jego utrzymaniu, jak również 
przeciwdziała zbytniemu oddaleniu się bezrobotnych od rynku pracy. Szkolenia jako 
instrument tej aktywizacji pojawiły się wraz z pierwszymi ustawami wyznaczającymi 
kształt rynku pracy po 1989 roku. Początkowo szkolenie oznaczało „przyuczenie do 
zawodu”, z upływem czasu jego definicja rozszerzała się. Obowiązująca Ustawa z 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy4 definiuje szkolenie 
jako …pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonale-
nie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykony-
wania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia5. W literaturze znaj-
dziemy i inne wyjaśnienia tego pojęcia. Na przykład w teorii zarządzania szkolenie to  
…zaplanowany proces zmieniania postawy, wiedzy lub umiejętności poprzez uczenie 
się i osiąganie właściwych efektów w zakresie jednego lub kilku zadań; jego celem jest 
rozwijanie umiejętności pracowników, aby zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby per-
sonalne organizacji6. Na potrzeby niniejszych rozważań przyjmijmy jednak definicję 
zawartą w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Szkolenie w rozumieniu ww. Ustawy finansowane jest ze środków Funduszu Pra-
cy, Europejskiego Funduszu Społecznego lub ze środków innych programów Unii Eu-
ropejskiej. Szkolenie finansowane z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu reali-
zowanego według planu nauczania, obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin 
zegarowych w tygodniu, chyba że odrębne przepisy przewidują niższy wymiar szko-
lenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem 
szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osób bez kwa-
lifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnio-
nych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 24 miesiące7. 

Tabela 9. Liczba i czas trwania szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy w 2013 r. 

Czas trwania Liczba 
zakończonych szkoleń

Liczba osób, 
które ukończyły szkolenie

Razem 32 722 84 240

do 30 godzin 3 922 11 297

od 31 godzin do 80 godzin 11 485 27 502

od 81 godzin do 150 godzin 8 658 20 268

4 Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.
5 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. 

zm.), art.2.1., pkt. 37.
6 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000, s. 448.
7 Ibidem, art. 40, pkt. 4. 
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od 151 godzin do 300 godzin 7 756 22 325

powyżej 300 godzin 901 2 848

Źródło: Bezrobocie w Polsce - rok 2013, statystyki MPiPS, tablica 97, http://psz.praca.gov.pl.

Szkolenia skierowane są do osób bezrobotnych w celu podniesienia ich kwalifika-
cji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzyma-
nie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności 
w przypadku: braku kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany lub uzupełnienia 
kwalifikacji, utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym za-
wodzie, braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy8. 

Pojęcie kursu zawodowego zostało zdefiniowane w Rozporządzeniu z dnia 11 
stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych9. Kursy 
zaliczone zostały do pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego. W rozporządzeniu 
wymieniono następujące rodzaje kursów: kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umie-
jętności zawodowych, kurs kompetencji ogólnych i inne kursy umożliwiające uzyski-
wanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Kwalifikacyjny 
kurs zawodowy to kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową 
kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożli-
wia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie 
tej kwalifikacji10. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa mini-
malnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej 
kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Podmiot prowadzący kwalifikacyjny 
kurs zawodowy jest obowiązany uwzględnić w realizowanym na kursie programie na-
uczania wszystkie wskazane w podstawie programowej kształcenia w zawodach kom-
ponenty właściwe dla danej kwalifikacji.

Kurs umiejętności zawodowych jest, podobnie jak kwalifikacyjny kurs zawodo-
wy, prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową 
kształcenia w zawodach. Obejmuje on jednak tylko część tej podstawy. Jest on prowa-
dzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształce-
nia w zawodach, w zakresie: jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ra-
mach danej kwalifikacji albo efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów 
oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę 
do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, albo efektów kształcenia wspólnych 
dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów11. Osoba, która 
ukończyła kurs umiejętności zawodowych i podejmuje kształcenie na kwalifikacyjnym 
kursie zawodowym, jest zwalniana z zajęć prowadzonych w ramach kursu umiejętności 
zawodowych, co pozwala na uczenie się na krótszych kursach umiejętności zawodo-

8 Ibidem, art. 40, pkt. 1.
9 Dz. U. z 2014 r., poz. 622.
10 Rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 622), § 4. 1. 
11 Ibidem, § 10. 1.
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wych, a potem gwarantuje możliwość zaliczenia tego kształcenia przy podejmowaniu 
dalszej nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. 

Jeszcze krótszy jest kurs kompetencji ogólnych, prowadzony według programu 
nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy programowej kształce-
nia ogólnego. Minimalny wymiar kształcenia na kursie kompetencji ogólnych wynosi 
30 godzin12.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, chcąc zwiększyć ofertę kursów, dopuściło 
również możliwość prowadzenia przez placówki kształcenia ustawicznego, placówki 
kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego in-
nych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwa-
lifikacji zawodowych, których program nauczania nie odnosi się do podstawy progra-
mowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodach13. 

Jak wskazują przytoczone wyżej przepisy, szkolenia i kursy są definiowane przez 
inne ustawy i akty wykonawcze do tych ustaw. Mogą się różnić także źródłem finan-
sowania. Ich idea jest jednak tożsama: mają na celu doskonalenie osób, podwyższanie 
ich wykształcenia, kwalifikacji, czy też umiejętności. Odbywają się według ustalonych 
programów i harmonogramów oraz są prowadzone przez wyspecjalizowane instytucje.

3. Szkolenia i bony szkoleniowe jako instrument  
wsparcia bezrobotnych

Szkolenia, które są organizowane przez urzędy pracy, mogą mieć formę grupową 
lub indywidualną. Szkolenia grupowe skierowane są do określonej grupy osób bez-
robotnych (w zależności od typu szkolenia i zawodu) i poprzedza je zorganizowana 
rekrutacja prowadzona przez powiatowy urząd pracy. Szkolenia indywidualne to szko-
lenia wskazane przez osobę poszukującą pracy i realizowane na jej wniosek, pod wa-
runkiem uzasadnienia celowości szkolenia. Przyznanie wsparcia jest wtedy uzależnione 
od profilu pomocy, który ustalany jest w wyniku analizy sytuacji osoby bezrobotnej 
oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą w urzędzie. Koszt szkolenia 
w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie może przekroczyć 300% 
przeciętnego wynagrodzenia za pracę. W trakcie szkolenia osobie bezrobotnej przy-
sługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, pod warunkiem że 
liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin miesięcznie lub – w przypadku 
niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia – wysokość stypendium ustala się 
proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku14. Jeśli oso-
ba bezrobotna w trakcie odbywania szkolenia podejmie pracę, ma prawo do ukończenia 
tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów. 

W przypadku braku kandydatów do pracy spełniających wymagania pracodawcy, 
urzędy pracy mogą zorganizować szkolenia bezrobotnych według programu dostoso-
wanego do potrzeb pracodawcy oraz pomóc w organizacji nowych miejsc pracy przez 
12 Ibidem, § 12. 2, 3.
13 Kształcenie dorosłych, http://www.men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-11-15/ksztalcenie-doroslych, 21. 02. 2013.
14 20% kwoty zasiłku dla bezrobotnych – obecnie (01.2015) jest to 166,30 zł, 120% kwoty zasiłku to 997,40 zł. 
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refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy oraz kosztów wynagrodzeń i składek 
na ubezpieczenia społeczne. Ostatnia nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy wprowadziła trójstronne umowy szkoleniowe, zawierane przez 
starostę z pracodawcą i instytucją szkoleniową15. W trójstronnej umowie szkoleniowej 
jest określany w szczególności zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez 
pracodawcę, będący podstawą przygotowania przez instytucję szkoleniową programu 
kształcenia, oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym 
szkoleniu. W umowach pracodawcy muszą zapewnić zatrudnienie bezrobotnych, bo 
właśnie w zamian za to instytucja szkoleniowa prowadzi ich szkolenie, w którym oso-
by te nabywają umiejętności i kwalifikacje wymagane od kandydatów do pracy przez 
pracodawcę16.

W 2014 roku został wprowadzony nowy instrument rynku pracy, przeznaczony dla 
osób młodych do 30. roku życia – bon szkoleniowy. Stanowi on gwarancję sfinanso-
wania wskazanego przez bezrobotnego szkolenia niezbędnego do podjęcia zatrudnienia 
oraz dodatkowych kosztów, takich jak koszty dojazdu czy zakwaterowania, do wysoko-
ści 100% przeciętnego wynagrodzenia. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego na-
stępuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez 
bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodar-
czej. Termin ważności bonu szkoleniowego określa starosta17.

4. Instytucje szkoleniowe

Instytucjami szkoleniowymi w myśl zapisów wspomnianej już wcześniej Ustawy 
o promocji i instytucjach rynku pracy są publiczne i niepubliczne podmioty prowadzą-
ce edukację pozaszkolną18. Instytucje te zaliczane są do instytucji rynku pracy. Każda 
instytucja szkoleniowa zainteresowana korzystaniem ze środków publicznych na pro-
wadzenie szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących pracy musi posiadać wpis do re-
jestru instytucji szkoleniowych prowadzonego w każdym z 16 wojewódzkich urzędów 
pracy19. Rejestr jest bazą danych zawierającą informacje o kilkunastu tysiącach instytu-
cji szkoleniowych i ich ofercie. Wpis do niego jest bezpłatny. 

W 2013 r. urzędy pracy zakontraktowały (zleciły) realizację szkoleń dla bezro-
botnych i poszukujących pracy 8 343 instytucjom, które zrealizowały 32 722 szkoleń 
dla 84 240 osób. Pokazuje to dużą skalę delegowania zadań szkoleniowych na inne 
podmioty prywatne i pozarządowe. Poniżej w tabeli scharakteryzowano podział i liczbę 
szkoleń, które zakontraktowano innym podmiotom w 2013 roku. 

15 Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 
14 marca 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 598).

16 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. 
zm.), art. 40, pkt. 2 e.

17 Ibidem, art. 66k. 
18 Ibidem, art. 6, pkt. 5.
19 Ibidem, art. 20.
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Tabela 10. Instytucje szkoleniowe realizujące szkolenia dla osób bezrobotnych w 2013 r.

Instytucje 
Szkoleniowe

Liczba instytu-
cji szkolenio-

wych

Liczba zakoń-
czonych szko-

leń

Liczba osób, 
które ukoń-
czyły szko-

lenie

Ogółem 8 343 32 722 84 240

Szkoła średnia, policealna 21 102 110

Szkoła wyższa 25 50 195

Centra Kształcenia Ustawiczne-
go, Centra Kształcenia Praktycz-
nego

266 1 002 3 475

Ośrodek dokształcania i dosko-
nalenia zawodowego 393 2 520 6 726

Placówka naukowa, naukowo-
-badawcza, Ośrodek Badawczo-
-Rozwojowy

81 220 738

Zakład pracy 50 190 367

Stowarzyszenie, fundacja oraz 
inna osoba prawna 949 5 233 13 453

Osoba fizyczna 1 514 6 131 14 343

Specjalistyczny ośrodek szkole-
niowo-rehabilitacyjny 5 16 5

Inna forma 5 039 17 258 44 828

Źródło: Bezrobocie w Polsce - rok 2013, statystyki MPiPS, tablica 99, http://psz.praca.gov.pl.

Rejestr instytucji szkoleniowych prowadzony jest w formie elektronicznej. Jest on 
jawny i dostępny na stronach internetowych wojewódzkich urzędów pracy. Znajdują się 
w nim m.in. nazwy i adresy instytucji oraz obszar prowadzonych szkoleń. Dlatego dzię-
ki rejestrowi pracownicy i osoby korzystające z usług urzędów pracy mogą zorientować 
się w ofercie szkoleniowej i wybrać odpowiednią instytucję.

5. Kontraktowanie usług szkoleniowych

Doświadczenia wielu krajów europejskich potwierdzają, że wspólna praca i wspól-
na odpowiedzialność za jej efekt - partnerów spoza publicznych służb zatrudnienia dają 
dobre rezultaty. Urzędy pracy mają możliwość przekazania realizacji zadań własnych 
w formie zlecenia lub powierzenia ograniczonej grupie podmiotów. Wybór instytucji 
szkoleniowej, zlecanie lub powierzanie przeprowadzenia szkolenia odbywa się z zacho-
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waniem obowiązujących przepisów i procedur wraz z uwzględnieniem  zasady konku-
rencyjności, równego traktowania i przejrzystości. Zlecanie wykonywania usług rynku 
pracy lub usług i instrumentów rynku pracy, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego 
konkursu ofert, na zasadach i w trybie określonych w przepisach o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie20 lub przez zakup tych usług, na zasadach i w trybie okre-
ślonych w przepisach o zamówieniach publicznych każdorazowo przy uwzględnieniu 
sposobu ich realizacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i spo-
sobów prowadzenia usług rynku pracy.21 

Przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone 
lub powierzone przeprowadzenie szkoleń, powiatowy urząd pracy jest zobowiązany 
uwzględnić co najmniej pięć spośród poniższych kryteriów:

1) dostosowanie programu szkolenia odpowiednio do zapotrzebowania na kwali-
fikacje identyfikowane na rynku pracy;

2) jakość oferowanego programu szkolenia, w tym wykorzystywanie standardów 
kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, do-
stępnych w bazach danych, 

3) doświadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji szkoleń z obszaru zlecanego 
lub powierzanego zadania;

4) certyfikaty jakości usług posiadane przez instytucję szkoleniową;
5) dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu 

szkolenia;
6) dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia 

z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkole-
nia;

7) rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwa-
lifikacji;

8) koszty szkolenia;
9) sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia;
10) prowadzenie analiz skuteczności i efektywności przeprowadzanych szkoleń.

Starosta ustala kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia 
szkolenia w taki sposób, aby zapewnić najwyższą jakość szkolenia przy najbardziej 
konkurencyjnej cenie. Poza tym starosta może powierzyć przeprowadzenie szkolenia 
instytucji szkoleniowej zakładanej i prowadzonej przez siebie po uprzednim przepro-
wadzeniu rozpoznania rynku, polegającego na analizie ofert instytucji szkoleniowych 
uwzględniającej kryteria, o których mowa wyżej, w celu stwierdzenia, która oferta jest 
najlepsza.

Zlecanie usług szkoleniowych ma swoje zalety i wady. Do zalet niewątpliwie moż-
na zaliczyć: otwarcie rynku usług dla sektora niepublicznego oraz zacieśnianie współ-
pracy między wszystkimi uczestnikami rynku pracy, co jest szansą na zwiększenie 
20  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1118).
21 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2014 poz. 667).
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skuteczności walki z bezrobociem, uzależnienie zlecania instytucjom szkoleniowym 
od osiąganych efektów, elastyczne (zależne od bieżących potrzeb) włączanie instytucji 
szkoleniowych w realizację zadań aktywizacji bezrobotnych, współpraca z partnerami 
społecznymi.

Wśród wad wymienia się m.in.: ograniczoną ilość szkoleń w trybie indywidual-
nym, ograniczoną dostępność instytucji szkoleniowych w terenie, brak doświadczeń 
w realizacji umów trójstronnych, brak umiejętności współpracy z pracodawcą w okre-
ślaniu sylwetki zawodowej przyszłego pracownika.

Usługi szkoleniowe realizowane na zlecenie urzędów pracy są w warunkach pol-
skich istotnym elementem kształcenia ustawicznego.

6. Efektywność szkoleń

W 2013 roku w Polsce, w szkoleniach mających na celu podniesienie kwalifikacji 
zwiększających szansę na zatrudnienie, utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarob-
kowej rozpoczęło udział 84 919 osób. Z ogólnej liczby uczestników szkoleń zakończyło 
je 83 431 osób. Spośród nich 47,6% uzyskało zatrudnienie (39 701 osób)22.

Wykres 9. Osoby, które ukończyły szkolenie w 2013 r. według wieku
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: Bezrobocie w Polsce - rok 2013, statystyki MPiPS, 
tablica 90, http://psz.praca.gov.pl.

Wśród przeszkolonych w 2013 r. największa była grupa osób w wieku 25-34 lata, 
a w przypadku wykształcenia najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem 
policealnym i średnim zawodowym.
22 Efektywność działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku, Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej, Departament Funduszy, Warszawa 2014, s. 12.
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Wykres 10. Osoby, które ukończyły szkolenie w 2013 r. według wykształcenia
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: Bezrobocie w Polsce - rok 2013, statystyki MPiPS, 
tablica 90, http://psz.praca.gov.pl.

2/3 klientów urzędów pracy otrzymywało skierowanie na szkolenie grupowe, tj. 
o tematyce zaplanowanej przez urząd pracy i kontraktowane w instytucji szkoleniowej 
wybranej w procedurze przetargowej23. W 2013 r. najwięcej uczestników ukończyło 
szkolenia organizowane przez urzędy pracy w zakresie: usług transportowych (w tym 
kursy prawa jazdy), zarządzania i administrowania, architektury i budownictwa, sprze-
daży, marketingu, public relations, handlu nieruchomościami, rachunkowości, księgo-
wości, bankowości, ubezpieczeń i analiza inwestycyjnych24.

Przeciętny koszt uczestnictwa w szkoleniach wyniósł – 2 440,11 zł na osobę. Na-
tomiast przeciętny koszt ponownego zatrudnienia przy zastosowaniu tej formy aktywi-
zacji w 2013 roku wyniósł 5 219,30 zł.25.

Statystyki pokazują, że najbardziej efektywne są szkolenia wskazane przez bezro-
botnego (czyli realizowane w trybie indywidualnym). Widać zatem, że odrębne podej-
ście do każdej z tych osób i zastosowanie indywidualnych działań pomocowych, daje 
rezultaty. 

23 J. Kwiatkowska, P. Noińska-Rozentalska, E.Strojna, Szkolenia, staże i inne formy wspierania bezrobotnych, Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014, s. 14.

24 Ibidem, s. 23.
25 Ibidem, s. 21.
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7. Inwestowanie w kapitał ludzki

Szkolenia i kursy są również ważnym instrumentem mającym na celu pomoc 
w podwyższaniu kwalifikacji osób pracujących oraz wsparciem dla pracodawców 
w procesach restrukturyzacji zatrudnienia. Ciągła aktywność pracowników w pod-
noszeniu własnych kwalifikacji zwiększa ich wartość rynkową. Wszystko po to, aby 
ich kompetencje i kwalifikacje zawodowe nie ulegały dezaktualizacji. Unijna Strate-
gia „Europa 2020”26 zakłada m.in. konieczność podejmowania działań zwiększających 
wskaźnik partycypacji dorosłych w uczeniu się przez całe życie. Lepsze wykształcenie 
przekłada się na większe szanse na rynku pracy, a zwiększanie stopy zatrudnienia przy-
czynia się do zmniejszania ubóstwa27.

Wspomniana już wcześniej nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy z 14 marca 2014 r.28 wprowadziła rozwiązania wspierające inwe-
stowanie w kapitał ludzki poprzez utworzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego 
(KFS). KFS wspiera pracodawców w podnoszeniu kwalifikacji pracowników. Powiato-
we urzędy pracy mogą przeznaczyć środki KFS na finansowanie działań obejmujących: 

1. Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się: 
a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego 

w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków 
KFS, 

b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za 
jego zgodą,

c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających naby-
cie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, 

d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub 
pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, 

e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z pod-
jętym kształceniem.

2. Określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy. 
3. Badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS. 
4. Promocję KFS. 
5. Konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS29.
Środki KFS mają wspierać pracodawców inwestujących w kształcenie osób pracu-

jących. Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie 80% kosztów kształcenia 
ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia, 
w danym roku na jednego uczestnika30 lub 100% kosztów kształcenia ustawicznego – 

26 Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włącze-
niu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.

27 Ibidem, s. 13.
28 Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 

marca 2014 r. …., op. cit.. 
29 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. …, op. cit., art. 69 a.
30 W styczniu 2015 r. było to 11.685,93 zł. 
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jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% 
przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika31. O środki z KFS 
może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podsta-
wie umowy o pracę.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest ważnym instrumentem pozwalającym praco-
dawcom na inwestowanie w zasoby ludzkie firmy. Daje też możliwość dostosowania 
szkoleń do potrzeb konkretnego pracodawcy i ma na celu służyć zintegrowaniu działań 
pracodawców, firm szkoleniowych i dysponentów publicznych środków na szkolenia, 
by działali wspólnie. 

Szkolenia i kursy są także ważne z punktu występującej w globalizującej się go-
spodarce potrzeb zupełnej zmiany zawodu. Prawdą jest, że utrzymanie się w branży wy-
maga ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności, nadążania za zmia-
nami technologicznymi, pamiętać jednak trzeba, że potrzeba ustawicznego kształcenia 
się pomaga również przy zmianie zawodu. W 2013 r. w ramach zwolnień grupowych 
straciło w Polsce pracę 35 491 osób. W takich sytuacjach pracodawcy mogą liczyć na 
pomoc ze strony urzędu pracy przy przygotowywaniu i realizacji programu zwolnień 
monitorowanych. Program uruchamiany jest gdy pracodawca zamierza zwolnić co naj-
mniej 50 osób w okresie 3 miesięcy i obejmuje świadczenia w zakresie pośrednictwa 
pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń dla osób zwalnianych. Ponadto zwalniany 
pracownik może sam zgłosić się do urzędu pracy po pomoc w ramach programu zwol-
nień monitorowanych i uzyskać pomoc na przekwalifikowanie (skierowanie na szkole-
nie lub wystąpienie bezpośrednio do instytucji szkoleniowej realizującej program zwol-
nienia monitorowanego o włączenie do grupy uczestników szkoleń). Specjalną pomocą, 
jaką mogą pracodawcy udzielić zwalnianemu jest świadczenie szkoleniowe32.

Świadczenie szkoleniowe jest przyznawane przez pracodawcę na wniosek pra-
cownika i przysługuje mu po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na 
czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy. W okre-
sie korzystania ze świadczenia szkoleniowego zwolnionemu pracownikowi przysługuje 
pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego i może być on skierowany na jednorazowe 
szkolenie organizowane i finansowane przez powiatowy urząd pracy. Urząd pracy re-
funduje wtedy pracodawcy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, finansowa-
ne ze środków własnych pracodawcy, a pracodawca wypłaca co miesiąc zwolnionemu 
pracownikowi, na podstawie zawartej z nim umowy, począwszy od miesiąca, w którym 
pracownik rozpoczął szkolenie, świadczenie szkoleniowe w wysokości równej wyna-
grodzeniu pracownika, obliczanemu jak za urlop wypoczynkowy, nie wyższej jednak 
niż 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę33.

31 Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity 
bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.

32 Zatrudnienie, wspomaganie rozwoju pracowników, zwolnienia monitorowane, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej, Warszawa 2014, s. 26.

33 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. …, op. cit. art. 70, ust. 5-9.
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8. Zakończenie

Ponad 1/3 wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych w Polsce to bezrobotni nie-
posiadający kwalifikacji. Ich droga do zatrudnienia jest długa, bowiem osoby te potrze-
bują długotrwałego i kosztownego wsparcia. Pozbawieni wsparcia urzędu pracy zasila-
ją grono klientów ośrodków pomocy społecznej i wymagają transferów socjalnych, a to 
kosztuje jeszcze więcej. Osoby bezrobotne powinny być aktywizowane – i to zarówno 
społecznie, jak i zawodowo – w oparciu o podejście indywidualne, z uwzględnieniem 
ich potencjału, potrzeb i możliwości. Szkolenia i kursy są jednym z elementów tej ak-
tywizacji, a ich wysoka efektywność (blisko połowa osób po ukończeniu tej formy 
aktywizacji zawodowej znajduje pracę) prowadzi do wymiernych rezultatów. Należy 
podkreślić, że większość usług szkoleniowych PSZ kontraktują innym podmiotom nie-
publicznym, które organizują proces szkoleniowy od strony merytorycznej i technicz-
nej. 
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WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. JANUSZA KORCZAKA

Poradnictwo zawodowe dla osób dorosłych jako usługa 

1. Wprowadzenie 

Od początku XXI wieku, na całym świecie, wyraźnie zauważalnym trendem stał 
się rozwój coraz lepiej zorganizowanych usług informacji i poradnictwa zawodowego. 
Zarówno kraje OECD, Unii Europejskiej, jak i Nowa Zelandia, Australia, kraje Azji, 
czy też niektóre kraje arabskie intensywnie rozwijają i wdrażają strategie kształcenia 
przez całe życie, będące istotnym elementem polityki promującej poprawę możliwości 
i zdolności zatrudnienia ich obywateli. Poradnictwo zawodowe stało się ważną częścią 
świadomej i zaplanowanej inwestycji w zasoby ludzkie bardzo wielu krajów. Coraz 
trudniej jest dzisiaj, przy ogromnym tempie rozwoju technologii i zmian zachodzących 
w gospodarce, samodzielnie odnajdywać optymalne ścieżki edukacji i rozwoju zawo-
dowego. Ogromna część obywateli podejmuje błędne decyzje edukacyjne, a znaczna 
część absolwentów nie wie, jak wejść i funkcjonować na rynku pracy, zaś duża część 
pracujących osób nie wie, jak utrzymać swoje miejsce pracy, jak planować swój rozwój 
zawodowy. 

W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić nowoczesną edukację i kształ-
cenie bez poradnictwa zawodowego. Zmiany jakie zachodzą w otaczającej nas rze-
czywistości, prowadzą do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, uczącego się, 
wpływają w istotny sposób na przewartościowanie pojęcia edukacji. Odchodzi się od 
edukacji tradycyjnej na rzecz edukacji preferującej indywidualny wysiłek jednostki, 
jej samorozwój i autokreację. Nowa rola edukacji ukierunkowana jest na ustawiczność 
kształcenia i sprowadza się do idei uczenia się przez całe życie, wielowymiarowości 
oraz interaktywności. Istotną rolę pełnią również zmieniające się potrzeby rynku pracy, 
które wymuszają konieczność ciągłego dostosowania do nich kompetencji i kwalifika-
cji zawodowych pracowników.

Czym jest kariera zawodowa?
Kariera zawodowa współcześnie rozumiana jest jako bardzo szeroki i rozległy 

proces obejmujący już nie tylko pracę lub zawód. Twierdzi się, że jest ona …koncepcją 
stylu życia, która dotyczy sekwencji zajęć zawodowych i zajęć w czasie wolnym od pra-
cy, wykonywanych przez daną osobę w ciągu całego życia1.

1 E. L. Herr, S. H. Cramer, Planowanie Kariery Zawodowej, Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego 2001.
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Definicja poradnictwa zawodowego 
Poradnictwo zawodowe rozumiane jest dziś często jako …proces interpersonalny, 

którego celem jest towarzyszenie jednostce w sytuacji rozwoju kariery2. 
Rozwój kariery nabiera zatem dynamicznego charakteru i opisywany jest jako pro-

ces wyboru, podejmowania kolejnych decyzji w celu realizacji planów edukacyjno-za-
wodowych. Jest to proces obejmujący całe życie (bardzo często używamy dziś pojęcia 
Life Long Guidance – poradnictwo całożyciowe) który przeplata się i pozostaje w in-
terakcji z innymi rolami życiowymi człowieka (rodzica, małżonka, przyjaciela, oby-
watela, itd.)3. Poradnictwo zawodowe obejmuje wiele różnych aspektów związanych 
z przygotowaniem osób dorosłych do uczestnictwa w świecie pracy. 

Przez całożyciowe poradnictwo zawodowe zgodnie z definicją przyjętą w Rezolu-
cji Rady Unii Europejskiej rozumiemy: usługi i działalność, których celem jest pomoc 
jednostkom w każdym wieku, na każdym etapie życia w podejmowaniu wyborów edu-
kacyjnych, szkoleniowych i zawodowych oraz zarządzaniu karierą zawodową. Z tego 
typu usług można korzystać w szkołach, uczelniach wyższych, instytucjach szkolenio-
wych, w publicznych służbach zatrudnienia, w miejscu pracy, w instytucjach pozarzą-
dowych i prywatnych. 

Czynności związane z poradnictwem dotyczącym kariery mogą mieć charakter 
pracy indywidualnej bądź grupowej, przeprowadzanej bezpośrednio z klientem lub na 
odległość (w tym – linie pomocy telefonicznej i serwisy internetowe). Usługi te obej-
mują m.in.: pomoc w znalezieniu pracy, staże, praktyki, programy pracy „na próbę”, 
wolontariat, informację zawodową, narzędzia oceny, rozmowy kwalifikacyjne, progra-
my poszukiwania pracy, wsparcie procesu przejścia ze szkoły na rynek pracy.

Cele poradnictwa zawodowego 
Wskazywane przez Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (CE-

DEFOP)4 cele poradnictwa zawodowego to:
•• umożliwianie obywatelom planowania własnych ścieżek edukacyjnych i zawo-

dowych oraz kierowania nimi zgodnie z własnymi celami życiowymi, odnosze-
nia swoich kompetencji i zainteresowań do istniejących możliwości w zakresie 
edukacji, szkoleń, rynku pracy oraz samozatrudnienia, przyczyniając się w ten 
sposób do zwiększenia ich satysfakcji z życia i poczucia osobistego spełnienia;

•• wspieranie instytucji edukacyjnych i szkoleniowych poprzez zwiększanie mo-
tywacji uczniów, studentów i uczestników szkoleń tak, aby brali na siebie od-
powiedzialność za własne kształcenie oraz wyznaczali swoje własne cele do 
realizacji;

•• wspieranie przedsiębiorstw i organizacji poprzez zwiększanie motywacji pra-
cowników, poprawę ich zdolności do zatrudnienia oraz umiejętności adaptacji, 

2 D. Brown, L. Brooks, za: A. Paszkowska-Rogacz, Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, Warszawa 2002.
3 D. Pisula, Poradnictwo kariery przez całe życie, ABC Doradcy Zawodowego, KOWEZIU, Warszawa 2009 r.
4 Doskonalenie polityki i systemów poradnictwa przez całe życie – Stosowanie wspólnych europejskich narzędzi refer-

encyjnych – CEDEFOP 2006.
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aby potrafili korzystać z możliwości kształcenia się zarówno w miejscu pracy, 
jak i poza nim;

•• dostarczanie osobom odpowiedzialnym za kształtowanie polityki ważnych na-
rzędzi do realizacji szerokiego spektrum celów polityki publicznej;

•• wspieranie gospodarki na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i ogólno-
europejskim poprzez rozwój zawodowy pracowników oraz kształtowanie umie-
jętności przystosowania się do zmieniających się wymogów gospodarczych 
i uwarunkowań społecznych;

•• wspomaganie kształtowania takiego społeczeństwa, w którym obywatele aktyw-
nie przyczyniają się do jego społecznego, demokratycznego i trwałego rozwoju.

Poradnictwo zawodowe ma zatem bezpośrednie przełożenie i wpływ na5:
•• efektywne inwestycje w edukację i szkolenia: zwiększanie wskaźników uczest-

nictwa oraz ukończenia edukacji i szkoleń dzięki lepszemu dopasowaniu zain-
teresowań oraz zdolności jednostek do istniejących możliwości kształcenia się;

•• efektywność rynku pracy: zwiększanie motywacji i wydajności pracy oraz 
wskaźników utrzymania zatrudnienia, zmniejszanie czasu poświęcanego na 
szukanie pracy i czasu pozostawania bez pracy dzięki lepszemu dopasowywa-
niu indywidualnych kompetencji i predyspozycji do możliwości zatrudnienia 
i rozwoju kariery zawodowej, zwiększaniu świadomości obecnych i przyszłych 
rozwiązań w zakresie kształcenia i zatrudnienia oraz dzięki większej mobilności 
przestrzennej i zawodowej;

•• kształcenie przez całe życie: ułatwianie rozwoju osobistego oraz zwiększanie 
zdolności do zatrudnienia wszystkich obywateli poprzez systematyczne uczest-
nictwo w edukacji i szkoleniach, pomaganie obywatelom w umiejętnym poru-
szaniu się w coraz bardziej złożonym i powiązanym ze sobą spektrum ścieżek 
edukacyjnych, w określaniu swoich umiejętności o charakterze uniwersalnym 
oraz formalnym uznawaniu doświadczeń zdobytych w ramach kształcenia nie-
formalnego i incydentalnego;

•• zapobieganie wykluczeniu społecznemu: wspomaganie edukacyjnej, społecznej 
i ekonomicznej integracji i reintegracji wszystkich obywateli i grup, w tym oby-
wateli państw trzecich, zwłaszcza tych, którzy mają trudności w zdobywaniu 
i rozumieniu informacji o edukacji i zatrudnieniu, prowadzących do zwiększa-
nia integracji (inkluzji) społecznej i aktywnego życia obywatelskiego, a także 
zmniejszania cyklów długoterminowego bezrobocia i ubóstwa;

•• realizację idei sprawiedliwości społecznej: pomaganie obywatelom w przekra-
czaniu barier związanych z płcią, narodowością, wiekiem, niepełnosprawnością 
i pochodzeniem społecznym, a także barier instytucjonalnych utrudniających 
uczestnictwo w edukacji i zatrudnieniu;

•• rozwój gospodarczy: sprzyjanie zwiększaniu wskaźników zatrudnienia oraz roz-
wojowi siły roboczej zgodnie z potrzebami gospodarki i społeczeństwa opartych 
na wiedzy.

5 Ibidem.
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Rezolucje Rady Unii Europejskiej

Bardzo ważnym potwierdzeniem ogromnej roli poradnictwa zawodowego dla roz-
woju społeczeństw współczesnej Europy jest fakt uchwalenia przez Radę Unii Europej-
skiej dwóch rezolucji:

•• w dniu 28 maja 2004 r. Rezolucji dotyczącej Całożyciowego poradnictwa zawo-
dowego w Europie,

•• w dniu 21 listopada 2008 r. Rezolucji dotyczącej pragmatycznego wdrożenia 
całożyciowego poradnictwa zawodowego w systemy kształcenia ustawicznego 
w Europie.

Poradnictwo zawodowe w obu rezolucjach traktowane jest jako ważny instrument 
wspierający rozwój zawodowy jednostki w procesie kształcenie się przez całe życie. 
Nabywanie nowych kompetencji oraz elastyczność w dostosowywaniu się do zmian 
i mobilność zawodowa to dziś warunki efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. 
Tekst rezolucji bardzo wyraźnie pokazuje ogromną rangę i znaczenie usług nowocze-
snego poradnictwa kariery dla rozwoju zawodowego jednostki i całych społeczeństw. 
Jest to z pewnością najważniejszy do tej pory dokument wydany przez Unię Europejską 
dotyczący poradnictwa zawodowego.

Zgodnie z Rezolucją 2004 r. … wszyscy obywatele Europy powinni mieć dostęp 
do usług związanych z poradnictwem, informacją zawodową i planowaniem kariery, na 
każdym etapie swojego życia, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb jednostek i grup 
tzw. szczególnego ryzyka.
Jak podkreśla się na samym początku Rezolucji:

1. W kontekście konieczności kształcenia się przez całe życie, poradnictwo zawo-
dowe odnosi się do grupy działań umożliwiających zidentyfikowanie umiejęt-
ności, kompetencji i zainteresowań obywateli w każdej grupie wiekowej i znaj-
dujących się na dowolnym etapie życia. Poradnictwo zawodowe umożliwia 
podejmowanie trafnych decyzji zawodowych i edukacyjnych oraz zarządzanie 
własną ścieżką życiową w trakcie nauki, pracy i w innych sytuacjach wpływa-
jących na rozwój bądź wykorzystanie wspomnianych zdolności i kompetencji.

2. Zapewnienie usług poradnictwa zawodowego w systemie edukacji i kształce-
nia zawodowego, a w szczególności w szkołach (lub podczas innej nauki na 
poziomie szkolnym), odgrywa zasadniczą rolę w zagwarantowaniu, że podjęte 
przez młodzież decyzje dotyczące edukacji i planowania kariery zawodowej 
nie będą przypadkowe. Usługi poradnictwa zawodowego zapewniają im wła-
ściwe wsparcie umiejętności efektywnego samodzielnego zarządzania ścieżka-
mi swojej edukacji i kariery. Dla instytucji edukacyjnych i szkoleniowych po-
radnictwo zawodowe stanowi także kluczowy instrument poprawiający jakość 
i proces nauczania.
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Kluczowa rola instytucji edukacyjnych
Jak wynika z Rezolucji (a jej konkluzje oparte są na doświadczeniach 37 krajów 

świata) to właśnie instytucje edukacyjne powinny przygotowywać młodzież do trudne-
go okresu przejścia ze świata edukacji na rynek pracy. To głównie szkoła powinna dać 
szansę naszej młodzieży – przekazać jej wiedzę i umiejętności, bez której nie sposób 
dać sobie radę na rynku pracy. 

Realia w naszym kraju pokazują bardzo trudną sytuację ludzi młodych, szcze-
gólnie absolwentów szkół w znalezieniu się na rynku pracy. Niedostosowane do ryn-
ku pracy zasoby ludzkie, niekorzystne uwarunkowania wynikające m.in. z czynników 
demograficznych, corocznego „wypływu” dużej ilości nowych absolwentów, niepro-
porcjonalnej ilości, do liczby tworzonych lub zwalnianych, miejsc pracy powoduje, że 
wskaźnik bezrobocia wśród młodych ludzi jest wciąż bardzo duży.

Powszechna emigracja, która zmieniła obraz naszego rynku pracy w perspektywie 
wieloletniej i długofalowej nie jest tu do końca najlepszym rozwiązaniem. Brak możli-
wości zatrudnienia to dla młodzieży kończącej szkoły początek problemów i trudności, 
którym towarzyszą: zniechęcenie, brak wiary w siebie, niska samoocena. Nawarstwia-
jące się z upływem czasu trudności w znalezieniu pracy prowadzą często do społecz-
nych patologii, nadużywania alkoholu, pasywności, co w konsekwencji skutkuje spo-
łecznym ubóstwem, demoralizacją i wzrostem przestępstw.

Poradnictwo zawodowe w urzędach pracy
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i in-

stytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.): Poradnictwo 
zawodowe polega na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wy-
borze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery 
zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu 
i podejmowaniu pracy, a w szczególności na:

a) udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkole-
nia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwa-
niu pracyi samozatrudnieniu,

b) udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających 
wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym 
badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

c) kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożli-
wiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo 
kierunku szkolenia,

d) inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych 
dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

Poradnictwo zawodowe obejmuje także pomoc pracodawcom:
a) w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
b) we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez 

udzielanie porad zawodowych.
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W ramach poradnictwa zawodowego są inicjowane, organizowane i prowadzo-
ne szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.

Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:
a) dostępności,
b) dobrowolności,
c) równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie 

etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyzna-
nie religijne lub przynależność związkową,

d) swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia,
e) bezpłatności, 
f) poufności i ochrony danych.

Usługa poradnictwa zawodowego świadczona jest w kilku formach: 
a) porady indywidualnej,
b) porady grupowej,
c) szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.

Akademickie biura karier 
Akademickie biura karier (ABK) to jednostki działające na rzecz aktywizacji za-

wodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzone przez szkołę wyższą 
lub organizację studencką. Wcześniej jednostki te nazywane były biurami zawodowej 
promocji studentów i absolwentów, biurami karier itp. Niejednokrotnie tak nazywane są 
w dalszym ciągu. Istnieją organizacje integrujące ABK centralnie – np. Ogólnopolska 
Sieć Biur Karier, czy też regionalnie – np. Mazowiecka Sieć Biur Karier.

Do zadań ABK należą w szczególności: 
a) dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwo-

ściach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
b) zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawo-

dowych, 
c) prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowa-

nych znalezieniem pracy, 
d) pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne 

miejsca pracy oraz staże zawodowe, 
e) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. 

Biura karier są niestety bardzo często dla studentów i absolwentów pierwszą 
„szkołą” poruszania się po rynku pracy. Prowadzą dla nich indywidualne i grupowe 
poradnictwo zawodowego, wspierają ich w wyborze drogi rozwoju. Natomiast dla pra-
codawców są pośrednikiem przy poszukiwaniu pracowników. Dla władz uczelni, władz 
miasta i województwa, organizacji pracodawców, organizacji studenckich są partnera-
mi przy organizowaniu wspólnych przedsięwzięć i propagowaniu inicjatyw adresowa-
nych do studentów i absolwentów szukających pracy. 



158 Wojciech Kreft

2. Potrzeby osób dorosłych w zakresie usług poradnictwa zawodowego 

Specyfika pracy doradcy zawodowego z osobami dorosłymi
Jak wskazuje M. Mrozek „Grupa klientów dorosłych jest bardzo zróżnicowana, 

należą do niej bowiem zarówno osoby aktualnie obecne na rynku pracy, jak i te, które 
przygotowują się do wejścia na rynek. Są to osoby, które właśnie otrzymały wypowie-
dzenie z pracy, długotrwale bezrobotne, pracownicy wypaleni, niezadowoleni ze swojej 
pracy, matki pracujące zawodowo, inne osoby planujące własną karierę i poszukujące 
pracy.

Kobiety wracające na rynek pracy
Szczególną grupę wśród osób dorosłych korzystających z poradnictwa zawodowe-

go stanowią kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem 
i wychowywaniem dzieci. Poradnictwo zawodowe dla kobiet powracających na rynek 
pracy w dużym stopniu zależy od tego, jak długo dana kobieta pozostawała bez pracy. 
Najważniejszymi celami w pracy doradczej z większością kobiet, które rozpoczynają 
pracę zawodową w średnim wieku lub powracają na rynek pracy po przerwie w zatrud-
nieniu są:

•• wzmocnienie poczucia własnej wartości i umożliwienie sprawdzenia się w pra-
cy poza domem,

•• pomoc w zidentyfikowaniu zmian w stylu życia, które mogą wystąpić w związ-
ku z podjęciem pracy zawodowej,

•• zapewnienie wsparcia i pomocy nie tylko w procesie poszukiwania pracy, ale 
również w początkowym okresie zatrudnienia, na etapie adaptacji do środowi-
ska pracy6.

Absolwenci
Liczną grupę klientów doradców zawodowych stanowią młode osoby dorosłe, 

wkraczające dopiero na rynek pracy. Na normalne w tej sytuacji emocje takie jak obawy 
i lęki o znalezienie zatrudnienia, nakładają się duże z reguły braki w umiejętnościach 
i wiedzy – w przygotowaniu do wejścia i poruszania się po rynku pracy. Niewielki do-
stęp do usług doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych 
i na uczelniach powoduje, że bardzo często pracę z absolwentami trzeba zaczynać nie-
jako od podstaw, czyli od:

•• budowania samowiedzy, 
•• nabycia umiejętności planowania i podejmowania decyzji,
•• przekazania wiedzy i umiejętności na temat poszukiwania pracy,
•• nauczenia planowania ścieżek edukacyjno-zawodowych,
•• wytworzenia umiejętności korzystania z zasobów informacji zawodowych.

Przygotowanie do poszukiwania pracy wiąże się przede wszystkim z wyposaże-
niem osoby w umiejętność docierania do różnego typu informacji, przydatnych w proce-
6 M. Mrozek, Praca z klientem dorosłym, ABC Doradcy Zawodowego, KOWEZIU, Warszawa 2009.
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sie poszukiwania pracy. Doradca zachęca do samodzielnego poszukiwania informacji, 
pomaga osobie odnieść zgromadzone informacje do jej indywidualnej sytuacji. Sam 
doradca również stanowi dla osoby źródło informacji dotyczących tendencji rozwojo-
wych rynku pracy, oczekiwań pracodawców, sposobów docierania do wolnych miejsc 
pracy. Młody człowiek w wyniku kontaktu z doradcą powinien nabyć umiejętność pre-
zentowania własnej osoby poprzez odpowiedni sposób konstruowania dokumentów 
aplikacyjnych oraz podczas bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. 
Istotna jest również wiedza na temat procedur rekrutacyjnych i specyficznych sposobów 
selekcji kandydatów do pracy, zarówno w kraju jak i za granicą. Niektórzy absolwenci 
zgłaszają się do doradcy zawodowego w celu uzyskania pomocy w zakresie wyboru 
kierunku dalszego kształcenia. Może to dotyczyć wyboru szkoły policealnej, kierunku 
studiów magisterskich czy podyplomowych, specjalizacji czy kursów zawodowych7.

Osoby w wieku 45+ (50+)
Kolejną liczną grupą klientów dorosłych w poradnictwie zawodowym są osoby 

powyżej 50 roku życia. Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, wskaźnik zatrud-
nienia osób w przedziale wiekowym 55-64 w UE wynosił w 2010 roku ok. 46%, zaś 
w Polsce jedynie 34%. Przyczyna niewielkiego poziomu zatrudnienia osób tych osób 
leży nie tylko po stronie pracodawców, lecz także pracowników. Pracodawcy często 
niedoceniają doświadczenia, które posiadają osoby starsze – obawiają się ich mniej-
szej elastyczności, braku chęci i zdolności do przyswajania nowej wiedzy, wolnego 
tempa pracy i chorób. Pracownicy z tej grupy wiekowej często wychodzą z założenia, 
że przekraczając pewną granicę wieku, nie warto już się uczyć i zdobywać nowych 
kompetencji. Nawet jeśli osoby starsze nadal chcą się kształcić, to często nie wiedzą, 
gdzie i jak mogą się edukować, lub z powodu wieku wstydzą się zapisać np. na kurs, czy 
szkolenie. Negatywne stereotypy dotyczące efektywności ich pracy – przeświadczenie, 
że zaawansowany wiek wiąże się z obniżeniem zdolności do pracy i jej wydajności, 
prowadzą do dyskryminacji tych osób przez pracodawców oraz do niskiej oceny wła-
snych sił i umiejętności przez samych pracowników.

Według danych z raportu PARP pt. „Bilans Kapitału Ludzkiego”, w grupie wie-
kowej 50-64 lata nie dokształca się prawie 80% osób pracujących i niemal 90% bezro-
botnych. Doradcy zawodowi są tu z pewnością ważnym ogniwem usług edukacyjnych 
mających na celu zmianę tej sytuacji i zwiększenie popularności idei kształcenia przez 
całe życie.

Wskazówki jak pracować z osobą dorosłą 
Ciekawy zestaw wskazówek na temat jak doradca zawodowy powinien pracować 

z osobami dorosłymi podała M. Mrozek8. Doradca w pracy z osobami dorosłymi, po-
winien pamiętać o złożonych i różnorodnych problemach, z jakimi się stykają. Praca 
zawodowa ściśle łączy się bowiem z sytuacją osobistą, rodzinną, zdrowotną. 

7 Ibidem.
8 Ibidem.
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Wskazówki, które mogą być przydatne w pracy z osobami dorosłymi to:
•• lokalizacja usług i godziny otwarcia, powinny umożliwiać ich odbiorcom 

dotarcie do nich; mogą to być np. usługi poradnictwa dla osób w wieku 
przedemerytalnym zlokalizowane w miejscach pracy, programy dla kobiet 
powiązane z programami ustawicznego kształcenia na różnych poziomach 
edukacji, poradnictwo dla osób starszych w ośrodkach dla seniorów;

•• dostosowywanie rozwiązań do specyficznych sytuacji swoich klientów, do-
radca nie może pracować według schematu, osoba dorosła ma dużą potrzebę 
otrzymywania pomocy konkretnej i adekwatnej do problemu, który zgłasza;

•• uczenie docierania do informacji – wiele osób dorosłych, które czują się już 
ukształtowane zawodowo, potrzebują tylko pewnych informacji; doradcy po-
winni być ekspertami od zarządzania informacjami, udostępniać ich źródła, 
umożliwiać i zachęcać do samodzielnego docierania do potrzebnych danych;

•• precyzyjne ustalanie celów, które mogą być osiągnięte w wyniku porady; 
świat osoby, która traci pracę, lub długo nie pracuje jest rozbity, zaburzo-
na staje się struktura czasu, dlatego należy wspierać u takiej osoby odbudo-
wywanie jej poczucia wpływu na rzeczywistość m.in. poprzez wyznaczanie 
konkretnych celów, planowanie i monitorowanie działań;

•• towarzyszenie klientowi w sytuacji wychodzenia na otwarty rynek pracy, tzn. 
udzielanie jasnych wskazówek, dostosowywanie ilości przekazywanych in-
formacji do możliwości percepcyjnych osoby, poświęcenie czasu na omówie-
nie nie tylko efektów podejmowanych przez osobę działań, ale również emo-
cji, które pojawiały się podczas np. rozmowy z potencjalnym pracodawcą;

•• uwzględnianie wszystkich pomysłów, jakie osoba dotychczas miała odno-
śnie własnego życia zawodowego nawet, jeśli ich nie zrealizowała; być może 
powodem nie ukończenia szkoły, nie uzyskania określonych uprawnień były 
względy rodzinne, niektóre z tych pomysłów mogą na nowo zostać rozpa-
trzone;

•• szukanie spójności w dotychczasowym przebiegu pracy; nawet jeśli kolejne 
miejsca pracy traktowane były przez osobę doraźnie jako prace dorywcze, 
warto wyodrębnić te doświadczenia i sytuacje, które były korzystne i satys-
fakcjonujące, poszukać w nich spójności;

•• podkreślanie roli czasu w osiąganiu celów zawodowych; w szukaniu pomy-
słów na pracę poza własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami istotne są 
też realia rynkowe; zadaniem doradcy zawodowego jest poruszanie wszyst-
kich istotnych dla osoby kwestii – oczekiwań pracodawców, niedostatecz-
nych kwalifikacji, złego stanu zdrowia, dojrzałego wieku, braku doświadczeń 
zawodowych, itp.; zrealizowanie pewnych pomysłów może być niemożliwe 
w krótkiej perspektywie czasowej, wówczas warto podkreślać to w tworze-
niu indywidualnych planów działania; wspierać osobę w wyznaczaniu celów 
zarówno doraźnych jak i długoterminowych;

•• motywowanie do podejmowania samodzielnych działań związanych z szu-
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kaniem pracy; ważne jest to, aby zachęcać do samodzielności oraz doceniać 
wykonane zadania; wyręczając osobę doradca nie uruchamia jej indywidual-
nego potencjału, nie daje przestrzeni do samodzielnego działania;

•• wykorzystanie w pracy z osobami aktywnymi, poszukującymi pracy, nasta-
wionymi na rozwój ich wysokiej motywacji i gotowości do zmiany, poprzez 
odwoływanie się do ich zasobów, dobieranie odpowiednich form pracy.

S. S. Moore (E. L. Herr i S. H. Cramer, 2005) przedstawił sześć twierdzeń, które 
mogą wesprzeć praktyczne działania doradcy pracującego z osobami dorosłymi9:

a) dorosłość jest pełna konfliktów i wyborów. Dorośli powinni być przygoto-
wani na zmiany w ich życiu;

b) praca w zakresie rozwoju psychologicznego nie kończy się wraz z osiągnię-
ciem dojrzałości – rozwój osobowości, kształtowanie charakteru, przysto-
sowanie do interakcji ze środowiskiem zewnętrznym oraz samym sobą – 
wszystkie te procesy trwają dalej, również po ukończeniu 21 lat;

c) z wiekiem ludzie coraz bardziej się od siebie różnią – rośnie poziom zróżni-
cowania jednostek;

d) nie można oddzielić rozwoju kariery od rozwoju fizycznego, emocjonalne-
go i poznawczego. Rozwój kariery łączy się nierozerwalnie ze wszystkimi 
aspektami życia – wypoczynkiem, uczeniem się, wartościami, motywacją, 
stylem życia, koncepcją siebie;

e) doradca może pomóc dorosłym uporać się ze zmianą pomagając im w iden-
tyfikacji i budowaniu własnych naturalnych mocnych stron;

f) doradca służy pomocą, ale nie jest dozorcą. Jego rolą jest wsparcie, nauka, 
pomoc jednostce we wzmocnieniu własnego potencjału. Nie jest jego za-
daniem skierowanie klienta w stronę, którą sam doradca uważa za słuszną 
i właściwą dla tej osoby. Ludzie sami są architektami własnego życia (…).

3. Główne formy wsparcia 

W odniesieniu do różnorodnych potrzeb osób dorosłych w zakresie poradnictwa 
zawodowego doradca zawodowy stosować może szeroką gamę form wsparcia. Najczę-
ściej oferowane formy wsparcia to:

1) Poradnictwo indywidualne – m.in.:
•• konsultacje indywidualne, 
•• rozmowy doradcze,
•• tworzenie Indywidualnego Planu Działania.

Poradnictwo indywidualne należy do podstawowego kanonu usług porad-
nictwa zawodowego – szeroki zakres tej usługi może być odpowiednio modyfi-
kowany i dostosowywany do specyfiki danej placówki a przede wszystkim do 
problemów i potrzeb klientów. 

9 Za: M. Mrozek, Praca z klientem …..op .cit.
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2) Poradnictwo grupowe – m.in.:
•• zajęcia informacyjno-aktywizujące,
•• zajęcia warsztatowe,
•• specjalistyczne treningi umiejętności,
•• warsztaty poszukiwania pracy.

Usługa poradnictwa grupowego to w porównaniu z poradnictwem indywidualnym 
usługa bardziej efektywna i „wydajna” – pozwala udzielić wsparcia dużo większej ilo-
ści osób w krótszym czasie. Szczególnie mając do dyspozycji dłuższą perspektywę cza-
sową można za pomocą tych zajęć w skoordynowany sposób zaplanować systematycz-
ne budowanie praktycznych umiejętności, kompetencji osobistych i wiedzy z zakresu 
employability, czyli umiejętności wejścia i funkcjonowania na rynku pracy. Najlepiej 
takie kompleksowe podejście budować wychodząc od faktycznych zbadanych potrzeb 
członków grupy.

3) Usługi informacji edukacyjno-zawodowej.
Informacja zawodowa to wszelkie zbiory danych potrzebne jednostce do podej-

mowania kolejnych decyzji edukacyjnych, wyboru zawodu oraz decyzji wejścia i funk-
cjonowania na rynku pracy.

Realizacja tej usługi polega głównie na indywidualnym lub grupowym:
•• udostępnianiu zasobów informacji zawodowej, 
•• przekazywaniu wiedzy na temat różnych źródeł informacji,
•• uczeniu indywidualnych strategii zdobywania informacji – jak samodziel-

nie znajdować rzetelne źródła i zasoby informacji edukacyjno-zawodowej,
•• dokonywaniu prezentacji specyficznych narzędzi i metod informacji zawo-

dowej. 
Ze względu na ogromny przyrost ilości informacji, coraz większą dynamikę zmian 

(w edukacji, w gospodarce, na rynku pracy itd.); rosnącą ilość źródeł informacji (głów-
nie w Internecie), a także coraz szerszy zakres zbieranych danych – akcent w świadcze-
niu usługi informacji zawodowej zdecydowanie przenosi się na systematyczną naukę 
umiejętności samodzielnego poszukiwania aktualnej i rzetelnej informacji specyficznej 
dla każdego klienta. Doradca jak najrzadziej powinien dawać klientom gotowe zestawy 
potrzebnych im informacji, lecz wskazywać na różne jej źródła i sposoby ich odnajdy-
wania i oceny. Głównym celem doradcy jest tu przekazanie każdemu klientowi takiej 
wiedzy i umiejętności, aby w elastyczny sposób potrafił sam zbudować własną strategię 
poszukiwania potrzebnej mu informacji i potrafił ją modyfikować w przyszłości w za-
leżności od zakrętów na ścieżkach swojej edukacji i rozwoju zawodowego.

4) Staże, praktyki, programy pracy „na próbę”, wolontariat.
Wszelkiego rodzaju „włączanie” klientów do realnego świata pracy – staże, prak-

tyki, programy pracy „na próbę” itp. są dziś jednoznacznie oceniane jako najlepszy spo-
sób poznania rynku pracy. Im głębsze, dłuższe i pełniejsze wejście do realnych zadań 
zawodowych tym lepiej. Najlepsze efekty dają takie formy jak minimum kilkudniowe 
staże, praktyki w różnych działach firm, bądź programy typu „cień pracownika” (ang. 
Job shadowing).
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5) Stosowanie narzędzi oceny i samooceny (np. testy preferencji zawodowych, 
predyspozycji i zainteresowań). Warto tu szczególnie zwrócić uwagę na :
•• testy dedykowane dla doradców zawodowych, które z założenia ich twór-

ców są odpowiednio skonstruowane i przeznaczone do wykorzystania ich 
przez doradcę. Warunkiem jest tu czasami ukończenie odpowiedniego 
szkolenia zakończonego uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do korzy-
stania z danej metody (testu). Tego typu testy służą najczęściej do badania 
zainteresowań, preferencji zawodowych, zdolności, uzdolnień specjalnych, 
postaw, wartości itp.

•• testy do samobadania – te metody tworzone są w taki sposób, aby osoba 
badana mogła je wykonać samodzielnie, obliczyć wyniki i je zinterpreto-
wać, a następnie wykorzystać w dalszym planowaniu swojego rozwoju 
edukacyjno-zawodowego. Tego rodzaju metody mogą badać również róż-
ne cechy osobowości człowieka, umiejętności, zdolności, zainteresowania, 
postawy, wartości itp. Bardzo ważne jest jednak, aby przygotowywane 
były również z wykorzystaniem metodologii tworzenia narzędzi psycho-
metrycznych i dawały gwarancję, że mierzą to, co powinny, i że robią to 
z wystarczającą dokładnością.

6) Współpraca i działania zewnętrzne (np. z pracodawcami). 
Usługi z zakresu poradnictwa zawodowego na terenie placówki nie mogą być 

realizowane w oderwaniu od realiów rynku pracy. Celem uniknięcia zasklepiania się 
usług poradnictwa zawodowego wewnątrz instytucji i działania w oderwaniu od re-
aliów świata pracy należy w zaplanowany sposób realizować współpracę z jak najszer-
szym otoczeniem zewnętrznym.

7) Doradztwo na odległość (za pośrednictwem poczty e-mail, Skype’a, specjal-
nych platform internetowych, szkolenia blended-learning).

8) Działania wspierające nauczycieli, wychowawców, pedagogów.

4. Rola i zadania doradcy zawodowego 

Rola i zadania doradcy zawodowego pracującego z osobami dorosłymi mogą być 
dość różnorodne i zmienne w zależności od specyfiki placówki, jej lokalizacji, charak-
terystycznych cech danej grupy klientów itp. 

Można jednak wyróżnić pewien zakres najczęściej realizowanych zadań:
•• analiza oczekiwań i potrzeb klientów na usługi informacji i poradnictwa 

zawodowego,
•• prowadzenie, lub umożliwianie badania zainteresowań, zdolności i kom-

petencji społecznych z wykorzystaniem standaryzowanych metod w celu 
dokonania diagnozy umiejętności i możliwości zawodowych, 

•• gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-zawo-
dowych – szczególnie z uwzględnieniem nowoczesnych nośników i form 
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przekazu informacji preferowanych przez klientów (internet, multimedial-
ne programy komputerowe, filmy itp.),

•• wskazywanie zbiorów zasobów informacji edukacyjno-zawodowej, 
•• udzielanie indywidualnych porad,
•• prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących słucha-

czy do świadomego zarządzania swoją karierą i efektywnego funkcjonowa-
nia na rynku pracy, 

•• prowadzenie dokumentacji swoich klientów,
•• koordynowanie różnorodnej działalności informacyjno-doradczej prowa-

dzonej przez centrum (akcje zewnętrzne, targi pracy, Ogólnopolski Tydzień 
Kariery itp.),

•• współpraca z innymi specjalistami w swojej placówce w zakresie kompaty-
bilności oddziaływań na klientów,

•• współpraca z instytucjami zewnętrznymi, w tym z pracodawcami na lokal-
nym rynku pracy oraz wszystkimi instytucjami rynku pracy, a także pla-
cówkami kształcenia i szkolenia zawodowego,

•• systematyczny monitoring i ewaluacja skuteczności swoich usług dorad-
czych – doskonalenie ich jakości,

•• systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

Szczególnym zadaniem o wciąż rosnącej randze ważności jest pomoc klientom 
w określeniu deficytów i następnie kształtowaniu kompetencji oczekiwanych na rynku 
pracy. Wnioski z Bilansu Kapitału Ludzkiego z 2011 r. pokazują, że oczekiwane przez 
pracodawców kompetencje niewiele się zmieniają w ostatnich latach. Niezmiennie li-
czą się kompetencje interpersonalne oraz samodzielność w działaniu, które są najczę-
ściej wskazywane przez badanych pracodawców wraz z kompetencjami zawodowymi.

Kompetencje poszukiwane na dynamicznym, globalnym rynku pracy – autorzy 
raportu Future work skills 2020 przeprowadzili prognozę dla gospodarki światowej, 
identyfikując sześć pól – motorów zmiany, które będą miały największy wpływ na 
kształtowanie się rynku pracy. Na ich podstawie zidentyfikowali dziesięć najbardziej 
poszukiwanych kompetencji. Są to10:

1) Zdolność do wyciągania ukrytych sensów, głębszego znaczenia (konieczna 
w procesie podejmowania decyzji na dzień dzisiejszy niedostępna dla inteli-
gentnych komputerów).

2) Inteligencja społeczna – możliwość komunikacji z innymi na poziomie emo-
cjonalnym.

3) Myślenie narracyjne i zdolność do adaptacji – zdolność do myślenia i docho-
dzenia do rozwiązań, które nie podlegają ścisłym, określonym regułom; reakcja 
na nietypowe sytuacje czy tworzenie czegoś wymagającego kreatywności, cze-
go maszyny nie potrafią. 

4) Kompetencje multikulturowe – zdolność do działania w różnych środowiskach. 
5) Myślenie analityczne – zdolność do łączenia wielkich ilości danych w abstrak-

10  Za: A. Solak, Oczekiwania kompetencyjne pracodawców wobec pracowników, http://rynekpracy.pl 
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cyjne koncepcje oraz rozumienie dowodów bazujących na danych. 
6) Biegłość w obsłudze nowych mediów – zdolność do rozumienia i czytania nie 

tylko papierowych tekstów, ale także różnorodnych form informacji w postaci 
video bądź obrazów – umiejętność ich analizy i interpretacji. 

7) Transdyscyplinarność – zdolność do rozumienia konceptów obejmujących róż-
ne dyscypliny.

8) Nastawienie projektowe – zdolność do rozwijania zadań i procesów pracy tak, 
aby realizować założone cele.

9) Zarządzanie poznaniem – umiejętność filtrowania informacji. 
10) Współpraca wirtualna – umiejętność działania, zaangażowania się w pracę, 

jako członek wirtualnego zespołu. 

5. Podsumowanie

Poradnictwo zawodowe dla osób dorosłych to jak widać obszar bardzo różnorod-
nych usług skierowanych do wielu różnych grup docelowych. Usług, które powinny 
wspierać rozwój edukacyjno-zawodowy człowieka przez całe życie. 

Istotnym miejscem świadczenia usług poradnictwa zawodowego z pewnością 
powinny być urzędy pracy. Aktualnie w opinii wielu doradców praktyków, a także 
w opinii klientów, poradnictwo zawodowe w urzędach pracy przeżywa istotny regres. 
Zlikwidowanie stopni licencji doradców i tzw. deregulacja dostępu do tego zawodu 
powoduje, iż usługi te świadczyć mogą obecnie osoby bez właściwego przygotowania, 
doświadczenia, umiejętności i kompetencji. Nakładająca się na to ogromna liczba osób 
bezrobotnych przypadająca statystycznie na jednego doradcę zawodowego zatrudnio-
nego w urzędzie pracy oraz ostatnia reforma urzędów, która ustanowiła funkcję „do-
radcy klienta” i wprowadziła automatyczne profilowanie klientów za pomocą sztywnej 
procedury powodują, że obraz świadczenia usług poradnictwa zawodowego w wielu 
urzędach pracy nie wygląda zbyt pozytywnie.

Szukając rozwiązań, które mogłyby zmienić aktualny stan rzeczy, warto się być 
może odwołać do zlecania usług poradnictwa zawodowego na zewnątrz urzędów pra-
cy – kontraktowanie ich specjalistycznym podmiotom. Z pewnością projekt „Kadry 
dojrzałe do zmian” i Opolski model kontraktacji działań aktywizacyjnych pokazuje tu 
właściwy kierunek działań.
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Usługa pośrednictwa pracy

1. Wprowadzenie

Pośrednictwo pracy jest jedną z usług rynku pracy, której realizacja odbywa się 
poprzez zespół działań i środków zmierzających do zapewnienia ludziom zatrudnienia, 
którego poszukują, a podmiotom gospodarczym – odpowiednich pracowników. Jego 
istotę należy pojmować szeroko, gdyż pośrednictwo pracy nie może funkcjonować sku-
tecznie, jeśli nie pełni wielu innych funkcji, które mają służyć realizacji głównego celu 
tj. zapewnienia ludziom odpowiedniej pracy, a pracodawcom pracowników. Obejmuje 
ono zatem działania, które umożliwiają bezpośrednie skojarzenie oferty z bezrobot-
nym/poszukującym pracy i działania pośrednie, stwarzające możliwość zatrudnienia 
doraźnego lub zwiększające szanse znalezienia pracy w wyniku doradztwa, edukacji 
bądź wsparcia finansowego (szkolenia, przekwalifikowania, dotacji, pożyczki. itd.). Tak 
rozumiana działalność odnosi się do różnych form organizacyjnych pośrednictwa pracy, 
tj. społecznego, prywatnego i publicznego.

Publiczne pośrednictwo pracy jest formą dominującą we wszystkich krajach1, 
a w Polsce istnieje od 1919 roku. Ma ono bogate tradycje i jest przedmiotem dzia-
łań przede wszystkim publicznych służb zatrudnienia (PSZ), przy czym w ostatnim 
czasie coraz częściej usługa ta realizowana jest przez niepubliczne instytucje rynku 
pracy (np. agencje zatrudnienia). Klientami instytucji świadczących usługi pośrednic-
twa pracy są osoby, które zgłaszają się w celu uzyskania pomocy w znalezieniu pracy 
oraz pracodawcy poszukujący kandydatów do pracy. Z mocy prawa instytucje te są 
zobowiązane do obsłużenia każdej osoby, która się do nich zgłosi w związku z poszuki-
waniem zatrudnienia (osoby poszukujące pracy jak i osoby bezrobotne). Należy jednak 
zauważyć, iż publiczne służby zatrudnienia, których klientami są przede wszystkim 
osoby bezrobotne, ze względu na ograniczenia kadrowe nie są w stanie zapewnić pro-
fesjonalnej obsługi wszystkim klientom. Problem ten odzwierciedlają dane liczbowe, 
z których wynika, że w roku 2013 na jednego pośrednika w powiatowych urzędach 
pracy przypadało średnio w kraju 578 osób bezrobotnych2. W Polsce jest wiele urzędów 

1 Inaczej problem ten obecnie wygląda w Australii i Holandii.
2 Por. Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w 2013 r., Minister-

stwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014.
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pracy, w których wymieniony wskaźnik osiągnął znacznie wyższy poziom (np. w pię-
ciu powiatach województwa mazowieckiego przekroczył liczbę 2 000 bezrobotnych na 
jednego pośrednika). Niewystarczająca liczba pośredników od dawna była traktowana 
jako jedna z barier funkcjonowania PSZ, dlatego w ramach infrastruktury rynku pracy 
utworzono jeszcze inne instytucje zajmujące się realizacją usługi pośrednictwa pracy tj. 
agencje zatrudnienia3. 

I chociaż w niniejszym opracowaniu skoncentrujemy się na analizie pośrednic-
twa pracy realizowanego przez publiczne służby zatrudnienia, to warto odnieść się do 
możliwości upowszechnienia jego w ramach  kontraktacji usług rynku pracy i wskazać 
potencjalne korzyści oraz zagrożenia z tym związane. Z teoretycznego punktu widze-
nia, pozytywnymi skutkami kontraktacji pośrednictwa pracy powinno być zwiększenie 
podaży tej usługi poprzez rozszerzenie liczby podmiotów mających uprawnienia do 
jej realizacji. Rozpropagowanie kontraktacji sprzyjałoby w takiej sytuacji ogranicze-
niu luki między podażą a popytem. Szerokie dopuszczenie instytucji niepublicznych 
do realizacji tej usługi, przy założeniu, że będą one działały bardziej efektywnie niż 
publiczne służby zatrudnienia, powinno sprawić, że te ostatnie poprawią efektywność 
i jakość świadczonych usług. Ponadto, pojawienie się na rynku dużej liczby podmiotów 
prywatnych oznacza konkurowanie o umowy dotyczące realizacji usług zatrudnienia, 
co na ogół znajduje odzwierciedlenie w obniżaniu cen świadczonych usług i podwyż-
szaniu ich skuteczności w doprowadzeniu do względnie stabilnego zatrudnienia. 

Wśród potencjalnych problemów, jakie może nieść za sobą kontraktacja usługi 
pośrednictwa pracy, należy wskazać to, że potrzeba konkurowania z prywatnymi agen-
cjami może oznaczać, iż publiczne urzędy pracy mniej uwagi poświęcać będą grupom 
o mniejszych szansach na rynku pracy, a w obszarze ich działań pozostaną osoby poszu-
kujące pracy, które mają lepsze perspektywy jej pozyskania. Kolejne niebezpieczeństwo 
wynika z relacji, jakie występują między instytucją zlecającą wykonanie usługi i jej 
realizatorem. Podnoszona tu kwestia dotyczy możliwości monitorowania realizowanej 
usługi i oceny jej skuteczności. Jeśli nie zostaną wypracowane odpowiednie narzędzia 
w tym obszarze, to prywatne agencje będą miały skłonność do wybierania „łatwych” 
przypadków i minimalizowania swoich kosztów przy maksymalizowaniu uzyskiwa-
nych rezultatów, co nie jest pożądane z punktu widzenia interesu społecznego.

2. Pośrednictwo pracy w działalności publicznych służb zatrudnienia

Funkcjonujący w Polsce model pośrednictwa pracy determinowany jest rozwiąza-
niami legislacyjnymi tj.:

•• Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy4, 

3 Agencje zatrudnienia obok usługi pośrednictwa pracy mogą zajmować się także realizacją doradztwa personalnego, 
poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej. Usługi te realizowane są w ramach prowadzonej przez nie działalno-
ści gospodarczej regulowanej ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672.). 
Zasady organizacji agencji zatrudnienia zostały szczegółowo przedstawione w rozdziale 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2013.674 z późn. zm.).

4  (Dz.U.2013.674 z późn. zm.).
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•• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. 
w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowa-
dzenia usług rynku pracy5.

W ustawie zdefiniowano istotę pośrednictwa pracy, a w rozporządzeniu określono 
zadania i czynności jakie powinny być wykonane w celu zapewnienia odpowiedniego 
standardu usług w tym obszarze. Zgodnie z ustawą, pośrednictwo pracy polega w szcze-
gólności na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu zatrud-
nienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach 
zawodowych6. Na tak zdefiniowaną usługę składa się wiele szczegółowych zadań, które 
powinny być realizowane przez instytucje prowadzące pośrednictwo pracy. Zaliczyć do 
nich można:

•• udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowied-
niego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszuki-
wanych kwalifikacjach,

•• pozyskiwanie ofert pracy,
•• upowszechnianie ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do inter-

netowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego dla spraw 
pracy, 

•• udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgło-
szoną ofertą pracy,

••  informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktual-
nej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,

•• inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy 
z pracodawcami,

•• współdziałanie powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji 
o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,

•• informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Tak określone zadania w ramach usługi pośrednictwa pracy odnoszą się do pu-
blicznych służb zatrudnienia czyli powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy. Wy-
mienione instytucje powinny w swojej działalności kierować się następującymi zasa-
dami:

•• dostępności usług pośrednictwa pracy – dla poszukujących pracy oraz dla pra-
codawców, 

•• dobrowolności – oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośred-
nictwa pracy, 

•• równości – oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszu-
kującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, prze-
konania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie 
lub orientację seksualną, 

5  (Dz.U.2014.667).
6  Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 14. marca 2014 r. (Dz.U.2014.598)



170 Łukasz Arendt, Iwona Kukulak-Dolata

•• jawności – oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu 
pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

W celu wykonywania usługi pośrednictwa pracy urzędy pracy powinny dyspo-
nować pełną i aktualną informacją o wolnych miejscach pracy. Informacje te muszą 
być uporządkowane i wprowadzone do odpowiedniego rejestru ofert pracy, który po-
winien zawierać szczegółowe informacje na temat pracodawcy, zgłoszonej przez niego 
oferty pracy i oczekiwań wobec jej realizacji. Dane o pracodawcy obejmują: nazwę, 
adres, numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy lub jego pracownika (wskazanego 
do kontaktów w sprawie oferty pracy), oznaczenie formy prawnej prowadzonej dzia-
łalności, numer identyfikacji podatkowej, podstawowy rodzaj działalności według Pol-
skiej Klasyfikacji Działalności, liczbę zatrudnionych pracowników, preferowaną formę 
kontaktów pomiędzy powiatowym urzędem pracy i osobą wskazaną przez pracodawcę 
oraz numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej, jeżeli pracodawca 
posiada takie możliwości komunikacji. Natomiast dane o ofercie z jednej strony formu-
łują wymagania wobec potencjalnego kandydata do pracy poprzez określenie nazwy 
zawodu w ramach zgłaszanego wakatu, a z drugiej zakres obowiązków. W przypadku 
opisu zawodu i wymagań, pracodawca jest zobligowany szczegółowo scharakteryzo-
wać umiejętności i kompetencje jakimi powinien cechować się kandydat, poziom wy-
kształcenia, posiadane uprawnienia zawodowe, doświadczenie zawodowe, znajomość 
języków obcych. Ponadto informacje o ofercie charakteryzują warunki pracy poprzez 
określenie: miejsca wykonywania pracy, rodzaju umowy stanowiącej podstawę wyko-
nywania pracy, wymiaru czasu pracy, systemu i rozkładu czasu pracy, wysokości pro-
ponowanego wynagrodzenia brutto, systemu wynagradzania, daty rozpoczęcia pracy, 
okresu zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę. Pracodawca zgła-
szając ofertę pracy powinien ustalić z urzędem pracy okres aktualności oferty i często-
tliwość kontaktów pośrednika z osobą wskazaną przez pracodawcę. Ważne jest również 
ustalenie, czy oferta pracy jest zgłoszona do innego powiatowego urzędu pracy, czy też 
tylko do tego, który jest odpowiedzialny za obsługę podmiotów rynku pracy zlokalizo-
wanych na terenie jego działania. 

Działania w ramach usługi pośrednictwa pracy wykonują przede wszystkim po-
wiatowe urzędy pracy ze względu na fakt obsługi podmiotów funkcjonujących na lo-
kalnym rynku pracy. W określonych sytuacjach do realizacji usługi pośrednictwa pra-
cy mogą być włączone wojewódzkie urzędy pracy – praktyka ta dotyczy ofert pracy 
o zasięgu ponadpowiatowym, czyli takich, których realizacja, zgodnie z oczekiwaniami 
pracodawcy, obejmuje regionalny rynek pracy.

3. Międzynarodowe pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES

Działające na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego publiczne służby 
zatrudnienia funkcjonują w ramach sieci EURES (European Employment Services – 
Europejskie Służby Zatrudnienia). Głównym celem tej sieci jest wspieranie mobilno-
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ści pracowników na poziomie międzynarodowym i transgranicznym w krajach EOG. 
Usługi świadczone w ramach sieci powinny ułatwić mieszkańcom EOG podejmowa-
nie pracy poza krajem zamieszkania oraz powinny wspierać pracodawców w rekrutacji 
pracowników z innych krajów EOG. Jest to możliwe dzięki zapewnieniu dostępu do 
informacji o rynku pracy oraz doradztwa ułatwiającego przepływ zasobów siły robo-
czej. Partnerzy sieci EURES wymieniają między sobą informacje o wolnych miejsc 
pracy, profilu regionalnych/lokalnych rynków pracy oraz warunków życia i pracy. Sieć 
nieustannie się rozwija i staje się narzędziem wspierającym proces przemieszczeń pra-
cowników oraz zapewnia przejrzystość rynku pracy na terenie EOG. W takiej sytuacji 
EURES należy traktować jako międzynarodową sieć pośrednictwa pracy funkcjonującą 
w obrębie EOG.

Funkcjonowanie opisywanej sieci opiera się na pracy wyspecjalizowanych do-
radców EURES, którzy pochodzą ze służb zatrudnienia i innych ważnych organizacji 
działających w obszarze poszczególnych krajowych rynków pracy. Ich podstawowym 
zadaniem jest prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy, doradztwa i dostar-
czanie informacji ułatwiających osobom poszukującym pracy i pracodawcom porusza-
nie się na rynkach pracy krajów EOG. Informacje te dotyczą przede wszystkim istnieją-
cych nadwyżek i niedoborów na rynku pracy w poszczególnych zawodach, warunków 
życia i pracy oraz barier w mobilności.

Jak działa sieć EURES w warunkach polskiego rynku pracy? Jakie usługi oferu-
je dla strony popytowej i podażowej runku pracy? Najczęściej są to usługi z zakresu 
pośrednictwa pracy w sytuacji, kiedy pracodawca jest zainteresowany przekazaniem 
realizacji oferty pracy do publicznych służb zatrudnienia krajów należących do EOG. 
W tym celu pracodawca, obok wymienionych wcześniej informacji niezbędnych do re-
alizacji oferty pracy na terytorium kraju, powinien dodatkowo zdefiniować: wymagania 
w zakresie znajomości języka polskiego; wymagania dotyczące języka, w jakim kan-
dydaci z państw EOG zainteresowani ofertą pracy mają przekazać pracodawcy krajo-
wemu podania o pracę, życiorysy lub inne wymagane dokumenty; możliwości zapew-
nienia pracownikowi zakwaterowania lub wyżywienia z informacją, kto ponosi koszty 
w tym zakresie; możliwości i warunków sfinansowania lub dofinansowania kosztów 
podróży lub przeprowadzki, ponoszonych przez pracownika. Natomiast jeśli powiato-
wy urząd pracy realizuje pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES dla pracodawców 
krajowych to jego zadaniem jest:

•• przekazywanie ofert pracy dla obywateli EOG do wojewódzkiego urzędu pracy 
w przypadku konieczności dodatkowego upowszechnienia takich ofert w wy-
branych przez pracodawców krajowych państwach EOG; 

•• przyjmowanie podań o pracę, życiorysów lub innych wymaganych dokumen-
tów, zwanych dalej „aplikacjami”, od kandydatów z państw EOG, weryfikację 
aplikacji pod względem ich zgodności z wymaganiami określonymi w ofercie 
pracy dla obywateli EOG i ich przekazywanie pracodawcy krajowemu, w przy-
padku oferty pracy dla obywateli EOG niezawierającej danych identyfikujących 
pracodawcy krajowego;
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•• podejmowanie współpracy z pracodawcami krajowymi, zgłaszającymi oferty 
pracy dla obywateli EOG, w celu uzyskania informacji dotyczących zatrudnie-
nia kandydatów z państw EOG, i przekazywanie tych informacji do wojewódz-
kiego urzędu pracy.

W sytuacji zaś kiedy PUP realizuje ofertę na rzecz pracodawcy funkcjonującego 
na terenie EOG to do jego zadań należy:

•• przyjmowanie z wojewódzkiego urzędu pracy zagranicznych ofert pracy, prze-
kazywanych w języku polskim z logo sieci EURES;

•• upowszechnianie zagranicznych ofert pracy w języku polskim z logo sieci EU-
RES, w szczególności przez podanie do wiadomości publicznej na tablicy ofert 
pracy w powiatowym urzędzie pracy; 

•• informowanie osób zarejestrowanych i osób niezarejestrowanych o możliwości 
skorzystania z zagranicznych ofert pracy;

•• podejmowanie współpracy przy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy 
rozmowach kwalifikacyjnych pracodawców z państw EOG z osobami zaintere-
sowanymi zagraniczną ofertą pracy i organizacji targów pracy7. 

Z powyższego wynika, że w Polsce realizacją pośrednictwa pracy związanego ze 
swobodnym przepływem pracowników na terenie państw EOG mogą zajmować się 
powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. Od stycznia 2015 realizacja tej usługi przewi-
dziana jest dla Ochotniczych Hufców Pracy. Uprawnienia do międzynarodowego po-
średnictwa pracy mają również agencje zatrudnienia, ale po uzyskaniu odpowiedniej 
akredytacji.

4. Pośrednictwo pracy realizowane przez niepubliczne  
instytucje rynku pracy

W Polsce od 1990 roku istnieją podstawy prawne do prowadzenia pośrednictwa 
pracy przez podmioty niepubliczne8. Początkowo możliwości takie stworzyła ustawa 
z 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu (Dz. U. Nr 75, poz.446). Do podmiotów, które mo-
gły świadczyć ten rodzaj usług zaliczono, obok podmiotów państwowych, organizacje 
społeczne, osoby prawne i fizyczne. Rozpoczęcie tego rodzaju działalności uwarunko-
wane było uzyskaniem stosownego upoważnienia, które początkowo wydawał Minister 
Pracy i Polityki Społecznej, a następnie Prezes Krajowego Urzędu Pracy. Zezwole-
nie wydawano na okres jednego roku z możliwością jego przedłużenia. Określało ono 
obowiązki i uprawnienia podmiotu świadczącego usługi z zakresu pośrednictwa pracy. 
W przypadku nieprzestrzegania przez agencję ustalonych warunków, zezwolenie mogło 
być cofnięte przed upływem terminu ważności. Przepisy prawne, które regulowały za-
sady świadczenia usług pośrednictwa pracy, w sposób precyzyjny definiowały warunki 

7 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. (…), op. cit.
8 Patrz szerzej: M. Szylko-Skoczny, Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa 2004, 

s.195; I. Kukulak-Dolata, Pozarządowe instytucje pośrednictwa pracy, Łódź 1996, s. 242.
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realizacji usługi pośrednictwa pracy9. Natomiast późniejsze regulacje w tym obszarze 
nie były już tak szczegółowe i restrykcyjne10. 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy ...agencje zatrudnienia mogą, w ramach prowadzonej działalności gospo-
darczej, wykonywać usługę pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
i kierować pracowników do pracy za granicą. Każda agencja zatrudnienia świadcząca 
opisywaną usługę rynku pracy musi być ujęta w odpowiednim rejestrze agencji11. 

Świadczenie usługi pośrednictwa pracy przez agencję polega na: udzielaniu pomo-
cy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz 
pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodo-
wych; pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy; udzielaniu pracodawcom informa-
cji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy; informowaniu kan-
dydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach 
na lokalnym rynku pracy; inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących 
odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami; kierowaniu 
osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych. Wykaz powyższych zadań 
oznacza, że agencja realizując usługę pośrednictwa pracy będzie zobligowana do wy-
konania pierwszych sześciu zadań jakie przewidziano dla urzędów pracy. Nie ma ona 
tylko obowiązku przekazywania informacji o wolnych miejscach pracy do internetowej 
bazy ofert pracy udostępnianej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Możemy 
zatem stwierdzić, iż zakres usługi pośrednictwa pracy realizowanej przez PSZ i agencje 
zatrudnienia jest porównywalny, natomiast instytucje te mogą różnić się w stosowanych 
formach i metodach. 

Instytucje prywatne – podobnie jak publiczne służby zatrudnienia – wykonując 
usługę pośrednictwa pracy nie mogą dyskryminować swoich klientów ze względu na 
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, wyznawaną religię, pochodzenie etniczne, naro-
dowość, orientację seksualną, przekonania polityczne, a także przynależność związko-
wą. Nie mogą także pobierać opłat za świadczenie usługi pośrednictwa pracy od osób, 
dla których poszukują pracy, pomagają dokonać wyboru właściwego zawodu i miejsca 
pracy. Agencja zatrudnienia może ubiegać się jedynie o zwrot kosztów związanych ze 
skierowaniem takiej osoby do pracy za granicą12. Instytucje prywatne mogą natomiast 
pobierać opłaty za usługę pośrednictwa pracy od pracodawców, na rzecz których usługa 
taka jest realizowana.

5. Formy pośrednictwa pracy

Pośrednictwo pracy może być prowadzone przez poszczególne instytucje rynku 
pracy w różny sposób. Najczęściej jednak wskazuje się na dwie jego podstawowe for-

9 Por. I. Kukulak-Dolata, Pozarządowe agencje pośrednictwa pracy, op. cit., s 247.
10 I. Kukulak-Dolata, J. Pichla, Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia na rynku pracy, Warszawa 

2007, s. 35.
11 Art. 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  promocji zatrudnienia (...), op. cit. Por. również Rozporządzenie Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej w sprawie działalności agencji zatrudnienia z dnia 30 lipca 2013 r. (Dz.U.2013.899).
12 Problem ten szczegółowo określa art. 85 ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia (…), op. cit.
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my, to jest pasywną i aktywną13. Forma pasywna polega na ograniczaniu działań, z jed-
nej strony do rejestrowania ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców, a z drugiej 
strony do rejestrowania ludzi poszukujących pracy, w tym bezrobotnych. W ramach 
tej formy osoby realizujące usługę przyjmują na ogół postawę bierną kojarząc podaż 
pracy z jej popytem, bazując na informacjach jakie zostały do nich skierowane. Ta 
forma często bywa określona mianem tradycyjnego pośrednictwa. Obecnie, ze wzglę-
du na złożoność problemów pojawiających się na rynku pracy, a przede wszystkim 
w związku z utrzymującą się nierównowagą na tym rynku, konieczne jest stosowanie 
aktywnego pośrednictwa pracy. Jego istotą jest aktywne „penetrowanie rynku pracy”. 
Osoby realizujące usługę pośrednictwa pracy poszukują wolnych miejsc pracy poprzez 
nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, śledzenie informacji o wa-
katach w prasie, Internecie. Najważniejszą kwestią w ramach aktywnego pośrednictwa 
jest współpraca z pracodawcami, czyli z tymi podmiotami rynku pracy, które tworzą 
miejsca pracy. Współpraca ta powinna polegać, z jednej strony, na pozyskiwaniu przez 
pośredników informacji od pracodawców na temat bieżącego i przyszłego popytu na 
pracę, a z drugiej strony, na informowaniu pracodawców o sytuacji, jaka jest na rynku 
pracy oraz o usługach i instrumentach, z jakich mogą oni korzystać zatrudniając bezro-
botnych bądź utrzymując zatrudnienie dla swoich pracowników. 

Aktywne pośrednictwo oznacza również udzielanie wsparcia klientom indywidu-
alnym, czyli osobom poszukującym pracy i bezrobotnym - w tym przypadku chodzi 
o udzielenie porad zawodowych, udzielenie wsparcia psychologicznego, ustalenie in-
dywidualnego planu działania.

Zgodnie z obowiązującym prawem urzędy pracy14 mogą bezpośrednio kojarzyć 
popyt na pracę z jej podażą poprzez prowadzenie pośrednictwa pracy w formie targów 
pracy i giełd pracy. 

Targi pracy są formą grupowej realizacji ofert pracy na rzecz kilku pracodawców. 
Istotą targów pracy jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu pracodawcom z wielo-
ma kandydatami do pracy w celu prezentacji ofert pracy lub propozycji miejsc pracy. 
Bezrobotni uczestnicząc w targach mają możliwość zdobycia informacji o podmiotach 
gospodarczych funkcjonujących na lokalnym rynku pracy oraz pozyskania szczegó-
łowej wiedzy na temat wymagań pracodawców i ich planowanej rekrutacji. Zdobyte 
w ten sposób informacje mogą przyczynić się do weryfikacji samooceny bezrobotnych 
i zaktywizować ich do podejmowania działań podwyższających bądź uzupełniających 
posiadane kwalifikacje.

Giełda pracy to szczególna forma pośrednictwa pracy polegająca na bezpośred-
nim kontakcie pracodawcy z wieloma kandydatami do pracy, dobranymi przez urząd 
pracy spośród osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy. Jest ona 
najczęściej organizowana w sytuacji, gdy instytucja rynku pracy, np. urząd pracy, dys-
ponuje pewną liczbą zgłoszeń wolnych miejsc pracy dla osób w tych samych zawodach, 
które to zgłoszenia pochodzą od jednego lub kilku pracodawców. W giełdzie pracy 
13 A. Bańka, Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Psychologiczne metody i strategie pomocy 

bezrobotnym, Poznań 2005, s.27.
14 Por. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie z dnia 14 maja 2014 r. (…), op. cit.
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uczestniczą trzy strony: urząd pracy jako instytucja organizująca giełdę, pracodawcy 
lub ich przedstawiciele oraz osoby zainteresowane podjęciem pracy. Zalecane jest, aby 
w giełdach obok pracowników służb kadrowych (działów HR) pracodawców uczestni-
czyli także kierownicy wydziałów lub odcinków, w których pracować mają kandydaci 
do pracy. Włączenie ich bezpośrednio do tej formy pośrednictwa pozwoliłoby z jednej 
strony na przekazanie kandydatom do pracy kompleksowej i fachowej informacji na 
temat warunków pracy, a z drugiej strony umożliwiłoby wybranie osób o najwyższych 
kwalifikacjach na wakujące stanowiska pracy. Idealnym rozwiązaniem jest organizo-
wanie giełd pracy na terenie zakładu pracy, w którym mają być zatrudnieni bezrobotni. 
Przy takim podejściu organizacyjnym korzyść jest trójstronna:

•• osoba bezrobotna może zobaczyć przyszłe miejsce pracy, zapoznać się z warun-
kami i przyszłym stanowiskiem pracy, 

•• pracodawca ma możliwość dokonania optymalnego wyboru poprzez sprawdze-
nie praktycznych umiejętności i kwalifikacji potencjalnych pracowników,

•• urząd pracy reprezentowany przez pośrednika może służyć pomocą obu stro-
nom.

Wymienione formy nie są jedynymi sposobami przekazywania klientom indy-
widualnym (bezrobotnym i poszukującym pracy) informacji o wakatach. Ze względu 
na formę przekazywania informacji o ofercie, pośrednictwo pracy możemy podzielić 
na otwarte i zamknięte. W przypadku pośrednictwa otwartego potencjalni pracowni-
cy mają zapewniony pełny dostęp do informacji o ofercie, łącznie z podaniem nazwy 
i adresu pracodawcy. Natomiast zamknięte pośrednictwo pracy dotyczy ofert, w opisie 
których nie są umieszczone dane adresowe pracodawcy, a dla osób poszukujących pra-
cy dostępne są jedynie informacje na temat stanowisk przy i wymagań, jakie zostały 
sformułowane.

Obserwując działania publicznych służb zatrudnienia w zakresie realizacji usługi 
rynku pracy zauważamy, iż coraz częściej wykorzystują one rozwiązania bardziej no-
woczesne. Nie stanowią one alternatywy wobec opisanych wcześniej metod czy form, 
ale są działaniami uzupełniającymi, dodatkowymi, które mają służyć poprawie jakości 
usługi pośrednictwa pracy. Kwestia ta wiąże się ze skróceniem czasu realizacji okre-
ślonych ofert pracy jak i rozpowszechnianiem informacji o ofertach oraz zwiększe-
niem dostępności do nich. Dlatego w niektórych urzędach stosuje się tzw. Sms-owe 
pośrednictwo pracy. Polega ono na informowaniu osób bezrobotnych za pośrednictwem 
Sms-a o aktualnych ofertach pracy. Klient w momencie rejestracji w urzędzie jest py-
tany, czy jest zainteresowany otrzymywaniem za pośrednictwem Sms-a wiadomości na 
temat ofert pracy i uruchamianych instrumentach i usługach rynku pracy. W tym przy-
padku Sms skraca czas przekazania informacji nie tylko o wakatach, ale także o innych 
programach, które są adresowane do różnych grup klientów urzędu pracy. Za pośred-
nictwem Sms osoby zarejestrowane w urzędzie pracy są zapraszane, między innymi, do 
udziału w targach i giełdach pracy15. 

15 M. Dorosz, Innowacyjne metody popularyzacji ofert pracy, w: Dobre praktyki w pośrednictwie pracy- innowacyjne 
projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy, Zeszyt Metodyczny pośrednika pracy 1(10), Warszawa 2009, s. 75.
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W niektórych urzędach pracy tworzone są stanowiska komputerowe, które udo-
stępniane są osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. Mają one na celu uzupełnie-
nie infrastruktury w zakresie ICT. Warto w tym miejscu podkreślić, iż nie każde gospo-
darstwo domowe wyposażone jest w komputer. Lukę tę stara się wypełnić urząd pracy 
zapewniając klientowi dostęp do komputera i Internetu, bowiem technologie informa-
cyjne i telekomunikacyjne (ICT) są coraz częściej wykorzystywane w poszukiwaniu 
pracy i rekrutacji16. Narzędzia ICT są postrzegane jako nowoczesny i wygodny sposób 
zdobywania informacji i kontaktowania się z potencjalnymi pracodawcami. Za ich po-
średnictwem klienci mogą samodzielnie:

•• przygotować dokumenty aplikacyjne i je wydrukować, 
•• wysłać dokumenty w formie elektronicznej do potencjalnego pracodawcy, 
•• przeglądać bazę danych o ofertach, 
•• wejść na stronę internetową potencjalnych pracodawców,
•• rozszerzać swoją wiedzę o tych segmentach rynku pracy, na których chcą funk-

cjonować.

Korzystanie z komputera w tym przypadku może zapobiegać utrwalaniu pasyw-
nych postaw w zakresie poszukiwaniu pracy wśród bezrobotnych – są oni w więk-
szym stopniu zmotywowani do aktywnej penetracji lokalnego rynku pracy. Ponadto, 
powszechny dostęp do komputera dla wielu osób może oznaczać utrzymanie sprawno-
ści, zdolności obsługi ICT. Jest to szczególnie ważne dla osób ze starszych grup wie-
kowych, u których nawyk korzystania z takich narzędzi może zanikać z powodu braku 
komputera w ich gospodarstwie domowym. 

Podobną rolę do stanowisk komputerowych pełnią infokioski. Ich tworzenie przez 
urzędy pracy jest zasadne w gminach oddalonych od miejscowości, w których PUP ma 
siedzibę, gdyż infokioski mogą przybliżyć usługę pośrednictwa pracy. Natomiast sama 
organizacja infokiosku może polegać na utworzeniu stanowiska komputerowego na te-
renie urzędu gminy lub innego publicznego miejsca np. bibliotek. Ważne jest, aby sta-
nowisko miało bezpośrednie połączenie z PUP. Utworzenie infokiosku i odpowiednie 
jego wyposażenie zapewnia klientom ciągły dostęp do informacji o rynku pracy oraz 
ogranicza koszty dojazdu do PUP w celu pozyskania informacji na temat ofert pracy, 
organizowanych szkoleniach i innych programach rynku pracy17.

Ciekawym rozwiązaniem jest wykorzystanie telebimów do realizacji usługi po-
średnictwa pracy. Telebimy mogą być instalowane w urzędach pracy bądź w miejscach 
publicznych, dość często odwiedzanych przez klientów jak np. centra handlowe. Zakła-
danie w tych miejscach telebimów pozwala na wyświetlenie treści ofert pracy (najczę-
ściej krótkoterminowych, opartych na umowach cywilnoprawnych). Pokazują się one 
na telebimie co 20 sekund. W tym przypadku telebim służy upowszechnianiu informa-
cji o wolnych miejscach pracy i może być instrumentem szybkiego pośrednictwa pracy, 
w ramach którego oferta powinna być zrealizowana w ciągu 24 godzin. 
16 R. Budnik, Nowe oblicza pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w Gdańsku w: Dobre praktyki w pośrednic-

twie pracy- innowacyjne projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy, Zeszyt Metodyczny pośrednika pracy 
1(10), Warszawa 2009, s. 13.

17 Ibidem.
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W praktyce funkcjonuje również pośrednictwo on-line, gdzie głównym narzę-
dziem jest nowoczesna strona internetowa pełniąca jednocześnie funkcję portalu komu-
nikacyjnego. Mechanizm jego działania można pokazać na przykładzie obsługi osoby 
bezrobotnej. Został on utworzony w ramach realizacji projektu na terenie województwa 
podlaskiego w celu zapewnienia klientom dostępu do usługi pośrednictwa pracy przez 
24 godziny dziennie przez 7 dni w tygodniu18. Wykreowany w ramach projektu telein-
formatyczny system 7/24 ma zapewnić wielokanałową obsługę klienta PSZ. Elementy 
systemu to:

•• wielokanałowe, rozproszone telefoniczne centrum kontaktowe,
•• oprogramowanie do zarządzania bazą informacji,
•• zintegrowany portal internetowy spójny dla wszystkich powiatowych urzędów 

pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Dzięki temu systemowi urzędy mogą zarządzać informacją o bezrobotnych i dla 
bezrobotnych, oraz o pracodawcach dla pracodawców. 

Mechanizm działania narzędzia wymaga, aby podczas rejestracji bezrobotnego 
w urzędzie pracy, otrzymał on imienną kartę (podobną do karty bankomatowej) wraz 
z instrukcją użytkowania, kodem PIN i ID (kody służą do identyfikacji klienta). Karta 
umożliwia bezrobotnemu wirtualne kontakty z urzędem. Z chwilą, kiedy klient będzie 
chciał korzystać z usługi urzędu wykręca otrzymany wcześniej numer telefonu, który 
zapewnia bezpłatne połączenie. Następnie lektor prosi o wykonanie kolejnych czynno-
ści – wpisanie kodu ID i PIN. Rozpoznanie klienta przez system powoduje, że w dalszej 
kolejności jest on prowadzony według schematu tematów, którymi jest zainteresowany: 
oferty pracy, doradztwo, szkolenia, prawa i obowiązki bezrobotnego, lub łączony jest 
z konsultantem. Automatyczna identyfikacja bezrobotnego poprzez kody pozwala na 
wybranie ofert pracy, które są zgodne z jego profilem zawodowym. Wirtualny urząd 
dysponuje bardzo bogatą bazą danych, która jest zasilana z następujących źródeł:

1) systemu SYRIUSZ, który jest bazą o osobach bezrobotnych i pracodawcach;
2) zgłoszeń pochodzących od pracodawców, którzy mogą je wprowadzać do por-

talu internetowego Systemu 7/24 w formie elektronicznej pomijając bezpo-
średni kontakt z urzędem. Każde zgłoszenie od pracodawcy przed ostatecznym 
zaakceptowaniem, czyli wprowadzeniem do bazy, jest weryfikowane. Ma to na 
celu eliminowanie ofert fikcyjnych;

3) zgłoszeń pochodzących z lokalnych ogłoszeń w prasie czy z Biuletynu Admini-
stracji Publicznej oraz innych portali internetowych;

4) systemu EURES.

Opisywany system zapewnia również bezrobotnemu możliwość założenia na stro-
nie urzędu swojego profilu, na którym może złożyć swoje CV i prześledzić dotychcza-
sową aktywność w poszukiwaniu pracy. Pracodawca natomiast za pomocą internetowe-
go systemu 24/7 może wyszukać pracownika i złożyć ofertę pracy. Opisywany system 

18 A. Bejda, Historia projektu „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24H na dobę”, w: Dobre praktyki w pośrednictwie pra-
cy- innowacyjne projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy, Zeszyt Metodyczny Pośrednika Pracy 1(10), 
Warszawa 2009, s. 110.
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dostępny jest również dla osób posiadających status poszukujących pracy. Dla tej ka-
tegorii klientów przewidziana jest odrębna płatna infolinia, a ścieżka postępowania 
z chwilą połączenia się z systemem jest taka sama jak w przypadku osoby bezrobotnej.

6. Podsumowanie

Pośrednictwo pracy jest jedną – obok poradnictwa zawodowego i organizacji szko-
leń19 – z usług rynku pracy, której historia w Polsce sięga początków XX wieku. Jest to 
istotna usługa, gdyż pozwala na ograniczenie niedoskonałości rynku pracy związanych 
z niepełnym dostępem do informacji o parametrach tego rynku i rozproszeniu informa-
cji, poprzez łączenie informacji na temat popytowej i podażowej strony rynku pracy 
przez wyspecjalizowane instytucje. Dzięki temu pośrednictwo pracy może skrócić czas 
poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne, redukując tym samym skalę bezrobocia 
frykcyjnego.

Wraz ze zmianami zachodzącymi na rynku pracy i rozwojem tego rynku, również 
pośrednictwo pracy w Polsce podlegało i nadal podlega zmianom mającym na celu lep-
sze dostostosowane tej usługi do potrzeb nowoczesnego rynku pracy.

Po pierwsze należy podkreślić, że usługa ta coraz częściej ma charakter aktywnego 
pośrednictwa pracy, gdzie pośrednik nawiązuje i utrzymuje współpracę z przedstawi-
cielami popytowej strony rynku pracy i sam poszukuje ofert pracy odpowiadających 
kwalifikacjom osób pracy poszukującym/bezrobotnym.

Po drugie, pośrednictwo pracy realizowane jest w wielu formach, co powinno pod-
nosić jego skuteczność.

Po trzecie, coraz większą rolę w pośrednictwie pracy odgrywają technologie infor-
macyjne i telekomunikacyjne. Ich wykorzystanie staje się już standardem w obsłudze 
osób bezrobotnych i poszukujących pracy – dostęp do baz danych zawierających oferty 
pracy, życiorysy osób poszukujących pracę, informatyzacja procesu rekrutacji pozwala 
na skorzystanie z tych usług bez konieczności odwiedzania urzędu pracy. W niniejszym 
rozdziale przedstawiliśmy kilka przykładów tego typu rozwiązań, które można uznać 
za tzw. dobre praktyki. Postępująca informatyzacja publicznych służb zatrudnienia 
umożliwia też prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy na dużą skalę – tu 
najlepszym przykładem jest sieć EURES i działający w jej ramach Europejski Portal 
Mobilności Zawodowej.

Po czwarte, ze względu na zbyt mały potencjał kadrowy publicznych służb zatrud-
nienia dostarczanie usługi pośrednictwa pracy powierzono także instytucjom prywat-
nym (agencjom zatrudnienia), a od stycznia 2015 roku Ochotnicze Hufce Pracy będą 
mogły realizować ją w szerszym niż dotychczas zakresie. Biorąc pod uwagę ostatnie 
zmiany mające na celu zwiększenie zakresu kontraktacji usług rynku pracy podmiotom 
prywatnym, można zakładać, że działania te będą miały pozytywny wpływ na jakość 
i skuteczność pośrednictwa pracy, które staje się coraz bardziej nowoczesne. 
19 Przed nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia (...) – por. Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i in-

stytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 marca 2014 r. (Dz.U.2014.598), w katalogu sług rynku 
pracy znajdowały się również pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz powiązana z poradnictwem zawodowym 
informacja zawodowa.
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Program Aktywizacja i Integracja – założenia i wdrażanie

1. Wprowadzenie

Poprawa efektywności oddziaływania polityki rynku pracy na sytuację na polskim 
rynku pracy wiąże się z koniecznością prowadzenia efektywnych działań aktywizują-
cych, które obejmować powinny m.in. właściwe adresowanie pomocy dla bezrobot-
nych. Profilowanie zakresu niezbędnej pomocy, monitorowanie procesu poszukiwania 
pracy i sankcje za niespełnianie wymagań określonych w indywidualnych planach 
działań i aktywnym udziale w programach rynku pracy to tylko niektóre powinności 
publicznych służb zatrudnienia. Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy z 14 marca 2014 r. zobowiązała również Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej do położenia nacisku na prowadzenie ewaluacji prowadzonych działań oraz 
badania efektywności realizowanych przez urzędy pracy programów1. Wprowadziła 
możliwości nagradzania finansowego za uzyskiwanie wysokich wskaźników zatrudnie-
nia osób obejmowanych wsparciem. 

Z uwagi na fakt, że większość klientów urzędów pracy, to również klienci in-
stytucji pomocy społecznej, koniecznością stało się zinstytucjonalizowanie, w coraz 
większym zakresie, współpracy między urzędami pracy a instytucjami pomocy spo-
łecznej. Współpracy, której celem ma być przede wszystkim usprawnienie aktywizacji 
społecznej i zawodowej klientów wspólnych. Służyć to powinno zminimalizowaniu 
zjawiska długotrwałego pobierania świadczeń bez aktywizacji zawodowej i tym samym 
ograniczenie długotrwałego bezrobocia. Ścisła współpraca instytucji rynku pracy i po-
mocy społecznej, uwzględniająca specyfikę i możliwości oddziaływania na klientów 
tych instytucji, zarówno w zakresie aktywizacji zawodowej, jak i aktywizacji społecz-
nej, może i powinna wpływać na zwiększanie przepływów z bierności do aktywności 
zawodowej. Skuteczne wprowadzenie wspólnych klientów na otwarty rynek pracy jest 
możliwe tylko dzięki komplementarności usług aktywizacyjnych.

1 Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 
marca 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 598). 
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2. Bezrobotny korzystający z pomocy społecznej

Wprowadzona w 2004 r. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy2 zawierała pojęcie bezrobotnego, który pobiera świadczenia z pomocy społecznej 
lub realizuje indywidualny program usamodzielnienia na podstawie przepisów o po-
mocy społecznej i wobec którego powiatowy urząd pracy w okresie 6 miesięcy od dnia 
utraty prawa do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania powinien przedstawić 
propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, stażu, odbycia przygotowania zawo-
dowego w miejscu pracy lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót 
publicznych. Zapisano tym samym, że są bezrobotni korzystający ze wsparcia dwóch 
instytucji: urzędu pracy i pomocy społecznej.

W 2005 r. wprowadzono dwa nowe instrumenty: prace społecznie użyteczne, jako 
instrument rynku pracy3 i kontrakt socjalny, jako narzędzie w pomocy społecznej4. 
Pierwszy z nich w swoim założeniu wymuszał współpracę instytucjonalną pomiędzy 
urzędem pracy i ośrodkiem pomocy społecznej, drugi określał sposób współdziałania 
w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji ży-
ciowej, a poprzez zapisy nakazujące osobie korzystającej ze świadczeń z pomocy spo-
łecznej np. podjęcie aktywizacji zawodowej również wymuszał współdziałanie dwóch 
wspomnianych wyżej instytucji. Od początku było jasne, że o ile rolą ośrodków po-
mocy społecznej była aktywizacja społeczna, czyli motywowanie osób wykluczonych 
społecznie do działania, o tyle powiatowy urząd pracy miał za zadanie aktywizować 
zawodowo, czyli zadbać o kwalifikacje klienta, wzrost jego motywacji do podjęcia pra-
cy i w końcu wspierać go w podjęciu pracy. W tej sytuacji zaistniała konieczność roz-
wijania współpracy między instytucjami rynku pracy a instytucjami pomocy społecznej 
celem łączenia aktywizacji zawodowej z działaniami skierowanymi na podniesienie 
kompetencji społecznych objętych nimi osób. Proces ten nasilił się przy realizacji pro-
jektów systemowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
kiedy to OPS otrzymały możliwość realizacji szerokich działań pomocowych i zaczęły 
– nie zawsze słusznie – rozszerzać pole swojej pracy o aktywizację zawodową.

W 2009 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy5, której jednym z celów było uporządkowanie relacji pomiędzy 
instytucjami rynku pracy a instytucjami pomocy społecznej. Wobec bezrobotnych bę-
dących w szczególnej sytuacji na rynku pracy i korzystającym ze świadczeń pomocy 
społecznej (czyli tym samym tzw. wspólnych klientów obu typów instytucji) zaplano-
wano dwa możliwe sposoby działań: samodzielnie działanie powiatowego urzędu pracy, 
2 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm,).
3 Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prace społecznie użyteczne 

oznaczały prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, orga-
nizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo 
zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Wprowadzone zostały od 1 listopada 2005 r.  
na podstawie przepisów Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 164, poz. 1366).

4 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.).
5 Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33).
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który powinien przedstawić bezrobotnemu propozycję zatrudnienia szkolenia, stażu itp. 
oraz drugi sposób – prawo ośrodka pomocy społecznej do zwrócenia się do powiato-
wego urzędu pracy o skierowanie osoby bezrobotnej do kontraktu socjalnego lub indy-
widualnego programu zatrudnienia socjalnego. Ustawodawca przewidział tym samym 
możliwość nawiązania współpracy pomiędzy powiatowym urzędem pracy i ośrodkiem 
pomocy społecznej w zakresie wzmacniania aktywności osoby bezrobotnej, która jest 
jednocześnie klientem pomocy społecznej. Współpraca ta nie miała charakteru obligatoryj-
nego, lecz fakultatywny, ale wymagała zawarcia pomiędzy instytucjami porozumienia 
określającego tryb obowiązkowego informowania się o planowanych działaniach celem 
uniknięcia dublowania się zastosowanych form aktywizacji6. Wszystkie działania miały 
na celu poprawę efektywności pomocy udzielanej osobom bezrobotnym, szczególnie 
długotrwale bezrobotnym oraz zapewnienie komplementarności oferowanych usług.

Kolejna nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
przeprowadzona w 2014 r.7, położyła nacisk na lepsze dostosowanie działań urzędów 
pracy do potrzeb długotrwale bezrobotnych i objęcie ich realną pomocą adekwatnie do-
braną do potrzeb klientów. Wprowadzone tą Ustawą profilowanie pomocy i przypisanie 
osobom bezrobotnym jednego z trzech profili, umożliwia ocenę potencjału i potrzeb 
tych osób i zaproponowanie im najbardziej odpowiednich form pomocy. Wymusza 
także ścisłą kooperację urzędów pracy z ośrodkami pomocy społecznej, szczególnie 
w przypadku objęcia osób oddalonych od rynku pracy Programem Aktywizacja i Inte-
gracja (PAI). 

3. Założenia Programu Aktywizacja i Integracja

Program Aktywizacja i Integracja został wprowadzony do Ustawy o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy jako nowy rozdział8. Do udziału w Programie 
Aktywizacja i Integracja są kierowani bezrobotni, dla których jest ustalony profil po-
mocy III, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący 
kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej9. Bezrobotny 
skierowany do PAI objęty jest działaniami z zakresu aktywizacji zawodowej realizo-
wanymi przez powiatowy urząd pracy, obejmującymi w szczególności prace społecznie 
użyteczne. Dodatkowo elementem komplementarnym z działaniami w zakresie aktywi-
zacji zawodowej są działania z zakresu integracji społecznej realizowane (na podstawie 
porozumienia pomiędzy urzędem pracy a ośrodkiem pomocy społecznej) przez ośrodek 
pomocy społecznej w ramach budżetu gminy. Mogą być one współfinansowane rów-
nież ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W przypadku, gdy nie zawarto 
porozumienia – urząd pracy może zlecić ze środków Funduszu Pracy realizację dzia-
łań w zakresie integracji społecznej podmiotom prowadzącym działalność statutową na 
6 Wytyczne dla powiatowych urzędów pracy (PUP) i ośrodków pomocy społecznej (OPS) w zakresie współpracy przy 

podejmowaniu działań na rzecz osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2009, s 2.

7 Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia..., z dnia 14 marca 2014 r. op. cit.
8 Ibidem, rozdział 12a – art. 62a-62c.
9 Ibidem.
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rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie10. PAI składa się zatem z dwóch bloków działań: 

1. Blok Aktywizacja – w ramach którego PUP udziela bezrobotnemu wsparcia po-
legającego przede wszystkim na przygotowaniu go do lepszego radzenia sobie 
na rynku pracy i kieruje bezrobotnego, na podstawie porozumienia zawartego 
z gminą do wykonywania prac społecznie użytecznych zorganizowanych przez 
gminę na zasadach wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie 
użytecznych11. Blok ten trwa maksymalnie 10 godzin tygodniowo.

2. Blok Integracja – w ramach którego osoba bezrobotna objęta zostaje usługami 
reintegracyjnymi i specjalistycznymi, które realizowane są przez instytucje po-
żytku publicznego, na zlecenie PUP lub ośrodek pomocy społecznej, w ramach 
kontraktu socjalnego podpisanego z bezrobotnym. Ośrodek pomocy społecznej 
może realizować te zadania również we współpracy z centrami i klubami in-
tegracji społecznej lub organizacjami pozarządowymi. Działania te mogą być 
realizowane w szczególności poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, 
warsztaty trenerskie i grupy wsparcia, w wymiarze co najmniej 10 godzin ty-
godniowo.

PAI jest przykładem partnerstwa zadaniowego, które może zostać zawiązane po-
między: powiatowym urzędem pracy i ośrodkiem pomocy społecznej (porozumienie 
o realizacji programu) lub powiatowym urzędem pracy, ośrodkiem pomocy społecznej 
(porozumienie o współpracy) i organizacją pozarządową (umowa) lub powiatowym 
urzędem pracy, ośrodkiem pomocy społecznej (porozumienie o realizacji programu 
i porozumienie o współpracy) i organizacją pozarządową (umowa)12. Program PAI musi 
zostać zaopiniowany przez powiatową radę rynku pracy. 

W pierwszej kolejności PAI objęci powinni zostać ci bezrobotni, którzy spełniają 
łącznie następujące warunki: korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, objęci zosta-
li przez ośrodek pomocy społecznej kontraktem socjalnym a powiatowy urząd pracy 
ustalił dla nich profil pomocy III. Warunek dotyczący kontraktu socjalnego nie musi być 
spełniony, gdy urząd pracy i ośrodek pomocy społecznej posiadają środki finansowe po-
zwalające objąć PAI większą liczbę uczestników. Na tym etapie współpraca pomiędzy 
powiatowym urzędem pracy i ośrodkiem pomocy społecznej dotyczy przede wszystkim 
współdecydowania o tym, którzy klienci pomocy społecznej pobierający świadczenia 
pomocy społecznej, powinni zostać objęci PAI13. Ośrodek pomocy społecznej posiada 
bowiem umiejętność wnikliwej diagnozy sytuacji klienta (np. poprzez rodzinny wy-
wiad środowiskowy), której nie ma urząd pracy.

10 Uzasadnienie projektu Ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych 
innych ustaw - wersja przekazana do Sejmu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2013, s. 25.

11 Dz. U. 2011 nr 155 poz. 921.
12 Program Aktywizacja i Integracja - kierunkowe wytyczne dla podmiotów organizujących program aktywizacja i inte-

gracja, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, maj 2014, s. 4.
13 Ibidem, s. 6.
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Porozumienie o realizacji programu określa w szczególności:
•• kryteria doboru i liczbę bezrobotnych,
•• działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, realizowane przez 

ośrodek pomocy społecznej,
•• okres realizacji i przewidywane efekty, z podaniem mierników pozwalają-

cych ocenić indywidualne efekty,
•• kwoty i źródła finansowania działań,
•• sposób kontroli i zakres monitorowania.

Natomiast w porozumieniu o współpracy zawarte są:
•• kryteria doboru bezrobotnych do PAI,
•• zakres i sposób wymiany informacji o uczestnikach PAI14.

Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych odbywa się 
po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w przepisach 
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie15. Może ono przyjąć for-
mę powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji celowej 
na finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz 
z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie ich realizacji (ta forma związana jest 
z częściowym dofinansowaniem). W przypadku zawierania przez urząd pracy (a ściślej 
przez organ zatrudnienia, którym na poziomie powiatu jest starosta) umowy z wyło-
nionymi w konkursie podmiotami musi ona określać w szczególności: liczbę bezrobot-
nych, zakres działań i okres ich realizacji, przewidywane efekty, z podaniem mierników 
pozwalających ocenić indywidualne efekty, kwotę i tryb przekazania środków Fundu-
szu Pracy przysługujących z tytułu realizacji działań w zakresie integracji społecznej, 
zasady i zakres dokumentowania działań w zakresie integracji społecznej podjętych 
wobec bezrobotnych oraz sposób kontroli i zakres monitorowania16.

Ustawodawca założył czas realizacji Programu Aktywizacja i Integracja na 2 mie-
siące. Grupy uczestników nie powinny liczyć więcej niż 10 osób (jest to istotne szcze-
gólnie w przypadku realizacji działań z zakresu integracji społecznej). Uczestnicy PAI 
powinni być w trakcie jego realizacji monitorowani w zakresie poczynionych postępów 
i to zarówno ze strony pracownika urzędu pracy (np. doradcy klienta), jak i pracowni-
ka ośrodka pomocy społecznej (pracownika socjalnego). Te kwestie powinny zostać 
uwzględnione w przygotowanych dla nich w urzędzie pracy indywidualnych planach 
działań (IPD), których PAI jest elementem i przygotowanych w ośrodku pomocy spo-
łecznej kontraktach socjalnych. 

Należy dodać, że w okresie udziału bezrobotnego w PAI powiatowy urząd pracy 
nie kieruje do niego innych form pomocy, które przewiduje Ustawa o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy.

14  Ibidem, s. 11.
15  Dz. U. 2014, poz. 1118.
16  Program aktywizacja i integracja - kierunkowe wytyczne…, op. cit., s. 14.
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Po zakończeniu PAI powiatowy urząd pracy może:
•• podjąć decyzję o ponownym skierowaniu bezrobotnego do udziału w Pro-

gramie Aktywizacja i Integracja, jednak nie dłużej niż łącznie na okres do 
6 miesięcy,

•• skierować bezrobotnego, w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej, 
do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy na zasadach określonych w prze-
pisach o zatrudnieniu socjalnym17 lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej 
zakładanej przez osoby prawne, o której mowa w przepisach o spółdziel-
niach socjalnych18, 

•• ponownie ustalić profil pomocy, a w przypadku zmiany profilu niezwłocznie 
dostosować indywidualny plan działania i przedstawić bezrobotnemu pro-
pozycję pomocy określoną w ustawie.19

Bezrobotny, który odmówi bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach 
w ramach Programu Aktywizacja i Integracja jest pozbawiany statusu bezrobotnego. 
Odmowa udziału w PAI może skutkować także odmową lub wstrzymaniem świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej20.

Jak już wspomniałam wyżej, program finansowany jest ze środków Funduszu 
Pracy oraz budżetu gminy, a działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, 
realizowane przez ośrodek pomocy społecznej, mogą być również współfinansowane 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ustawa przewiduje ograniczenie 
wydatkowania na ten cel środków z Funduszu Pracy na maksymalnym poziomie 5% ze 
środków przekazanych powiatowi na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu21, ale 
powiatowy urząd pracy może wystąpić o dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy 
będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy z przeznaczeniem na PAI.

PAI jest przykładem nowego sposobu aktywizowania osób wykluczonych spo-
łecznie i konsekwencją lepszej diagnozy potrzeb osób bezrobotnych. Przede wszystkim 
stwarza dodatkowe możliwości aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych i wyklu-
czonych społecznie, które utraciły zdolność podjęcia pracy z powodu licznych dysfunk-
cji i deficytów utrudniających funkcjonowanie w środowisku pracy. O konieczności 
wprowadzenia nowego sposobu aktywizowania wspólnych klientów urzędów pracy 
i ośrodków pomocy społecznej świadczą statystyki: w 2013 r. świadczenia socjalne 
z pomocy społecznej z tytułu bezrobocia otrzymało 1 135 069 osób, przy czym sama 
liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia była większa 
i wyniosła 1 956 22622. Znaczna liczba tych osób to osoby od lat niezatrudnialne i bierne 
w poszukiwaniu pracy, przyzwyczajone do pobierania świadczeń z pomocy społecznej.

17 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.).
18 Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 nr 94 poz. 651 z późn. zm.).
19 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 674 

z późn. zm), art. 62b, pkt.2.
20 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), art. 11 ust. 2.
21 Ustawa o promocji zatrudnienia…, op. cit., art. 109 ust. 8a.
22 Sprawozdanie MPiPS-03 za 2013 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014.
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4. Program Aktywizacja i Integracja w Warszawie – pilotaż

Pomimo tego, że warszawski rynek pracy pozostaje od lat największym rynkiem 
gospodarczym i największym rynkiem pracy zarówno w województwie mazowieckim, 
jak i w Polsce, w Warszawie w czerwcu 2014 r. zarejestrowanych było 52 172 osób 
bezrobotnych, z czego 53,9% stanowiły osoby długotrwale bezrobotne.23 Ze świadczeń 
pieniężnych i rzeczowych pomocy społecznej korzysta w stolicy regularnie ponad 30 
tys. rodzin, przy czym bezrobocie jako powód korzystania z pomocy społecznej poda-
je ponad 9500 rodzin24. Bezrobocie jest najczęstszą przyczyną udzielania świadczeń 
pomocy społecznej w dzielnicy Bielany. Wiele osób pozostających bez pracy korzysta-
jących ze świadczeń pomocy społecznej ma poważne deficyty społeczno-emocjonalne 
lub nadużywa alkoholu, co w znacznym stopniu utrudnia wszelkie działania związane 
z ich aktywizacją zawodową.

Zwraca uwagę ogromna kwota wydatkowana na działania z zakresu polityki spo-
łecznej (w tym pomocy społecznej) realizowane przez m. st. Warszawę i jej jednostki 
organizacyjne – w 2013 r. było to 782 113 159 zł.25.

Osoby bezrobotne w Warszawie z podziałem na dzielnice przedstawia poniższa 
tabela.
Tabela 11. Osoby bezrobotne w Warszawie z podziałem na dzielnice – stan na koniec 
czerwca 2014 r.

Nazwa dzielnicy Ogółem W tym  
kobiet

Ogółem z pra-
wem do zasiłku

W tym  
kobiet

Bemowo 2964 1478 448 242

Białołęka 2447 1317 485 294

Bielany 4449 2018 555 287

Mokotów 6241 2956 768 404

Ochota 2405 1112 296 137

Praga Płd. 6115 2866 853 456

Praga Płn. 3347 1606 401 207

Rembertów 734 326 119 65

Śródmieście 3856 1822 422 223

Targówek 4167 1908 637 350

Ursus 1472 711 234 125

23 Dane statystyczne Urzędu Pracy m.st. Warszawy.
24 Jak wynika z Oceny zasobów pomocy społecznej w m .st. Warszawa za rok 2013, Urząd m.st. Warszawy, Warszawa 

2014, w 2013 r. z pomocy społecznej w Warszawie skorzystało 30 582 rodzin (55 317 osób w rodzinach). 
25 Ibidem, s. 50-51.
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Ursynów 3165 1602 483 248

Wawer 2036 917 303 150

Wesoła 607 286 99 59

Wilanów 437 238 77 42

Włochy 1144 568 147 73

Wola 5263 2531 676 392

Żoliborz 1323 608 170 82

OGÓŁEM  
WARSZAWA 52 172 24 870 7173 3836

(*kolorem wyróżniono 5 dzielnic, które przystąpiły do pilotażu PAI) 
Źródło: Statystyka Urzędu Pracy m. st. Warszawy.

W 2014 r., po wejściu w życie nowych instrumentów aktywizacji osób bezrobot-
nych, Urząd Pracy m. st. Warszawy wystąpił o przyznanie dodatkowych środków Fun-
duszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie realizacji 
Programu Aktywizacja i Integracja „Szansa na pracę”. Założono, że okres realizacji 
Programu wyniesie 2 miesiące, a Program obejmie 60 osób bezrobotnych. Do Progra-
mu przystąpiło 5 (z 18) warszawskich ośrodków pomocy społecznej z dzielnic: Bielany, 
Praga Północ, Praga Południe, Targówek i Ursynów26. 

Warszawski Program Aktywizacja i Integracja „Szansa na pracę” miał charakter 
pilotażowy i służył wypracowaniu procedur jego przyszłej realizacji w Warszawie. 
Celem PAI było udzielenie kompleksowej pomocy osobom bezrobotnym, integracja 
społeczna i przeciwdziałanie pogłębianiu się problemów związanych z wykluczeniem 
społecznym. Program miał na celu rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, bu-
dowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem oraz powrót do aktywności społecznej 
i zawodowej jego uczestników. Podjęcie pierwszy raz realizacji PAI miało również po-
służyć wypracowaniu metod, sposobów, powiązań i procedur, które stać się miały obo-
wiązującymi w przyszłych wspólnych działaniach aktywizacyjnych. Jako cele szczegó-
łowe Programu określono:

1. Wzrost umiejętności i kompetencji społecznych uczestników projektu.
2. Zwiększenie kompetencji życiowych. 
3. Wzrost umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych.
4. Wzrost pokonywania własnych barier i ograniczeń.
5. Nabycie/podniesienie kompetencji miękkich w zakresie świadomego kształto-

wania kariery zawodowej oraz poprawa kondycji psychicznej.
6. Nabycie/podniesienie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

26 W wyniku reform wprowadzonych przez Ustawę z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 21, poz.113) Warszawa stanowi jedną gminę na prawach powiatu. Administracyjnie jest podzielona na 
18 dzielnic, posiadających ograniczone kompetencje samorządowe.
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Ponieważ ośrodki pomocy społecznej, które przystąpiły do realizacji PAI nie miały 
możliwości realizowania działań integracji społecznej bezrobotnych z wykorzystaniem 
własnych środków i zasobów zadanie to zostało przekazane zewnętrznemu partnerowi 
– organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert. Realizacja 
tego zadania odbyła się na podstawie umowy o powierzenie zadania publicznego.

Adresatami programu były osoby bezrobotne (w rozumieniu przepisów ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) z grup ryzyka, które znalazły się 
w trudnej sytuacji życiowej i własnym staraniem nie były w stanie zaspokoić swoich 
podstawowych potrzeb życiowych, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, z za-
strzeżeniem niepozostawania w trakcie długoterminowych terapii.

W ramach programu zrealizowano 2 zadania aktywizacyjne. Pierwsze polega-
ło na grupowym i indywidualnym wsparciu w procesie integracji społecznej. Drugie 
obejmowało działania z zakresu aktywizacji zawodowej – prace społecznie użytecz-
ne. Utworzono 6 grup warsztatowych (po 10 osób w każdej grupie) z uwzględnieniem 
miejsca zamieszkania uczestników (zajęcia obywały się w poszczególnych dzielnicach 
biorących udział w PAI). Zorganizowano 42 godziny grupowych zajęć warsztatowych 
(średnio 2 spotkania tygodniowo) oraz 8 godzin konsultacji indywidualnych, od 1 wrze-
śnia do 31 października 2014 r. 
Tabela 12. Integracja społeczna w warszawskim Programie PAI „Szansa na pracę”

Rodzaj zajęć Zagadnienia zrealizowane Łączna  
liczba godzin

Grupowe zajęcia 
warsztatowe 

Doradca zawodowy/
Psycholog 

Aktywizacja społeczna i zawodowa,·w tym rozwój 
umiejętności społecznych (interpersonalnych). Po-
znanie wymagań aktualnego rynku pracy. Rozwój 
umiejętności efektywnego poruszania się po rynku 
pracy.

42 godziny

Indywidualne  
konsultacje

Doradca zawodowy/
Psycholog

Określenie celów i ścieżki zawodowej.
Przygotowanie Indywidualnego Planu Działań. 
Psychologiczna diagnoza potencjału osobowościo-
wego i zawodowego uczestnika.
Określenie barier i zapoczątkowanie procesu kon-
struktywnych zmian.

4 godziny

Indywidualne  
konsultacje

Coach

Pomoc w realizacji wyznaczonych przez uczest-
ników indywidualnych celów i towarzyszenie we 
wprowadzaniu konstruktywnych zmian w aspekcie 
zawodowym.

4 godziny

RAZEM 50 godzin

Źródło: Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Na warsztatach podejmowano takie tematy, jak planowanie i zarządzania czasem 
(jak opracować efektywny plan działania i wygospodarować czas na poszukiwanie pra-
cy, co to są „złodzieje czasu”, jak się przed nimi bronić, jakie są sposoby planowania, 
jak znaleźć czas dla siebie itp.). Uczestnicy i uczestniczki dokonali identyfikacji posia-
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danych zasobów, określali mocne i słabe strony. Utworzony został bilans umiejętno-
ści, możliwości i predyspozycji zawodowych. Szczególny nacisk został położony na 
komunikację i asertywność w poszukiwaniu pracy (sposoby nawiązywania kontaktu 
z potencjalnym pracodawcą, sposoby wypowiedzi, styl rozmowy podczas kontaktu te-
lefonicznego, komunikacja elektroniczna, umiejętność obrony własnych argumentów, 
zdolność opanowania emocji, rozmowa bez agresji i uległości z zachowaniem własnego 
zdania i poglądów). Ponadto podejmowano zagadnienia asertywności w aspekcie oso-
bistym i zawodowym, budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości. Przedsta-
wiano czynniki warunkujące sukces w poszukiwaniu pracy oraz zagadnienia dotyczące 
radzenia sobie ze stresem i rozwiązywanie konfliktów (w pracy, w sytuacjach trudnych, 
w sytuacjach napięć spowodowanych oczekiwaniami pracodawcy). Omówione zostały 
wymagania rynku i oczekiwania pracodawców, analizowano oferty pracy. Uczestnicy 
przygotowali dokumenty aplikacyjne i autoprezentację z elementami wystąpień pu-
blicznych, a także zostali przygotowani do bezpośrednich i telefonicznych kontaktów 
z pracodawcą27. 

Pomimo wcześniejszego oporu większość uczestników Programu była zadowolo-
na z warsztatów umiejętności społecznych, przede wszystkim ze względu na zwiększe-
nie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz wzmocnienie motywacji do podjęcia 
pracy. Uczestnicy podkreślali nawiązanie osobistych relacji i integrację z innymi, na-
bycie umiejętności komunikowania się z pracodawcami, zmiany w samoświadomości 
– nabycie wiedzy o własnych zasobach i umiejętności wyznaczania celów. Narzekano 
na brak w ramach prac społecznie użytecznych innych ofert pracy niż prace fizyczne.

Całkowity koszt Programu, w tym środki Funduszu Pracy i środki budżetu miasta 
(środki własne ośrodków pomocy społecznej), wyniósł 134 720 zł. Efektem Programu 
była reintegracja społeczna i zawodowa osób uczestniczących w programie28. Mierzal-
nymi efektami programu było podjęcie pracy, jeszcze w trakcie realizacji programu, 
przez 6 uczestników zatrudnienia (10%), pozbawienie 2 uczestników, którzy porzucili 
udział w Programie, statusu osoby bezrobotnej, czy wreszcie opracowanie przez do-
radców zatrudnionych przez operatora zewnętrznego 52 sylwetek zawodowych klienta 
określających zakresy koniecznych działań w celu ich ekonomicznego usamodzielnie-
nia.

Program był prowadzony i nadzorowany przez pracowników Urzędu Pracy m. st. 
Warszawy, na bieżąco współpracujących z osobami wskazanymi do udziału w Progra-
mie przez współpracujące ośrodki pomocy społecznej. 

5. Podsumowanie

Urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej znajdują się na innym szczeblu samo-
rządu terytorialnego, mają inne zadania, jednak często tego samego klienta. Pracownicy 
obu tych instytucji bardzo niewiele wiedzą o specyfice swojej pracy i nie przekazują 
27 Opracowano na podstawie materiałów programowych Urzędu Pracy m.st. Warszawy i Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
28 Ibidem.
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sobie informacji na temat danego klienta, któremu pomagają. Brak współpracy i har-
monizacji działań pomiędzy tymi urzędami jest szkodliwy nie tylko dla samych insty-
tucji, ale przede wszystkim dla osób korzystających ze wsparcia. Ogranicza możliwość 
uzyskiwania wyższej efektywności w zakresie podejmowanych działań. Program war-
szawski był projektem pilotażowym, zainicjowanym przez urząd pracy, którego celem 
było wypracowanie procedur realizacji programów PAI ze wszystkimi warszawskimi 
ośrodkami pomocy społecznej. Warszawskim bezrobotnym aż w blisko 20% przyzna-
no w wyniku profilowania grupę III – to znaczy grupę osób trudno zatrudnialnych. 
Znaczny ich odsetek to klienci warszawskich ośrodków pomocy społecznej. Próba 
przeprowadzenia ich z obszaru dezaktywnego w obszar aktywności zawodowej wraz 
z określeniem, które z podejmowanych działań są skuteczne był podstawowym celem 
przedsięwzięcia. 

Realizatorzy uznali program za udany i godny rekomendacji dla wszystkich 18 
warszawskich ośrodków pomocy społecznej i warszawskiego urzędu pracy. W pierw-
szych miesiącach wdrażania znowelizowanej ustawy, w całym kraju przedsięwzięcia 
pilotażowe związane z wypracowaniem lokalnych rekomendacji dla realizacji PAI, 
podjęło 78 urzędów pracy. Obok upowszechnienia informatycznej platformy SEPI jako 
sposobu wymiany informacji o wspólnych klientach pomocy społecznej i urzędów pra-
cy, program PAI staje się kolejnym ważnym elementem integrowania się tych środo-
wisk dla uzyskiwania większej efektywności działań podejmowanych wobec wspól-
nych klientów. 
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Dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

1. Wprowadzenie

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (tzw. dotacje) to jeden 
z najbardziej efektywnych instrumentów aktywnej polityki rynku pracy. Pokazują to 
liczne badania i ewaluacje. Największe takie ogólnopolskie badanie przeprowadzono 
na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w listopadzie 2011 roku. Istnieje 
jednak wiele aktualnych badań realizowanych przez poszczególne powiatowe urzędy 
pracy, które w pełni potwierdzają i poświadczają aktualność wniosków z badania ogól-
nopolskiego. 

Dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej okazują się skutecznym 
środkiem do pozostania w zatrudnieniu. Ponadto, firmy zakładane przez osoby, które 
w ten sposób wyszły z bezrobocia okazują się trwalsze niż pozostałe małe przedsiębior-
stwa. Wynika to z faktu, że ubieganie się o dotację na prowadzenie własnej działalności 
wymaga przygotowania odpowiedniego planu działalności w celu udowodnienia, że 
będzie ona sukcesem.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 27. 
05. 2014 r. wprowadziła nową formę promocji przedsiębiorczości, którymi są prefe-
rencyjne pożyczki przewidziane dla osób zamierzających podjąć własną działalność 
gospodarczą. Pożyczki udzielane będą w ramach programu „Pierwszy Biznes – Wspar-
cie na starcie II” realizowanego we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Spo-
łecznej oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Będzie to instrument zwiększający 
dostępność istniejących już form wsparcia dla szerszej grupy osób bezrobotnych i po-
szukujących pracy.

2. Przyznawanie dofinansowań na podjęcie działalności gospodarczej

W ostatnich latach w Polsce, coraz więcej osób zainteresowanych jest możliwo-
ścią korzystania z jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności 
gospodarczej. Jest to instrument rynku pracy skierowany do osób …bezrobotnych, ab-
solwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecz-
nej, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, jeżeli nie pozostają oni 
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w okresie – zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej – zawieszenia wyko-
nywania działalności gospodarczej1. W myśl ustawy nie może otrzymać ww. środków 
osoba, która nie spełnia powyższych wymogów. Szczegółowe kryteria przyznawania 
środków na podjęcie działalności gospodarczej określają wewnętrzne regulaminy po-
wiatowych urzędów pracy. Niemniej jednak zgodnie z Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. oraz rozporządzeniem zmieniającym 
z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz 
przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Każda 
osoba chcąca skorzystać z tzw. dotacji musi spełniać poniższe kryteria:

•• jest zarejestrowana jako bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy lub jest ab-
solwentem centrum integracji społecznej albo absolwentem klubu integracji 
społecznej,

•• w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez 
uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, in-
nej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych, przygo-
towania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót 
publicznych a także udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja 
i Integracja,

•• nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie 
użytecznych, indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach 
Programu Aktywizacja i Integracja lub innej formy pomocy określonej w usta-
wie,

•• po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, 
prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie,

•• nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych 
bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, za-
łożenia lub przystąpienia do spółdzielni socjalnej;

•• nie prowadziła działalności gospodarczej i nie posiadała wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie 
wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, a w przy-
padku posiadania wpisu – oświadczy o zakończeniu działalności gospodarczej 
w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bez-
pośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,

•• nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwa 
przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny,

•• nie złożyła wniosku do innego urzędu.

Osoba uprawniona może otrzymać …jednorazowo środki na podjęcie działalności 
gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, 
związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej 
1 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2013 poz. 674 z pózn zm.).
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jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działal-
ność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość 
przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wy-
nagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego 
wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej za-
łożeniu2.

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony 
w wyniku analizy sytuacji danej osoby i jej szans na rynku pracy oraz indywidualnego 
planu działania ustalonego z doradcą w urzędzie.

Bezrobotny chcący skorzystać z tej formy wsparcia musi złożyć w powiatowym 
urzędzie pracy (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze 
względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) kompletny i prawidłowo 
sporządzony wniosek o dofinansowanie, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, 
konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności oraz przedstawić za-
bezpieczenie prawne na wypadek zwrotu dotacji. Wniosek składa się na wzorze obo-
wiązującym w danym urzędzie pracy. Możliwość uzyskania dotacji uzależniona jest od 
środków finansowych, którymi dysponuje powiatowy urząd pracy.

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o dofinansowanie starosta 
powiadamia bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS w formie pisemnej, 
w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględ-
nienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy.

Podstawą dofinansowania jest umowa zawarta przez starostę z bezrobotnym, ab-
solwentem CIS lub absolwentem KIS.

Podpisując umowę o dofinansowanie przyszły przedsiębiorca zobowiązuje się do:
1. Prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy 

(do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej 
prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyj-
nego).

2. Wydatkowania otrzymanego dofinansowania zgodnie z złożonym wnioskiem. 
3. Złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od 

dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi, 
w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

4. Zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, dofinanso-
wania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania dofi-
nansowania w przypadku:
a) wykorzystania otrzymanego dofinansowania niezgodnie z przeznacze-

niem,
b) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 mie-

sięcy (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się prze-
rwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia 
rehabilitacyjnego),

2  Ibidem.
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c) podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospo-
darczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności go-
spodarczej,

d) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub infor-
macji, składanych w procesie aplikacyjnym,

e) naruszenia innych warunków umowy.
4) Zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczą-
cego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania.3

Formą zabezpieczenia dofinansowania może być poręczenie, weksel z poręcze-
niem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada 
środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się 
egzekucji przez dłużnika.

W przypadku poręczenia przez osobę fizyczną poręczyciel przedkłada staroście 
oświadczenie o uzyskiwanych dochodach ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu oraz 
o aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem wysokości miesięcznej spłaty 
zadłużenia, podając jednocześnie imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, 
jeżeli został nadany, oraz nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Poręczyciel potwierdza własnoręcznym podpisem prawdziwość informacji za-
wartych w oświadczeniu.

Po otrzymaniu dotacji bezrobotny musi założyć własną działalność gospodar-
czą (w terminie wskazanym w umowie), a otrzymane środki wykorzystać zgodnie ze 
złożonym wnioskiem.

Przyjęta w 2014 roku nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy przewiduje również możliwość finansowania ze środków Funduszu 
Pracy pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej następującym grupom osób:

•• bezrobotnym,
•• poszukującym pracy absolwentom szkół i uczelni, w okresie 48 miesięcy od 

dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
•• studentom ostatniego roku studiów.

Spełniającym równolegle następujące warunki:
•• nie byli karani, w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za 

przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary,

•• nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej,
•• nie prowadzili działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem 

wniosku o udzielenie pożyczki.

3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na pod-
jęcie działalności gospodarczej z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 457 z późn. zm.).
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Równolegle z pożyczką mogą być finansowane usługi doradcze i szkoleniowe 
skierowane do osób, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. 
Pożyczek udzielają oraz usługi doradcze i szkoleniowe zapewniają pośrednicy finanso-
wi wybierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pośrednikiem finansowym może 
zostać bank lub instytucja finansowa, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
– Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm. ).

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej jest udzielana na podstawie umo-
wy, na podstawie złożonego wniosku, po przedstawieniu opisu i kosztorysu zamierzo-
nej działalności gospodarczej, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak 
niż 20-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczka na podjęcie działal-
ności gospodarczej może stanowić do 100% kosztów jej podjęcia. Przyznane środki 
stanowią pomoc de minimis.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi, w skali roku, 0,25 stopy redyskonta 
weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Środki finansowe z tytułu pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 
są wypłacane przez pośrednika finansowego, na podstawie harmonogramu, po 
zarejestrowaniu przez pożyczkobiorcę działalności gospodarczej. Spłata pożyczki jest 
dokonywana w równych ratach, płatnych na rachunek bankowy właściwego pośrednika 
finansowego. Pożyczkobiorca nie ponosi opłat i kosztów z tytułu udzielonej pożyczki.

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 7 lat, z możliwością skorzystania 
z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Formą zabezpiecze-
nia spłaty i zwrotu udzielonych pożyczek jest co do zasady weksel własny in blanco 
i poręczenie dwóch osób fizycznych. Podstawą rozliczenia pożyczek są opłacone faktu-
ry lub inne równoważne dokumenty księgowe. 

Osobom, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, moż-
na udzielić pożyczki na utworzenie stanowiska pracy, ale nie wcześniej niż po upływie 
co najmniej 3 miesięcy od rozpoczęcia spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospo-
darczej. W przypadku gdy pożyczkobiorca korzysta z karencji w spłacie kapitału, bieg 
trzymiesięcznego terminu rozpoczyna się po zakończeniu okresu karencji.

Lista wybranych pośredników finansowych oraz szczegółowe zasady udzielania 
pożyczek znajdują się na stronach : http://www.bgk.com.pl/wws, http://www.bgk.pl

3. Analiza efektywności
Departament Funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej co roku publi-

kuje analizę „Efektywność działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe 
urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skut-
ków bezrobocia i aktywizacji zawodowej”. Wynika z niej, że największą efektywnością 
zatrudnieniową (100,0%) charakteryzuje się aktywizacja w formie przyznania środków 
na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej oraz refundowania praco-
dawcom kosztów doposażenia stanowiska4.
4 Efektywność działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku, Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej, Departament Funduszy, Warszawa 2014.
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Jak już zostało zdefiniowane w rozdziale o skuteczności i efektywności polity-
ki rynku pracy efektywność zatrudnieniowa – (tj. wskaźnik ponownego zatrudnienia), 
ustalona (obliczona) została jako stosunek liczby osób bezrobotnych – które po zakoń-
czeniu udziału w danym roku w określonej formie aktywizacji uzyskały w okresie do 
3 miesięcy zatrudnienie, tj. wyrejestrowały się z powiatowego urzędu pracy lub jeżeli 
w okresie do 3 miesięcy od czasu zakończenia udziału w programach nie zarejestrowały 
się w powiatowym urzędzie pracy – do liczby osób bezrobotnych, które w danym roku 
zakończyły udział w danej formie aktywizacji. 

Liczbę osób uczestniczących oraz efektywność zatrudnieniową badanych form 
aktywizacji w latach 2013 – 2012 przedstawia poniższa tabela.
Tabela 13. Liczba osób uczestniczących oraz efektywność zatrudnieniową badanych form 
aktywizacji w latach 2013–20125

Forma aktywizacji
2013 2012

Liczba osób 
uczestniczących

Efektywność 
zatrudnieniowa

Liczba osób 
uczestniczących

Efektywność 
zatrudnieniowa

Szkolenia 84.919 47,6% 80.684 42,5%

Prace interwencyjne 33.932 77,5% 31.779 74,4%

Roboty publiczne 32.550 60,0% 30.384 57,3%

Prace społecznie 
użyteczne 46.479 19,0% 46.885 33,0%

Staże 194.157 65,8% 176.698 60,9%

Środki na utworze-
nie stanowisk pracy, 
z tego: 

68.736 100,0% 61.868 100,0%

- dofinansowanie  
podejmowania 
działalności gospo-
darczej

45.157 100,0% 39.410 100,0%

- refundacja wypo-
sażenia i doposa-
żenia stanowisk 
pracy

23.579 100,0% 22.458 100,0%

Ogółem 460.773 63,4% 428.298 60,9%

Źródło: Efektywność działań aktywizujących …op.cit. Warszawa 2014.

W 2013 roku powiatowe urzędy pracy wydatkowały łącznie kwotę 3 317 856,3 
tys. zł na realizowane ze środków Funduszu Pracy aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu. W przypadku tak wysokich środków, dla każdej z form aktywizacji liczona 
jest tzw. efektywność kosztowa. Efektywność kosztową – tj. koszt ponownego zatrud-
nienia – ustalono (obliczono) w wyniku podzielenia kwoty poniesionych wydatków 
w danym roku (kasowo) na daną formę aktywizacji przez liczbę osób, które po za-
kończeniu udziału w danym roku w danej formie aktywizacji uzyskały w okresie do 3 
miesięcy zatrudnienie. 
5 Iibidem.
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Tabela 14. Efektywność kosztowa oraz koszt uczestnictwa w 2013 r. i 2012 r.

Forma  
aktywizacji

2013 2012

Kwota wydat-
kowana z FP 
(koszt) na 1 

osobę, która po 
zakończeniu 

udziału w pro-
gramie uzyskała 

zatrudnienie  
(pracę) - w zł

Kwota wydat-
kowana z FP 
(koszt) na 1 

osobę uczestni-
czącą w progra-

mie w zł

Kwota wy-
datkowana 

z FP (koszt) na 
1 osobę, która 

po zakończeniu 
udziału w pro-

gramie uzyskała 
zatrudnienie 
(pracę) - w zł

Kwota wy-
datkowana 
z FP (koszt) 

na  
1 osobę 

uczestniczącą 
w programie 

w zł

Szkolenia  
(ze stypendiami) 5.219,30 2.440,11 5.495,00 2.289,02

Prace  
interwencyjne 7.189,68 5.024,43 6.626,65 4.371,27

Roboty  
publiczne 11.331,16 6.867,27 10.260,32 5.514,45

Prace społecznie 
użyteczne 4.601,52 852,41 2.319,36 736,05

Staże 9.622,62 6.434,16 10.365,55 4.855,85

Środki na utwo-
rzenie stanowisk 
pracy, z tego:

19.427,94 19.427,94 17.338,78  17.338,78

- dofinansowanie 
podejmowania 
działalności 
gospodarczej 
przez bezro-
botnych

19.491,80 19.491,80 17.407,71 17.407,71

- refundacja 
wyposażenia 
i doposażenia 
stanowisk 
pracy

19.305,65 19.305,65 17.355,56 17.355,56

Ogółem 11.110,49 7.000,16 10.673,66 5.742,47

Źródło: Efektywność działań aktywizujących … op. cit. Warszawa 2014.
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Przeciętna wysokość przyznanych bezrobotnemu środków na dofinansowanie po-
dejmowania działalności gospodarczej wyniosła w 2013 roku – 19,5 tys. zł (w 2012 
roku 17,4 tys. zł) i była wyższa o 10,8% niż w roku 2012. Najlepsze wyniki – najniższy 
koszt doprowadzenia do zatrudnienia 1 osoby uzyskano w województwie wielkopol-
skim (18 050,27 zł), a następnie w województwie lubuskim (18 619,90 zł). 
Tabela 15. Koszt ponownego zatrudnienia w wyniku dofinansowania podejmowania dzia-
łalności gospodarczej w 2013 roku według województw

Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej  
– przeciętny koszt ponownego zatrudnienia – 19.491,80 zł

województwa < 19.491,80 zł  
(najniższe koszty)

województwa > 19.491,80 zł  
(najwyższe koszty)

wielkopolskie 18.050,27 lubelskie 19.800,92

lubuskie 18.619,90 warmińsko- 
mazurskie 19.881,76

dolnośląskie 18.903,35 pomorskie 20.006,01

małopolskie 18.990,00 łódzkie 20.010,66

opolskie 19.197,89 kujawsko-pomorskie 20.021,07

podlaskie 19.297,48 mazowieckie 20.085,74

podkarpackie 19.423,45 zachodniopomorskie 20.679,66

świętokrzyskie 19.448,49

śląskie 19.471,96

Źródło: Efektywność działań aktywizujących …op. cit., Warszawa 2014.

Jak pokazuje poniższa tabela instrument jakim jest dofinansowanie podejmowania 
działalności gospodarczej cieszy się coraz większym zainteresowaniem i z roku na rok 
coraz większe środki są przyznawane przeciętnie przyszłym przedsiębiorcom.
Tabela 16. Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej

Rok Forma aktywizacji
Dofinansowanie podej-
mowania działalności 
gospodarczej

2013

Liczba osób 45 157
Efektywność zatrudnieniowa 100%
Kwota wydatkowana z FP (koszt) na 1 osobę, która po 
zakończeniu udziału w programie uzyskała zatrudnienie 
(pracę) - w zł 19 491,80 zł
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2012

Liczba osób 39 410
Efektywność zatrudnieniowa 100%
Kwota wydatkowana z FP (koszt) na 1 osobę, która po 
zakończeniu udziału w programie uzyskała zatrudnienie 
(pracę) - w zł 17 407,71 zł

2011

Liczba osób 26 108
Efektywność zatrudnieniowa 100%
Kwota wydatkowana z FP (koszt) na 1 osobę, która po 
zakończeniu udziału w programie uzyskała zatrudnienie 
(pracę) - w zł 16 081,84 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPiPS.

Co do efektywności pożyczek nie można jeszcze dokonać żadnej analizy, gdyż in-
strument ten zbyt krótko jest dostępny i dopiero w perspektywie kilku lat będzie można 
ocenić jego efektywność.

4. Trwałość efektów stosowania dofinansowań na rozpoczęcie  
działalności gospodarczej

Jednym z najważniejszych aspektów trwałości efektów wsparcia jest przeżywal-
ność firm utworzonych przy udziale dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
Ponieważ odbiorcy dotacji mają obowiązek utrzymania działalności gospodarczej przez 
rok, w ciągu tego okresu obserwowana przeżywalność jest bliska 100%. Wynika to 
jednak głównie z wymogów towarzyszących przyznaniu środków na założenie własne-
go przedsiębiorstwa. Więcej informacji o rzeczywistej trwałości powstałych firm niosą 
więc dane zbierane po upływie dłuższego czasu od ich zarejestrowania 

Niniejszy instrument jest bardzo skuteczny. Potwierdzają to liczne badania 
m.in. badanie ogólnopolskie wykonane w 2011 roku pokazuje, że wśród firm, które 
zostały założone przez bezrobotnych przy pomocy środków przyznanych z Funduszu 
Pracy na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej w latach 2008-2011, 
85% nadal funkcjonuje, natomiast zakończyło swą działalność 15% z nich. 

Następny wykres obrazuje sytuację działalności gospodarczych założonych 
z pomocą środków przyznanych przez powiatowe urzędy pracy. Jest to rozkład procen-
towy długości funkcjonowania firm klientów urzędów pracy6.

Według danych GUS pierwszy rok działalności przeżywają trzy na cztery firmy 
w Polsce (w 2011 roku wskaźnik przeżycia wynosił 76,6%). W kolejnych latach prze-
żywalność ta wyraźnie spada – do 54% w drugim i 32% w piątym roku działalności7.

6 Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznanie środków 
Funduszu pracy na podjecie działalności gospodarczej, zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wy-
konawca EU-Consult Sp. z o.o., Gdańsk, listopad 2011 r.

7 A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota (red)., Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 
2011-2012, PARP, Warszawa 2013.



201Dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wykres 11. Okres funkcjonowania firmy na rynku (od daty rozpoczęcia do daty zakończe-
nia działalności)

3 lata lub dłużej

Od 2 lat, poniżej 3 lat

Od 1,5 roku, poniżej 2 lat

Od 1 roku, poniżej 1,5 roku

Poniżej 1 roku

0%     10%     20%    30%    40%    50%     60%    70%    80%     90%   100%

4,1%

30,2%

26,7%

36%

2,9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 12. Poziom przeżywalności firm założonych ze środków z FP w porównaniu do 
ogółu firm założonych w Polsce
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61,1%
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ze środków FP Według danych GUS

97,1%

76,6%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wysoka trwałość pozytywnych skutków tego instrumentu wynika z wielu przy-
czyn. Zaliczyć do nich należy między innymi:

1. Najczęściej wskazywanymi motywami ubiegania się o dofinansowanie były 
wcześniejsze plany założenia własnej działalności gospodarczej oraz wyczer-
panie innych możliwości poszukiwania pracy.

2. Jeżeli chodzi o motywy wyboru konkretnego profilu działalności gospodarczej, 
którą planowały założyć osoby ubiegające się o dofinansowanie oraz osoby, 
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które je otrzymały, to prym wiodło posiadane doświadczenie zawodowe oraz 
kwalifikacje i wykształcenie. Oznacza to, że klienci PUP najczęściej wybierali 
branże, na których się znają i w których czują się pewnie8.

3. Większość powiatowych urzędów pracy wymaga, aby osoba ubiegająca się 
o dotację ukończyła szkolenie na temat prowadzenie działalności gospodarczej 
(które niejednokrotnie finansuje), co sprawia, że przedsiębiorstwa zakładane są 
przez osoby z odpowiednią wiedzą bazową o warunkach prowadzenia firmy.

4. Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji jest złożenie biznesplanu, co spra-
wia, że zakładane firmy posiadają pewien plan finansowy i rzeczowy, oraz, że 
firma jest w odpowiednim stopniu „przemyślana”.

Najczęściej firmy są zamykane w 2 roku działalności. Statystycznie rzecz biorąc 
największy współczynnik trwałości osiągają podmioty prowadzone przez mężczyzn, 
osoby do 44 roku życia, a także o charakterze usługowym i produkcyjnym.

Największe trudności z utrzymaniem się na rynku mają firmy prowadzone przez 
osoby w wieku 45+ oraz zajmujące się handlem.

Pozytywnym zjawiskiem jest to, iż osoby przerywające działalność gospodarczą 
w większości pozostają aktywne na rynku pracy, np. podejmując się pracy najemnej.

5. Zakończenie 

W ostatnich latach w Polsce, coraz więcej osób zainteresowanych jest możliwo-
ścią korzystania z jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności 
gospodarczej. Pomimo faktu, iż decyzja o podjęciu działalności gospodarczej wynika 
z indywidualnego wyboru jednostki, to jednak bardzo ważną rolę odrywa kształtowanie 
instrumentów polityki rynku pracy, które mogą regulować procesy zakładania firm. 

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowią narzędzie specyficzne, 
ich podstawowym celem jest samozatrudnienie i cel ten z pewnością jest osiągany, gdyż 
dotacje, charakteryzują się 100% wskaźnikiem efektywności zatrudnieniowej. Dotacje 
te stanowią jednak poważną pozycję wśród wydatków ponoszonych z Funduszu Pracy, 
a kwoty przeznaczane na jednego beneficjenta zaliczają tę formę pomocy do tych, które 
charakteryzują się najwyższą efektywnością kosztową. Instrument ten jest dla urzędów 
pracy bardzo bezpiecznym instrumentem, gdyż po pierwsze – jest skutecznym sposo-
bem na wyjście z bezrobocia, po drugie – wpływa na wspieranie lokalnej małej przed-
siębiorczości, co przekłada się na powstawanie nowych miejsc pracy.
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ROZDZIAŁ 14

EWA FLASZYŃSKA
AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ 

Zatrudnienie subsydiowane, socjalne  
i prace społecznie użyteczne

1. Wprowadzenie

Proces aktywizacji zawodowej skutkujący pełną samodzielnością na otwartym 
rynku pracy w wielu przypadkach musi być poprzedzony zastosowaniem metod pośred-
nich. Zaliczyć do nich można: zatrudnienie subsydiowane, zatrudnienie socjalne i prace 
społecznie użyteczne. Powodzenie działań aktywizacyjnych w dużej mierze zależy od 
trafnej diagnozy postawionej na początku tego procesu, a następnie od konsekwentnego 
realizowania przyjętych zamierzeń. 

Struktura polskiego bezrobocia, charakteryzująca się ponad 50% bezrobociem 
długotrwałym oraz wieloletnie obserwacje skuteczności podejmowanych działań każą 
przyjąć, że proces przygotowania do pełnej samodzielności na otwartym rynku pracy 
składa się z kilku etapów. Najczęściej są nimi: etap aktywizacji społecznej i etap akty-
wizacji zawodowej. Ten ostatni realizowany jest poprzez zatrudnienie subsydiowane 
polegające zasadniczo na dzieleniu się kosztami zatrudnienia pomiędzy instytucją ryn-
ku pracy i pracodawcą, zatrudnienie socjalne lub prace społecznie użyteczne. Rezulta-
tem obu etapów jest osiągnięcie stanu samodzielności na otwartym rynku pracy.

2. Zatrudnienie subsydiowane

Zatrudnienie subsydiowane jest formą wsparcia dla pracodawców, bo otrzymują 
pracownika, ale nie ponoszą pełnych kosztów jego utrzymania. Osobom bezrobotnym 
daje to możliwość uczestniczenia w procesie pracy a tym samym możliwość zdoby-
cia doświadczenia zawodowego i otrzymania wynagrodzenia. Tworzenie zachęt dla 
pracodawców do zatrudniania osób bezrobotnych jest kwestią priorytetową nie tylko 
w polskiej polityce rynku pracy, ale również w Unii Europejskiej. Pod pojęciem za-
trudnienia subsydiowanego rozumie się w Unii Europejskiej udzielanie pomocy pu-
blicznej zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/20081 uznającym niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu 
1 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 

wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).
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(ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) i obejmujące pomoc na sub-
sydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej 
sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych, a także pomoc na pokrycie dodatko-
wych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych2. W Polsce dodatkowo 
udzielanie subsydiowanego zatrudnienia jest uregulowane Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL z 15 
grudnia 2010 r.3 i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie 
zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołów-
stwie4. 

W Rozporządzeniu Komisji zapisano, że pomoc na subsydiowanie zatrudnie-
nia pracowników może być przeznaczona na pokrycie części wynagrodzeń pracow-
ników zatrudnionych przez pracodawcę, na które składają się wynagrodzenie brutto 
zatrudnionego pracownika oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na 
ubezpieczenie społeczne. Zatrudniony pracownik w szczególnie niekorzystnej sytuacji 
ma prawo do nieprzerwanego zatrudnienia przez minimalny okres 12 miesięcy, nato-
miast pracownik znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji ma prawo do nieprze-
rwanego zatrudnienia przez okres 24 miesięcy (w sytuacji, gdy okres zatrudnienia jest 
krótszy niż 12 lub odpowiednio 24 miesiące, pomoc przyznana pracodawcy powinna 
zostać pomniejszona proporcjonalnie w stosunku do rzeczywistego okresu zatrudnie-
nia). W przypadku pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych kosztami 
kwalifikowalnymi są koszty płacy nowo zatrudnionych pracowników, jakie ponosi pra-
codawca w dowolnym okresie, na jaki zostali zatrudnieni pracownicy niepełnospraw-
ni. Maksymalna intensywność pomocy na subsydiowanie zatrudnienia pracowników 
wynosi: 50% w przypadku zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie 
lub bardzo niekorzystnej sytuacji i 75% w przypadku zatrudnienia pracowników nie-
pełnosprawnych5. 

W przypadku, kiedy pracodawca wypowie pracownikowi umowę, musi zwró-
cić całość uzyskanej pomocy wraz z odsetkami. Wyjątkiem jest przypadek zgodnego 
z prawem zwolnienia za naruszenie obowiązków pracowniczych. Przepisy nie regulują 
sytuacji, w której pracownik sam zwolni się z pracy. Pracodawca może na miejsce pra-

2 Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 2011, s. 4.

3 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL z 15 
grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 239 p. 1598).

4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy 
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354 z późn. zm.). Poza tym zgodnie z rozwiązaniami 
przyjętymi w Ustawie o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych 
ustaw z dnia 14 marca 2014 r. nastąpiła zmiana zasad udzielania pomocy subsydiowanej na zasady określone we wła-
ściwych przepisach prawa Unii Europejskiej, dotyczące pomocy de minimis, a także pomocy de minimis w rolnictwie 
lub w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Pomoc udzielana jest na zasadach wynikających z rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1), rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do po-
mocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9) lub na podstawie właściwych przepisów prawa 
Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

5 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., op. cit., art. 40-41. Por. także: Zasady udzielania 
pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, op. cit.
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cownika, który zrezygnował z pracy, lub został przez pracodawcę zwolniony, zatrudnić 
kolejną osobę.

Rozporządzenie Komisji przewiduje także pomoc na rekompensatę dodatkowych 
kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych i uznaje za 
koszty kwalifikowalne:

•• koszty adaptacji pomieszczeń,
•• koszty zatrudnienia personelu za czas poświęcony wyłącznie na pomoc pracow-

nikom niepełnosprawnym,
•• koszty adaptacji lub zakupu sprzętu lub też zakupu i autoryzacji oprogramo-

wania na użytek pracowników niepełnosprawnych, w tym urządzeń technolo-
gii wspomagającej lub przystosowanych do ich potrzeb, które wykraczają poza 
koszty, jakie poniósłby pracodawca w przypadku zatrudnienia pracowników, 
którzy nie są niepełnosprawni, 

•• w przypadku pracodawcy oferującego zatrudnienie chronione – koszty budowy, 
wyposażenia lub rozbudowy danej jednostki oraz wszelkie koszty administra-
cyjne i koszty transportu bezpośrednio związane z zatrudnieniem pracowników 
niepełnosprawnych6.

Należy dodać, że za pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytu-
acji rozumie się osobę, która pozostawała bez zatrudnienia przez okres co najmniej 
24 miesięcy poprzedzających zatrudnienie7. Natomiast za pracownika znajdującego się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji uważa się osobę, która spełnia co najmniej jeden 
z następujących warunków: pozostaje bez zatrudnienia w okresie ostatnich 6 miesięcy; 
nie posiada wykształcenia średniego lub zasadniczego zawodowego; najpóźniej w dniu 
poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu ukończyła 50-siąty rok życia; jest oso-
bą dorosłą samotnie wychowującą dzieci lub samotnie mającą na utrzymaniu osobę 
zależną; pracuje w sektorze lub zawodzie, w których różnica w poziomie zatrudnienia 
kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25 % wyższa niż przeciętna różnica w poziomie 
zatrudnienia kobiet i mężczyzn we wszystkich sektorach gospodarki narodowej; należy 
do grupy będącej w mniejszości w danej branży lub zawodzie; bądź jest członkiem 
mniejszości narodowej lub etnicznej i która w celu zwiększenia szans na uzyskanie 
dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia 
zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe8.

W Polsce zatrudnienie subsydiowane jest realizowane w formie prac interwencyj-
nych i robót publicznych.

6 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., op. cit., art. 42.
7 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL z 15 

grudnia 2010 r., op. cit., rozdz.1, & 2, pkt. 9.
8 Ibidem, rozdz.1, & 2, pkt. 10.
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3. Prace interwencyjne i roboty publiczne

Prace interwencyjne i roboty publiczne to instrument znany w Polsce od 1991 r.9 
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. w art. 65 wskazując na powinności wła-
dzy publicznej w zakresie działań prowadzonych na rzecz pełnego, produktywnego za-
trudnienia, utrzymuje jednocześnie, że można dochodzić do tego stanu używając robót 
publicznych i prac interwencyjnych10. Oznacza to, że organizacja tych instrumentów 
w przeszłości doprowadziła do uznania ich roli, jako istotnych w procesie readaptacji 
zawodowej grup szczególnie trudnych do zatrudnienia. 

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, któ-
re nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie bezrobot-
nych11. Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 
miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty – z wyłączeniem prac 
organizowanych w urzędach pracy – gminy, organizacje pozarządowe statutowo zaj-
mujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i tu-
rystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne 
i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu 
terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spół-
ek wodnych i ich związków12. 

W 2014 r. nastąpiło rozszerzenie możliwości stosowania przepisów dotyczących 
prac interwencyjnych i robót publicznych do wszystkich skierowanych bezrobotnych. 
Dotychczasowe rozwiązania przewidywały w tym zakresie ograniczenia, tzn. zawężały 
kategorie osób bezrobotnych, które mogły korzystać z tego instrumentu. Przyznanie 
obu form wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od profilu pomocy, który zosta-
nie jej ustalony w wyniku analizy sytuacji oraz indywidualnego planu działania ustalo-
nego z doradcą klienta w powiatowym urzędzie pracy13.

Pracodawca może zorganizować prace interwencyjne na dowolnym stanowisku 
pracy, zarówno w przypadku pracy fizycznej jak też umysłowej. W zależności od decy-
zji powiatowego urzędu pracy, mogą trwać do 6, 12, 18, 24 miesięcy lub do 4 lat14. Pra-
codawca zobowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego 
przez okres 3 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających do 6 miesięcy) 

9 W Ustawie o zatrudnieniu i bezrobociu z dnia 16 października 1991 r. (Dz. U. 1991 nr 106 poz. 457) roboty publiczne 
zostały zdefiniowane jako wykonywanie przez bezrobotnego zorganizowanej przez organy gminy lub terenowe orga-
ny administracji rządowej pracy służącej w szczególności rozwojowi społeczno-gospodarczemu.

10 „Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. (…) Władze publiczne 
prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalcza-
nia bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac 
interwencyjnych.” w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 
483, z późn. zm.), art. 65, pkt. 5.

11 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. 
zm,), art. 2, pkt. 26.

12 Ibidem, art. 2, pkt. 32.
13 Zmiana ta została wprowadzona w 2014 r.
14 Szczegółowy sposób i tryb organizowania prac interwencyjnych oraz robót publicznych określono w Rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.06.2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicz-
nych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. poz. 864).
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lub 6 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających 12 miesięcy lub dłu-
żej) po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. Nie 
wywiązanie się z tego warunku umowy lub naruszenie innych jej warunków powoduje 
obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od 
całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji.

Prace interwencyjne zaliczane są do jednych z najefektywniejszych instrumentów 
rynku pracy. W 2013 r. prace interwencyjne rozpoczęło 33 932 osoby, a zakończyło 
je – 30 590 osób. Z ogólnej liczby osób, które ukończyły prace interwencyjne – 77,5% 
uzyskało dalsze zatrudnienie (23 713 osób)15.
Tabela 17. Bezrobotni zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych w latach 2000 – 2013

Okresy
Liczba bezrobotnych, którzy  

podjęli zatrudnienie w ramach prac 
interwencyjnych

Wydatki z Funduszu Pracy na 
prace interwencyjne (w mln zł)

2000 99 448 150,4

2001 39 315 156,6

2002 51 090 93,5

2003 114 891 223,5

2004 93 883 232,0

2005 70 878 193,9

2006 69 050 220,0

2007 58 764 214,7

2008 46 042 196,5

2009 40 219 180,5

2010 42 968 217,0

2011 28 263 179,9

2012 31 425 138,9

2013 33 930 245,0

Źródło: Statystyki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (dostępne na www.psz.praca.gov.pl  
i www.mpips.gov.pl).

Roboty publiczne mogą trwać do 6 lub do 12 miesięcy. Ich organizacja odbywa 
się podobnie, jak w przypadku prac interwencyjnych, przy czym organizator robót pu-
blicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne. 
Pomoc udzielana pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach obu instrumentów jest 
udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

15 Efektywność działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz 
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku, Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej, Departament Funduszy, Warszawa 2014, s. 14.
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Z ogólnej liczby 32 886 osób, które zakończyły udział w robotach publicznych 
w 2013 r. (mowa o osobach, które rozpoczęły je w 2012 i 2013 roku.). 60,0% uczestni-
czących w nich uzyskało dalsze zatrudnienie (19 727 osób)16.
Tabela 18. Bezrobotni zatrudnieni w ramach robót publicznych w latach 2000 – 2013

Okresy
Liczba bezrobotnych, którzy podjęli  

zatrudnienie w ramach robót  
publicznych

Wydatki z Funduszu Pracy na 
roboty publiczne

 (w mln zł)

2000 50 302 146,2

2001 29 025 115,6

2002 33 742 88,4

2003 100 015 297,1

2004 75 770 279,3

2005 69 178 294,3

2006 32 655 145,6

2007 40 900 178,0

2008 44 539 248,4

2009 54 019 329,5

2010 74 566 474,3

2011 22 771 147,9

2012 30 400 167,6

2013 32 550 238,0

Źródło: Statystyki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (dostępne na www.psz.praca.gov.pl oraz 
www.mpips.gov.pl).

Istnieje związek pomiędzy funduszami przeznaczanymi na formy przeciwdziała-
nia bezrobociu, a wielkością tego zjawiska. Wzrost nakładów finansowych na aktywne 
formy przeciwdziałania bezrobociu (w tym na prace interwencyjne i roboty publiczne) 
miał wpływ zarówno na zwiększenie się liczby ofert pracy subsydiowanej, jak i wyższy 
odpływ z tytułu podjęcia subsydiowanego zatrudnienia. Wraz ze wzrostem wydatków 
na aktywne programy rynku pracy następował wzrost liczby ofert pracy subsydiowa-
nej. Wielkość środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz przeciw-
działania bezrobociu mogłaby być znacznie wyższa, gdyby nie występujące zadłużenie 
Funduszu Pracy, które powstało w latach 2000-2004. Zadłużenie to powstało w wyniku 
szybkiego wzrostu w tym okresie wydatków na zasiłki przedemerytalne i świadczenia 
przedemerytalne oraz nie przekazywania na ten cel dotacji z budżetu państwa w wystar-
czającej wysokości17.
16 Ibidem, s. 16.
17 Informacje na temat wydatków z Funduszu Pracy pochodzą ze strony internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej www.mpips.gov.pl. 
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4. Zatrudnienie socjalne

Osoby wykluczone społecznie, które ze względu na swoją sytuację życiową nie 
są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych 
i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ogranicza-
jącej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym mogą zostać objęte 
pomocą w ramach tzw. zatrudnienia socjalnego. Przez zatrudnienie socjalne rozumie 
się zapewnianie osobom wykluczonym możliwości uczestnictwa w zajęciach prowa-
dzonych przez centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej i zatrudnienie 
wspierane18. Podstawowym aktem prawnym regulującym obszar zatrudnienia socjalne-
go jest Ustawa o zatrudnieniu socjalnym19. 

W Ustawie wymienieni zostali dokładnie adresaci działań w zakresie zatrudnienia 
socjalnego: długotrwale bezrobotni, bezdomni, którzy realizują indywidualny program 
wychodzenia z bezdomności, uzależnieni od alkoholu, jeżeli zakończyli program psy-
choterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, uzależnieni od narkotyków, po zakoń-
czeniu przez nich programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, chorzy 
psychicznie – w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, zwalniani 
z zakładów karnych, którzy mają trudności w integracji ze środowiskiem, uchodźcy 
realizujący indywidualny program integracji oraz osoby niepełnosprawne20.

Centra Integracji Społecznej (CIS) mogą być tworzone przede wszystkim przez 
jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe. Mają one charakter 
edukacyjny, bowiem prowadzą głównie szkolenia i warsztaty zawodowe, ale mogą 
również prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową. Centra realizują 
reintegrację zawodową i społeczną poprzez następujące usługi: 

•• kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osią-
ganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu 
społecznemu,

•• nabywanie umiejętności zawodowych przez przyuczenie do zawodu, przekwali-
fikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,

•• naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza 
przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub dzia-
łalność gospodarczą,

•• naukę umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pie-
niężnymi21.

Środki finansowe przeznaczone na działalność CIS-ów mogą pochodzić przede 
wszystkim z dochodów własnych gmin, które są przeznaczane na realizację gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z własnej działalno-
ści oraz środków z Unii Europejskiej. 

18 Zobacz też: Grewiński M., Rymsza M. (red.), Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodar-
ki społecznej, WSP TWP Warszawa 2011. .

19 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.).
20 Ibidem, art. 1, pkt. 2.
21 Ibidem, art. 3, pkt .1.
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Uczestnikiem CIS zostaje się na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek opi-
niowany jest przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej. Ostateczne 
przyjęcie do Centrum następuje po podpisaniu indywidualnego programu zatrudnienia 
socjalnego. Udział w CIS ma zatem charakter umowy, którą jest indywidualny program 
zatrudnienia socjalnego opracowywany dla każdego uczestnika. Uczestnicy CIS biorą 
udział w pracach Centrum i otrzymują świadczenia integracyjne wypłacane przez po-
wiatowy urząd pracy każdemu uczestnikowi raz w miesiącu. Czas dziennego pobytu 
uczestnika w CIS nie może być krótszy niż 6 godzin. Okres uczestnictwa w zajęciach 
może trwać do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy w szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach. Po pomyślnym ukończeniu programu w Centrum 
Integracji Społecznej osoba może podjąć pracę na otwartym rynku pracy lub uzyskać 
pomoc z powiatowego urzędu pracy w ramach tzw. zatrudnienia wspieranego.

Kluby Integracji Społecznej (KIS) prowadzą działania o charakterze terapeutycz-
nym, zatrudnieniowym i samopomocowym. W KIS można organizować w szczególno-
ści:

•• działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony lub na 
czas wykonania określonej pracy, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pra-
cy u pracodawców, wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych 
oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia lub podjęcia działalności w formie 
spółdzielni socjalnej,

•• prace społecznie użyteczne,
•• roboty publiczne,
•• poradnictwo prawne,
•• działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych 

i socjalnych,
•• staże, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-

ku pracy22.
Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne. Same uczestnictwo jest mniej sformali-

zowane niż w przypadku uczestnictwa w CIS (np. nie zawsze trzeba składać wniosek, 
aby zostać uczestnikiem zajęć, okres uczestnictwa jest zwykle krótszy). Warunkiem 
uczestnictwa jest realizacja kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o po-
mocy społecznej. Po pomyślnym ukończeniu programu w KIS osoba może również 
podjąć pracę na otwartym rynku pracy lub uzyskać pomoc z powiatowego urzędu pracy 
w ramach tzw. zatrudnienia wspieranego.

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym definiuje zatrudnienie wspierane jako udziela-
nie osobie wykluczonej społecznie wsparcia o charakterze doradczym i finansowym, 
w utrzymaniu aktywności zawodowej umożliwiającej podjęcie zatrudnienia, prac spo-
łecznie użytecznych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej lub podjęcie działal-
ności gospodarczej23. Powiatowy urząd pracy refunduje określony procent wynagrodze-

22  Ibidem, art. 18, pkt. 2. 
23  Ibidem, art. 2, pkt. 8.
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nia skierowanej do zatrudnienia wspieranego osoby przez 12 miesięcy jej zatrudnienia 
(100% w pierwszych 3 miesiącach, 80% w kolejnych 3 miesiącach i 60% w pozostałych 
6 miesiącach). Pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego uczestnika 
lub uczestniczącego w KIS przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Powiatowy urząd 
pracy może również wspomóc finansowo osoby opuszczające CIS i KIS w zakładaniu 
spółdzielni socjalnej. Wsparcie polega na refundacji 80% kosztów pomocy prawnej, 
konsultacji i doradztwa w podjęciu działalności, jednak w wysokości nieprzekraczają-
cej przeciętnego wynagrodzenia.

Na koniec 2013 r. w Polsce aktywnie działało 127 Centrów Integracji Społecznej, 
a odbiorcami ich działań było około 6,9 tys. osób z grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. W 2013 r. było w Polsce 198 Klubów Integracji Społecznej, z których 
korzystało ponad 21 tys. osób24. Najczęściej uczestnikami zajęć z zakresu integracji 
społecznej i zawodowej były osoby długotrwale bezrobotne. Uczestnicy zajęć wykony-
wali w nich takie rodzaje prac, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. 
Stosowane aktywne formy pomocy w CIS i KIS dały możliwość uzupełnienia lub zdo-
bycia nowych kwalifikacji zawodowych. 

Wdrażanie powyższych instrumentów aktywnej integracji pozwala skutecznie 
włączać zagrożonych marginalizacją do życia społecznego, bowiem – jak wskazują mi-
nisterialne statystyki – aż 70% uczestników zajęć w tych placówkach, po ich zakończe-
niu, podejmuje zatrudnienie na otwartym rynku pracy. 

Warto w tym miejscu wspomnieć jeszcze o jednym instrumencie aktywnej inte-
gracji, jakim jest spółdzielnia socjalna. Przedmiotem jej działalności jest prowadzenie 
wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Spółdzielnia socjal-
na działa na rzecz:

•• społecznej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające 
na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu spo-
łeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania 
lub pobytu,

•• zawodowej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające 
na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia 
pracy na rynku pracy – a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej 
przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej25.

Może ona prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swo-
ich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną 
w sferze zadań publicznych. Członkowie to w znacznej mierze osoby zagrożone mar-
ginalizacją społeczną (ich liczba w stosunku do ogólnej ilości członków powinna wy-
nosić powyżej 50%), przy czym minimalna grupa wymagana do założenia spółdzielni 
to 5 osób, a liczba wszystkich członków nie może przekroczyć 50 osób. Utworzenie 
spółdzielni socjalnej może nastąpić z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy (za 
pośrednictwem powiatowego urzędu pracy).

24  Dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
25  Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 nr 94 poz. 651 z późn. zm.), art.2, pkt.2. 
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5. Prace społecznie użyteczne

Wprowadzony w 2005 r. instrument rynku pracy charakteryzuje się obecnie naj-
niższą efektywnością zatrudnieniową, to znaczy, że po jego ukończeniu stosunkowo 
mała liczba osób znajduje zatrudnienie na otwartym rynku pracy26. W 2013 r., z ogólnej 
liczby 46 479 osób, które rozpoczęły udział w pracach społecznie użytecznych, zakoń-
czyło je 45 311 osób, a tylko 19 % uzyskało dalsze zatrudnienie (8 610 osób)27. 

Prace społecznie użyteczne spełniają jednak inną ważną rolę – są istotnym narzę-
dziem w procesie reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie. 
Jedną z głównych przyczyn korzystania ze świadczeń pomocy społecznej jest bowiem 
bezrobocie, które prowadzi do wykluczenia społecznego i izolacji tych osób. Dłu-
gotrwałe pozostawanie bez pracy prowadzi do wycofywania się z życia społecznego 
i czynnego poszukiwania pracy, a brak dochodów prowadzi często do uzależnienia bez-
robotnych od pomocy społecznej. Obok aktywizacji społecznej, istotnym elementem 
jest aktywizacja zawodowa tych osób i odpowiednie ukierunkowanie na zmianę ich 
postawy wobec pracy – przekonanie, że praca jest ważniejsza niż zasiłek. 

Zgodnie z cytowaną już wcześniej Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy prace społecznie użyteczne oznaczają prace wykonywane przez bezrobot-
nych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez 
gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytu-
cjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lo-
kalnej28. Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również 
osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodziel-
niania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrud-
nienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania 
powiatowego urzędu pracy.

Wprowadzone w 2014 r. wspomniane już profilowanie pomocy dla bezrobotnego 
jest rozumiane jako wczesna identyfikacja osób narażonych na długookresowe bezrobo-
cie. Przypisanie bezrobotnemu jednego z trzech profili oznacza, że w przypadku osób, 
dla których został ustalony profil pomocy III prace społecznie użyteczne mogą być 
realizowane jedynie w ramach Programu Aktywizacja i Integracja lub też jako element 
programów specjalnych29. Natomiast w przypadku osób, wobec których przyjęty zosta-
nie profil pomocy II prace społecznie użyteczne mogą być stosowane na równi z innymi 
instrumentami rynku pracy.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumie-
nia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą 
wykonywane. Powiatowy urząd pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 
60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Za udział w pra-

26 Efektywność działań aktywizujących…, op. cit., s. 6.
27 Ibidem, s. 18.
28 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm,),  

art. 2, pkt. 23a.
29 O profilowaniu pomocy i Programie Aktywizacja i Integracja można przeczytać w innym rozdziale niniejszej książki.
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cach społecznie użytecznych bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przy-
sługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8 zł za każdą godzinę wykonywania 
tych prac. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres 
udokumentowanej niezdolności do pracy. Prace społecznie użyteczne mogą odbywać 
się w wymiarze do 10 godzin tygodniowo jedynie w miejscu zamieszkania lub pobytu 
osoby bezrobotnej30.

Wykres 13. Zatrudnienie przy pracach społecznie użytecznych w latach 2006-2013
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Prace społecznie użyteczne spełniają jeszcze jedną ważną rolę – powodują, że 
takie instytucje, jak urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej muszą ze sobą współpra-
cować. Instytucje te znajdują się na różnym poziomie samorządu, ale często mają tego 
samego klienta. Dzięki możliwości stosowania prac społecznie użytecznych pomoc 
społeczna nie tylko stwarza poczucie bezpieczeństwa socjalnego, ale także umożliwia 
osobom wykluczonym powrót na rynek pracy.

6. Zakończenie

Szczególnym problemem osób długotrwale bezrobotnych jest postępująca izolacja 
społeczna grożąca wykluczeniem społecznym. Dlatego zastosowanie wobec nich dzia-
łań takich jak omówione w niniejszym rozdziale ma prowadzić do integracji i reintegra-
cji zawodowej i społecznej. Nałożony na władze publiczne konstytucyjny obowiązek 
tworzenia warunków do pełnego, produktywnego zatrudnienia prowadzi do orientacji 
na osobę wykluczoną społecznie, a zaspokojenie potrzeb zarówno bezrobotnych, jak 
pracodawców jest punktem wyjścia w kierunku rozwijania usług szeroko rozumianej 
polityki społecznej. A komplementarność tych usług oznacza powodzenie działań ak-
tywizacyjnych.
30 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie 

użytecznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 155, poz. 921).
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Usługi na rzecz grup bezrobotnych będących  
w szczególnej sytuacji na rynku pracy

1. Wprowadzenie

Zjawisko bezrobocia jest jednym z głównych czynników wpływających 
negatywnie na rozwój społeczeństwa i gospodarki wolnorynkowej. Obserwacja 
dotycząca zapotrzebowania dzisiejszego rynku pracy oraz prognozy dotyczące jego 
przyszłości są niezbędne, jednakże nie są proste. Koniunktura i rozwój gospodarczy 
wymuszają liczne zmiany w strukturach zatrudnienia, do których dostosować się muszą 
zarówno osoby młode, jak i osoby starsze, z grupy powyżej 50 roku życia. Łatwość 
szybkiej adaptacji do zachodzących zmian, jest niezwykle ważną cechą ułatwiającą 
znalezienie odpowiedniego zatrudnienia. 

2. Usługi rynku pracy

Usługi rynku pracy świadczone są dla osób poszukujących pracy. Ich głównym 
celem jest pomoc w poruszaniu się po rynku pracy, we właściwym określeniu kompe-
tencji  oraz w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Do najważniejszych usług rynku 
pracy zalicza się: pośrednictwo, poradnictwo i informację zawodową, pomoc w aktyw-
nym poszukiwaniu pracy oraz szkolenia. 

Zgodnie z zapisami stawy z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy usługi rynku pracy mogą być świadczone przez publiczne służby 
zatrudnienia (wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy), Ochotnicze Hufce Pracy oraz 
agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje 
partnerstwa społecznego1.

W przypadku osób napotykających na liczne bariery na rynku pracy oraz o ni-
skich kompetencjach, skuteczne efekty aktywizacji zawodowej daje realizacja kom-
pleksowych projektów, obejmujących odpowiednio dopasowane usługi rynku pracy 
oraz działania uzupełniające. Pozwala to przezwyciężyć trudności, nie tylko związane 
bezpośrednio z kwalifikacjami zawodowymi, ale również problemy natury socjalnej 
i społecznej. 
1 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.. z 2013r. po. 674 z późn. 

zm., w art. 6 ustawy określone zostały instytucje rynku pracy oraz zakres ich działania.
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3. Grupy będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

Do grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy należą osoby znajdujące 
się w najtrudniejszym położeniu na rynku pracy. Grupy problemowe cechuje stosun-
kowo wysoka stopa bezrobocia, co oznacza, że dominują one w bezrobociu oraz są 
najbardziej narażone na bezrobocie. 

W wielu dokumentach Unii Europejskiej i w polskich programach rządowych 
podkreśla się konieczność popierania zatrudnienia i zwalczania bezrobocia, zwłaszcza 
tych kategorii osób, które charakteryzują się zwiększonym ryzykiem bezrobocia. Już 
Traktat z Maastricht z 1992 roku wskazywał zwłaszcza na grupy młodych bezrobotnych 
i bezrobotnych długookresowych. W Europejskiej Strategii Zatrudnienia, opracowa-
nej na szczycie w Luksemburgu w 1997 roku, wśród priorytetów polityki zatrudnienia 
sformułowanych w postaci 4 filarów (poprawy zdolności do zatrudnienia, rozwoju i po-
budzania przedsiębiorczości, poprawy adaptacyjności, równości szans na rynku pracy) 
podkreślano lepszy dostęp do pracy dla osób bezrobotnych, absolwentów, osób zagro-
żonych bezrobociem długookresowym oraz likwidacją praktyk dyskryminacyjnych, 
zwłaszcza wobec kobiet, osób niepełnosprawnych i mniejszości narodowych2. 

Założenia Strategii Lizbońskiej3 oparte na realizacji prozatrudnieniowej polityki 
gospodarczej, rozwoju jakości kapitału ludzkiego zostały udaremnione przez kryzys 
finansowy, który zmusił Europę do redefinicji zarówno celów i instrumentów wspiera-
jących rozwój gospodarczy i opracowanie nowej strategii. 

4. Strategia Europa 2020

W czerwcu 2010 roku. Rada Europejska przyjęła nową strategię na rzecz inteli-
gentnego i zrównoważonego rozwoju – Europa 20204. Jednym z założeń Strategii jest 
ulepszenie istniejącego w Europie modelu socjalnego, a przede wszystkim zapobiega-
nie wyłączeniu społecznemu poprzez zwiększenie zatrudnienia i walkę z ubóstwem.

Strategia „Europa 2020” zawiera nowy instrument realizacyjny w postaci projek-
tów przewodnich zwanych inicjatywami flagowymi: 

•• rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji,
•• rozwój zrównoważony: wspieranie efektywniej korzystającej z zasobów, bar-

dziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej gospodarki,
•• rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim 

poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

2 M. Grewiński, K. Malinowski, Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy w Unii Europejskiej, WSP TWP Warszawa 
1999.

3 Strategia Lizbońska stanowiła plan działań przyjęty przez przywódców krajów Unii Europejskiej podczas szczytu 
Rady Europejskiej w Lizbonie w marcu 2000 r.

4 „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
jest długookresowym programem rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej (UE) na lata 2010-2020. Zo-
stała zatwierdzona przez Radę Europejską 17 czerwca 2010 r. zastępując, realizowaną w latach 2000-2010, Strategię 
Lizbońską.
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Dla realizacji priorytetów i celów strategii przygotowano siedem inicjatyw flago-
wych (projektów przewodnich): 

1. Unia innowacji. 
2. Młodzież w drodze.
3. Europejska agenda cyfrowa.
4. Europa efektywnie korzystająca z zasobów.
5. Polityka przemysłowa w erze globalizacji. 
6. Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia.
7. Europejski program walki z ubóstwem. 
Kluczowymi dla polityki rynku pracy są dwie: „Mobilna Młodzież” i „Program na 

rzecz nowych umiejętności i miejsc pracy”. 
Kluczowym elementem wdrażania strategii „Europa 2020”, jest Krajowy Program 

Reform uwzględniający krajowe uwarunkowania sytuacji społeczno-gospodarczej 
oraz wyznaczający cele, które Polska powinna osiągnąć w 2020 r. 5. Krajowy Program 
Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” uwzględnia priorytety i kierunki 
działań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz 
aktywizacji zawodowej, które zostały określone w  Krajowy Program Reform na rzecz 
realizacji strategii Europa 2020.

Zgodnie ze strategią Europa 2020 głównym zadaniem dla Polski jest stworzenie 
warunków funkcjonowania stabilnej i dynamicznie rozwijającej się gospodarki wy-
korzystującej nowoczesne technologie, wysokiej jakości prace badawczo-rozwojowe 
i innowacje oraz doskonalący się kapitał intelektualny. Krajowy Plan Działań na rzecz 
Zatrudnienia6, stanowi podstawę dla przygotowania przez samorządy województw co-
rocznych regionalnych planów działań na rzecz zatrudnienia, określających prioryteto-
we grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia na regionalnych rynkach 
pracy.

Zarówno centralnie, jak i regionalnie podejmowane są nowe wyzwania dotyczące 
rynku pracy, w tym grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

5. Nowe instrumenty wsparcia adresowane  
dla grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Znowelizowana w 2014 r. ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy wprowadza nowe formy wsparcia (usługi rynku pracy) skierowane do osób bez-
robotnych oraz pracodawców7, mające na celu wsparcie osób bezrobotnym, w poru-
szaniu się po rynku pracy, we właściwym określeniu kompetencji  oraz w podniesieniu 
kwalifikacji zawodowych. 
5 Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” został przyjęty przez Radę Ministrów 26 kwiet-

nia 2011 r.
6 Zgodnie z postanowieniami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

art. 3 ust. 1 (Dz. U. z 2013r. poz. 674, z późn. zm.) Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia stanowi podstawę 
realizacji zadań państwa w latach 2012-2014 w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz 
aktywizacji zawodowej. Przyjęte w nim priorytety, cele i działania są zgodne z celami przyjętymi w Krajowym Pro-
gramie Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020.

7 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku (Dz.U. z 2013, poz. 674, z poźn. zm.)
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Wśród najważniejszych usług wymienia się: pośrednictwo, poradnictwo i infor-
mację zawodową, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenia, staże. Aby jed-
nak były one skuteczne powinny być dopasowane do potrzeb osób, do których są skie-
rowane, a równocześnie świadczone w sposób kompleksowy. Wprowadzone ustawowo 
(w 2014 r.) profilowania osób bezrobotnych ma służyć określeniu potrzeb i przedsta-
wieniu oferty wsparcia, w szczególności osobom będącym w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy8 :

•• bezrobotnym do 30. roku życia,
•• długotrwale bezrobotnym, 
•• bezrobotnym powyżej 50. roku życia,
•• bezrobotnym korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej, 
•• bezrobotnym samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 

lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
•• bezrobotnym niepełnosprawnym.
Tym grupom osób, przysługuje pierwszeństwo do udziału w programach specjal-

nych z uwagi na trudności w zaistnieniu oraz utrzymaniu się na rynku pracy (kobiety; 
młodzi ludzie przed 30 rokiem życia nieposiadający żadnych doświadczeń zawodo-
wych, osoby 50+ (w wieku przedemerytalnym). 

Należy jednak podkreślić, że osoby bezrobotne w grupie wiekowej 50+ dłużej 
szukają pracy niż osoby młodsze. Średni okres poszukiwania pracy przez bezrobotnych 
w poszczególnych grupach wiekowych nie przekracza roku, natomiast wśród osób po-
wyżej 55. roku życia (pozostających w ewidencji urzędów pracy) okres poszukiwania 
pracy trwa średnio ok. 15,7 miesiąca9 i wydłuża się wraz z wiekiem.

Przeciwdziałać temu zjawisku mają nowe instrumenty i formy pomocy adreso-
wane do bezrobotnych i pracodawców wprowadzone nowelizacją ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy10, należą do ich m.in.:

Staże – forma wsparcia (wszystkich zarejestrowanych w powiatowych urzędach 
pracy), pozwalająca zdobyć doświadczenie zawodowe, zwiększająca atrakcyjność osób 
na rynku pracy, dająca szansę rozwoju, motywację do poszukiwania pracy oraz możli-
wość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Szkolenia zawodowe wskazane przez osobę bezrobotną – są formą wsparcia, po-
zwalającą na dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.

8 Osoby wymagające szczególnego wsparcia na rynku pracy zostały określone w art. 49 ustawy o promocji zatrudnie-
nia  i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013, poz. 674 z późn. zm.).

9 Dane statystyczne zostały podanie za opracowaniem MPiPS DRP: Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej  
12 miesięcy od momentu zarejestrowania się oraz długotrwale bezrobotni w 2013 r., dotyczą tylko tzw. bezrobocia 
rejestrowanego. Szczegółowa informacja na http://psz.praca.gov.pl/documents/10828/151686/Bezrobotni

10 Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia  
14 marca 2014 r. (Dz.U.2014, poz. 598).
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6. Nowe instrumenty adresowane do grupy osób do 30. roku życia

Bon szkoleniowy – instrument stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego 
na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacanie kosztów, które zostaną poniesione 
w związku z podjęciem zatrudnienia (art. 66 k.)11. 

Bon stażowy – gwarancja skierowania osoby, której przyznano bon, do odbycia 
stażu u wskazanego przez nią pracodawcy na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobo-
wiąże się zatrudnić tę osobę po zakończeniu stażu na okres kolejnych 6 miesięcy. Staż 
realizowany w ramach bonu odbywa się na podstawie umowy starosty (PUP) z praco-
dawcą. W ramach bonu stażowego mogą zostać sfinansowane: stypendium stażowe; 
koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu; koszty niezbędnych badań lekarskich 
lub psychologicznych – wpłata na konto wykonawcy badań (art. 66 l.)12.

Bon zatrudnieniowy – w ramach bonu pracodawca zobowiązany jest do zatrudnie-
nia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy, starosta refunduje pracodawcy część kosz-
tów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 12 miesięcy (art. 
66 m.). Przyznanie bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie indywidualnego 
planu działania (art. 66 m.)13.

Składka na ubezpieczenie społeczne – refundacja dla pracodawcy za skierowanego 
do pracy bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy 
w życiu, refundacja przysługuje przez okres 12 miesięcy w kwocie nie wyższej jednak 
niż kwota połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, za każdego za-
trudnionego bezrobotnego (art. 66 m., ust.7). Pracodawca zobowiązany jest do dalszego 
zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu 
refundacji.(art. 66 m., ust. 8)14.

Bon na zasiedlenie – przyznawany w związku z podjęciem przez bezrobotnego 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza dotychcza-
sowym miejscem zamieszkania, w przypadku, gdy odległość od dotychczasowego 
miejsca zamieszkania wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości 
i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego 
przekracza łączne co najmniej 3 godziny dziennie, będzie pozostawał w zatrudnieniu, 
wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez 
okres co najmniej 6 miesięcy (art. 66 n.)15.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – w ramach utworzonego Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego, ze środków Funduszu Pracy mogą być finansowane działania 
na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (art. 69 a., 69 b.)16. 
W latach 2014-2015 środki z KFS wspierają podnoszenie kompetencji osób wieku 45 
lat i powyżej. W następnych latach priorytety mogą być inne.
11  Ustawa o promocji zatrudnia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku, art. 66k. (Dz.U. z 2013, poz. 674, 

z poźn. zm.).
12  Ibidem, art. 66 l.
13  Ibidem, art. 66 m.
14  Ibidem, art. 66 m ust.8.
15  Ibidem, art. 66 n.
16  Ibidem, art.69 a., 69 b.
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Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 67 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dla skierowanego bezrobotnego ro-
dzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku 
do 6 lat lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat 
przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub in-
nej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania 
opieki nad osobą zależną (art.60 a.)17.

Świadczenie aktywizacyjne dla pracodawcy za zatrudnienie w pełnym wymia-
rze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po 
przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę 
nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy zrezygnował 
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z uwagi na konieczność wychowywania 
dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. Świadczenie aktywizacyjne przy-
sługuje przez okres: 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za 
pracę miesięcznie albo 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wyna-
grodzenia za pracę miesięcznie. Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania 
skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywiza-
cyjnego, odpowiednio przez okres 6 i 9 miesięcy w zależności od okresu przysługiwa-
nia świadczenia aktywizacyjnego (art. 60 b.)18.

Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej – o pożyczkę na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej ubiegać się mogą zarejestrowani bezrobotni; poszukujący pracy 
absolwenci szkół i uczelni (w okresie do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub 
uzyskania dyplomu zawodowego; studenci ostatniego roku studiów, po spełnieniu wy-
mogów określonych w art. 61 ustawy19.

7. Rządowe Programy aktywizacji grup będących  
w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Osoby młode do 30. roku życia
Wzajemna korelacja czynników, takich jak: edukacja, stan infrastruktury, demo-

grafia czy liczba przedsiębiorstw mają szczególnie duże znaczenie dla osób młodych, 
stojących przed licznymi wyzwaniami i decyzjami, mającymi wpływ na ich dalszy roz-
wój zawodowy, społeczny i kulturalny. Osoby młode, mające trudności ze znalezieniem 
stałego zatrudnienia coraz częściej wybierają różne formy dokształcenia lub przekwa-
lifikowania zawodowego, aby móc odnaleźć się na rynku pracy. Głównym celem rzą-
dowego programu aktywizacji zawodowej osób do 30. roku życia jest ograniczenie 
bezrobocia wśród osób z tej grupy wiekowej zarejestrowanych jako osoby bezrobotne 

17  Ibidem, art. 60 a.
18  Ibidem, art. 60 b.
19 Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być udzielane ze 

środków Funduszu Pracy oraz środków, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 
30 sierpnia 1996 r. (Dz.U. z 2013 r.poz.216 i1643) a także ze środków Unii Europejskiej (art.61 e. ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013r. poz.674 z późn. zm.).
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lub poszukujące pracy w powiatowych urzędach pracy. Ma temu służyć program „Gwa-
rancje dla Młodzieży”.

Gwarancje dla Młodzieży – to program wsparcia osób młodych na rynku pracy, 
który jest częścią „Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży” zainicjowanego przez Ko-
misję Europejską w grudniu 2012 r., zgodnie z zaleceniem Rady Europejskiej z dnia 22 
kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Gwarancji dla Młodzieży (2013 C 120/01), 
skierowanym do państw członkowskich Unii Europejskiej. Program zakłada zapew-
nienie wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat dobrej jakości oferty zatrud-
nienia, dalszego kształcenia, stażu lub przyuczenia do zawodu w ciągu 4 miesięcy od 
zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy. W ramach Gwarancji pojawiła się 
nowa kategoria osób, tj. NEET (not in employment, education and training)20. Tak jest 
określana młodzież, która nie uczy się, nie pracuje i nie uczestniczy w żadnych formach 
dokształcania. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej21, Polska w grudniu 2013 r. 
przedstawiła Komisji wersję wstępną, a w kwietniu 2014 r. zrewidowany „Plan realiza-
cji Gwarancji dla młodzieży”.

W Polsce, w połowie 2014 roku został wdrożony program „Gwarancje dla mło-
dzieży”, opierający się na czterech filarach instytucjonalnych: publicznych służbach 
zatrudnienia (ojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy), Ochotniczych Hufcach Pracy, 
Banku Gospodarstwa Krajowego oraz partnerach rynku pracy. Program Gwarancje dla 
młodzieży skierowany jest do osób w wieku od 15 do 25 roku życia. W zakresie poży-
czek na rozpoczęcie działalności gospodarczej granica wieku została podniesiona do 29 
roku życia.

Gwarancje adresowane są do czterech podgrup adresatów: 
•• osób w wieku 15-17 lat przedwcześnie kończących naukę,
•• osób w wieku 18-24 lata pozostających poza zatrudnieniem, edukacją i szkole-

niem (NEET),
•• osób bezrobotnych w wieku 18-25 lat,
•• bezrobotnej młodzieży oraz poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni 

w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodo-
wego, w wieku 18-29 lat – zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Ochotnicze Hufce Pracy, w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” realizują 
dwa projekty systemowe: „Pomysł na siebie” skierowany do grupy osób w wieku 15-17 
lat, oraz „Równi na rynku pracy” – dla osób w wieku 18-24 lata. Każdy z uczestników 
projektów wdrażanych przez OHP w ramach Gwarancji otrzyma ofertę wsparcia, która 
będzie miała na celu poprawę jego sytuacji na rynku pracy. Będą to m.in. kwalifikacyjne 
kursy zawodowe, staże, szkolenia służące nabyciu kompetencji społecznych. Działania 
w ramach tego programu realizowane na terenie całego kraju, poprzez ogólnopolską 
sieć jednostek Ochotniczych Hufców Pracy.

20 NEET: nowe określenie, które pojawiło się na rynku pracy (z ang. not in employment, education and training) - ozna-
cza osoby młode nieuczące się, nie pracujące, nie przygotowujące do zawodu.

21 Zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży (2013 C 120/01)  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32013H0426%2801%29
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Grupa osób po 50. roku życia 

Problemem, który w dużej mierze dotyka osoby po 50. roku życia jest odnale-
zienie się na rynku pracy. Obecnie odsetek ludzi pracujących z grupy wiekowej 55-64 
w Polsce należy do najniższych w Europie i wynosi niewiele ponad 34% z ogółu poszu-
kujących pracy. Pracodawcy często zapominają o szeregu zalet, które posiadają starsi 
pracownicy, takich jak: doświadczenie zawodowe, umiejętność dobrej oceny skutków, 
lojalność, motywacja, dyspozycyjność, odpowiedzialność.

Pewnym wyjściem naprzeciw oczekiwaniom tej grupy bezrobotnego oraz praco-
dawców są zapisy, które wprowadziła ustawa promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, dotyczące dofinansowania pracodawcy wynagrodzenia za zatrudnienie skierowa-
nego bezrobotnego, który ukończył 50. oraz 60. rok życia. …Pracodawcy przysługuje 
dofinansowanie, w kwocie nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia 
za pracę miesięcznie, przez okres 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, 
który ukończył 50 lat, ale jednocześnie nie ukończył 60 lat lub 24 miesięcy w przypad-
ku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat. Pracodawcy zobowiązani są do 
dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania 
dofinansowania odpowiednio przez okres 6 oraz 12 miesięcy w zależności od długości 
uzyskanego dofinansowania22.

Od kilku lat w Polsce podejmowanych jest szereg działań mających na celu pomoc 
dla osób starszych na rynku pracy. Od 2008 roku realizowany jest „Program Solidar-
ność pokoleń23. W ramach tego programu, z jednej strony realizowane są działania, któ-
re zwiększają zachęty do zatrudnienia przez przedsiębiorców osób w wieku powyżej 50 
roku życia z drugiej zaś działania, które sprzyjają poprawie kwalifikacji, umiejętności 
i efektywności pracy tej grupy osób. Program prezentuje podejście między pokolenio-
we, co oznacza, że w ramach programu podejmowane są działania odnoszące się do 
promowania dostępu do zatrudnienia przez cały okres uczestnictwa w rynku pracy. 

Głównymi beneficjentami i adresatami programu są osoby powyżej 50. roku życia, 
jednakże działania w ramach programu kierowane są również do szerszego grona osób 
w różnym wieku, zarówno do osób powyżej 60. roku życia, jak i do osób, które dopiero 
za kilkanaście lat wchodzić będą w wiek przedemerytalny (szczególnie do grupy 45+). 
Polityka „aktywnego starzenia się” nie dotyczy bowiem wyłącznie osób po 50-tym roku 
życia, ale odnosi do działań w perspektywie cyklu życia, na przykład, inicjatywy z ob-
szaru edukacji, zdrowia zawodowego i bezpieczeństwa pracowników w każdym wieku. 

Adresatami programu są określone grupy i podmioty, takie jak przedsiębiorcy, 
związki zawodowe, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, publicz-
ne i niepubliczne instytucje rynku pracy, samorządy terytorialne i instytucje administra-
cji rządowej24. 
22 Art. 6 d. Ustawy o promocji zatrudnia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku (Dz.U. z 2013r., poz. 674, 

z poźn. zm.)
23 Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+został przyjęty 

uchwałą Rady Ministrów Nr 239 z 24 grudnia 2013 r. (M.P. z dnia 4 lutego 2014r., poz. 115). Nowe działania – wspo-
magające tę grupę zostały zapisane w 2014 r. w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

24 Program Solidarność Pokoleń - nowo wprowadzone działania w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy w 2014 r.



224 Elżbieta Żywiec-Dąbrowska

W ramach budowania w Polsce kompleksowej polityki senioralnej, rząd przyjął za-
łożenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-202025. Jest on pierwszym ogól-
nopolskim programem adresowanym do osób starszych, który zakłada, m.in. aktywne 
starzenie się, większy udział w życiu społecznym i solidarność międzypokoleniową. 
Program skoncentrowany jest na ośmiu obszarach dotyczących różnych wymiarów ży-
cia seniorów: zdrowie i samodzielność, aktywizacja zawodowa, aktywność edukacyjna, 
obywatelska, kultura, wolontariat, gospodarka. Jednym z priorytetów przedstawionych 
w dokumencie jest wykorzystanie potencjału osób 50+ na rynku pracy. 

Wraz z aktualizacją Programu „Solidarność pokoleń” zostały przyjęte dwa progra-
my (o zasięgu ogólnokrajowym) „Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014-2020” (ASOS)26 oraz „Założenia Długofalowej Polityki 
Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020”27, w których ujęto szeroko różne aspekty życia 
i funkcjonowania seniorów. 

Celem programu jest pełniejsze włączenie osób starszych w życie lokalnych spo-
łeczności, wykorzystanie ich potencjału w relacjach z młodszymi pokoleniami oraz 
podtrzymanie aktywności również po zakończeniu kariery zawodowej. Program poli-
tyki senioralnej zakłada zarówno działania  w perspektywie długookresowej, jak  i re-
alizowanie bieżących potrzeb seniorów poprzez inicjatywy (projekty) zgłaszane przez 
organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów. Przykładem takich działań 
mogą być inicjatywy mające na celu włączanie osób starszych w środowisko lokal-
ne, wolontariat, aktywność kulturalną, uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, w tym, 
w coraz bardziej popularne Uniwersytety Trzeciego Wieku28. 

Działania podejmowane centralnie na rzecz osób powyżej 50. roku życia, są tym 
bardziej cenne, że w Polsce liczba ludności w wieku produkcyjnym znacznie się obniża 
od 2010 roku (podając za informacją, którą Główny Urząd Statystyczny przygotował 
dla sejmowej komisji polityki senioralnej w 2014 r.). Z danych szacunkowych GUS 
wynika również, że do roku 2050 liczba osób z tej grupy wiekowej zmniejszy się na 
rynku pracy o około 6 mln, czyli o 30%. Znacząco, tym samym wzrośnie współczynnik 
obciążenia demograficznego29. 

25 Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020 zostały przyjęte 24 grudnia 2013 r. uchwałą 
nr 238 Rady Ministrów i opublikowane w Monitorze Polskim 4 lutego 2014 r. (poz. 118).

26 Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) realizowany przez MPiPS – I wersja 
programu realizowana była w latach 2012-2013. Program kontynuowany w latach 2014-2020 uchwałą Rady Mini-
strów z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia Programu Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia 
aktywności zawodowej osób w wieku 50+(M. P z dnia 4 lutego 2014 r., poz. 115).

27 Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020 zostały przyjęte 24 grudnia 2013 r. uchwałą 
nr 238 Rady Ministrów i opublikowane w Monitorze Polskim 4 lutego 2014 r. (poz. 118).

28 W całym kraju działa obecnie już ponad 500 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które skupiają ponad 1500 słuchaczy. 
29 GUS. opracowanie nosi tytuł Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się struktury ludności 

w świetle prognozy na lata 2014-2050, listopad 2014 r. (s. 33), „Prognoza ludności na lata 2014-2050”, Studia i Ana-
lizy Statystyczne, GUS, Warszawa 2014 r.
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Przykładowe działania (projekty) realizowane na rzecz osób  
z grupy powyżej 50. roku życia

W 2013 roku w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości, w trzech województwach: małopolskim, śląskim oraz podkarpackim re-
alizowany był projekt szkoleniowo-doradczy „Aktywny Emeryt”30, współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ra-
mach projektu przeszkolono 1250 pracowników małych, średnich i dużych przedsię-
biorstw w wieku okołoemerytalnym, którzy ukończyli co najmniej 50 lat. 

W 2012 roku zakończony został projekt badawczy Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla 50+”31, którego głównym celem 
była promocja aktywności zawodowej oraz promocja działań na rzecz wydłużenia ak-
tywności zawodowej osób powyżej 50. roku życia.

8. Kobiety na rynku pracy

Liczne badania wykazują istotne różnice w postrzeganiu na rynku pracy kobiet 
i mężczyzn. Jednym z ważniejszych wskaźników jest współczynnik aktywności zawo-
dowej, od lat niższy dla kobiet, a także wyższy niż w grupie mężczyzn współczynnik 
bezrobocia i niższy wskaźnik zatrudnienia. Badania wykazują także na brak równości 
w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, niską obecność kobiet na wyższych stanowi-
skach i w zarządach firm. 

Trudniejsza sytuacja kobiet na rynku pracy wynika z szeregu barier, z którymi 
wciąż muszą się mierzyć w Polsce. Jednym z głównych wyzwań jest sprostanie po-
dwójnej roli kobiety w społeczeństwie, zarówno jako pracownika jak i matki. Założenie 
rodziny wiąże się dla wielu kobiet z przerwą w pracy, podczas gdy żonaci mężczyźni 
są aktywną grupą zawodową. Młode kobiety częściej od swych partnerów popadają 
w bezrobocie, bądź przestają poszukiwać pracy. 

W ostatnich latach sytuacja kobiet ulega stopniowej zmianie, co wiąże się z prze-
mianami współczesnego rynku pracy. Zmienia się nastawienie do pracy, która staje się 
centralnym elementem życia współczesnego człowieka, w istotny sposób wpływając na 
jego status i pozycję w strukturze społecznej. 

Wykorzystywanie zasobów pracy kobiet w Polsce
Jako zasoby pracy rozumiane są zarówno osoby pracujące, jak i te, które nie są 

zatrudnione, ale chcą i są w stanie pracować. W celu szczegółowego określenia po-
ziomu wykorzystania dostępnych zasobów pracy, stosuje się wskaźnik zatrudnienia, 

30 Pełna informacja o projekcie zamieszczona jest na portalu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pod adre-
sem: http://pokl.parp.gov.pl/index/more/38350

31 Projekt realizowany był przez Uniwersytet Łódzki. W ramach projektu zostały opracowanie analizy rozwiązań obec-
nie realizowanych i dotychczas zrealizowanych programów skierowanych do osób 50+ w Polsce w latach 2004-2009, 
2010-2012; analizy rozwiązań promujących aktywne starzenie się w wybranych krajach UE i określenie szans ich 
implementacji na polskim rynku pracy. Przeprowadzono ogólnopolskie badanie–diagnozę obecnej sytuacji kobiet 
i mężczyzn 50 + na rynku pracy w Polsce. Szczegółowe informacje o projekcie na portal http://50plus.gov.pl
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który określa udział pracujących (w tym przypadku kobiet) w grupie wszystkich osób 
pracujących. 

Opierając się na danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego32 
w 2013 roku, w Polsce pracowało 69,7 % kobiet w wieku produkcyjnym. Dla porów-
nania udział mężczyzn w tej grupie oscylował wokół 77,6% .Wciąż jednak ogromna 
liczba kobiet w Polsce zasila grupę biernych zawodowo, czyli osób niezatrudnionych, 
które pracy nie poszukują. Jak podaje GUS, w 2013 roku na 1000 aktywnych zawodo-
wo kobiet przypadało 1060 kobiet biernych zawodowo. Kobiety stanowią ponad 61% 
spośród ogółu biernych zawodowo w Polsce. Prawie połowa z nich to osoby w wieku 
produkcyjnym. Jako przyczynę dezaktywizacji zawodowej wskazują częściej niż męż-
czyźni pełnienie opieki nad osobami małoletnimi (dziećmi, wnukami) oraz osobami 
starszymi. Znaczna grupa kobiet nie pracuje z uwagi na kontynuację nauki. Zjawisko to 
występuje tu o wiele częściej niż u mężczyzn. Na znaczące różnice w poziomie zatrud-
nienia kobiet i mężczyzn na przestrzeni lat 2010-2013 wskazują wskaźniki aktywności 
zawodowej (tabela 1). 
Tabela 19. Współczynnik aktywności zawodowej ludności według płci w latach 2010–
201333

Lata
Ogółem W wieku produkcyjnym

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
2010 47,5 63,9 66,8 76,2
2011 48,0 64,2 67,9 76,6
2012 48,3 64,4 68,8 77,2
2013 88,5 64,4 69,7 77,6

Źródło: Opracowanie własne.

Wpływ na pojawiające się różnice mają; odmienne wzorce aktywności w różnych 
grupach wiekowych kobiet oraz poziom wykształcenia. Kobiety młode (25–34 lata) 
oraz starsze (50–59 lat) są najmniej aktywne zawodowo. Z kolei opuszczanie rynku 
pracy przez kobiety w wieku okołoemerytalnym zbiega się z momentem, gdy zostają 
babciami. Przejmują wówczas funkcje opiekuńcze (nad wnukami) od młodych kobiet 
w rodzinie lub zmuszone są objąć opieką starszych członków rodziny. Zmiany systemu 
emerytalnego w 2012 roku, przedłużona granica wieku emerytalnego – 67. rok życia, 
przy jednoczesnym nałożeniu ograniczeń w przechodzeniu na wcześniejszą emeryturę 
wymuszą zmiany w aktywności zawodowej także tej grupy wiekowej kobiet.

Największą aktywność zawodową wykazują kobiety w grupie wiekowej 40-44 
lat (w 2013 r. na 1000 kobiet, 841 pracowało, bądź poszukiwało pracy), zaś najwięk-
szym poziomem aktywizacji zawodowej charakteryzują się kobiety z wykształceniem 
wyższym. Poziom aktywności zawodowej dla tej populacji kobiet jest zbliżony do ana-
logicznego wskaźnika dla mężczyzn (różnica wynosi niespełna 5 pkt. proc.), podczas 

32 GUS. Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Warszawa 2014. Za-
prezentowane dane zostały zaczerpnięte z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).

33  Ibidem.
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gdy dla pozostałych poziomów wykształcenia (różnice pomiędzy zatrudnieniem kobiet 
w stosunku do mężczyzn wynoszą od ponad 15 pkt. proc. do prawie 23 pkt. proc.)34.

Odsetek kobiet pracujących na własny rachunek i kobiet – pracodawców, jest 
znacznie niższy niż pracujących najemnie. Kobiety najczęściej wykonują prace w za-
wodach należących do grup: Pracownicy biurowi, Pracownicy usług osobistych i sprze-
dawcy oraz Specjaliści. W 2013 roku w każdej z nich kobiety stanowiły około 64% 
ogółu pracujących. W grupach zawodów: Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy oraz 
Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń pracowało najmniej kobiet (mniej niż 14%). 
Jednocześnie do najbardziej sfeminizowanych sekcji gospodarki narodowej należą: 
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz  Edukacja, w których kobiety stanowiły oko-
ło 8 na 10 pracujących35. 

Na wyższym poziomie, niż u kobiet i pozostałych grup utrzymuje się stopa bez-
robocia wśród osób niepełnosprawnych, w ostatnich 4 latach wzrosła o 3,5 pkt. proc. 
W 2013 roku stopa bezrobocia niepełnosprawnych kobiet była o blisko 1 pkt. proc. 
wyższa niż niepełnosprawnych mężczyzn36.

Mimo wyższego wykształcenia kobiet, we wszystkich grupach wiekowych, stopa 
bezrobocia wśród kobiet jest wyższa niż wśród mężczyzn. Jak wynika z badań staty-
stycznych, kobietom powracającym na rynek pracy po dłuższej przerwie oraz poszuku-
jącym pierwszej pracy znacznie trudniej jest znaleźć pracę niż mężczyznom.

Również przeciętne wynagrodzenie kobiet jest niższe o około 17% w stosunku do 
mężczyzn zatrudnionych w tej samej grupie zawodowej. Największe zróżnicowanie 
wynagrodzeń obserwowane jest w Działalności finansowej i ubezpieczeniowej, prze-
ciętne miesięczne wynagrodzenie kobiety stanowi tam niespełna 63% przeciętnego wy-
nagrodzenia mężczyzny. Najniższe zróżnicowanie wynagrodzeń miało miejsce w gru-
pie zawodowej Pracownicy biurowi, gdzie przeciętne wynagrodzenie kobiet wynosiło 
98,1% przeciętnego wynagrodzenia mężczyzn37. Niższe wynagrodzenie kobiet w sto-
sunku do mężczyzn odnotowywane jest w większości sektorów gospodarki narodowej. 

9. Rodzice z małymi dziećmi na rynku pracy

Obecny rynek pracy preferuje dyspozycyjnych i mobilnych pracowników, zatem 
łączenie aktywności zawodowej i rodzinnej w warunkach konkurencyjnego rynku pra-
cy, wymaga rozwiązań sprzyjających godzeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych 
przez obojga rodziców. Optymalnym modelem rodziny, wydaje się być model, gdzie 
zarówno mężczyźni jak i kobiety są odpowiedzialni za dostarczanie środków do rodzin-
nego budżetu oraz pełnienie obowiązków domowych. Wiąże się to z wprowadzeniem 
odpowiednich regulacji uznających matkę i ojca jako uprawnionych do tych rozwiązań, 
które zmierzają do godzenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (urlopy, za-
siłki, elastyczne formy pracy, itp.). Takie zmiany prawne są stopniowo wprowadzane. 

34 Ibidem.
35 Ibidem.
36 Ibidem.
37 Ibidem.
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Od 1 stycznia 2010 r. został wprowadzony urlop ojcowski38 zwany potocznie „ta-
cierzyńskim”, a we wrześniu 2013 roku został wprowadzony roczny urlop rodziciel-
ski39, z którego skorzystać mogą zarówno matka jak i ojciec dziecka.

Znowelizowana w 2014 roku ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy wprowadziła nowe rozwiązania, służące rodzicom, powracającym na rynek pracy 
po przerwie, związanej z wychowaniem dziecka oraz osobom sprawujących opiekę nad 
osobą zależną. Są to między innym, grant na telepracę i świadczenie aktywizacyjne. 

Grant na telepracę jest świadczeniem, które może być przyznane przez starostę za 
pośrednictwem urzędu pracy. Na podstawie zawartej umowy, pracodawcy lub przed-
siębiorcy mogą zostać przyznane środki na utworzenie stanowiska pracy w formie tele-
pracy. Zasady przysługiwania grantu na telepracę zostały określone w rozdziale „Nowe 
instrumenty adresowane do grupy osób do 30 roku życia”.

Coraz częściej pracodawcy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom młodych rodzi-
ców, m.in. proponując pracę w niepełnym etacie, dopasowanie grafiku do ich potrzeb 
czy możliwość wykonywania części obowiązków w domu, np. prace biurowe lub w for-
mie telepracy, do wykonywania której wystarczy komputer, dostęp do Internetu i tele-
fonu.

Nie każda firma ma możliwości i warunki aby zapewnić powracającym na rynek 
pracy rodzicom żłobek lub przedszkole. Ale możliwość elastycznych godzin pracy lub 
pracy z domu, dostępu do narzędzi, które taką możliwość zapewniają, obecnie może 
zapewnić już większość pracodawców.

10. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy

Osoby niepełnosprawne są jedną z grup bezrobotnych będących w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy. Możliwości podjęcia zatrudnienia przez osoby z tej grupy są 
ograniczone. Jednak aktywność zawodowa jest jednym z najlepszych sposobów na wyj-
ście z izolacji, będąc jednocześnie formą rehabilitacji/terapii. Wraz ze wzrostem świa-
domości społecznej i wdrażaniem programów na rzecz niepełnosprawnych ich sytuacja 
na rynku pracy powoli się zmienia. Coraz więcej firm jest otwartych na zatrudnienie 
osób z niepełnosprawnością, nadal jednak większość niepełnosprawnych Polaków po-
zostaje poza rynkiem pracy40. 

Polski model pracy dla osób niepełnosprawnych przewiduje cztery, realizowane 
kolejno, etapy pożądanej drogi rehabilitowania i zatrudniania osób niepełnosprawnych:

•• w warsztatach terapii zajęciowej,
•• zakładach aktywności zawodowej,
•• w zakładach pracy chronionej,
•• na otwartym rynku pracy.

38 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy z 25 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 249, poz. 1655).
39 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z 28 maja 2013 r. (Dz. U. poz. 675). Ustawa 

wprowadza nowy rodzaj urlopu - urlop rodzicielski.
40 Porównaj: M. Grewiński, K.Geletta, Usługi społeczne na rzecz osób niepełnosprawnych – doświadczenia międzyna-

rodowe, WSP TWP Warszawa 2015. 
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Według danych statycznych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych, na koniec grudnia 2013 roku w Systemie Obsługi Dofinansowań i Re-
fundacji (prowadzonym przez PFRON), zarejestrowanych było łącznie 251,2 tys. osób 
niepełnosprawnych, z czego na otwartym rynku pracy znalazło zatrudnienie 84,4 tys. 
osób., a w zakładach pracy chronionej 166,8 tys. osób. Natomiast udział osób niepełno-
sprawnych wśród ogółu osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na ko-
niec grudnia 2013 r. wynosił 6,2%, przy czym wśród zarejestrowanych jako bezrobotni 
wynosił 5,4%, zaś wśród zarejestrowanych jako poszukujący pracy 46,7%. W  ciągu 
2013 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 59,3 tys. ofert pracy dla osób niepeł-
nosprawnych. Wśród tej liczby 14,8% ofert (8,8 tys.) stanowiły oferty pracy subsydio-
wanej.

Znaczna część osób niepełnosprawnych, które znalazły pracę na otwartym rynku 
pracuje na stanowiskach – przystosowanych do ich potrzeb – chronionych. Pracodawcy 
zatrudniający osoby niepełnosprawne, uzyskują wsparcie z Funduszu Pracy z racji ich 
zatrudnienia.

11. Rola ekonomii społecznej w aktywizacji zawodowej  
bezrobotnych z grup będących w szczególnej sytuacji  

na rynku pracy

Ekonomia społeczna kładzie szczególny nacisk na inicjatywę wychodzącą od oby-
wateli. Jako narzędzie aktywizacji uwzględniona jest w dokumentach programowych 
zarówno Unii Europejskiej, jak i polskiego rządu. O rosnącym znaczeniu ekonomii spo-
łecznej w Polsce świadczy przyjęty Uchwałą Nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierp-
nia 2014 r. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej·. Program zakłada, że do 
2020 r. podmioty ekonomii społecznej (m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie) 
będą kluczowym wsparciem osób w trudnej sytuacji na rynku pracy. Cel ten będzie 
realizowany, poprzez wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej we wspólno-
tach samorządowych oraz powstanie i utrzymanie nowych miejsc pracy w przedsię-
biorstwach społecznych. W ramach programu do końca 2020 roku planowane jest m. 
in. stworzenie 35 tys. nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Ponadto 
przewiduje się wzrost liczby organizacji obywatelskich o 20 tys., wsparcie 1 tys. ini-
cjatyw lokalnych, uruchomienie w 12 województwach mikrograntów dla młodzieży 
i stworzenie 100 przedsiębiorstw społecznych w ramach Akademickich Inkubatorów 
Przedsiębiorczości41.

Działania podmiotów ekonomii społecznej od lat nakierowane są na grupy defa-
woryzowane na rynku pracy. Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, z powodzeniem 
realizują projekty na rzecz rozwiązywania problemów trudnego dostępu do rynku pracy 
osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Dobrym przykładem na działania 
integracji społecznej na rzecz osób będących w szczególnej sytuacji rynku pracy mogą 
być, projekty realizowane przez sektor ekonomii społecznej.

41  Ibidem.
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12. Podsumowanie

W przypadku tak wielowymiarowego zjawiska, jakim jest zjawisko defaworyzacji 
na rynku pracy trudno mówić o uniwersalnym, powszechnie obowiązującym mechani-
zmie (czy też zestawie czynników) powodującym jego powstawanie i utrzymywanie się 
w czasie. Wynika to często z kumulowania się kilku niekorzystnie wpływających czyn-
ników odpowiedzialnych za wykluczenie na rynku pracy (np. długotrwałe bezrobocie 
połączone z niepełnosprawnością i z bezdomnością). Jednocześnie należy rozpatrywać 
wielopłaszczyznowo przyczyny bezrobocia dla każdej z wymienionych grup, bezrobot-
nych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Przykładowo:

•• Gorsza pozycja konkurencyjna kobiet na rynku pracy ma często swoje źródła w: 
braku możliwości godzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi, przerwach 
w karierze zawodowej związanych z macierzyństwem i wychowywaniem dzie-
ci, praktykach dyskryminujących ze strony pracodawców, społecznych i kultu-
rowych wzorcach. 

•• Osoby niepełnosprawne, chociaż obejmowane są rozmaitymi instrumentami 
wsparcia w ramach polityki społecznej i polityki zatrudnienia, ciągle zmagają 
się z licznymi ograniczeniami i barierami, które osłabiają ich możliwości aktyw-
nego uczestniczenia w świecie pracy. Wymienić można tutaj chociażby obawy 
ze strony pracodawców przed niską efektywnością lub problemami w organiza-
cji miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, brak zrozumienia ze strony osób 
pełnosprawnych czy bariery architektoniczne i transportowe. 

•• Kolejną grupą bardzo mocno narażoną na marginalizację na rynku pracy są byli 
więźniowie. Po ukończeniu odbywania kary ich zasób wiedzy, poziom kwali-
fikacji oraz umiejętności związanych z wyuczonym lub wykonywanym wcze-
śniej zawodem jest dużo niższy niż na początku drogi zawodowej bezpośred-
nio po ukończeniu szkoły bądź zdobyciu kwalifikacji zawodowych. Po wyjściu 
z zakładu karnego byli więźniowie bardzo często mają problem z uzyskaniem 
stałego zatrudnienia ze względu na stygmatyzujące oddziaływanie faktu bycia 
karanym, zarówno na poziomie pracodawców, jak i współpracowników.

•• Podobnie, jak osoby po odbyciu kary pozbawienia wolności grupą najbardziej 
narażoną na wykluczenie na rynku pracy są bezdomni.

Działania podmiotów ekonomii społecznej od lat nakierowane są na grupy defa-
woryzowane na rynku pracy. Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, z powodzeniem 
realizują projekty na rzecz rozwiązywania problemów trudnego dostępu do rynku pracy 
osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Dobrym przykładem/praktykami 
na działania integracji społecznej na rzecz osób będących w szczególnej sytuacji rynku 
pracy mogą być projekty realizowane przez sektor ekonomii społecznej, m.in.:

•• Działające od 2003 roku Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla środowiska 
EKON” – zatrudnia ponad tysiąc osób niepełnosprawnych intelektualnie, w tym 
40% osób chorych psychicznie.
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•• „Pensjonat u Pana Cogita” w Krakowie – pensjonat i restauracja- jest modelo-
wym przedsiębiorstwem społecznym zatrudniający osoby chorujące psychicz-
nie.

•• Fundacja Sławek – pomaga osadzonym w więzieniach i wychodzącym na wol-
ność powrócić do życia w społeczeństwie. 

Bibliografia:

Cichocki S., Strzelecki P. Tyrowicz J., Wyszyński R., Narodowy Bank Polski. Kwar-
talny raport o rynku pracy w IV kw. 2013 r Nr 01/14 (marzec 2014 r.). Biuro Przedsię-
biorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków Instytut Ekonomiczny. Warszawa, 2014 r.
M. Grewiński, K. Malinowski, Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy w Unii Euro-
pejskiej, WSP TWP Warszawa 1999.
M. Grewiński, K. Geletta, Usługi społeczne na rzecz osób niepełnosprawnych – do-
świadczenia międzynarodowe, WSP TWP Warszawa 2015.
Juszczak M., Miżejewski C., Ołdak M., Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej. 
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Szczecin 2009. 
Kotowska I. E., Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa, Konferen-
cja naukowa Polska Rodzina - wyzwania, działania, perspektywy. Warszawa. 2014.
Knochenmuß K. (red.), Mentoring dla kobiet. Szeroka droga do kariery. Piktogram Pol-
ska, SONAR, Lublin, 2010. 
Ochinowski T. (red.). Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej – czynniki sukcesu. Fun-
dacja Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym NADZIEJA, War-
szawa 2010. 
Petrecka B., Pietrzyk U., Europejski model ekonomii społecznej – spojrzenie z perspekty-
wy korzyści społecznych. Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej. nr 286 z 2012 r., 
Ekonomia i Nauki Humanistyczne z. 19(4) 2012. 
Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób 
w wieku 50+. 
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
(Dz.U. z 2013 r. poz.674 z óźn. zm.). 
Waligórska M., Kostrzewa Z., Potyra M., Rutkowska L., Prognoza ludności na lata 
2014-2050, GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Warszawa 
2014. 
Wiktorska-Święcka A. (red.), Wyprowadzić na prostą. Innowacyjne metody aktywizacji 
społecznej i zawodowej na przykładzie wdrażania modelu lokalnej sieci wsparcia osób 
bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2008. 
Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, Uchwała 
nr 238 Rady Ministrów (M.P. 2014 r., poz. 118).



ROZDZIAŁ 16

KAROLINA GELETTA, MIROSŁAW GREWIŃSKI
WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. JANUSZA KORCZAKA

Usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych  
na przykładach wybranych państw

1. Wprowadzenie

Problematyka usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych jest niezwykle 
istotna, gdyż z jednej strony w polityce społecznej coraz większe znaczenie będzie mia-
ło podejście usługowe na rzecz różnych grup odbiorców, co związane jest z tworzeniem 
się nowego paradygmatu inwestycyjnej polityki społecznej, opartej na rozwiniętych 
usługach publicznych, z drugiej strony różnorodne rodzaje i stopnie niepełnospraw-
ności powodują, że oferowane w ramach polityki społecznej usługi muszą być coraz 
bardziej zindywidualizowane (spersonalizowane) i kompleksowe (zintegrowane, ofe-
rowane w holistyczny sposób), aby można skutecznie pomagać osobom z różnymi dys-
funkcjami (motorycznymi, sensorycznymi, psychicznymi, intelektualnymi itd.). W ar-
tykule skupiamy się na prezentacji rozwiązań (dobrych praktyk) w zakresie usług rynku 
pracy w różnorodnych systemach polityki społecznej, ukazując państwa gdzie mamy do 
czynienia z ciekawymi rozwiązaniami zarówno w polityce zatrudnienia i aktywizacji  
jak i w ramach kształcenia zawodowego i ustawicznego. Należy podkreślić, że usługi 
rynku pracy i aktywizacji społeczno-zawodowej, dostosowane w odpowiedni sposób do 
potrzeb osób niepełnosprawnych mają ogromne znaczenie dla jakości życia tej grupy 
społecznej, gdyż w wielu przypadkach decydują o ścieżce zawodowej tych osób, czy 
zajmowanych stanowiskach, co przekłada się na prestiż społeczno-zawodowy, a w kon-
sekwencji także na sytuację materialną tych osób i ich kondycję psychofizyczną. Do-
brze przygotowany do wejścia na rynek pracy i dobrze wyedukowany człowiek ma 
szansę odnaleźć się na coraz trudniejszym rynku pracy, ma większą świadomość sytu-
acji społecznej, gospodarczej i politycznej, łatwiej adaptuje się w środowisku, co ma 
dodatkowe znaczenie w kontekście zdobycia i utrzymania zatrudnienia. 

Mamy świadomość tego, że w Polsce wiele osób niepełnosprawnych ma trudności 
w odnalezieniu się na rynku pracy. Z danych statystycznych wynika, że wiele spośród 
tych osób nie kończy szkoły, nie przystępuje lub nie zdaje matury. Od dawna występuje 
zjawisko deficytu szkół włączających, integracyjnych, czy też braku dostatecznej liczby 
nauczycieli przygotowanych do kształcenia różnych grup niepełnosprawnych w kierun-
ku ich aktywizacji w kontekście rynku pracy. 
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Z uwagi na powyższe, wydała nam się konieczna prezentacja tego – jak w kwestii 
różnych usług rynku pracy i rozwiązań instytucjonalnych na rzecz osób niepełnospraw-
nych radzą sobie inne państwa, jakie mają rozwiązania? Czy niektóre z nich można by-
łoby implementować do Polski jako dobre praktyki? A może nie wszystkie praktyki są 
dobre, może są też takie, których nie warto upowszechniać? Mamy nadzieję, że ten arty-
kuł, bazujący na znacznie bogatszym raporcie przygotowywanym przez nas w ramach 
jednego z dużych projektów badawczych na zlecenie PFRON i realizowanego przez 
Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie1, przyczyni się do poszerzenia naszej wie-
dzy o ciekawych, innowacyjnych rozwiązaniach prozatrudnieniowych, adresowanych 
do osób  niepełnosprawnych. Do prezentacji dobrych praktyk wybraliśmy następujące 
kraje: Francję, Hiszpanię, Norwegię, Wielką Brytanię. W większości tych państw ist-
nieją rozwiązania warte uwagi i upowszechnienia. 

2. Francja – „W stronę szerokiej oferty usług społecznych  
w zakresie rynku pracy”

Francja posiada bardzo dobrze rozwinięte usługi wsparcia dla osób niepełnospraw-
nych na rynku pracy, począwszy od systemu kwotowego zatrudnienia, przedsiębiorczo-
ści społecznej, a także szerokiej sieci punktów wsparcia dla osób niepełnosprawnych, 
takich jak m.in. Cap-Emploi, Sameth, czy też Alther. Osoby uznane za niepełnosprawne 
i korzystające z możliwości systemu kwotowego stanowią 4,6 procent społeczeństwa 
francuskiego tj. 1,8 mln osób niepełnosprawnych2. Wskaźnik aktywności zawodowej 
osób niepełnosprawnych jest relatywnie wysoki i wynosi 44 procent, jednakże wskaź-
nik aktywności zawodowej dla całego społeczeństwa wynosi 71 procent, stąd aż 25 
punktów procentowych różnicy w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w stosunku 
do ogółu społeczeństwa3. Z ponad 1,8 miliona zatrudnionych osób niepełnosprawnych 
zdecydowana większość osób jest zatrudniona w mainstreamowych miejscach pracy, 
jedynie 111 tys. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest zatrudnionych 
w zakładach pracy chronionej tzw. ESAT4. Jedynie 95 tys. osób niepełnosprawnych 
było zatrudnionych w małych firmach, które nie podlegają obowiązkowym kwotom, 
natomiast 33 tys. osób było samozatrudnionych5. Francuska polityka społeczna wobec 
osób niepełnosprawnych w ostatnich latach charakteryzuje się nastawieniem na inklu-
zję społeczną oraz włączaniem pracowników w mainstreamowy rynek pracy. Mimo, 
że zachowano nadal instytucje zakładów pracy chronionej (w przeciwieństwie do np. 
Wielkiej Brytanii), to jednak widoczne jest znaczne przesunięcie w kierunku otwartego 
rynku pracy i konkurencyjności, szczególnie widoczne jest to w przypadku drugiego 
1 Zobacz też: M. Grewiński, K.Geletta, Usługi społeczne na rzecz osób niepełnosprawnych – doświadczenia międzyna-

rodowe, WSP TWP Warszawa 2015. 
2 C. Barral, D. Velche ANED Country Report on Equality of Educational and Training Opportunities for Young Dis-

abled People: Final Report, May 2010, ANED, źródło: http://www.disability-europe.net/content/aned/media/FR-12-
ANED%202010%20Task%205%20request-11%20-%20report_final.pdf, pobrano: 5.08.2012

3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
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rodzaju zakładów pracy chronionej tzw. Atelier protégé (AP – warsztaty chronione), 
które zostały zastąpione przez przedsiębiorstwa społeczne Entreprise adaptée (EA – 
przedsiębiorstwo przystosowane). Podsumowując, Francja nadal stawia w swojej poli-
tyce społecznej na regulacje rynku pracy poprzez system kwotowy oraz subsydiowanie 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych i mimo przesunięcia akcentu w stronę inkluzji 
społecznej, istotną rolę pełnią zakłady pracy chronionej, które są drugim najważniej-
szym źródłem pracy dla osób niepełnosprawnych we Francji. 

Poniżej zaprezentowano systemy regulujące rynek pracy osób niepełnosprawnych 
we Francji:

1. OETH – kwota zarezerwowana dla pracowników niepełnosprawnych (obliga-
tion d’emploi des travailleurs handicapés) – wszyscy pracodawcy utrzymu-
jący stan zatrudnienia powyżej 20 pracowników przez 3 lata są zobowiązani 
do zatrudnienia w ramach siły roboczej, co najmniej 6 procent pracowników 
niepełnosprawnych. Firmy, które nie spełniają tych wymagań są zobowiązane 
do odprowadzania składek na stowarzyszenie zarządzające funduszem integra-
cji zawodowej osób niepełnosprawnych – AGEFIPH (Association de gestion 
du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées). Co roku 
w lutym przedsiębiorstwa muszą złożyć deklaracje dotyczącą zatrudnienia obo-
wiązkowej kwoty osób niepełnosprawnych (déclaration obligatoire d’emploi 
des travailleurs handicapées, DOETH). Kwoty dotyczą wszystkich przedsię-
biorstw na rynku francuskim, zarówno prywatnych, jak i państwowych. Istnieją 
pewne możliwości ograniczenia kwoty, m.in. poprzez podzlecanie zamówień 
dla przedsiębiorstw społecznych ESAT zatrudniających osoby niepełnospraw-
ne.

2. AGEFIPH – w przypadku nie zastosowania się do polityki OETH i nie za-
trudnienia minimum 6 procent pracowników niepełnosprawnych, przedsię-
biorstwo musi odprowadzić roczne składki na Fundusz Integracji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych. Wysokość składek zależy od ilości zatrudnionych 
pracowników, np. firma zatrudniająca pomiędzy 20 a 200 pracowników musi 
odprowadzić 400-krotność płacy minimalnej tzw. SMIC (Salaire minimum in-
terprofessionnel de croissance), czyli 3 760 EUR za każdego niezatrudnionego 
pracownika w ramach kwoty. W przypadku firm zatrudniających powyżej 750 
pracowników, jest to 600-krotność SMIC i kwota 5 640 EUR. Jednakże jeśli 
firma przez trzy lata nie dostosuje się do kwot i nie zatrudni 6-procent osób 
niepełnosprawnych, wtedy niezależnie od wielkości musi płacić podwyższoną 
składkę w wysokości 1 500 SMIC, czyli 14 100 EUR od osoby. AGEFIPH fi-
nansuje w ramach usług publicznych dla osób niepełnosprawnych następujące 
instytucje:

c) CAP-Emploi – jest to sieć 103 punktów oferujących osobom niepełnospraw-
nym usługi publiczne w zakresie zatrudnienia, począwszy od wyszukiwania 
ofert i kontaktów z pracodawcami, po przygotowanie dokumentów aplikacyj-
nych i porad dotyczących rozmów kwalifikacyjnych. CAP-Emploi współpracu-
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je również z pracodawcami starając się działać jako pośrednik, dostosowujący 
popyt na pracowników niepełnosprawnych wraz z wymaganiami pracodaw-
ców. W roku 2011 dzięki CAP-Emploi umowy podpisało 67 134 pracowników 
niepełnosprawnych, z czego 39 procent to kontrakty powyżej 1 roku6.

d) SAMETH – jest siecią 99 punktów kontaktowych i oferuje usługi publiczne 
w zakresie doradztwa, rozwiązań i analiz ekonomicznych dla przedsiębiorstw 
oraz pracowników niepełnosprawnych, mając na celu utrzymanie zatrudnienia 
pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych na kontrakty powyżej 6 mie-
sięcy. Dzięki wsparciu i mediacji SAMETH udało się w roku 2011 utrzymać 
pracę 17 532 pracownikom niepełnosprawnym7.

e) ALTHER – jest usługą polegającą na diagnostyce oraz doradztwie dla firm, 
które chcą dostosować swoją politykę zatrudnienia do kwot dotyczących osób 
niepełnosprawnych;

Kolejną istotną formą subsydiowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych we 
Francji są zakłady pracy chronionej. Poniżej pokrótce je scharakteryzowano:

1. Przedsiębiorstwa Społeczne/Zakłady Pracy Chronionej – francuskie prawo 
umożliwia utworzenie dwóch rodzajów przedsiębiorstw społecznych w cha-
rakterze zakładów pracy chronionej nakierowanych na zatrudnienie osób nie-
pełnosprawnych. Ten rodzaj wsparcia dla niepełnosprawnych jest charakte-
rystyczny dla Francji i w znaczący sposób zwiększa zatrudnienie wśród osób 
niepełnosprawnych. Od roku 2005 mamy do czynienia z dwoma rodzajami 
przedsiębiorstw społecznych:

a) Entreprise adaptée (EA) – jest to rodzaj przedsiębiorstwa społecznego utwo-
rzony we Francji w roku 2005, który zastąpił poprzednio istniejącą strukturę 
tzw. Atelier Protégé, (AP – zakład chroniony). Główną zmianą było przesu-
nięcie nacisku na inkluzję i integrację osób niepełnosprawnych w ramach nor-
malnego rynku pracy, stąd nacisk na wprowadzenie słowa „przedsiębiorstwo” 
(entreprise), który zastąpiło określenie zakład pracy chronionej. Oprócz nazew-
nictwa zmienił się statut takich instytucji, które od tej pory są normalnymi akto-
rami rynku pracy, tak jak inne przedsiębiorstwa i obowiązuje ich Kodeks Pracy. 
Ich poprzednik AP nie był częścią regularnego rynku pracy, lecz był instytu-
cją rehabilitacyjno-medyczną podlegającą pod Ministerstwo Zdrowia i na jego 
utworzenie trzeba było otrzymać zgodę. W przypadku EA jedynym warunkiem 
do utworzenia przedsiębiorstwa jest zatrudnienie co najmniej 80 procent osób 
niepełnosprawnych, poza tym nie potrzeba żadnych dodatkowych zezwoleń. 
Właściciel przedsiębiorstwa podpisuje 3-letni kontrakt z państwem tzw. COT 
(contrat d’objectifs triennal), w ramach którego zobowiązuje się realizować 
wyznaczone cele ekonomiczne oraz społeczne. Po podpisaniu COT państwo 
subsydiuje część kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę na utworzenie no-
wych miejsc pracy. Specyficznym rodzajem EA jest CDTC (Centre de distri-

6 AGEFIPH official website, źródło: http://www.agefiph.fr/L-Agefiph/Que-faisons-nous/Cap-Emploi, pobrano: 10.08.2014 
7 AGEFIPH official website, źródło: http://www.agefiph.fr/L-Agefiph/Que-faisons-nous/Sameth , pobrano: 10.08.2014
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bution de travail à domicile –centra pracy domowej); w tym przypadku osoby 
niepełnosprawne pracują intelektualnie bądź manualnie w domu, pozostałe wa-
runki zatrudnienia pozostają bez zmian. Istotną kwestią dotyczącą EA jest to, 
że żaden zatrudniony pracownik niepełnosprawny nie może otrzymywać pensji 
niższej niż płaca minimalna SMIC. Pracownik ten posiada również dokładnie 
takie same prawa jak pracownicy pełnosprawni na rynku pracy. W roku 2008 
istniało 643 EA, które zatrudniały prawie 30 tys. pracowników niepełnospraw-
nych8.

b) Établissement et service d›aide par le travail (ESAT) – jest to zakład pracy 
chronionej dla osób niepełnosprawnych, których zdolności produkcyjne są niż-
sze niż 1/3 osoby pełnosprawnej lub dla osób, które mimo posiadania zdolno-
ści produkcyjnej wyższych niż 1/3 osoby pełnosprawnej wymagają specjalnej 
opieki psychologicznej, medycznej lub edukacyjnej. ESAT nie podlegają pod 
Prawo Pracy, lecz pod Prawo Społeczno-Rodzinne (Le Code de l’action socia-
le et des familles). Zamiast umowy o pracę, osoba niepełnosprawna oraz jej 
prawny przedstawiciel podpisuje z przedstawicielem ESAT umowę dotyczącą 
wsparcia i pomocy w zakładzie chronionym (Le contrat de soutien et d’aide 
par travail), która zawiera obowiązki zawodowe, działania w zakresie wsparcia 
socjomedycznego, usługi szkolenia i przystosowania do zawodu pracownika 
oraz inne rodzaje indywidualnego wsparcia pracownika. W roku 2008 istniało 
we Francji 1 438 ESAT, które zatrudniało blisko 115 tys. pracowników niepeł-
nosprawnych9.

2. AAH (L’allocation aux adultes handicapés) – Innym rodzajem usług wspar-
cia osób niepełnosprawnych na rynku pracy we Francji są zasiłki skierowane 
do bezrobotnych osób niepełnosprawnych oraz zgodnie z polityką aktywizacji, 
także do osób niepełnosprawnych tzw. „ubogich pracujących”, czyli otrzymu-
jących najniższe wynagrodzenie. Jest to świadczenie obsługiwane przez Kasy 
Świadczeń Rodzinnych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
skierowane do osób niepełnosprawnych lub osób chorujących na choroby prze-
wlekłe, które utraciły zdolność do pracy (częściowo lub całkowicie) w związku 
ze swoją chorobą/niepełnosprawnością, a którzy są w wieku między 20 a 60 
lat. Świadczenie to zostało zreformowane w roku 2005 poprzez wprowadzenie 
m.in.:10

•• praw do rekompensaty – pokrywając koszty wsparcia osoby niepełno-
sprawnej, wsparcia technicznego lub też zwierząt, wspomagających osoby 
niepełnosprawne; koszty dostosowywania miejsca zamieszkania lub samo-
chodu. Wszystkie te zmiany powinny zostać zapisane w Indywidualnym 
Projekcie Rozwoju Życiowego (le projet de vie);

8 D. Velche, I. Ville, J. F. Ravaud, Report on the employment of disabled people in European countries: France, ANED 
2010, p. 10.

9  Ibidem. 
10 M. Nicolas, M. J. Robert, Les bénéficiaires de l’allocationaux adultes handicaps, Les Travaus de l’Observatoire; 

http://travail-emploi.gouv.fr , pobrano: 25.07.2014, s. 158.
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•• w przypadku beneficjentów, którzy częściowo utracili zdolność do pracy 
i nadal podejmują zatrudnienie, mogą stale kumulować dochody z AAH 
oraz pensję, aż do 115 procent pensji minimalnej SMIC.

3. Hiszpania – „Reforma w kierunku inkluzji społecznej osób  
niepełnosprawnych na mainstreamowym rynku pracy”

Hiszpania jest krajem z bardzo wysokim wskaźnikiem dezaktywacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych wynoszącym blisko 67 procent11. Wśród pracujących niepeł-
nosprawnych 82% osób pracowało w środowisku mainstremowym, natomiast 18% osób 
w zakładach pracy chronionej poprzez Centra Pracy Specjalnej czy też Enklaw Pracow-
niczych12. Hiszpania rozpoczęła nową erę polityki wobec osób niepełnosprawnych wraz 
z wprowadzeniem w roku 1982 ustawy o integracji społecznej osób niepełnosprawnych 
(LISMI – La Ley de integración de los minusválidos), który wprowadzał nową definicję 
niepełnosprawności ściśle powiązaną z wykluczeniem społecznym:

W świetle tej ustawy za osobę niepełnosprawną uznaję się …każdą osobę, której 
możliwości integracji w zakresie edukacji, rynku pracy, czy interakcji społecznych zo-
stały obniżone z przyczyn stałego upośledzenia, wrodzonego lub nie, w zakresie zdolno-
ści fizycznych, psychicznych czy sensorycznych13.

W ramach LISMI utworzono nowe usługi i instrumenty rynku pracy dla osób nie-
pełnosprawnych, takie jak: Centra Pracy Specjalnej, Wsparcie Zatrudnienia oraz Enkla-
wy Pracownicze. Bardzo ważnym elementem polityki wobec osób niepełnosprawnych 
w Hiszpanii są kwoty pracownicze oraz subsydiowanie zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych. W przeciwieństwie do Francji kwoty pracownicze nie są przestrzegane 
przez znaczną część przedsiębiorstw, ze względu na relatywnie niskie opłaty karne, 
a także trudną sytuację na rynku pracy. Dostępność nowych usług publicznych, a tak-
że możliwości wsparcia przez państwo osób niepełnosprawnych w ostatnich latach są 
znacznie ograniczone przez kryzys ekonomiczny, który najmocniej uderzył w hiszpań-
ski rynek pracy. Hiszpania ma najwyższy poziom bezrobocia w Europie wynoszący 
blisko 25 procent, a w takiej sytuacji grupy marginalizowane takie jak m.in.: niepełno-
sprawni, mają jeszcze większe trudności z wejściem na rynek pracy.

Poniżej przedstawiono charakterystykę dostępnych usług społecznych w zakresie 
rynku pracy osób niepełnosprawnych w Hiszpanii:

1. Centros Especiales de Empleo (Centra Pracy Specjalnej) – są to zakłady pracy 
chronionej nastawione na integrację osób niepełnosprawnych poprzez aktywne 
uczestnictwo w rynku pracy. Centra mogą być utworzone przez podmioty pu-
bliczne, prywatne oraz w partnerstwie publiczno-prywatnym. W celu utworze-
nia Centrum Pracy Specjalnej nie mniej niż 70 procent pracowników musi po-
siadać zdolności wytwórcze poniżej 33 procent pełnosprawnego pracownika. 

11 M. A. Verdugo, C. Jenaro, M. I Campo, Report on the employment of disabled people in European countries, ANED 2010, p. 7. 
12  Ibidem.
13  A. Albo, F. Moreno, Discapacidady Mercado de Trabajo, Gente Interactiva S.L, ISBN: 84-609-0079-7 , s. 8.



238 Karolina Geletta, Mirosław Grewiński

Po utworzeniu Centrum Pracy Specjalnej otrzymuje ono wsparcie na projekty 
tworzące nowe miejsca pracy oraz na utrzymywanie istniejących miejsc pracy 
dla osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie może pochodzić z Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej lub od władz regionalnych, centra również otrzy-
mują zwolnienie z części opłat podatkowych. W roku 2008 roku rząd Hiszpanii 
przeznaczył 237 milionów EUR na Centra Pracy Socjalnej, w roku 2009 i 2010 
odpowiednio 274 miliony i 376 milionów EUR14. Wraz z kryzysem gospodar-
czym rząd musi przeznaczać coraz większe sumy na utrzymanie istniejących 
miejsc pracy i tak np. w roku 2010 z tej sumy na projekty generujące nowe 
miejsca pracy zostało przeznaczone jedynie 28 mln EUR, natomiast ponad 300 
mln EUR na utrzymanie istniejących miejsc pracy15.

2. Enclaves Laborales (Enklawy Pracownicze) – jest to forma umowy zawartej 
między Centrum Pracy Specjalnej, a zwykłym przedsiębiorstwem działającym 
na konkurencyjnym rynku ekonomicznym. W ramach umowy Centrum Pracy 
Specjalnej wysyła grupę swoich pracowników do przedsiębiorstwa, z którym 
podpisuje umowę, na czas określony w celu realizacji i podwykonawstwa zadań 
na rzecz tej firmy. Jednym z głównych celów tworzenia Enklaw Pracowniczych 
jest integracja Centrów Pracy Socjalnej z głównym rynkiem gospodarczym, 
a także umożliwienie inkluzji społecznej poprzez wprowadzenie pracowników 
niepełnosprawnych do pracy w regularnych przedsiębiorstwach. Dzięki Enkla-
wom Pracowniczym zatrudnieni niepełnosprawni zdobywają doświadczenie 
w regularnych przedsiębiorstwach, a Centra Pracy Specjalnej stają się bardziej 
konkurencyjne na rynku pracy. Natomiast korzyści firm przyjmujących są dwo-
jakie: od zdobycia większej wiedzy i wrażliwości na potrzeby pracowników 
niepełnosprawnych, po zwolnienie z konieczności zapewnienia kwot dotyczą-
cych osób niepełnosprawnych w firmach. W roku 2010 rząd Hiszpanii przezna-
czył ponad 20 milionów EUR na Enklawy Pracownicze16. Enklawa Pracowni-
cza może zostać utworzona co najmniej na 3 miesiące a maksymalnie na 3 lata, 
nie może zatrudniać mniej niż 3 osoby w przypadku przedsiębiorstw zatrud-
niających poniżej 50 osób, ani mniej niż 5 osób w przypadku przedsiębiorstw 
zatrudniających powyżej 50 osób17.

3. Empleo con apoyo – ECA, (wsparcie zatrudnienia pracowników niepełno-
sprawnych w zwykłym środowisku pracy w firmach wraz z dodatkowym 
wsparciem). Idea pracy wspieranej powstała w Stanach Zjednoczonych w la-
tach 80. XX wieku. W przypadku ECA pracownicy niepełnosprawni zostają 
zatrudnieni na takich samych warunkach jak osoby pełnosprawne w pełnej 
inkluzji na rynku pracy, w przeciwieństwie do pracy chronionej (segregacji) 
takiej jak w przypadku Centrów Pracy Specjalnej. Wsparcie zatrudnienia po-
lega na przygotowaniu indywidualnego planu wsparcia osoby niepełnospraw-

14 http://www.empleo.gob.es , pobrano: 10.08.2012
15  Ibidem.
16  Ibidem.
17  A. Albo, F. Moreno, Discapacidad y Mercado de Trabajo, Gente Interactiva S.L, op. cit. s. 116.
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nej, który bazuje na zasadzie upodmiotowienia (ang. empowerment) i polega 
na jak najlepszym dostosowaniu się do pracy w środowisku pracowniczym. 
Dofinansowanie przeznaczone przez rząd Hiszpanii na wsparcie pracy (empleo 
con apoyo) to odpowiednio w roku 2009 – 2 miliony EUR i w roku 2010 – 
1,5 miliona EUR, dlatego można zauważyć tendencję spadkową spowodowa-
ną wzrastającym bezrobociem i kryzysem ekonomicznym zapoczątkowanym 
przez rynek hipoteczny18.

4. Kwoty pracownicze – według ustawy LISMI wszystkie przedsiębiorstwa za-
równo publiczne jak i prywatne w Hiszpanii, które zatrudniają powyżej 50 
pracowników, są zobowiązane do zatrudnienia co najmniej 2 procent pracow-
ników niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zwolnienia firmy z tego obo-
wiązku, w przypadku zlecania usług o odpowiedniej wartości do Centrów 
Pracy Specjalnej lub poprzez utworzenie Enklaw Pracowniczych na terenie 
swojego przedsiębiorstwa lub poprzez dotacje finansowe na rzecz organizacji 
oraz programów integracji społecznej osób niepełnosprawnych na hiszpańskim 
rynku pracy. 

4. Norwegia „Szeroki program w zakresie racjonalnych usprawnień”

Według statystyk ANED poziom aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych 
na rynku pracy wynosi 45 procent i jest o blisko 30 procent niższy od ogółu społe-
czeństwa (poziom aktywności wynosi 75 procent). Najniższe różnice w partycypacji są 
w przypadku osób młodych 19-25 lat oraz w przypadku osób starszych. Jak wskazuje 
ANED stopa bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych nie różni się od stopy bezrobo-
cia wśród osób pełnosprawnych, co oznacza, że niepracujące osoby niepełnosprawne są 
uważane jako pozostające poza rynkiem pracy, z czego 31 procent osób niepełnospraw-
nych niepracujących wyrażało w roku 2008 chęć podjęcia zatrudnienia jeśli pojawi się 
taka możliwość. 

W Norwegii stosowane jest zasada tzw. racjonalnych usprawnień dla osób niepeł-
nosprawnych, które oznaczają takie dostosowanie miejsca pracy przez pracodawcę (lub 
państwo), które umożliwi osobie niepełnosprawnej pracę na danym stanowisku pracy, 
a jednocześnie koszt takiej adaptacji/przystosowania będzie ekonomicznie i społecznie 
uzasadniony. Jak wskazuje raport ANED państwo norweskie dobrze realizuje tą zasadę, 
dostarczając bezpłatny dla beneficjenta pakiet usług społecznych w zakresie rynku pra-
cy finansowanych przez państwo (system opieki społecznej), który umożliwia adaptację 
i dostosowanie się do miejsca pracy. W skład takiego pakietu wchodzą m.in. transport 
do i z miejsca pracy, bodźce finansowe dla pracodawców za dostosowanie miejsca pra-
cy, wsparcie techniczne dla osoby niepełnosprawnej oraz osobiści asystenci. System 
ten jest bardzo dobrze zorganizowany, jednakże eksperci wskazują na jego niedosta-
teczne wykorzystanie, związane prawdopodobnie z niedostateczną informacją na temat 
benefitów związanych z systemem. Obecnie przeprowadzane są projekty pilotażowe 

18  http://www.empleo.gob.es , pobrano: 15.08.2012
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mające na celu zdiagnozowanie dlaczego system jest niewykorzystywany na zakłada-
nym poziomie, a także jak zwiększyć jego rozpowszechnienie. Na poziomie lokalnym 
przeprowadzanych jest również wiele projektów eksperymentalnych związanych m.in. 
z job coachingiem oraz mentoringiem, mających na celu zwiększenie partycypacji za-
wodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy. 

Programy rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych możemy podzielić 
na dwa rodzaje:

1. Programy oceny (ang. assessment programmes) – dzięki maksymalnie 3-mie-
sięcznemu programowi ewaluacji zdolności pracowniczych, osoby niepeł-
nosprawne mogą uzyskać informację zwrotną dotyczącą własnych zdolności 
do pracy, a także coaching dotyczący wyboru przyszłego miejsca pracy. Jako 
centra ewaluacji wyznaczane są najczęściej zakłady pracy chronionej lub inne 
instytucje, które wygrały przetargi na dostarczenie tej usługi, według raportu 
NDA w roku 2007 blisko 2 000 osób korzystało z tej formy wsparcia.

2. Programy edukacyjne i szkoleniowe – w przypadku tej opcji osoby niepełno-
sprawne otrzymują przeszkolenie w miejscu pracy, najczęściej w zakładach 
otwartego rynku pracy, dzięki którym nabierają umiejętności praktycznych, 
a także integracji społecznej. W trakcie trwania szkolenia państwo zwraca 
koszty takie jak wyżywienie, zakwaterowanie oraz transport. Programy szkole-
niowe są również dostarczane przez uniwersytety oraz uczelnie wyższe, a także 
inne instytucje edukacyjne.

3. Innym programem dostępnym dla osób niepełnosprawnych na rynku norweskim 
jest program „Work Experience”, gdzie osoby niepełnosprawne mogą zdoby-
wać doświadczenie zawodowe w zakładzie pracy chronionej lub na otwartym 
rynku pracy. W przypadku otwartego rynku pracy okres praktyk, może wynosić 
maksymalnie 3 lata, natomiast w przypadku zakładów pracy chronionej to 10 
miesięcy z możliwością przedłużenia o 10 kolejnych miesięcy. Według raportu 
NDA w roku 2010 ponad 12 000 osób brało udział w programie praktyk „Work 
experience”.

4. Dostępne są również programy subsydiów dla pracodawców, gdzie pracodawca 
otrzymuje refundacje części kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na 
otwartym rynku pracy na okres od 1 roku do 3 lat. Cechą charakterystyczną sys-
temu norweskiego jest to, że istnieje możliwość łączenia różnych programów 
oraz benefitów, co również jest często wykorzystywane przez beneficjentów, 
tym samym  potęgując efekt synergii dla osób niepełnosprawnych.

Usługi społeczne  dotyczące zatrudnienia w modelu norweskim opierają się na 
szerokiej gamie wsparcia dla pracodawców w szczególności w zakresie wykorzystania 
zasady tzw. racjonalnych usprawnień, niestety system ten jest niedostatecznie wyko-
rzystywany ze względu na niewystarczającą promocję. Istnieje szereg usług szkolenio-
wych związanych z rynkiem pracy oraz usług ewaluacyjnych z nastawieniem na za-
trudnienie na otwartym rynku pracy, jednakże przy wykorzystaniu większej roli sektora 
pracy chronionej. Nie istnieje system kwotowy w stosunku do pracodawców, a państwo 
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skupia się na zachętach i promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Mimo dużego 
nacisku państwa na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, wiele osób niepełnospraw-
nych jest wyłączonych z rynku pracy, mimo chęci podjęcia przez nich pracy. 

5. Wielka Brytania – „Odejście od pomocy społecznej  
w stronę zatrudnienia” 

Wielka Brytania w roku 2008, poprzez publikację przez rząd Zielonej Księgi (Gre-
en Paper „No one written off: reforming welfare to reward responsibility”) oraz Białej 
Księgi (White Paper „Raising Expectations and increasing support: reforming welfare 
for the future”), określiła cele reform swojego systemu usług publicznych dla osób nie-
pełnosprawnych19. Główną zasadą nowej polityki społecznej jest – transfer osób nie-
pełnosprawnych z pomocy społecznej do zatrudnienia. Jak wskazuje Zielona Księga: 
…Najbardziej upośledzone osoby niepełnosprawne oraz osoby, które będą wymagały 
całodziennej opieki nie będą musiały szukać pracy. Jednakże w przypadku pozostałych 
osób niepełnosprawnych będziemy oczekiwać, że podejmą aktywne kroki w kierunku 
poszukiwania zatrudnienia i jego otrzymania20. 

W ramach nowej polityki Wielka Brytania będzie wspierała zatrudnienie osób 
niepełnosprawnych w mainstreamowych otwartych środowiskach pracy, jednocześnie 
rezygnując z wsparcia zakładów chronionych takich jak najsłynniejszy Remploy, uwa-
żając, że integracja osób niepełnosprawnych może odbywać się jedynie w otwartym 
środowisku pracy. Wielka Brytania również uprościła swój system zasiłków dla osób 
niepełnosprawnych, likwidując wiele różnych benefitów i grupując je pod jednym no-
wym Employment and Support Allowance (ESA), w ramach którego będzie mierzona 
zdolność do pracy, a nie tylko stopień niepełnosprawności, w myśl zasady, że wiele 
osób z wysokim stopniem niepełnosprawności posiada kompetencje do podejmowa-
nia zatrudnienia. Wszystkie osoby pobierające dotychczasowe zasiłki inne niż ESA, 
musiały do roku 2014 przejść weryfikację czy kwalifikują się do nowego świadczenia, 
w innym przypadku utracą swoje świadczenia. ESA – jedyne świadczenie dla niepeł-
nosprawnych, które pozostało w nowym systemie jest nakierowane przede wszystkim 
na powrót do środowiska pracy, większość beneficjentów musi uczestniczyć w pro-
gramach powrotu pracy i podejmować działania związane ze zdobyciem zatrudnienia. 
Wielka Brytania po nowej reformie rezygnuje z zakładów pracy chronionej, subsydio-
wania miejsc pracy, czy też obowiązkowych kwot zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych. Nowa polityka społeczna przesuwa się w kierunku programów wspierających 
osoby zatrudnione i szukające zatrudnienia takich jak np. Access to Work, gdzie pienią-
dze są inwestowane bezpośrednio w miejsce pracy nowo zatrudnionego niepełnospraw-
nego (np.: w wyposażenie lub koszty asystenta osoby niepełnosprawnej). Jedną z naj-
ważniejszych zmian w nowym systemie jest również projektowo-wynikowe podejście 
do realizacji usług publicznych w zakresie nowych programów skierowanych do osób 
19 Employment Policy and Practice for People with Disabilities in Three International Jurisdictions, National Disability 

Authority, Ireland, 2009, s. 6.
20 Ibidem.
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niepełnosprawnych, w ramach nowej polityki usługi publiczne są zlecane w formie 
przetargów do prywatnych zleceniobiorców, którzy muszą osiągnąć konkretny wynik 
przewidziany w programie21. Podsumowując, Wielka Brytania zaznaczyła w ostatnich 
latach przesunięcie w zakresie wspierania realnego zatrudnienia, likwidacji większości 
świadczeń, integracji i inkluzji w otwartym środowisku pracy, a także projektowego 
podejścia do realizacji programów dostosowanych do potrzeb beneficjentów. 

Poniżej wymienione są najważniejsze programy/instytucje wspierania osób nie-
pełnosprawnych na rynku pracy: 

1. Job Centre oraz Job Centre Plus – placówki te, których w Wielkiej Brytanii 
jest ponad 1 000 łączą w sobie usługi tradycyjnego urzędu pracy z nowocze-
snym publicznym pośrednictwem w poszukiwaniu zatrudnienia dla osób bez-
robotnych, w tym osób niepełnosprawnych. W ramach placówek JCP osoby 
niepełnosprawne mogą uzyskać porady dotyczące zatrudnienia oraz występo-
wać o zasiłki dla osób niepełnosprawnych, w tym przede wszystkim o Em-
ployment and Support Allowance. JCP są bardzo nowoczesnym placówkami, 
przypominającymi w dużym stopniu prywatne agencje pośrednictwa pracy, 
każda osoba, która odwiedza JCP na początku konsultuje swoje zagadnienie 
z recepcjonistą, który następnie wyznacza spotkanie z odpowiednim konsul-
tantem JCP. W większości JCP zatrudnieni są konsultanci, którzy specjalizują 
się w poradach dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych i zostali za-
trudnieni w ramach projektu pilotażowego Pathways to Work, z założeniem, 
że niepełnosprawni potrzebują bardziej wyspecjalizowanego doradztwa aniżeli 
pełnosprawne osoby bezrobotne. Jakkolwiek Alan Roullstone (2005) w książce 
„Working Futures” kwestionuje na podstawie badań wyższość usług dostarcza-
nych przez wyspecjalizowanych doradców nad doradcami ogólnymi i postuluje 
zwiększenie ilości zatrudnionych niepełnosprawnych osób w JPC, jako bar-
dziej efektywny model podejścia publicznej agencji zatrudnienia do osób nie-
pełnosprawnych.22 Innym modelem, który proponuje jest amerykański system 
One-stop shops, w którym ogólni doradcy ds. zatrudnienia mogą w kwestiach 
specjalistycznych zasięgać informacji od specjalistów od spraw niepełnospraw-
ności, jednakże obsługa jest prowadzona przez ogólnych specjalistów ds. za-
trudnienia. W ramach JCP osoby niepełnosprawne otrzymają również kom-
pleksowe doradztwo w zakresie zatrudnienia, ścieżki kariery, przygotowania 
dokumentów aplikacyjnych oraz wyszukiwania i kontaktów z pracodawcami. 
W placówkach JCP dostępne są mini-kioski dotykowe umożliwiające szybkie 
przejrzenie ofert pracy w Wielkiej Brytanii, natychmiastowy ich wydruk oraz 
możliwość bezpłatnego kontaktu telefonicznego z pracodawcą.

2. Employment and Support Allowance (ESA) – jest zasiłkiem dla osób niepeł-
nosprawnych wprowadzonym przez Wielką Brytanię w roku 2008. W celu 
otrzymania zasiłku należy zgłosić się do Job Centre Plus i poddać się ocenie 

21 Ibidem, s. 11. 
22  A. Roulstone, C. Barnes, Working Futures: Disabled People, Policy and Social Inclusion, 2005, ISBN 1861346263, 

The Policy Press, University of Bristol, p. 162.
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niepełnosprawności względem zatrudnienia – Work Capacibility Assessment 
(WCA). W momencie złożenia wniosku o przyznanie świadczenia, rozpoczyna 
się 13-tygodniowy proces oceny zdolności osoby niepełnosprawnej o podjęcie 
pracy zarobkowej i w tym okresie osoba taka otrzymuje świadczenie w wyso-
kości podstawowej tzn. do 71 funtów tygodniowo w roku 2012 w przypadku 
osób powyżej 25 lat oraz do 56,25 funtów tygodniowo w przypadku osób poni-
żej 25 lat23. Po ocenie zasiłek może wzrosnąć do maksymalnie 105,05 funtów 
tygodniowo (stan na 29 sierpnia 2012)24.

3. Access to Work – jest to usługa społeczna oferowana przez centra JCP skiero-
wana do osób niepełnosprawnych, w ramach której państwo pokrywa część 
lub całość dodatkowych kosztów związanych z poszukiwaniem pracy oraz za-
trudnieniem osoby niepełnosprawnej. W ramach programu Access to Work pra-
codawca lub osoba niepełnosprawna, samozatrudniona może uzyskać do 100 
% zwrotu kwoty wydanej na: zatrudnienie support worker-a (asystenta wspie-
rającego osobę niepełnosprawną w pracy); koszty związane z wyposażeniem 
oraz dostosowaniem miejsca pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej; koszty 
związane z transportem do pracy (jeśli osoba niepełnosprawna nie może korzy-
stać z transportu publicznego) oraz w przypadku osób z zaburzeniami komu-
nikacyjnymi, koszty związane z zatrudnieniem asystenta wspierającego osobę 
niepełnosprawną podczas rozmów kwalifikacyjnych. W ramach programu wy-
sokość kosztów, które ponosi firma zatrudniająca osobę niepełnosprawną jest 
wprost proporcjonalna do wielkości firmy. W przypadku małych firm, zatrud-
niających do 10 osób nie ponoszą one żadnych dodatkowych kosztów związa-
nych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej w ramach programu Access to 
Work, natomiast większe firmy ponoszą zwykle 20 procent kosztów usługi plus 
jednorazową opłatę progową związaną z wielkością firmy (np.: firmy zatrud-
niające powyżej 250 osób ponoszą koszt w wysokości 1 000 funtów). W roku 
2010/2011 program Access to Work pozwolił zdobyć i utrzymać pracę blisko 
35 000 niepełnosprawnych pracowników w Wielkiej Brytanii25.

4. `Work Choice – jest wprowadzonym w roku 2010 programem skierowanym do 
osób niepełnosprawnych, w szczególności do osób z dużym stopniem upośle-
dzenia, które nie mogą otrzymać zatrudnienia dzięki innym programom, takim 
jak np. Access to Work. Work Choice i jest programem modułowym składają-
cym się z 3 modułów:26

a) wsparcie w zakresie znalezienia pracy i jej rozpoczęcia – indywidualny co-
aching kariery wraz ze wskazaniem planu indywidualnego rozwoju zawo-
dowego oraz kształtowaniem cech takich jak pewność siebie, asertywność 
(confidence building). Wsparcie w zakresie wyszukiwania ogłoszeń od pra-

23 http://www.direct.gov.uk, pobrano: 20.08.2012
24 Ibidem.
25 Disability employment support: fulfilling potential, Department for Work and Pensions 2012.
26  L. Sayce Getting In, Staying In and Getting On: Disability Employment Support, Department for Work and Pensions 

2012, s. 72.
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codawców, umawiania spotkań z pracodawcami, a także przygotowywa-
niem aplikacji (CV, list motywacyjny), doradztwo w zakresie trendów na 
rynku pracy i wyborów zawodowych;

b) krótko i średnioterminowe wsparcie osób zatrudnionych – wsparcie w miej-
scu pracy jako support worker w zakresie co najmniej 8 godzin miesięcznie;

c) długoterminowe wsparcie osób zatrudnionych – wsparcie mające na celu 
utrzymanie pracy przez zatrudnionych pracowników, czy to w otwartym 
środowisku pracy czy też zatrudnionych ze wsparciem asystenta osoby nie-
pełnosprawnej.

5) Remploy – jest przedsiębiorstwem państwowym utworzonym w Wielkej Bry-
tanii mającym na celu stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. 
Pierwszy zakład Remploy został założony w 1946 roku w Bridgens w Walii. 
Początkowo celem stworzenia przedsiębiorstwa było umożliwienie podjęcia 
pracy zarobkowej inwalidom wojennym powracającym z frontów II Woj-
ny Światowej. W swoim szczytowym okresie Remploy posiadało 83 zakłady 
na terenie Wielkiej Brytanii, jednakże w ostatnich latach wiele fabryk zosta-
ło zamkniętych i po reformie z 2012 r. (decyzja o zamknięciu 36 zakładów) 
pozostaje jedynie 18 zakładów Remploy27. Nadal działające zakłady Remploy 
dostarczają usług w zakresie m.in. motoryzacji, telewizji przemysłowej, e-le-
arningu, pośrednictwa pracy oraz tekstyliów i produkcji mebli28. Ze względu 
na politykę Wielkiej Brytanii w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w otwartych środowiskach pracy wspieranych przez programy takie jak Access 
to Work, model zatrudnienia oferowany przez Remploy jest uznawany przez 
rząd za przestarzały, nieefektywny i sprzeczny z koncepcją inkluzji społecznej. 
Z tego powodu rząd w najbliższej przyszłości ma podjąć decyzje w sprawie 
pozostałych 18 zakładów Remploy. Jednym z nowych zadań jest wykorzystanie 
Remploy jako agencji pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych, w ra-
mach świadczenia tych usług Remploy planuje wspomóc poszukiwanie pracy 
w roku 2012 dla 20 tys. osób niepełnosprawnych.29

6. Kwoty pracownicze – inaczej niż w systemach większości krajów Unii Eu-
ropejskiej jak np. Francji czy Włoch, Wielka Brytania w ustawie Disability 
Discrimination Act (1995) zniosła konieczność utrzymywania kwot procento-
wych zatrudnionych osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwach. 

27  www.remploy.co.uk , pobrano: 20.08.2012 
28  Ibidem.
29 A. Roulstone, S. Prideaux, M. Priestley, S. Woodin, Report on Unemployment of Disabled People in European Coun-

tries, ANED 2010 , p. 8. 
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6. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy  
w Unii Europejskiej

Poniżej przedstawiono tabele obrazujące dane dotyczące: stanu zatrudnienia mło-
dzieży z i bez niepełnosprawności w wybranych krajach Unii Europejskiej, rodzaju ofe-
rowanej pracy oraz wydatki przeznaczone na wsparcie osób niepełnosprawnych w za-
kresie rynku pracy oraz wskaźniki procentowe osób niepełnosprawnych pracujących 
i otrzymujących wsparcie publiczne.

Wykres 14. Wskaźnik zatrudnienia młodzieży niepełnosprawnej i bez niepełnosprawności 
w 2005 r. w wybranych krajach UE
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Źródło: Opracowanie własne.

Niewiele krajów posiada dane pozwalające na identyfikację przejścia młodych 
osób niepełnosprawnych ze szkoły do pracy. Co więcej, często kraje dostarczające da-
nych na ten temat ujawniają luki w badaniach porównawczych zestawiających wskaź-
niki zatrudnienia młodzieży niepełnosprawnej w porównaniu z ich pełnosprawnymi 
rówieśnikami. 

Dane z powyższej tabeli pokazują ogólną tendencję do obniżania wskaźnika 
zatrudnienia młodych osób niepełnosprawnych w porównaniu z ich pełnosprawny-
mi rówieśnikami. Największe różnice wskaźników zatrudnienia występują w Polsce 
i w Czechach. Przykładowo, norweski raport wykazuje, iż młodzi niepełnosprawni mają 
wskaźnik zatrudnienia, który jest o 13% niższy niż wobec osób pełnosprawnych. Nie-
wielkie zróżnicowanie wskaźników zatrudnienia wobec obu grup występuje w Szwaj-
carii, Danii i Finlandii. 
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Tabela 20. Rodzaje pracy dla osób niepełnosprawnych w wybranych krajach Unii Euro-
pejskiej (procentowa jednostka miary przedstawiona w ramach wykonywanego zawodu)
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UE (25) 12.7 10.2 11.1 112.5 11.9 15.7 11.8 13.9 15.8 23.4 16.2
UE (15) 14.4 12.0 13.3 14.4 13.7 17.8 13.8 15.9 17.0 24.6 17.8
Austria 8.9 7.6 9.7 8.8 7.1 14.8 9.7 10.5 11.3 20.5 12.8
Belgia 10.3 9.7 10.6 12.1 11.2 14.8 17.1 16.8 16.7 27.6 18.4
Cypr 8.3 3.5 6.1 6.7 8.4 16.6 12.9 8.8 10.3 21.4 12.2
Czechy 10.6 12.4 12.7 13.8 14.4 15.5 14.5 15.9 25.6 31.6 20.2
Dania 11.0 12.0 11.4 13.2 13.7 10.6 13.6 17.7 19.9 41.0 19.9
Estonia 16.9 16.9 17.6 : 14.2 : 16.7 19.8 28.4 33.1 23.7
Finlandia 24.4 24.7 26.3 29.7 27.2 33.1 28.3 26.6 28.9 44.5 32.2
Francja 18.1 16.9 19.9 20.2 20.5 23.9 23.9 25.0 27.8 30.5 24.6
Niemcy 6.5 5.7 7.0 7.1 6.2 8.6 7.5 8.9 11.4 18.7 11.2
Grecja 6.6 4.9 4.4 3.8 5.4 12.6 5.8 6.5 7.1 15.4 10.3
Węgry 1.5 1.2 1.9 1.9 2.0 3.5 2.2 2.7 5.0 23.5 11.4
Irlandia 7.1 5.6 6.5 6.1 6.9 : 5.5 6.5 9.9 19.8 11.0
Włochy 3.9 2.7 3.4 4.5 4.1 7.2 5.0 4.8 6.2 9.5 6.6
Litwa : : : : 3.2 5.1 : : 5.0 17.5 8.4
Luksemburg 6.2 5.7 6.8 8.4 5.4 : 14.9 12.8 11.0 17.2 11.7
Malta : : : : : : : : : 13.0 8.5
Holandia 19.0 17.4 18.4 22.2 17.7 17.1 22.7 25.3 21.0 41.3 25.4
Norwegia 6.6 8.2 7.4 10.2 12.0 13.0 10.6 11.9 16.3 41.6 16.4
Portugalia 14.8 9.3 10.6 10.9 12.4 38.2 14.6 14.9 20.3 29.8 19.9
Rumunia 2.3 1.5 1.8 3.6 1.9 3.8 2.5 1.5 1.2 10.7 5.8
Słowacja : 1.7 2.0 3.0 2.5 : 3.0 2.6 5.1 15.6 8.2
Słowenia 10.7 8.7 9.6 13.0 12.1 29.2 14.0 16.8 24.7 29.2 19.5
Hiszpania 3.8 2.5 2.8 3.3 3.7 7.4 4.5 4.4 6.6 15.3 8.7
Szwecja 12.1 16.1 16.8 20.0 23.3 23.6 23.2 20.2 25.0 20.9 19.9
Wielka  
Brytania 18.7 17.6 19.1 21.0 20.6 22.9 21.1 22.7 23.7 45.6 27.2

Źródło: EUROSTAT: Data ekstrakcji: 08 lipiec 08, 08:53:16
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Z powyższej tabeli wynika, iż osoby niepełnosprawne są w niekorzystnej sytuacji 
na rynku pracy we wszystkich krajach europejskich ujętych w raporcie. Odnotowuje się 
stosunkowo niskie uczestnictwo osób niepełnosprawnych na rynku pracy w wyodręb-
nionych rodzajach pracy. Niepełnosprawność pozostaje istotnym czynnikiem ryzyka 
dla uczestnictwa w rynku pracy. Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wyni-
ka, że największa liczba osób niepełnosprawnych we wszystkich profesjach znajduje 
zatrudnienie w Finlandii, wyłączając wykwalifikowanych pracowników rolnych i ry-
bołówstwa. Duże szanse podjęcia pracy są w Portugalii i Słowenii. Państwami, gdzie 
sytuacja przedstawia się bardzo dobrze są: Holandia, Wielka Brytania i Francja.

Wiele spośród osób niepełnosprawnych pracuje bez wsparcia ze strony sektora 
publicznego, w ramach normalnych stawek płac w sektorze. Do najmniej udanych ro-
dzajów integracji osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, które są na stałe poza 
rynkiem pracy. 
Tabela 21. Wydatki na APRP i zatrudnienie wspierane

Rok 2006 Zatrudnienie wspierane/rehabilitacja Aktywne polityki  
rynku pracy (APRP)

Mln Euro % od PKB % od APRP Mln Euro % od PKB
UE (27) 7233.0 0.062 12.1% 59411.9 0.511
UE (15) 6737.4 0.062 11.7% 57712.8 0.531
Austria 91.9 0.036 6.7% 1393.2 0.54
Belgia 389.1 0.123 13.9% 2804.0 0.886
Bułgaria 2.1 0.008 2.1% 98.0 0.388
Cypr : :  : :
Czechy 60.7 0.053 42.1% 143.7 0.126
Dania : :  : :
Estonia 0.1 0 0.0% 6.6 0.05
Finlandia 159.7 0.096 13.3% 1203.2 0.72
Francja 1196.4 0.067 9.8% 12204.7 0.681
Niemcy 188.1 0.008 1.3% 14195.4 0.611
Grecja : :  : :
Węgry : :  173.2 0.13
Irlandia 14.9 0.009 2.0% 803.5 0.46
Włochy : :  6600.2 0.446
Łotwa 0.9 0.006 3.5% 27.4 0.171
Litwa 0.8 0.003 1.7% 42.5 0.179
Luksemburg 3.0 0.009 2.3% 132.7 0.392
Malta : :  : :
Holandia 2606.3 0.488 65.4% 3985.1 0.746
Norwegia 343.1 0.128 27.5% 1248.3 0.466
Polska 425.8 0.156 43.5% 976.3 0.359
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Portugalia 57.2 0.037 8.2% 700.3 0.451
Rumunia : :  103.7 0.106
Słowacja 5.1 0.012 8.4% 63.7 0.143
Słowenia : :  54.4 0.179
Hiszpania 208.0 0.021 3.3% 6173.0 0.629
Szwecja 613.3 0.196 0.0% 3545.7 1.132
Wielka  
Brytania 215.0 0.011 23.9% 880.3 0.046

Źródło: EUROSTAT

Tabela 23. Wartość procentowa osób niepełnosprawnych pracujących i otrzymujących 
wsparcie publiczne

Rok 2002 Razem Mężczyźni Kobiety 

UE (25) 16.3 16.4 16.2 
UE(15) 17.1 17.0 17.1 
Austria 7.8 8.4 6.9 
Belgia 46.0 43.9 49.2 
Cypr 4.1 6.3 : 
Czechy 1.0 0.8 1.3 
Dania 14.0 9.1 18.5 
Estonia : : : 
Finlandia 16.5 13.6 19.1 
Francja 21.9 22.8 20.8 
Niemcy 14.9 15.8 13.7 
Grecja 9.6 11.2 7.3 
Węgry 37.2 36.0 38.3 
Irlandia 4.8 : : 
Włochy 14.7 14.0 15.9 
Litwa : : : 
Luksemburg : : : 
Malta : : : 
Holandia 43.9 45.5 41.8 
Norwegia 42.7 36.3 48.6 
Portugalia 6.7 8.4 4.9 
Rumunia 8.2 10.2 6.3 
Słowacja 13.9 13.2 14.7 
Słowenia 24.3 23.4 25.3 
Hiszpania 9.7 10.7 8.1 
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Szwecja 11.1 10.1 11.9 
Wielka  
Brytania 7.1 6.0 8.6 

Źródło: baza danych EUROSTAT, LFS moduł ad hoc, 2002 r.

Większość krajów prowadzi strategię obejmującą integrację osób niepełnospraw-
nych na rynku pracy, mimo istniejących wielu barier w zatrudnieniu rozgraniczają-
cych osoby niepełnosprawne od pełnosprawnych, które nie jest łatwo usunąć. Wyraźne 
wzmocnienie tych barier następuje wobec starszych pracowników niepełnosprawnych, 
kobiet niepełnosprawnych, osób niepełnosprawnych z mniejszości etnicznych, jak 
i tych z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną.

Zatrudnienie wspomagane jest bardzo różnorodnie zorganizowane i finansowane 
w krajach europejskich, dlatego też trudno tu o porównania. Wydaje się, że dwoma 
czynnikami znacząco wpływającymi na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych jest 
długoterminowe wsparcie oraz zapewnienie zakwaterowania osobom niepełnospraw-
nym w miejscu pracy.

Z danych w powyższej tabeli wynika, że nawet jeśli oferuje się wsparcie publiczne 
i APRP, strategia może być trudna do realizacji w praktyce. Odnosząc się do warto-
ści procentowych dotyczących osób niepełnosprawnych pracujących i otrzymujących 
wsparcie publiczne najwyższy wskaźniki odnotowujemy w Belgii, a następnie w Ho-
landii i Norwegii. Warte jest również odnotowanie tego, iż wskaźnik zatrudnienia oraz 
otrzymane wsparcie osób niepełnosprawnych w obrębie każdego państwa rozkłada się 
niemalże równomiernie biorąc pod uwagę podział na płeć; wyjątkiem jest Dania, Fin-
landia, Grecja i Rumunia. 

W odniesieniu do zakresu instrumentów wykorzystywanych w ALMP, tylko ogra-
niczona liczba osób otrzymuje wsparcie. Na podstawie danych z Badania Aktywności 
Ekonomicznej Ludności w 2002 roku, 15,7% pracujących osób niepełnosprawnych 
w krajach UE-15 otrzymywało pomoc w ramach wykonywanej pracy. Jeszcze niższy 
wskaźnik, bo jedyne 11,4% został odnotowany w nowych państwach członkowskich 
UE30. Zatrudnienie wspomagane jest zatem sposobem na zmniejszenie barier w wejściu 
na rynek pracy. 

Środki ukierunkowane dla niepełnosprawnych obejmują szerokie spektrum inicja-
tyw. Dla niektórych osób, problem dotyczy fizycznych aspektów i konieczności zasto-
sowania środków pozwalających na zmniejszenie barier, np. związanych z wejściem do 
budynku. Przykładowo w Szwecji, w ramach Strategii Lizbońskiej, rząd argumentował, 
że dostęp do komunikacji i budynków, dla kobiet i mężczyzn z upośledzeniami fizycz-
nymi jest ważnym elementem zapewnienia udziału w życiu społecznym i zawodowym. 

W zakresie usług społecznych dotyczących rynku pracy oraz doradztwa zawodo-
wego w państwach członkowskich UE mamy do czynienia z następującymi trendami:

•• odejście od zakładów pracy chronionej w stronę integracji na otwartym rynku 
pracy;

30  Eurostat News Release, 142/2003.
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•• odejście od pomocy społecznej w kierunku realizacji zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych;

•• personalizacja indywidualnych planów i spersonalizowane podejście coachin-
gowe;

•• w części państw stosuje się kwoty pracownicze, które wyznaczają minimalny 
poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwie;

•• wsparcie poprzez świadczenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych i zara-
biających minimalną pensję (tzw. biednych pracujących) jako promocji i premii 
za poszukiwanie zatrudnienia;

•• płacenie za rezultaty i projektowe podejście do realizacji usług publicznych;
•• ogłaszanie konkursów przetargowych na realizację zadań publicznych na rzecz 

osób niepełnosprawnych. 

7. Zakończenie

Przegląd rozwiązań z różnych państw wskazuje na różnorodność i bogactwo usług 
społecznych w obszarze rynku pracy, które inspirują nas do refleksji nad naszym mode-
lem zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Z pewnością jest jeszcze wiele do zrobienia 
w naszym kraju jeśli chodzi o włączanie osób niepełnosprawnych na otwarty rynek 
pracy. Polska ma ciągle dwukrotnie niższe wskaźniki zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych niż inne kraje europejskie, pomimo, że mamy kilka różnych systemów polityki 
społecznej, które powinny aktywizować i wspierać na rynku pracy osoby niepełno-
sprawne (system PFRON-owski, system polityki rynku pracy, system pomocy społecz-
nej, ekonomię społeczną).

Przyszłość pokaże jak będzie się kształtował model polityki zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w naszym kraju i czy wykorzystamy szansę implementacji sprawdzo-
nych praktyk z zagranicy przy okazji kolejnego okresu programowania funduszy UE. 
Miejmy nadzieje, że w 2020 roku będziemy mogli powiedzieć, że dzięki funduszom 
europejskim i wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań posunęliśmy się naprzód w po-
lityce rynku pracy osób niepełnosprawnych.
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Podstawowe zasady i regulacje prawne kontraktowania usług  
aktywizacyjnych – doświadczenia polskie i międzynarodowe

1. Wprowadzenie

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy minister 
właściwy do spraw pracy realizuje zadania na rzecz rynku pracy przede wszystkim 
przez koordynację publicznych służb zatrudnienia oraz nadzoruje jednolitość stosowa-
nia prawa. Stąd zarówno będąc dysponentem środków Funduszu Pracy, jak i pełniąc 
funkcję koordynatora publicznych służb zatrudnienia, kreuje politykę prozatrudnienio-
wą państwa. Natomiast samo już podjęcie decyzji o stosowanych formach wsparcia 
leży w gestii samorządu powiatu działającego w zakresie polityki rynku pracy. Stąd 
też odbiorcą opolskiego modelu kontraktacji działań aktywizacyjnych będą głównie 
powiatowe urzędy pracy: …Starosta może zawrzeć z agencją zatrudnienia umowę na 
doprowadzenie skierowanego bezrobotnego będącego w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywil-
noprawnych, stanowiących odpowiednią pracę, przez okres co najmniej 6 miesięcy (art. 
61b).

Ciekawym z kolei przykładem, choć znacznie wykraczającym poza ramy polskie-
go prawa, jest model kontraktacji w Danii1, gdzie przekazuje się więcej  uprawnień 
w kreowaniu polityki prozatrudnieniowej i aktywizacyjnej gminie, czy też kontraktacja 
w Wielkiej Brytanii, gdzie swoboda jak i odpowiedzialność scedowane zostają całko-
wicie na podmioty zewnętrzne i komercyjne rynku pracy.

1 Prawodawstwo duńskie zawiera przepisy dotyczące właściwej procedury prawnej, prawa do odwoływania się itd. dla 
obywateli w sytuacjach, kiedy w imieniu gminy usługi świadczy podmiot prywatny. Gmina lub urząd pracy może decy-
dować, z kim chce współpracować w działaniach na rzecz zatrudnienia i jaki zakres ma obejmować taka współpraca. 
Gminy mogą nawiązywać współpracę strategiczną i wchodzić w układy partnerskie ponad różnymi obszarami polityki 
w sprawie tworzenia miejsc pracy i rozwoju społeczności lokalnej. Gminy mogą prowadzić współpracę strategiczną 
i zawiązywać partnerstwa mające na celu działania na rzecz zatrudnienia, na przykład z partnerami społecznymi, 
funduszami ubezpieczeń na wypadek bezrobocia, instytucjami edukacyjnymi, własną administracją gminną etc. Gmi-
ny mogą również współpracować z innymi gminami w działaniach na rzecz zatrudnienia oraz w różnych obszarach 
polityki. Współpraca między gminami umożliwia realizację działań bardziej ambitnych i skuteczniejszych (cyt. za: 
Załącznik nr 1 do Projektu pilotażowego „Partnerstwo dla pracy. Rozwiązania w zakresie kontraktowania usług przez 
służby zatrudnienia w wybranych krajach Unii Europejskiej”., MPiPS s. 11. http://wup.mazowsze.pl/new/images/
warszawa/ WRPRP/Pilotaz/ Za%C5%82.%20Nr%201%20do%20pilota%C5%BCu%20Kontraktowanie%20w%20
PES.pdf. 02.02.2015.
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Powracając do kontraktacji w Polsce należy przypomnieć, iż do zadań ministra 
właściwego do spraw pracy należy także tworzenie, rekomendowanie i upowszechnia-
nie narzędzi, metod i zasobów informacyjnych na potrzeby poradnictwa zawodowego, 
pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych lub 
innych form pomocy określonej w ustawie. A więc w gestii ministra jest też ocena 
niniejszego modelu (co jest realizowane m.in. w ramach tzw. Krajowej Sieci Tematycz-
nej z obszaru Zatrudnienie i integracja społeczna) i informowanie służb zatrudnienia 
o możliwościach jego wdrażania. Przypomnijmy, iż model bazuje na rozwiązaniach 
zgodnych z polskim prawodawstwem.

Można pokusić się o stwierdzenie, iż polska ustawa o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy ma swoje dalekie źródło w amerykańskiej wersji, która była 
legislacyjnym odniesieniem dla wielu innych rynków pracy – Comprehensive Em-
ployment and Training Act CETA (Ustawa o powszechnym zatrudnieniu i szkoleniach) 
z 1973 roku i która w swojej nazwie zawierała już ten istotny komponent wspierający 
rynek pracy – działań szkoleniowych i aktywizacyjnych.

Zlecenie działań aktywizacyjnych może nastąpić jedynie przez zakup tych usług 
na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Realizatorami mogą być wyłącznie agencje zatrudnienia, które tworzą organizacje poza-
rządowe, w tym statutowo zajmujące się problematyką rynku pracy, albo przedsiębiorcy. 
W praktyce urzędy pracy korzystają z tych rozwiązań prawnych w ograniczonym zakresie 
– mowa to o art. 61b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z przepro-
wadzonego w miesiącach kwiecień – maj 2012 r. badania sondażowego polskich urzędów 
pracy wynika, że zlecanie usług uważane jest za istotny element działań aktywizacyjnych, 
a także zlecanie usług stanowi uzupełniający element całości działań PSZ2. Na około 300 
przykładów zlecania usług większość stanowiły jednak szkolenia grupowe i indywidualne 
(zwłaszcza dot. prowadzenia własnej działalności gospodarczej – około 94%). Urzędy pra-
cy sporadycznie zlecają działania w zakresie doprowadzenia do zatrudnienia, prowadzenia 
zajęć aktywizacyjnych, klubów pracy, badań ewaluacyjnych, promocji projektów, two-
rzenia stron internetowych, zwiększania wiedzy na temat osób niepełnosprawnych (około 
6%). Za podstawowy powód zlecania usług uważa się przyczyny związane ze specyfiką 
regionalnego rynku pracy (zapotrzebowanie na usługi określonego typu), przyczyny or-
ganizacyjne (w strukturze PSZ), brak określonych umiejętności wśród pracowników PSZ 
oraz zapotrzebowanie lokalnych pracodawców na pracowników z konkretnymi kwalifika-
cjami3.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku rozdziału 13c, na podstawie którego pod koniec 
2014 roku ogłoszono kilkanaście przetargów regionalnych na wybór agencji zatrudnienia 
świadczących działania aktywizacyjne na podstawie umowy zawieranej z wojewódzkimi 
urzędami pracy – tutaj można mówić o wyraźnej popularyzacji rozwiązania. Jeszcze wcze-
śniej resort pracy poprzez równoległe do opolskiego projektu, projekty pilotażowe „Part-
nerstwo dla zatrudnienia”, wypracowało zasady współpracy i reguły aktywizacji. Intencją 
kontraktacji było także wyodrębnienie zdań, które urzędy pracy mogłyby realizować siłami 
2 Ibidem, s. 9-10.
3 Ibidem.
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zewnętrznymi. Podobnie było w Niemczech, gdzie obecny model współpracy z usługo-
dawcami zewnętrznymi poprzedzony został realizacją w latach 2007-2011 szerokiego 
projektu pilotażowego.

Opolski model kontraktacji działań aktywizacyjnych jest podpowiedzią jak moż-
na realizować zapisy artykułu 61b. Na bardzo ogólne ramy ustawowe (warunki i tryb 
przekazania środków Funduszu Pracy, ich maksymalna wysokość, zasady nawiązania 
i rozwiązania współpracy) narzucono idee, gotowe pomysły i rozwiązania. Prezento-
wany model poprzez swój innowacyjny, jak na polskie warunki charakter, wyprzedza 
w swych rozwiązaniach nawet nie tak dawno nowelizowaną ustawę o promocji zatrud-
nienia: obok działań zdefiniowanych przez autorów modelu opolskiego, zastrzega się 
również możliwość korzystania na zasadzie fakultatywności z innych form wsparcia, 
które będą wynikiem potrzeby indywidualnego podejścia do klienta objętego działania-
mi aktywizacyjnymi. Tej konkretyzacji przedmiotu zamówienia w procedurze kontrak-
towania niewątpliwie dotychczas brakowało4, a tym bardziej, iż zmiany zachodzące na 
rynku pracy wymuszają konieczność coraz bardziej zindywidualizowanego podejścia 
i metodologii prozatrudnieniowej dla osób korzystających z pomocy urzędów pracy.

Należy też podkreślić, iż prezentowany model bazuje na doświadczeniach au-
striackich oraz praktyce brytyjskiej, o czym mowa w dalszej części  vademecum.

Jak zwracają uwagę niezależni eksperci w stosunku to proceduralnej podstawy 
i pewnego popartego praktyką know how, warunki jakie powinien spełniać realizator 
kontraktu, w tym przypadku agencje pracy lub realizujące działania o takim charakterze 
niektóre NGO i stowarzyszenia, są bardziej rozbudowane i uporządkowane w ramach 
modelu opolskiego niż w ustawie o promocji zatrudnienia5. Różnica pomiędzy opolskim 
modelem a regulacją ustawową, jeżeli chodzi o sposób określenia „adresata” zlecenia, 
jest dość oczywista i wynika z charakteru regulacji. Model opolski zawiera rozwiązania 
szczegółowe, natomiast przepisy ustawy mają charakter ogólny. Szczegółowe wymaga-
nia, które będzie musiała spełnić agencja zatrudnienia będąca stroną umowy z PUP (art. 
61b i nast.) będą musiały zostać określone w procedurze wyboru realizatora. Twórcy 
modelu starali się uwzględnić w jego konstrukcji zasadę odpowiedzialności PUP jako 
jednostki administracji samorządowej, traktując ją, zasadnie, jako niezbywalną6.

Opolski model jest komplementarnym, gotowym produktem, który jednak bez 
praktycznej implementacji i dalszego zastosowania może pozostać tylko w sferze teo-
retycznej, dlatego tak istotnym jest prawno-ustawowe wskazanie źródeł finansowania, 
które będą w przyszłości gwarantować jego dalszą praktyczną  realizację. W prezen-
towanym modelu nie zostały zdefiniowane źródła finansowania przedsięwzięć w nich 
występujących. Potencjalnie należy wziąć pod uwagę środki pochodzące z: budżetu 
powiatu, Funduszu Pracy, EFS i innych funduszy europejskich. Przyjmując, że usta-
wową podstawę dla wprowadzenia modelu stanowi art. 61b, powyższe ograniczenie 
nie stanowi przeszkody do korzystania ze środków z Funduszu Pracy. Artykuł 108 pkt 
4 I. Kukulak-Dolata, M. Urbańska–Arendt, Ł. Arendt, Ekspertyza w zakresie zgodności opolskiego modelu kontraktacji 

usług rynku pracy z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Warszawa 2014, s. 17-18.
5  Por. Ibidem, s. 23.-24. 
6  Ibidem, s. 23. 
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21a przewiduje bowiem wyraźnie, że środki Funduszu Pracy mogą być przeznaczone 
na finansowanie „kosztów umów zawartych z agencją zatrudnienia, o których mowa 
w art. 61b”.

Ponadto – elementem modelu opolskiego jest program komputerowy Kontraktor. 
Wychodzi on naprzeciw promowanej tendencji współpracy PSZ z partnerami rynku 
pracy, gdzie jedną z płaszczyzn takiej współpracy jest: zapewnienie bezpośredniego 
kontaktu z klientem jako działanie dla rozwoju narzędzi samoobsługowych z zastoso-
waniem ICT w usługach zatrudnieniowych (usług typu self-service); zbieranie, opra-
cowywanie, analizowanie, interpretowanie i udostępnianie informacji o rynku pracy 
i inne7. Zgodnie z art. 108 ust 1. pkt 34 ustawy o promocji zatrudnienia (…) istnieje 
możliwość finansowania z Funduszu Pracy również kosztów wprowadzania, rozwija-
nia i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych w publicznych 
służbach zatrudnienia.

Tym samym w ustawie znajdujemy dwie niezależne podstawy do finansowania 
z Funduszu Pracy poszczególnych elementów modelu. Ta komunikacyjna i interaktyw-
na platforma, która wpisuje się w nowatorski charakter opolskiego modelu, posiada 
swoje wieloaspektowe prawne ukonstytuowanie. Wszystkie bowiem komunikacyjne 
i technologiczne funkcje, jakie wiążą się z Kontraktorem, mają na celu stworzenie od-
powiedniej bazy informacji o osobach objętych aktywizacją. Informacje w pierwszej 
fazie współpracy PUP z agencją zatrudnienia będą pobierane z funkcjonujących i sto-
sowanych obecnie aplikacji Syriusz. Pracownicy PUP gromadzą w niej dane o swoich 
klientach, w tym osobach bezrobotnych. Zostaną one przetransportowane do aplikacji 
Kontraktor w celu udostępnienia ich wybranej agencji zatrudnienia, która będzie pro-
wadzić usługi aktywizacyjne. Działanie to jest zgodne z art. 33 ust. 6 ustawy o promocji 
zatrudnienia(...), w którym stanowi się, że informacje dotyczące bezrobotnych, poszu-
kujących pracy i cudzoziemców zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są przetwarzane przez powiatowe urzędy pra-
cy, w szczególności z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych i dokumentów 
elektronicznych8. Ponadto odnośnie wymagań technicznych dla systemów wymiany 
danych osobowych stosowanych przez publiczne służby zatrudnienia – prócz podstaw 
prawnych, na które zwrócono już uwagę wcześniej – należy również wskazać na art. 33 
ust. 8. ustawy o promocji zatrudnienia (…). Z artykułu tego wynika, że pozyskiwanie, 
wymiana lub udostępniane danych jest dopuszczalne w trybie i na zasadach określo-
nych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów re-
alizujących zadania publiczne9 lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, 
jeżeli powiatowy urząd pracy oraz podmiot realizujący zadania na podstawie ustawy 
spełniają określone warunki, takie jak m.in. posiadają możliwość identyfikacji osoby 
uzyskującej informacje w systemie oraz zakresu, daty i celu ich uzyskania; posiada-
ją zabezpieczenia uniemożliwiające wykorzystanie informacji niezgodnie z celem ich 
7 Załącznik nr 1 do Projektu pilotażowego „Partnerstwo dla pracy… „op.cit., s. 13.
8 Przepis wszedł w życie 27.05.2014 r. za: I. Kukulak-Dolata, M. Urbańska–Arendt, Ł. Arendt, Ekspertyza w zakresie 

zgodności… op.cit. ss. 29-30.
9 DZ.U. 2013.235
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uzyskania; zapewniają, że dostęp do danych osobowych jest nadzorowany i rejestrowa-
ny zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Ponadto, w art. 4 ust. 2 zawarta 
została delegacja, w oparciu o którą wydano rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowa-
nych w publicznych służbach zatrudnienia. Z pewnością musi być ono wzięte pod uwa-
gę przy wdrażaniu aplikacji „Kontraktor” (art. 4 ust. 3 ustawy). Podobnie jak niemiecki 
model kontraktacji posiada aparat kontrolujący i weryfikujący na bieżąco jakość usług 
poprzez Federalną Agencję Zatrudnienia (prowadzone są tzw. badania prób – „sam-
ple testing”) oraz przez kontrolno-sprawdzające jednostki organizacyjne Regionalnych 
Agencji Zatrudnienia i to do tego typu działań monitorujących służy opolskiemu mode-
lowi właśnie „Kontraktor”.

Opolski model kontraktacji wypracowany w ramach projektu „Kadry dojrzałe do 
zmian” niewątpliwie nie odbiega jakoś dalece w swej specyfice prawnej czy procedu-
ralnej od zachodnich modeli kontraktacji, które też były swego rodzaju pierwowzorem 
i punktem odniesienia: duchem bliski jest modelowi brytyjskiemu, gdzie pozostawia się 
dużą dowolność w doradztwie personalnym jak i zawodowym podmiotom zewnętrz-
nym, składającym się również z podmiotów NGO i stowarzyszeń non profit10, z ko-
lei w procedurze wyboru i weryfikacji podmiotów zewnętrznych wiele ma wspólnego 
z rozwiązaniami niemieckimi czy austriackimi.

2. Doświadczenia austriackie

Naczelną zasadą tworzonego modelu jest korzystanie z doświadczeń austriackich 
w zakresie kontraktowania działań aktywizacyjnych na rzecz osób bezrobotnych po-
przez włączenie je na rynek pracy, w tym poprzez standardowe działania aktywizacyjne 
(np. szkolenia, doradztwo), jak i różnego typu formy zatrudnienia socjalnego (wspiera-
nego). Dotyczy to osób, które bez głębszej interwencji nie są gotowe do bezpośredniego 
wejścia na otwarty rynek pracy.

System austriackich instytucji rynku pracy jest podobny do modelu polskiego, 
choć należy pamiętać o federalnym charakterze państwa, w którym decyzyjność zosta-
ła przerzucona na poziom regionów (landów). Różnicą jest też hierarchiczne ułożenie 
instytucji każdego szczebla, co było charakterystyczne także dla Polski przez 2000 ro-
kiem11. Działania na ogół są efektywniejsze z uwagi na znacznie mniejszą liczbę osób 
zarejestrowanych jako bezrobotne oraz o wiele większe środki finansowe przeznaczane 
na aktywizację zawodową. Jednakże uwidaczniają się też różnice systemowe.

10 W modelu brytyjskiej kontraktacji na zewnątrz zlecane są prawie wszystkie szkolenia realizowane na potrzeby klien-
tów (w tym brak umiejętności pisania, czytania, liczenia; umiejętności IT; język angielski i inne). W opinii kierow-
nictwa publicznych służb zatrudnienia sektor prywatny oraz instytucje non profit odgrywają szczególnie ważną rolę 
w realizacji usług dotyczących zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych lub zagrożonych długotrwałym bezrobo-
ciem. Zob. Załącznik nr 1 do Projektu pilotażowego „Partnerstwo dla pracy. Rozwiązania w zakresie kontraktowania 
usług…” op.cit., s. 12. 

11 Od 1 stycznia 2000 roku system urzędów pracy przestał istnieć jako administracja specjalna wydzielona, a urzędy 
pracy zostały podporządkowane samorządom powiatowym i wojewódzkim.
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Tabela 24. Elementy z austriackiego systemu wykorzystane do konstruowania opolskiego 
modelu kontraktacji działań aktywizacyjnych

Elementy  
z austriackiego 
systemu  
wykorzystane  
do konstruowania 
opolskiego modelu 
kontraktacji dzia-
łań aktywizacyj-
nych

Realizacja działań jedynie w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy 
wąskich grup osób bezrobotnych - problemów jednostkowych nie moż-
na generalizować do szerszych kategorii

Szeroka kooperacja instytucji partnreskich - z wykorzystaniem orga-
nów opiniodawczo-doradczych (w Polsce odpowiednikiem są powia-
towe rady rynku pracy)

Powszechność i łatwy dostęp do usług realziowanych na zasadach ko-
mercyjnych przez niepubliczne instytucje rynku pracy - dywersyfikacja 
działań i form wsparcia, większa efektywność finansowa dzięki konku-
rencji rynkowej, dostępność do innych ofert pracy

Kluczem do sukcesu jest wyposażenie osób bezrobotnych w kompe-
tencje społeczne i wyrobienie w nich aktywnych postaw - osoby te mu-
szą wziąć współodpowiedzialność za efekty aktywizacji  - oferta pracy 
„podana na tacy” jest tylko tymczasowym rozwiązaniem

Nie każda osoba znacznie oddalona od rynku pracy jest gotowa do  bez-
pośredniego włączenia się na otwarty rynek pracy - różnego typu formy 
zatrudnienia wspieranego nie są obejściem przez podmioty niepublicz-
ne  zasad kierujących kontraktem 

Przedsiębiorca partnerem dla publicznych służb zatrudnienia jak i pod-
miotów świadczcących usługi aktywizacyjne - dostęp do ofert pracy nie 
trafiających do urzędów pracy

Podwykonawstwo ma zapewnić komplementarność podjemowanych 
działań - uzupełnianie się kompetencji różnego typu instytucji służy 
jakości realizowanych działań

Personel  o wysokich kwalifikacjach jest gwarantem sukcesu działań

Należy rozróżnić działalność komercyjną agencji zatrudnienia w za-
kresie pośrednictwa pracy od działalności agencji zatrudnienia i innych 
instytucji rynku pracy w zakresie realizacji działań aktywizacyjnych

Źródło: Opracowanie własne.

 Największą jest to, że częściej niż w Polsce angażuje się niepubliczne podmioty 
rynku pracy w aktywizację zawodową bezrobotnych, a współpraca z nimi ma ściśle 
określony sformalizowany charakter, będący powszechną praktyką. 

Instytucje tych nie należy porównywać z działającymi w Polsce komercyjnymi 
agencjami zatrudnienia, gdyż te od lat funkcjonują w Austrii nie angażując się w re-
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alizację działań aktywizacyjnych. Ich głównym zadaniem, podobnie jak w Polsce, jest 
pośrednictwo pracy, doradztwo personalne itp. Posiadają one własne kontakty z pra-
codawcami oraz oferty pracy, które nie trafiają do urzędów pracy. Osoby poszukujące 
pracy mają prawo skorzystania z usług zarówno służb zatrudnienia jak i agencji zatrud-
nienia.

Zanim zostaną przybliżone austriackie aspekty kontraktacji działań aktywizacyj-
nych należy zaprezentować głównych aktorów w austriackim modelu oraz wskazać ich 
odpowiedników w polskiej rzeczywistości instytucjonalno-prawnej.  

Publiczne usługi zatrudnienia w Austrii (Arbeitsmarkt Service AMS) są zorganizo-
wane w sieci instytucjonalnej urzędów:

•• 1 na poziomie federalnym (Bundesgeschäftsstelle BGS),
•• 9 regionalnych (Landesgeschäftsstelle LGS),
•• 100 lokalnych (Regionalesgeschäftsstelle RGS).
Ponadto przedstawiciele pracodawców i organizacji społecznych (m.in. Izby Go-

spodarczej, Federalnej Izby Pracy, Austriackiej Federacji Związków Zawodowych i Fe-
deracji Przemysłu Austriackiego) są zaangażowani na wszystkich poziomach i biorą 
czynny udział w projektowaniu polityki rynku pracy (współtworzą regionalne progra-
my zatrudniania dla poszczególnych 9 krajów związkowych Austrii) i monitorowaniu 
współpracy podmiotów niepublicznych z organami rządowymi – sektorem publicznym. 
W Polsce podobną rolę pełnią wojewódzkie i powiatowe rady rynku pracy. Generalnie 
ważne jest to, że nad procesem kształtowania polityki rynku pracy (szczególnie na po-
ziomie regionalnym) czuwają także przedstawiciele instytucji reprezentujących poda-
żową i popytową stronę rynku pracy.

Na czele systemu krajowego stoją Zarząd i Rada Nadzorcza, które odpowiedzialne 
są za zagwarantowanie jednolitych procedur w całej Austrii, we wszystkich fundamen-
talnych kwestiach związanych z polityką rynku, a także za wszystkie sprawy, które wy-
kraczają poza poziom regionów (landów). Dodatkowo realizują funkcje koordynacyjne 
i kontrolne oraz określają warunki ramowe dla decentralizacji zadań krajowej polityki 
rynku pracy.

Ciałem wykonawczym jest Krajowy Urząd Pracy (Bundesgeschäftsstelle BGS). 
Jest on odpowiedzialny za zarządzanie, kontrolowanie, obserwację, ocenę, analizę śro-
dowiska biznesowego i budowanie strategii. Ponadto operacjonalizuje on cele wyty-
czane przez Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych i Ochrony Konsumenckiej, decy-
duje o głównych priorytetach programów rynku pracy wdrażanych przez RGS, określa 
ogólne standardy usług rynku pracy (także w odniesieniu do tych realizowanych przez 
podmioty niepubliczne) oraz wspiera działalność zarządczą lokalnych urzędów pracy. 
Wśród wydawanych wytycznych można znaleźć m.in. takie, które regulują zasady pro-
mowania przedsiębiorstw socjalnych, udzielania wsparcia reintegracyjnego, świadcze-
nia usług doradczych, a także wiele innych.

Regionalne urzędy pracy (Landesgeschäftsstelle LGS, odpowiedniki wojewódz-
kich urzędów pracy w Polsce) funkcjonujące w 9 biurach, po jednym w każdym landzie 
Austrii, przede wszystkim opracowują cele polityki rynku pracy dla poszczególnych 
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regionów, a przy tym koordynują współpracę urzędów pracy z innymi instytucjami na 
poziomie landu.

Lokalne urzędy pracy (Regionalesgeschäftsstelle RGS, czyli polskie powiatowe 
urzędy pracy) oferują natomiast na poziomie powiatów i miast dostęp do informacji, 
doradztwo i wsparcie w przypadku specjalnych potrzeb i ciągłą pomoc osobom bezro-
botnym. Z usług RGS korzystają nie tylko bezrobotni. Osoby, które mają pracę, ale chcą 
zmiany zawodu mogą również zwrócić się o pomoc do służb zatrudnienia, a te oferują 
wsparcie w postaci rekrutacji oraz innych usług dla pracodawców.

Na poziomie landów regionalne urzędy pracy LGS, na podstawie określonych ce-
lów polityki rynku pracy ustalanych jednorocznie przez Krajowy Urząd Pracy BGS 
oraz przeprowadzonych konsultacji z wszystkimi powiatowymi urzędami pracy RGS 
w regionie, tworzą ranking zapotrzebowania lokalnych urzędów pracy na konkretne 
formy wspierania osób bezrobotnych.

Na podstawie zdiagnozowanego zapotrzebowania ogłaszane są przez LGS zamó-
wienia publiczne na wystandaryzowane usługi na poziomie landów (standaryzacja od-
bywa się na podstawie wydanych wytycznych przez Federalny Urząd Pracy), np. na 
szkolenia z elementami aktywnego poszukiwania pracy, doradztwo zawodowe, czy też 
kompleksowe działania aktywizacyjne. Projekty te są realizowane w systemie rocznym 
(z możliwością przedłużenia na maksymalnie trzy lata bez procedury ponownego wy-
boru wykonawcy) przez zewnętrzne niepubliczne podmioty (przedsiębiorców, organi-
zacje pozarządowe) posiadające odpowiednie akredytacje wydane przez BGS.

Dzięki temu lokalne urzędy pracy RGS mają na poziomie landu (rzadziej też kraju) 
dostęp do zakontraktowanych już działań. Wystarczy teraz skierować odpowiednie wy-
selekcjonowane osoby bezrobotne i czekać na efekty działań wykonawców tych usług. 
Planowanie skali zapotrzebowania na kontraktowane usługi, ale także poziom prze-
widzianych do osiągnięcia rezultatów, odbywa się w oparciu o wytyczone wskaźniki 
statystyczne dla każdego RGS z osobna (np. objęcie określonej liczby osób długotrwale 
bezrobotnych w powiecie wsparciem szkoleniowo-motywacyjnym). Wysyłając osoby 
bezrobotne do projektów aktywizacyjnych zakontraktowanych przez regionalne urzędy 
pracy LGS uzupełniają gamę swojej standardowej oferty kierowanej do klientów. Stan-
daryzacja usług na poziomie kraju oraz system certyfikacji podmiotów gwarantuje ich 
komplementarność oraz określony wysoki poziom. Ponadto w przypadku indywidual-
nych potrzeb osób bezrobotnych RGS może dodatkowo zakupić jednostkowe zawodo-
we kursy specjalistyczne. Schemat tej współpracy ilustruje poniższy wykres.

Zakontraktowane usługi są poddawane bieżącemu monitoringowi poprzez syste-
matyczną weryfikację stopnia założonych wskaźników, w tym szczególnie zatrudnie-
niowych (np. 50% osób w wieku poniżej 25% podejmie zatrudnienie w okresie do 3 
miesięcy od daty zakończenia wsparcia). Za niezrealizowanie postawionych wykonaw-
cy rezultatów grożą odpowiednie sankcje finansowe. Jednakże współodpowiedzialne 
za sukces aktywizacji są też urzędy pracy RGS, gdyż efektowność ich działalności jest 
podstawą do rankingowania urzędów pracy na poziomie landu. Od tego zależy m.in. 
wysokość premii wypłacanych pracownikom RGS.
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Podstawowym założeniem przyświecającym kontraktowanym usługom jest wzbu-
dzenie wśród osób bezrobotnych aktywnej postawy na rynku pracy. Oznacza to, że 
bezrobotni nauczani są właściwych metod aktywnego poszukiwania pracy, korzystania 
z dostępnych narzędzi i źródeł ofert oraz czynnego kontaktu z potencjalnymi pracodaw-
cami. Dlatego też wykonawcy usług nie skupiają się na realizacji pośrednictwa pracy, 
które to nadal pozostaje główną domeną urzędów pracy (oraz prywatnych agencji za-
trudnienia). Te natomiast mają łatwość w pracy z zaktywizowanymi i zmotywowanymi 
osobami bezrobotnymi. Jednym z głównych celów austriackiego systemu jest to, by nie 
dopuścić do sytuacji, w której osoba nabywa postawy charakterystyczne dla syndromu 
długotrwałego bezrobocia.
Wykres 15. System kontraktowania usług i działań aktywizacyjnych w Austrii

Zakontraktowane 
usługi i działania 

aktywizacyjne 

RGS 1 

RGS 2 

RGS 3 

RGS 4 

Szkolenia 

Szkolenia 

Szkolenia 

Szkolenia 

Szkolenia 

Szkolenia 

Szkolenia 

Szkolenia 

LGS Komórka ds. 
zamówień 

 

Źródło: Opracowanie własne.

Tak więc z jednej strony urzędy pracy mają dostęp do zharmonizowanego wspar-
cia kompleksowych usług realizowanych przez zewnętrzne projekty, a z drugiej strony 
mogą kierować na rynek pracy, zaktywizowane osoby bezrobotne z wyższymi kwalifi-
kacjami, korzystając z ofert pracy przez siebie pozyskanych.

Należy przy tym rozróżnić, funkcjonujące w Austrii pojęcia dot. rynku pracy. Na 
otwartym rynku pracy znajdują się oferty pracy dostępne dla zainteresowanych instytu-
cji zewnętrznych, w tym szczególnie RGS. Szacuje się, iż co czwarta oferta pracy jest 
zgłaszana do urzędu pracy. Natomiast poprzez zamknięty rynek pracy należy rozumieć 
te oferty, które nie trafiają do sieci AMS, a krążą one w przestrzeni powiązań niefor-
malnych – szacuje się, że jest to około 70% ofert pracy w całej Austrii. Oznacza to, że 
aż w tylu przypadkach pracodawcy bez wsparcia podmiotów zewnętrznych prowadzą 
działania zatrudnieniowe. Osoby bezrobotne odpowiednio aktywizowane w pierwszych 
trzech miesiącach po utracie zatrudnienia mogą skorzystać jedynie ze wsparcia ofero-
wanego w ramach tzw. pierwszej strefy obsługi klienta, np. nauki pisania CV, porad-
nictwa zawodowego, zapoznania z metami poszukiwania pracy. Osoby te z założenia 
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mają łatwość w samodzielnym powrocie na zamknięty rynek pracy, stąd nie wymagają 
specjalistycznej pomocy. Mogą one oczywiście skorzystać też z ofert pracy pozyska-
nych przez RGS. Natomiast otwarty rynek pracy – 30% ofert pracy, to domena urzędów 
pracy i agencji zatrudnienia. Oba podmioty nie są dla siebie konkurencją, a wręcz prze-
ciwnie, agencje zatrudnienia (należy je przede wszystkim rozumieć jako agencje pracy 
tymczasowej) są jednym z kluczowych klientów urzędów, posiadającym specyficzną 
pracę, bo agencyjną. Model ten ilustruje poniższy schemat.
Wykres 16. System wsparcia osób bezrobotnych w Austrii
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Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z przyjętą filozofią serwisu pracy AMS osoby bezrobotne, które nie znala-
zły zatrudnienia w okresie pierwszych trzech miesięcy (za wyjątkiem osób ze szczegól-
nych grup ryzyka, które z automatu przechodzą do trzeciej strefy obsługi klienta) mogą 
skorzystać ze wsparcia w ramach tzw. drugiej strefy, w tym w zakresie poradnictwa za-
wodowego, pośrednictwa pracy oraz aktywizacji poprzez udział w zakontraktowanych 
usługach zewnętrznych (ale tylko w bardzo ograniczonym zakresie). Działania te służą 
powrotowi na tzw. pierwszy rynek pracy (bez subsydiowanego zatrudnienia). Wówczas 
w trakcie indywidualnych spotkań z doradcami AMS szczegółowo weryfikowane są 
cechy zawodowe i osobowościowe tych osób.
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Natomiast gdy działania te nie przynoszą skutku osoby te w ramach tzw. trze-
ciej strefy obsługi klienta są aktywizowane poprzez specjalistyczne wsparcie doradcze 
i zatrudnienie socjalne (wspierane), osoby mają szanse wejścia na tzw. drugi (subsy-
diowane zatrudnienie) i trzeci rynek pracy (zakłady pracy chronionej). Doradztwo to 
ma na celu rozwiązanie określonych problemów życiowych, nie zawsze bezpośrednio 
związanych z obszarami zawodowymi.

Tworząc Opolski model kontraktacji działań aktywizacyjnych skorzystano po 
pierwsze z przyjętego systemu w zakresie zlecania usług (stanowił on podstawę do 
stworzenia otwartego wzoru warunków zamówienia), a po drugie wybranych rozwiązań 
stosowanych w procesie kontraktacji usług zlecanych przez austriackie urzędy pracy 
podmiotom zewnętrznym pochodzących z sektora prywatnego i organizacji pozarządo-
wych. Ważne jest zwrócenie uwagi na projektowe podejście do kontraktowanej usługi, 
które narzuca pewną filozofię działania, zarządzania, a wreszcie pracy z bezrobotnymi 
– w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności zatrudnieniowej i kosztowej. W Austrii 
kontrakt to głębokie instytucjonalne partnerstwo oparte na zaufaniu, wysokich standar-
dach oraz bieżącym controlingu działań.

Wobec osób bezrobotnych wymagających szczególnej interwencji publicznych 
służb zatrudnienia przyjęto niepisane zasady, które weszły do powszechnej praktyki:

1. Doradztwo według zasady wczesnej interwencji.
2. Szkolenia realizowane wyłącznie pod zatrudnienie lub rozwijające kompeten-

cje kluczowe dla funkcjonowania w obecnej rzeczywistości społecznej (obsłu-
ga komputera, język angielski), a także uczące samodzielności nie tylko w za-
kresie poszukiwania pracy, ale także pokonywania codziennych barier.

3. Opieka przy ponownym wchodzeniu na rynek pracy, w tym z odpowiednio 
dobranym do wieku wsparciem.

4. Współpraca z zakładami pracy w zakresie organizacji praktyk, prowadzenia dni 
kariery, giełd pracy, a także w zakresie typowej rekrutacji osób pod wymagania 
pracodawcy.

5. Wspieranie kwalifikacji według zasady „uczenie się blisko zawodu” i „uczenie 
się przy zawodzie” (planowanie i zarządzanie karierą).

Podsumowując, władze odpowiedzialne za politykę zatrudnienia w Austrii wy-
chodzą z założenia, że zarówno osoby bezrobotne, jak i pracujące należy uwrażliwić na 
kwestię podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia się przez całe życie, co znajdu-
je swoje odzwierciedlenie w idei związków szkoleniowych. Istotną kwestią jest także 
wzbudzanie wśród osób bezrobotnych postawy aktywnej na rynku pracy, co kontra-
stuje z powszechnymi w Polsce pasywnymi postawami i oczekiwaniami bezrobotnych 
w stosunku do samej pracy, jak i pomocy PUP (oferty pracy, ubezpieczenie zdrowotne, 
zasiłki). Osoby w wieku powyżej 45 lat oraz poniżej 25 roku życia objęte są stałą kom-
pleksową opieką, która obejmuje szkolenia czy przeuczenie do zawodu. Działania te są 
zaplanowane w każdym wymiarze, nie mogą mieć charakteru incydentalnego. Należy 
wymienić jeszcze jeden atut: austriackie urzędy pracy i agencje pracy nie są dla siebie 
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konkurencją, lecz ściśle ze sobą współpracują, dzięki czemu dążą wspólnie do maksy-
malizacji zatrudnienia wśród osób bezrobotnych. 

3. Podejście brytyjskie

Projektując Opolski model kontraktacji działań aktywizacyjnych eksperci, w tym 
przedstawiciele PUP, agencji zatrudnienia i osób bezrobotnych, zdecydowali się przyjąć 
filozofię brytyjską w liberalnym podejściu do przedmiotu kontraktu. W brytyjskim sys-
temie, którego głównym elementem jest zasada black box (z ang. „czarna skrzynka”), 
nie narzuca się agencjom zatrudnienia czy podwykonawcom konkretnych działań, jakie 
mają podejmować w celu reintegracji bezrobotnych. Przeciwnie, prywatni dostawcy 
mają w tym zakresie całkowitą swobodę – ogranicza ich jedynie model ekonomiczny, 
jaki przyjmą dla swojego działania.

Przedmiot kontraktu w ramach proponowanej innowacji jest zatem dowolnie wy-
pełniany w ramach narzuconych ram ogólnych. De facto dotyczy usług aktywizacyj-
nych. W prezentowanym modelu obostrzeniem jednak jest to, iż za pomocą aplikacji 
„Kontraktor” istnieć będzie możliwość bieżącego monitoringu podejmowanych dzia-
łań, a więc nie liczy się zaplanowanie czynności i sztywne przestrzeganie ich narzuco-
nych sekwencji, a ważniejsza jest możliwość bieżącego podglądu oferowanych form 
wsparcia.

W przypadku brytyjskim, który obok rozwiązań austriackich jest punktem odnie-
sienia, istnieje jasny podział zadań związanych z zatrudnieniem pomiędzy służbami 
publicznymi a dostawcami prywatnymi. Ogólnym organem zawierającym umowy jest 
Departament Pracy i Edukacji (DWP). DWP odpowiedzialny jest za nadzór nad Job 
Center Plus (JCP), organizacją publiczną wspierającą bezrobotnych w znalezieniu za-
trudnienia przez określony czas po ich rejestracji oraz wydającą skierowania dla osób 
bezrobotnych do programu/dostawcy usług. JCP jest odpowiedzialne za przyznawanie 
zasiłków socjalnych. W ramach tego programu Wielka Brytania została podzielona na 
11 regionów, tzw. obszarów kontraktowania (Contract Package Areas). Następnie za-
proszono prywatne agencje zatrudnienia do wzięcia udziału w przetargach na świad-
czenie usług umieszczania w zatrudnieniu w tych konkretnych obszarach. Zwycięzcy 
przetargów pełnią rolę „głównych dostawców usług”, którzy są odpowiedzialni za za-
rządzanie znaczną liczbą podwykonawców oraz specjalistycznych dostawców usług12.

W proponowanym modelu świadomie została wybrana metoda pracy „black box” 
z bezrobotnym, aby dać podmiotom zewnętrznym potrzebną na początku elastyczność 
w doborze technik, instrumentów i praktyk prozatrudnieniowych. Warto przypomnieć, 
iż Wielka Brytania angażowała prywatnych dostawców do świadczenia usług akty-
wizacji zawodowej osób bezrobotnych już od wczesnych lat 90. XX wieku. W tym 
czasie podjęto kilka  inicjatyw, których celem było wsparcie powrotu osób długotrwa-
le bezrobotnych do trwałego zatrudnienia. Najnowszą z nich jest tzw. Program Pracy 
wprowadzony w 2011 r. Opiera się on na zasadzie płatności za wyniki, łącząc w sobie 

12  Por. The Work Programme, Department for Work and Pensions, 2011.
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długoterminowe zachęty dla usługodawców ze swobodą w kształtowaniu innowacyj-
nego podejścia i metod pracy z bezrobotnymi. Obecnie na rynku brytyjskim działa 18 
głównych dostawców oraz ok. 1000 podwykonawców, z czego połowa to małe firmy, 
reszta zaś to organizacje pozarządowe13.
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Szczegółowa charakterystyka opolskiego modelu kontraktacji  
usług aktywizacji wraz z instruktażem

1. Wprowadzenie

Opolski model kontraktacji działań aktywizacyjnych zakłada elastyczne, indywi-
dualne i skuteczne wsparcie osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy, z zawężeniem do osób, dla których ustalono II i III profil pomocy. W tym 
celu korzysta się z potencjału i doświadczenia niepublicznych instytucji rynku pracy. 
Publiczne służby zatrudnienia wybierają wiarygodnego partnera – agencję zatrudnienia 
– wg najlepszej złożonej oferty. Następnie usługa jest świadczona w trzech etapach:

1. Diagnostycznym.
2. Aktywizacyjnym.
3. Utrwalania uzyskanych efektów.
Niniejszy instruktaż opisuje krok po kroku poszczególne elementy stosowania 

rozwiązania wraz z uzasadnieniem wyboru określonych procedur. Należy podkreślić, 
iż jest to zgodne z obecnym polskim prawodawstwem, w tym szczególnie w zakresie 
art. 61b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy.

Należy też podkreślić, iż podczas uczestnictwa osób bezrobotnych w działaniach 
aktywizacyjnych nie otrzymują one z ramienia urzędu pracy żadnych, innych form po-
mocy.

Prezentowany model prowadzony jest w oparciu o współpracę ponadsektorową, 
angażując jednostki publiczne, prywatne i organizacje pozarządowe. Współpracę w tym 
sensie należy odczytywać jako kooperację podmiotów działających w obszarze zatrud-
nienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia 
wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu 
bezrobocia.
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2. Faza wdrożenia modelu. Określenie problemów  
lokalnego rynku pracy

Prezentowany model kontraktacji działań aktywizacyjnych należy ściśle wiązać 
z sytuacją na powiatowym/miejskim rynku pracy. Jest on odpowiedzią na specyficzne 
problemy bezrobocia występujące lokalnie. Uruchamianie interwencji w formie zlece-
nia działań aktywizacyjnych wydaje się być dobrym rozwiązaniem, szczególnie w sy-
tuacji bezrobocia strukturalnego powodującego długotrwałe pozostawanie bez pracy. 
Patrząc na określone problemy rynku pracy, np. bezrobocie obszarów (np. wiejskich, 
poprzemysłowych), jako efekt przekształceń w lokalnej gospodarce (np. bez pracy po-
zostaje określona grupa osób zwolnionych w wyniku redukcji zatrudnienia lub likwida-
cji zakładu pracy), wybranych kategorii demograficznych (np. osób do 30 roku życia, 
po 50 roku życia, kobiet), określonych kwalifikacji (np. nadwyżka osób z określonym 
zawodem lub osoby bez kwalifikacji) itp., można im przeciwdziałać wybierając okre-
śloną grupę do zewnętrznych działań aktywizacyjnych. Głównym celem podejmowa-
nych działań jest pokonywanie lokalnych niedopasowań strukturalnych.

Należy jednak pamiętać, iż uczestnikami działań aktywizacyjnych, zgodnie z art. 
61b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jako ich podstawie 
prawnej, mogą być wyłącznie osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 
49), tj. długotrwale bezrobotni do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia, korzystający 
ze świadczeń pomocy społecznej, posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku ży-
cia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, niepełnosprawni. 
Tak więc zdiagnozowany problem rynku pracy musi bezpośrednio odnosić się do któ-
rejś z tych kategorii osób.

Odwołując się do problematyki zagadnienia trzeba też pamiętać o pasywnej po-
stawie na rynku pracy sporej części osób bezrobotnych rzutującej na stopień ich zaan-
gażowania w oferowane dotychczas przez publiczne instytucje działania aktywizujące 
i wspomagające zatrudnienie. Bierności – w przypadku osób długotrwale bezrobotnych 
– towarzyszy bardzo często roszczeniowe nastawienie wobec PUP (niemal 90% dłu-
gotrwale bezrobotnych w województwie opolskim uważa, że urzędy pracy powinny 
zagwarantować im pracę)14. Przykładem argumentującym powyższe twierdzenie są 
ustalenia poczynione przez autorów modelu wobec osób z grupy 50+ i 25-.

Niewątpliwie szczególną uwagę należy skupić na osobach z grupy 50+, bowiem 
to właśnie one zgodnie z prognozami demograficznymi dla Polski już w ciągu najbliż-
szych dwudziestu lat będą w bardzo trudnej sytuacji zawodowej, będącej konsekwencją 
dwóch poważnych procesów – stopniowego starzenia się współczesnych społeczeństw 
europejskich oraz zmian wywołanych reformą emerytalną i koniecznością utrzymy-
wania przez dłuższy czas aktywności zawodowej przez osoby powyżej 55. roku życia 
(wszak już teraz osoby w przedziale 50-64 lat stanowią ponad 20,0% populacji naszego 
kraju). W zakresie podtrzymywania i ewentualnego inicjowania aktywności tych osób 
dużą pomocą może okazać się właśnie połączenie sił publicznych służb zatrudnienia 
14 Bezradność, mobilność, przedsiębiorczość – wokół problemu długotrwałego bezrobocia. Raport z badań w wojewódz-

twie opolskim, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Opole 2007.
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i niepublicznych instytucji rynku pracy. Nie wydaje się, aby było to niemożliwe, zwa-
żywszy na – statycznie rzecz ujmując – duże doświadczenie i staż pracy pięćdziesię-
cio- i sześćdziesięciolatków. Problemem jest natomiast – również uogólniając – ich 
relatywnie słabsze niż w niższych grupach wiekowych – wykształcenie. Stąd też ko-
nieczność zaprojektowania adekwatnych kursów i szkoleń dla tych osób. W ramach 
modelu kontraktacji część z takich form dokształcania mogłaby być naturalnie pro-
wadzona przez niektóre agencje zatrudnienia lub podwykonawców z tymi agencjami 
współpracujących.

Nieco inny charakter problemów i ograniczeń dominuje w grupie najmłodszych 
uczestników rynku pracy – wśród osób poniżej 25. roku życia. Tu z kolei trudności ze 
znalezieniem pracy wynikają po części z nikłego doświadczenia zawodowego i – co 
nie mniej ważne – często z zawyżonych oczekiwań wobec wynagrodzenia i innych 
świadczeń oferowanych przez pracodawcę. Młode osoby są za to bardziej mobilne, co 
w obliczu słabo rozwiniętego transportu publicznego i sieci dróg w niektórych powia-
tach stanowi istotny atut. Mobilność ta wykracza nawet poza granice województwa, 
czy wręcz kraju – osoby najmłodsze są, uogólniając, częściej gotowe podjąć wyzwanie 
pracy poza miejscem zamieszkania. Ma to oczywiście związek z ich sytuacją rodzinną 
i – w przypadku wyjazdów zagranicznych – nieco większą chłonnością kulturowo-języ-
kową. Dwudziestolatkowie są zatem chętnie pozyskiwani do pracy przez kontrahentów 
współpracujących z agencjami zatrudnienia15.

Inną bardzo charakterystyczną grupą osób bezrobotnych, której specyfikę nale-
ży podkreślić, są osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej. Na ogół są 
to osoby długotrwale pozostające bez pracy, którym nie przysługuje prawo do zasił-
ku wypłacanego przez PUP. To natomiast powoduje, że są one także podopiecznymi 
ośrodków pomocy społecznej, w których starają się o wsparcie finansowe i rzeczowe. 
Pracownicy OPS określają swoich klientów jako m.in. bezradnych, niesamodzielnych, 
niezorganizowanych, zniechęconych, biernych, niewierzących w swoje możliwości ży-
ciowe i zawodowe. Często u tych osób występują zaburzenia w rozumieniu i pełnieniu 
ról społecznych oraz uzależnienie od pomocy. Istotną przyczyną małej skuteczności 
działań aktywizacyjnych w powrocie na rynek pracy jest lęk tych osób przed utratą 
świadczeń. Taka sytuacja sprzyja przyjmowaniu biernej postawy, wierze w bezsens po-
szukiwań pracy, niepodejmowaniu żadnych działań w celu uzyskania zatrudnienia16.

Bezrobocie nie jest problemem jednorodnym. Poszczególne grupy bezrobotnych 
czy nawet indywidualne osoby napotykają różne bariery w powrocie na rynek pracy, 
potrzebują tym samym zróżnicowanego i dopasowanego do ich potrzeb wsparcia. Wa-
runkiem podejmowania skutecznych działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 
jest właśnie ich dopasowanie do potrzeb i sytuacji osoby bezrobotnej. Doświadczenia 
wielu krajów pokazują, że kluczem do umożliwienia służbom zatrudnienia (tak po stro-
nie publicznej, jak i niepublicznej) efektywnego działania na rzecz aktywizacji osób 

15 M. Kalski, E. Nieroba, R. Muster, Ocena możliwości rozwoju kontraktacji usług rynku pracy na przykładzie woje-
wództwa opolskiego, Opole 2013, s. 115-116.

16 G. Kasicz-Stępień, Doradztwo osobiste. Podręcznik współpracy powiatowych urzędów pracy i ośrodków pomocy 
społecznej na rzecz osób długotrwale bezrobotnych, Opole 2014, s. 16-18.
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bezrobotnych jest właściwe sprofilowanie pomocy kierowanej do nich. W przypadku 
prezentowanego rozwiązania dedykowaną formą pomocy są działania aktywizacyjne 
zlecone przez urząd pracy. Zakres tych działań nie jest z góry planowany, lecz szczegó-
łowo dobierany w trakcie wykonywania działań o charakterze aktywizacyjnym. Z za-
strzeżeniem, że muszą one mieścić się w ogólnych ramach związanych z realizacją 
trzech etapów: diagnoza, aktywizacja, utrwalanie uzyskanych efektów.

Przez profilowanie należy tu rozumieć zdefiniowanie określonej liczby grup lub 
zbiorowości (nazywanych profilami) posiadających określone cechy i następnie przypi-
sywanie do tych profili pomocy osób bezrobotnych. W kontekście bezrobocia profilo-
wanie koncentruje się na ogół na czynnikach, których ocena pozwala zweryfikować sto-
pień oddalenia danej osoby od rynku pracy. Kluczem jest tu więc dokonanie właściwej 
diagnozy aktualnej sytuacji osoby bezrobotnej. Taka ocena pozwala na wyodrębnienie 
osób, które są zmotywowane i relatywnie dobrze radzą sobie na rynku pracy, nie potrze-
bując większego wsparcia, czy osób, które potrzebują niewielkiej, ale ściśle określonej 
pomocy, a także osób, które wymagają zastosowania zaawansowanych metod i narzędzi 
aktywizacyjnych. I na tej grupie osób koncentruje się proponowany model.

Model wpisując się art. 61b ustawy, w myśl którego …starosta może zawrzeć 
z agencją zatrudnienia umowę na doprowadzenie skierowanego bezrobotnego do pod-
jęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej… jest uzupełnieniem przedsięwzięć po-
dejmowanych na poziomie regionu przez marszałka zgodnie z rozdziałem 13c „Zle-
canie działań aktywizacyjnych” ustawy. Rozdział ten dopuszcza możliwość zlecania 
działań aktywizacyjnych jedynie na poziomie wybranych urzędów pracy17. Tymczasem 
to w prerogatywach starosty znajduje się dostrzeżenie określonego problemu na lokal-
nym rynku pracy i zlecenie działań ograniczających jego skalę lub mu przeciwdziałają-
cych. Tak więc stosowanie modelu dedykowane jest rozwiązywaniu wąskich, lokalnych 
problemów bezrobocia niedostrzeganych na poziomie regionu.

Akcentując funkcję opiniodawczo-doradczą powiatowych rad rynku pracy wobec 
starosty w sprawach polityki rynku pracy zaleca się skonsultowanie zaplanowanych 
działań z ich członkami. Szczególnie istotne w tym wymiarze będzie odniesienie się 
do celów i priorytetów lokalnych dokumentów strategicznych, a przez to potwierdze-
nie istotności dostrzeżonego problemu bezrobocia i wspólne potwierdzenie, że zlece-
nie działań aktywizacyjnych jest właściwą metodą walki z nim. Nie bez znaczenia jest 
także to, że powiatowe rady rynku pracy oceniają racjonalność gospodarki środkami 
Funduszu Pracy oraz inspirują przedsięwzięcia zmierzające do pełnego i produktywne-
go zatrudnienia w powiecie.

O podejmowanych działaniach przez PUP na rzecz bezrobotnych korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej powinny być też informowane ośrodki pomocy spo-
łecznej (OPS), przy czym przekazanie takiej informacji to minimum, a konsultacje mię-
dzyinstytucjonalne to optymalna sytuacja. Wówczas można mieć pewność, iż nie tylko 

17 Do zlecania działań aktywizacyjnych są wybierane w szczególności powiatowe urzędy pracy spełniające odpowied-
nie warunki dot. wysokości wskaźnika procentowego udziału pracowników PUP pełniących funkcję doradcy klienta 
w całkowitym zatrudnieniu lub wskaźnika liczby bezrobotnych przypadających na jednego pracownika PUP pełnią-
cego funkcję doradcy klienta.
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sam udział określonych osób będzie uzgodniony i zbieżny z innymi działaniami, np. 
kontraktem socjalnym, to także zapoczątkowana na tym etapie kooperacja przełoży się 
na dalszą współpracę już w trakcie realizacji działań aktywizacyjnych przez agencję 
zatrudnienia. Szczegółowe zasady współpracy PUP i OPS na tym etapie opisuje roz-
dział dot. współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji 
i pomocy społecznej z przedsiębiorcami.

Konsultacji powinien podlegać nie tylko sam problem, ale też liczba i struktura 
skierowanych osób. Tak więc w celu wyboru grupy – spośród osób będących w szcze-
gólnej sytuacji na rynku pracy – do objęcia wsparciem istotne jest nie tylko przeprowa-
dzenie diagnozy jakościowej uzasadniającej wybór określonej kategorii osób objętych 
danym problemem lokalnego rynku pracy, ale także pogłębionej analizy statystycz-
nej w ramach ewidencji bezrobotnych. Konieczne jest zdefiniowanie struktury m.in. 
w oparciu takie wskaźniki jak płeć, wykształcenie. Wówczas planowane działanie nie 
będzie koncentrować się na zawężonej grupie bezrobotnych, a dostęp do zatrudnienia 
nie będzie ograniczany, np. ze względu na płeć czy poziom kwalifikacji. Zastosowanie 
takiej procedury będzie z jednej strony zapobiegało efektowi „spijania śmietany – cre-
amingu”, czyli kierowania do agencji zatrudnienia osób lepiej rokujących na rynku pra-
cy (np. z wyższym wykształceniem), a z drugiej efektowi „kwaszenia” stanowiącemu 
przeciwieństwo tego pierwszego, czyli kierowania przez PUP głównie osób, o których 
wiadomo, że działania aktywizacyjne prowadzone wobec nich wymagają zwiększo-
nych nakładów pracy.

Prowadzona analiza ilościowa ma jeszcze jeden ważny cel, tj. określenie poziomu 
wskaźników zatrudnienia, które świadczyć będą o sukcesie działań aktywizacyjnych. 
W modelu założono, że wskaźnikami tymi będą:

•• Wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu przez okres co najmniej 3 miesięcy.
•• Wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. wskaźników znajdują się w dalszej części 

publikacji. Natomiast należy zwrócić uwagę, że oszacowane na poziomie konkretnych 
liczb osób wskaźniki są wpisywane do dokumentacji przetargowej jako fundamental-
ny cel działań aktywizacyjnych. Dlatego też wspomniana analiza ilościowa powinna 
przede wszystkim określić realne ich poziomy – w odniesieniu do specyfiki aktywi-
zowanych osób i skuteczności działań aktywizacyjnych podejmowanych przez PUP 
w stosunku do ogólnej wybranej kategorii osób bezrobotnych. Posłużmy się przykła-
dem: skoro efektywność zatrudnieniowa liczona dla np. osób długotrwale bezrobotnych 
wynosi 45%, to nie można wymagać, by agencja zatrudnienia osiągnęła o wiele wyższe 
rezultaty. Poza tym model daje możliwość wykonawcom składającym oferty przetargo-
we samodzielne zwiększenie wartości obu wskaźników, przez co mogą oni otrzymać 
większą liczbę punktów w trakcie ich oceny. 

Należy podkreślić, iż zlecanie działań aktywizacyjnych ma charakter fakultatyw-
ny, zarówno pod względem samej decyzji o zastosowaniu tego instrumentu, jak również 
w odniesieniu do specyfiki każdego z powiatowych urzędów pracy. Istotne jest to, by 
zakres zleconych zadań był adekwatny do zasobów kadrowych, liczby zarejestrowa-
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nych osób, środków finansowych będących w dyspozycji urzędu. Elastyczność w tym 
względzie dotyczy dowolności w decydowaniu o strategii działania również w ramach 
proponowanego modelu, tzn. może on być dowolnie modyfikowany w tym zakresie, 
lecz aby był jednak zgodny z ustawą i zachowywał jego fundamentalne zasady będące 
wypracowanym kompromisem kilkunastu urzędów pracy i agencji zatrudnienia18.
Wykres 17. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia

Określenie problemu
lokalnego rynku
pracy

- Analiza
jakościowa
problemów

- Zasięgnięcie opini
powiatowej rady 
rynku pracy

- Nawiązanie
współpracy z OPS
w zakresie
aktywizacji tzw.
wspólnych
klientów

- Określenie liczby
osób

- Określenie
struktury osób
pod względem
wybranych cech

- Określenie
wartości
wskaźników
zatrudnienia

- Przygotowanie
opisu problemów
i charakterystyki
kierowanej grupy
osób jako
elementu
dokumentacji
przetargowej

Scharakteryzowanie
grupy osób
kierowanych do
działań
aktywizacyjnych

Wszczęcie procedury
wyboru wykonawcy
działań
aktywizacyjnych

Źródło: Opracowanie własne.

Oznaką elastyczności modelu jest także to, że w przypadku, gdy powiat ma zbyt 
mały potencjał organizacyjny by stać się partnerem dla agencji zatrudnienia, a określo-
ne problemy rynku pracy są spójne dla innych obszarów, możliwe jest zlecanie działań 
aktywizacyjnych przez kilka podmiotów związanych porozumieniem.

Wreszcie przeprowadzona analiza powinna precyzyjnie określić długość czasu 
potrzebnego na zaktywizowanie tych osób. Czym trudniejsza ich sytuacja życiowa i za-
wodowa, w której się znajdują, tym więcej czasu należy zarezerwować na działania 
aktywizacyjne. Pracując z osobami znajdującymi się w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy nie wystarczą standardowe działania, konieczne jest wpłynięcie na zmianę po-
staw. Zmienną implikującą długość tego okresu powinna być również liczba kierowa-
nych osób bezrobotnych, a także założenia samego modelu. Trzeba bowiem pamiętać, 
iż w ramach kontraktu agencja zatrudnienia musi mieć czas na to, aby wesprzeć osoby 
w zatrudnieniu, aż do momentu jego utrzymania przez okres sześciu miesięcy – de facto 
do zrealizowania założonej wartości wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu przez okres 
co najmniej 6 miesięcy. Szczegółowe propozycje w zakresu harmonogramu można zna-
leźć w rozdziale poświęconym ramowym warunkom modelu.
18 Opolski model kontraktacji działań o charakterze aktywizacyjnym został wypracowany w 2013 roku przez członków 

Opolskiego Paktu na Rzecz Zwiększenia Zatrudnienia Poprzez Kontraktację Usług Rynku Pracy, tj. przedstawicieli 
m.in. 11 powiatowych urzędów pracy z województwa opolskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, 8 agencji 
zatrudnienia i organizacji je zrzeszających oraz Urząd Miasta Opola.
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3. Wyłonienie wykonawcy działań aktywizacyjnych

Urzędy pracy przygotowują i przeprowadzają procedurę wyboru dostawcy usług 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). Najbardziej realną 
formą zamówienia, z racji przewidywanej jego wartości jest przetarg nieograniczony. 
Ze względu na potrzebę dopuszczenia do procedur również agencji zatrudnienia, któ-
re nie działają w myśl ustawy o pożytku publicznym, niemożliwy jest wybór trybu 
konkursowego przewidzianego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (art. 24, ust. 2).

W celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia powiatowy urząd 
pracy występując jako „Zamawiający” podejmuje odpowiednie kroki, w tym m.in. po-
wołuje komisję przetargową. Jednym z najważniejszych jej zadań na etapie przygo-
towawczym jest opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 
W tym celu zaleca się skorzystanie z przygotowanego w ramach modelu kontraktacji 
działań o charakterze aktywizacyjnym otwartego wzoru warunków zamówienia, stano-
wiącego końcową część publikacji. Składa się on z następujących elementów:

•• specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
•• załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
•• załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających 

z art. 22 ust. 1 PZP,
•• załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających 

z art. 24 ust. 1 PZP,
•• załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz wykonanych działań aktywizacji zawodowej 

osób bezrobotnych,
•• załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia,
•• załącznik nr 6 do SIWZ – Informacja dotycząca funkcjonowania w grupie ka-

pitałowej,
•• załącznik nr 7 do SIWZ – Formularz ofertowy,
•• załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego,
•• załącznik nr 9 do SIWZ – Wzór umowy trójstronnej.
Użytkownicy wzoru powinni w pierwszym rzędzie dopasować go do charakte-

rystyki zamówienia poprzez uzupełnienie wolnych miejsc i wybór w odpowiednich 
miejscach jednej z proponowanych opcji. Punkty wymagające uzupełnień zostały wy-
różnione kolorem.
Przykład 1:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z rozpo-
rządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług 
o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym Zamawiający odstępuje od pobrania 
wadium od Wykonawców lub ustala wadium w wysokości ……………………… (nie 
wyższej niż 3% wartości zamówienia), które winno zostać wpłacone przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiającego nr …… w terminie do dnia ………………………
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Należy jednak zauważyć, iż we wzorze, a dokładnie w jego załącznikach są też 
punkt wymagające uzupełnienia lub wyboru, które jednak nie zostały wyróżnione ko-
lorem. Oznacza to, że wypełnia je Wykonawca opracowując ofertę przetargową lub 
strony umowy podpisujące porozumienie o współpracy.
Przykład 2:

Oferuję(-my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto (łączna wartość 
brutto):

…………………………………………………………… zł 
słownie złotych: ……………………………………………………………
w tym VAT: ……… %

Wzór SIWZ określa zgodnie z wymogami ustawy PZP wszelkie podstawy formal-
no-prawne. Składa się on z następujących części:

1. Zamawiający:
W punkcie tym definiuje się zamawiającego poprzez wskazanie m.in. jego nazwy 

i adresu.
2. Tryb udzielania zamówienia:
W punkcie tym wskazuje się na tryb zamówienia publicznego wraz ze wskazaniem 

podstawy prawnej zgodniej z ustawą prawo zamówień publicznych.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
W punkcie tym należy przede wszystkim w jednoznaczny i wyczerpujący sposób 

opisać przedmiot zamówienia. Na prezentowanym wzorze znajduje się zatem miej-
sce na wskazanie kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV, ogólne zdefiniowanie 
przedmiotu zamówienia i wreszcie odniesienie do Szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do wzoru SIWZ,

4. Termin realizacji zamówienia.
5. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowa-
niu:

Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, ale także z założeniami modelu 
wymaga się, by wykonawcy ubiegający się o zamówienie spełniali następujące warun-
ki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych:

a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicz-
nych – na wzorze oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,

b) posiadają uprawnieninia niezbędne do wykonywania określonej działalności 
lub czynności – w tym celu wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobo-
wiązany do przedłożenia kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem aktual-
nego wypisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (wprawdzie w przy-
padku wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, np. tworzących 
konsorcjum, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, bada się łącznie, to 
trudno jest dopuścić do sytuacji, w której któryś z nich nie ma wpisu do KRAZ; 
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działanie to byłoby niezgodne z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy),

c) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie organizacji i przeprowadzenia 
działań aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych – na wzorze wykazu wy-
konanych działań aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych stanowiącym za-
łącznik nr 4 do SIWZ,

d) dysponują warunkami lokalowymi i technicznymi gwarantującymi prawidłowe 
wykonanie zamówienia – na wzorze oświadczenia stanowiącego załącznik nr 
2 do SIWZ,

e) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – na wzorze wykazu 
osób uczestniczących w realizacji zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do 
SIWZ,

f) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia – w tym celu wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zo-
bowiązany do przedłożenia odpowiedniego dokumentu spełniającego warunki 
określone we SIWZ, np. opłaconej polisy i/lub informacji z banku lub spół-
dzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) potwierdzającej wyso-
kość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową.

Uzasadnienie dla poszczególnych warunków znajduje się w dalszej części roz-
działu.

Natomiast zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wymaga się również, 
by wykonawcy ubiegający się o zamówienie złożyli oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. 
W tym celu przedkładają następujące dokumenty:

a) wykazanie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 
1 ustawy prawo zamówień publicznych – na wzorze oświadczenia stanowią-
cym załącznik nr 3 do SIWZ,

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składnia ofert,

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwier-
dzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub oświadczenia 
wykonawcy w tej sprawie – zamawiający może dopuścić złożenie oświadcze-
nia, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i spo-
łeczne lub oświadczenia wykonawcy w tej sprawie – zamawiający może dopu-
ścić złożenie oświadczenia, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawionej 
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nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert – decyzja 
o wymaganiu jest opcjonalna i należy do zamawiającego,

f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt. 9, 10 i 11 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawio-
nej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert – decy-
zja o wymaganiu jest opcjonalna i należy do zamawiającego.

Ponadto wykonawcy składają na wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ 
informację dotycząca funkcjonowania w ramach grupy kapitałowej – zgodnie z art. 24 
ust. 2 pkt. 5 ustawy prawo zamówień publicznych.

6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób upraw-
nionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz adres poczty elektronicz-
nej lub strony internetowej zamawiającego.

7. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający podejmuje decyzje o pobraniu 
wadium lub odstąpieniu od tej czynności.

8. Termin związania ofertą: Zamawiający określa 30 lub 60-dniowy okres zwią-
zania ofertą – zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy prawo zamówień 
publicznych.

9. Opis sposobu przygotowania oferty.
10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
W punkcie tym wskazuje się na cztery zasadnicze kryteria wyboru:

a) cenę,
b) personel,
c) wskaźniki efektywności zatrudnieniowej,
d) potencjał techniczny i lokalowy.

Aby uzyskać dodatkowe punkty w kryteriach b, c i d wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia powinni wskazać w formularzu oferty i w odpowiednich za-
łącznikach swój dodatkowy potencjał od wymaganego minimum i/lub wyższe wskaź-
niki od określonych w SIWZ. Szczegółowe uzasadnienie wyboru samych kryteriów, 
jak również dodatkowych warunków w ramach nich znajduje się w dalszej części pod-
ręcznika.

12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Wykonaw-
ca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany do podpisania umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik nr 8 do 
SIWZ.

13. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawiera-
nej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo 
wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim 
umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
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We wzorze SIWZ zawarto zobowiązanie wykonawcy do zawarcia nie tylko umo-
wy z zamawiającym na wzorze stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, ale także z za-
mawiającym i uczestnikami działań aktywizacyjnych na wzorze stanowiącym załącz-
nik nr 9 do SIWZ. Ponadto mowa jest o żądaniu wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14. Środki ochrony prawnej.
15. Wykaz załączników.
Istotnym krokiem w ramach etapu przygotowującego zamówienie jest ustalenie 

warunków zamówienia poprzez oszacowanie wynagrodzenia wykonawcy w kwocie 
bez podatku od towarów i usług – nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą ogłoszenia 
zamówienia (zgodnie z art. 32 i 35 ustawy prawo zamówień publicznych). Szacowanie 
to powinno być koherentne z wysokością zaplanowanych środków przeznaczonych na 
realizację zamówienia.

Autorzy konstruujący model kontraktacji działań aktywizacyjnych, w oparciu 
o austriackie doświadczenia, wyszli z założenia, iż kluczowym składnikiem powodze-
nia zlecanych działań jest potencjał i doświadczenie wykonawcy. Podejście to znalazło 
odzwierciedlenie nie tylko w kryteriach wyboru ofert, ale także przy określeniu wa-
runków ubiegania się o udzielenie zamówienia – zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy prawo 
zamówień publicznych.
Tabela 25. Uzasadnienie dla wymaganego zakresu warunki, o których mowa  
w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych

Lp. Warunek Uzasadnienie

1.

Posiadanie 
uprawnień 
niezbędnych 
do wykonania 
określonej 
działalności lub 
czynności

Zgodnie z art. 61b ustawy starosta może zawrzeć umowę na dopro-
wadzenie skierowanego bezrobotnego do podjęcia zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej wyłącznie z agencją zatrudnienia. Zasady 
rejestracji i świadczenia usług przez agencję zatrudnienia określa 
rozdział 6 ww. ustawy.

2.
Posiadanie wie-
dzy i doświad-
czenia

Kluczową kwestią jest to, aby realizację działań aktywizacyjnych 
powierzyć wyłącznie podmiotom mającym odpowiednią wiedzę 
i doświadczenie w tym zakresie. Działania aktywizacyjne osób 
bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
są na tyle specyficzne, iż ich realizacja musi uwzględniać profil 
tej grupy, znajomość ich problematyki musi być skonstruowana 
w oparciu o sprawdzone metody ich motywowania do zmiany sy-
tuacji społecznej i zawodowej, a przede wszystkim powinna w wy-
sokim stopniu gwarantować realizację założonych wskaźników 
efektywności. W związku z faktem, iż zlecanie działań aktywizu-
jących nie jest praktyką powszechną, a w Polsce dopiero zaczyna 
się rozwijać rynek usług w tym zakresie, przyjęto w modelu, że 
wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wyka-
zać się wiedzą i doświadczeniem w zakresie działań aktywizacji 
zawodowej osób bezrobotnych, przez które rozumie się usługi 
pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego (obowiązkowo), 
szkoleniowe oraz wspierające wymienione formy (fakultatywnie). 
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2.
Posiadanie wie-
dzy i doświad-
czenia

Natomiast usługi wspierające wymienione formy zdefiniowano 
jako wszelką aktywność w kierunku przywrócenia osób na rynek 
pracy wykraczającą poza usługi i instrumenty rynku pracy okre-
ślone w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy oraz aktach wykonawczych do niej.
Do decyzji zamawiającego pozostawia się zarówno to, czy wyko-
nawcy będą musieli wykazać się doświadczeniem w zakresie reali-
zacji wymienionych usług łącznie, czy tylko wybranych z nich, jak 
również określenie liczby osób nimi objętych. Przy czym zaleca 
się, by ta ostatnia wartość nie była niższa od liczby osób ujętej 
w przedmiocie zamówienia. Ważnym wydaje się też, by wykonaw-
ca udowodnił, że określona liczba spośród uczestników tych dzia-
łań podjęła zatrudnienie.
Potwierdzenie warunku następuje poprzez złożenie wraz z ofertą 
wykazu działań aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zawie-
rającego informację o:

•• przedmiocie tych działań,
•• liczbie osób bezrobotnych objętych działaniami,
•• liczbie osób bezrobotnych, które w ich wyniku podjęły za-

trudnienie,
•• okresie wykonywania,
•• wartości,
•• podmiocie, na potrzeby którego były one wykonywane.

Liczbę osób objętych wykazanymi działaniami sumuje się.
Wszystkie działania wymienione w wykazie należy potwierdzić 
stosownymi dowodami należytego ich wykonania. W przypadku 
projektów PO KL, w ramach których wykonawca jako beneficjent 
prowadził tego typu działania sugeruje się, iż dowodem powinna 
być opinia instytucji, w której złożono wniosek o dofinansowanie 
projektu PO KL.

3.

Dysponowanie 
odpowiednimi 
warunkami 
lokalowymi 
i technicznymi

W związku z oczekiwaniami osób bezrobotnych, zagrożeniem wy-
stąpienia sytuacji utrudnionego kontaktu z częścią z nich w for-
mach pośrednich (np. e-mail, telefon) oraz swoistym zinstytucjo-
nalizowaniem świadczonych działań zasadne jest zorganizowanie 
punktu, w którym realizowane będą działania aktywizacyjne – 
punktu aktywizacji uczestników (PAU). Jego forma może zostać 
dodefiniowana przez zamawiającego, np. poprzez określenie po-
wierzchni. Model zakłada natomiast minimalne wymagania. 
Punkt ten powinien być dostępny przez pełen okres realizacji za-
mówienia w godzinach uzgodnionych z zamawiającym (np. po 8 
godzin od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 lub w mniej-
szym wymiarze czasu). Powinien z założenia znajdować się 
w mieście powiatowym właściwym dla lokalizacji zamawiającego. 
Po pierwsze na ogół dojazd środkami komunikacji publicznej do 
miast powiatowych z okolicznych miejscowości jest najprostszy 
i najkrótszy, a po drugie jest to rozwiązanie praktyczne z punktu 
widzenia PUP. Punkt ten może być zorganizowany w siedzibie/ 
jednostce organizacyjnej wykonawcy lub pomieszczeniach wyna-
jętych na potrzebę realizacji zamówienia (wówczas sugeruje się, 
by wykonawca wskazał podmiot wynajmujący, który jednocześnie 
należy traktować jako oddający do dyspozycji wykonawcy okre-
ślony potencjał techniczny i lokalowy). PAU powinien być ozna-
kowany w sposób ułatwiający jego identyfikację oraz wskazujący 
na finansowanie działań ze środków PUP.
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3.

Dysponowanie 
odpowiednimi 
warunkami 
lokalowymi 
i technicznymi

Zmiana adresu punktu aktywizacji uczestników może nastąpić je-
dynie za zgodą zamawiającego. Jest to związane z kryteriami wy-
boru oferty, o czym mowa w dalszej części.
Istotne jednak jest także to, że w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza się możliwość realizacji działań aktywizacyjnych poza 
punktem (np. udział w szkoleniu), lecz w miejscu, do którego do-
jazd i powrót z miejsca zamieszkania nie powinien przekroczyć 
dwóch godzin. W takiej sytuacji wykonawca gwarantuje także 
zwrot kosztów dojazdu.
W modelu podkreśla się również potrzebę udostępnienia osobom 
bezrobotnym odpowiedniej liczby komputerów podłączonych 
do Internetu. Założenie to wynika z doświadczeń innych państw, 
w tym Austrii, pokazujących, że należy tak organizować pomoc 
osobom bezrobotnym, aby ci zostali zmotywowani i nauczeni sa-
modzielności w poszukiwaniu pracy. Ani urząd pracy, ani agencja 
zatrudnienia nie mogą ich zawsze wyręczyć w tym zakresie. Dlate-
go dostępność komputerów ma na celu zachęcenie osób do samo-
dzielnego aplikowania o pracę przez Internet oraz opracowywania 
dokumentów aplikacyjnych, w tym ich drukowania.

4.

Dysponowanie 
osobami zdolny-
mi do wykona-
nia zamówienia

Kluczowym aspektem są także kwalifikacje i doświadczenie osób 
uczestniczących w realizacji zamówienia. Tak naprawdę w zdecy-
dowanej mierze od tych czynników będzie zależało powodzenie 
działań aktywizacyjnych. Optymalną sytuacją będzie taka, w któ-
rej personel będzie posiadał kwalifikacje komplementarne wzglę-
dem siebie, ale również pracowników PUP. Świadczenie pomocy 
osobom, wobec których standardowe działania urzędów pracy nie 
odniosły skutków wymaga nowego spojrzenia, innych metod pra-
cy, czy także umiejętności. Przykładem takich osób może być psy-
cholog, trener pracy, rekruter, head hunter, coach. Ale w zespole 
swoje miejsce powinien znaleźć i doradca zawodowy, i pośrednik 
pracy.
W opracowanym modelu nie podaje się wymaganej liczby człon-
ków zespołu realizującego zamówienie, choć sugeruje się, by przy 
realizacji zamówienia zaangażowane były co najmniej 4 osoby. 
Oczywiście wartość ta zależy od decyzji zamawiającego uwzgled-
niającej chociażby liczbę kierowanych osób bezrobotnych. Nie 
można zapomnieć przy tym, iż liczba ta, jak i również zakres wy-
maganych kompetencji, wpływa na wartość składanej oferty. Waż-
ne jest natomiast zadbanie o to, by wśród wskazanego personelu, 
znalazła się osoba pełniąca funkcje kierownika zlecenia, osoba 
odpowiedzialna za kontakt z PUP, osoba prowadząca działania 
administracyjno-organizacyjne. Oczywiście funkcje te mogą być 
łączone z innymi, w tym specjalistycznymi.
W modelu założono, że osoby uczestniczące w realizacji zamówie-
nia muszą wykazać się następującymi cechami:

•• posiadać wykształcenie wyższe i co najmniej 1 rok do-
świadczenia w pracy z osobami bezrobotnymi,

lub
•• posiadać wykształcenie średnie i co najmniej 3 lata do-

świadczenia w pracy z osobami bezrobotnymi.



281Szczegółowa charakterystyka opolskiego modelu kontraktacji usług aktywizacji wraz z instruktażem 

4.

Dysponowanie 
osobami zdolny-
mi do wykona-
nia zamówienia

Wymiana którejś z osób wykazanych w ofercie na inną może na-
stąpić jedynie za zgodą zamawiającego, który powinien zadbać by 
ona także spełniała określone warunki. Jest to związane z kryteria-
mi wyboru oferty, o czym mowa w dalszej części.
Potwierdzenie warunku następuje poprzez złożenie wraz z ofertą 
wykazu osób uczestniczących w realizacji zamówienia zawierają-
cego informację o:

•• tożsamości (imię, nazwisko),
•• funkcji i zakresie wykonywanych czynności podczas reali-

zacji zamówienia,
•• wykształceniu,
•• doświadczeniu w pracy z osobami bezrobotnymi podane-

mu w miesiącach,
•• dodatkowych elementach wykształcenia związanych z wy-

konywaniem funkcji przewidzianych w wykazie (jest to 
związane z kryteriami wyboru oferty),

•• podstawie do dysponowania tymi osobami.
Kwalifikacje wszystkich osób wpisanych do wykazu należy po-
twierdzić stosownymi dokumentami dotyczącymi wykształcenia 
i doświadczenia w pracy z osobami bezrobotnymi, w tym w wy-
miarze czasowym.

5.

Znajdywanie 
się w sytuacji 
ekonomicznej 
i finansowej 
zapewniającej 
wykonanie za-
mówienia

Zamawiający weryfikuje spełnienie tego warunku na podstawie 
dostarczonych przez wykonawców dokumentów:

•• opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumen-
tu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej dzia-
łalności związanej z przedmiotem zmówienia i/lub

•• informacji z banku lub SKOK potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolności kredyto-
wej.

Spełnienie warunku jest o tyle istotne, iż wartość zamówienia może 
być znacząca, przez co również odpowiedzialność finansowa wy-
konawcy (np. w formie kar umownych) także jest wysoka. Należy 
pamiętać, iż realizacja tego typu działań wiąże się z określonym 
ryzykiem niepowodzenia.

Źródło: Opracowanie własne.

Ważną kwestią jest także określenie kryteriów wyboru oferty oraz ich wagi. Za-
proponowane w modelu są z jednej strony pogodzeniem interesów PUP i agencji za-
trudnienia opracowujących jego fundamentalne założenia, a z drugiej próbą przeniesie-
nia w warunki polskie najlepszych austriackich doświadczeń. Celem zamawiającego 
nie powinien być wybór najtańszej, ale najlepszej oferty – zresztą zgodnie z intencją 
ustawy prawo zamówień publicznych. Najlepszą ofertą powinna zatem być taka, która 
zagwarantuje zaangażowanie w realizację zamówienia najwyższej jakości potencjał, 
czego skutkiem będzie osiągnięcie wysokich efektów. Ponadto uzależniając honora-
rium od efektów dba się o najwyższą realną skuteczność działań w formie zatrudnienia, 
a także utrzymania w zatrudnieniu na okres co najmniej 6 miesięcy. Przy dokonywaniu 
wyboru oferty stosuje się kryteria opisane w tabeli 26.
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Tabela 26. Kryteria oceny oferty wraz z uzasadnieniem

Lp. Kryterium Uzasadnienie

1 Personel – 
45%

Możliwość uzyskania dodatkowych punktów w kryterium powstaje 
w sytuacji, gdy wykonawca wykaże, że osoby uczestniczące w reali-
zacji zamówienia legitymują się posiadaniem dodatkowych elementów 
wykształcenia (np. studia podyplomowe, ukończone szkolenia) związa-
ne z wykonywaniem funkcji przewidzianych dla nich podczas realizacji 
zamówienia oraz posiadają doświadczenie w pracy z osobami bezro-
botnymi w wymiarze co najmniej 5 lat.
Dodatkowe elementy wykształcenia:

•• waga 18%,
•• należy kwalifikować tylko te elementy wykształcenia, które 

mają bezpośredni związek z przypisaną danej osobie funkcją 
i zakresem wykonywanych przez nią czynności podczas reali-
zacji zamówienia,

•• są nimi studia podyplomowe i/lub szkolenia z okresu ostatnich 
pięciu lat w łącznym wymiarze minimum 60 godzin,

•• kwalifikacje te powinny być potwierdzone właściwymi świa-
dectwami, dyplomami, certyfikatami itp.

•• przykłady – studia podyplomowe: poradnictwo zawodowe i do-
radztwo karier, doradztwo zawodowe,

•• przykłady – szkolenia: zgodne z modułowymi programami 
szkoleń MES opartych na koncepcji Międzynarodowej Organi-
zacji Pracy (np. organizacja i zapewnienie jakości usług porad-
nictwa zawodowego, udzielanie pomocy osobom bezrobotnym 
i poszukującym pracy).

Doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi w wymiarze co naj-
mniej 5 lat:

•• waga 27%,
•• istotne jest zamieszczenie w ofercie również szczegółowego 

opisu zakresu współpracy z osobami bezrobotnymi wskazują-
cy na charakter stały/incydentalny, wykonywany zawód, zaj-
mowane stanowisko, zakres obowiązków – na tej podstawie 
zamawiający będzie mógł ocenić to, czy rzeczywiście jest to 
doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, a nie osobami 
nieaktywnymi zawodowo lub pracującymi będących klientami 
agencji zatrudnienia,

•• w przypadku przerw w pracy z osobami bezrobotnymi wyma-
gany okres doświadczenia sumuje się, przy czym jednostką 
miary jest miesiąc,

•• doświadczenie powinno być potwierdzone stosowanymi doku-
mentami, np. świadectwami pracy, zaświadczeniami wystawia-
nymi przez pracodawców.
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2

Wskaźniki 
efektywno-
ści zatrud-
nieniowej 
– 25%

Wykonawcy mogą uzyskać dodatkowe punkty oferując wyższe od za-
łożonego minimum wskaźniki efektywności zatrudnieniowej. W sumie 
można uzyskać nawet 25 dodatkowych punktów, z czego:

•• 10 pkt. za wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu przez  
okres 3 miesięcy,

•• 15 pkt. za wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu przez  
okres 6 miesięcy.

Przypisanie różnych wartości powyższym kryteriom jest celowe, gdyż 
ma zachęcać wykonawców do wzmożonej pracy na rzecz utrzymania 
jak największej liczby osób przez okres pół roku.
Umowa zawierana z wykonawcą odnosi się do wartości wskaźników 
zadeklarowanych w złożonej ofercie.

3 Cena – 
20%

Wykonawcy konkurują między sobą również oferując różne ceny. Po-
dana w ofercie cena powinna obejmować podatek VAT oraz inne podat-
ki i daniny publiczne, a także być odzwierciedleniem wszystkich kosz-
tów i składników planowanych do podjęcia działań aktywizacyjnych.

4
Potencjał 
techniczny 
– 5%

Pamiętając, że jednym z warunków dostępu do udziału w postępowaniu 
było dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym (warunka-
mi lokalowymi i technicznymi), rozumianym jako organizacja punktu, 
aktywizacji uczestników (PAU), wykonawcy mogą uzyskać nawet 5 
dodatkowych punktów za najlepszą lokalizację tego punktu.
Podstawowym założeniem jest to, by osoby bezrobotne miały uła-
twiony dostęp do punktu. Oznacza to, że powinien on znajdować się 
w miejscu zapewniającym swobodny dojazd komunikacją publiczną. 
Tak więc liczy się usytuowanie punktu w stosunku do dworca kole-
jowego, dworca autobusowego lub przystanku środków komunikacji 
miejskiej (przy założeniu, że istnieje bezpośredni dojazd na ten przy-
stanek komunikacją miejską z dworca kolejowego lub autobusowego). 
Punkt odniesienia określa wykonawca.
Zamawiający ocenia lokalizację posługując się np. mapą Google. Jeśli 
punkt jest w odległości nie większej niż 0,5 km od dworca lub przy-
stanku, wykonawca otrzymuje 5 punktów, jeśli odległość ta wynosi do 
1 km to może liczyć na 2 punkty. W innych przypadkach oferenci nie 
otrzymują bonusów.
Kolejne 5 punktów wykonawcy mają szansę zdobyć jeśli zaproponują 
wyposażenie PAU w co najmniej 5 stanowisk komputerowych (wartość 
ta może być dowolnie modyfikowana przez zamawiającego) dostęp-
nych w godzinach jego otwarcia. Stanowiska komputerowe mają słu-
żyć uczestnikom, by ci mieli możliwość samodzielnego poszukiwania 
ofert pracy w Internecie lub sporządzania i drukowania dokumentów 
aplikacyjnych.

Źródło: Opracowanie własne.
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W ramach wzoru SIWZ zawarto także informację o możliwości powierzenia czę-
ści zamówienia podwykonawcom. W tym celu w formularzu oferty wykonawcy mają 
obowiązek wskazania części zamówienia, której realizację mają zamiar im przekazać. 
W modelu założono, że zakres tych zadań nie może przewyższyć 49% wartości brutto 
zamówienia. Klauzula ta ma na celu dopuszczenie do realizacji zamówienia podmio-
tów, których potencjał, doświadczenie, cele są komplementarne wobec zasobów wyko-
nawcy.

Następnie po sformułowaniu odpowiedniej formuły SIWZ i zredagowaniu ogło-
szenia o zamówieniu, które uwzględnią powyższe wymagania i kryteria, PUP przystę-
puje do publikacji dokumentów. W tym celu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu m.in. 
w swojej siedzibie, na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej 
(BIP) (lub za pośrednictwem Urzędu Publikacji Unii Europejskiej – w zależności od 
wartości zamówienia). Po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia PUP może 
poinformować o tym fakcie znanych sobie potencjalnych wykonawców.

W zależności od tego, czy wartość zamówienia, przekracza kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicz-
nych, wyznacza się odpowiedni okres na złożenie oferty. Najczęstszym przypadkiem 
będzie to jednak minimum 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia w BIP.

W tym czasie Wykonawcy mają prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnie-
nie treści SIWZ, co odbywa się zgodnie z procedurami opisanymi w PZP. Natomiast 
zamawiający ma prawo oczekiwać, o ile zapisze w SIWZ stosowne wymaganie, od 
wykonawców wniesienia wadium we wskazanych formach (jednej lub kilku).

Po upływie wyznaczonego terminu składania ofert, w wyznaczonym czasie i miej-
scu następuje jawne otwarcie złożonych ofert. Następnie komisja przetargowa doko-
nuje wyboru najkorzystniejszej oferty – mając na uwadze termin związania ofertą (30 
lub 60 dni). W toku badania i oceny ofert zamawiający może zażądać od wykonawców 
dodatkowych wyjaśnień treści złożonych ofert.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje wyko-
nawców o podjętej decyzji.

4. Rekrutacja i selekcja osób bezrobotnych

W odniesieniu do przeprowadzonej w pierwszym etapie diagnozy jakościowej 
uzasadniającej wybór określonej kategorii osób objętych danym problemem lokalnego 
rynku pracy, ale także pogłębionej analizy statystycznej w ramach ewidencji bezrobot-
nych, a także pamiętając o ustalonej zaplanowanej strukturze kierowanych osób (m.in. 
płeć, wiek, wykształcenie) należy przystąpić do rekrutacji i selekcji osób bezrobotnych.

Podstawowym założeniem modelu kontraktacji działań aktywizacyjnych jest 
to, by do agencji skierować osoby nie tylko spełniające określone kryteria formalne 
(uczestnictwo w wybranej przez PUP kategorii osób bezrobotnych, znajdowanie się 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przypisanie odpowiedniego profilu pomocy 
zgodnie z ustawą), ale również te rokujące na zmianę ich sytuacji życiowej i zawodo-
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wej. Wprawdzie status osoby bezrobotnej mogą uzyskać tylko osoby, które są m.in.:
•• niezatrudnione lub nie wykonują innej pracy zarobkowej,
•• zdolne do podjęcia zatrudnienia,
•• gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (a w przypad-

ku osób niepełnosprawnych w połowie tego wymiaru),
•• poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
To praktyka pokazuje, że w ewidencji urzędów pracy pozostają też osoby tylko 

pozornie spełniające te kryteria.
Wg danych GUS w 2013 roku 1 078 tys. osób pracowało w szarej strefie19, z czego 

znaczący odsetek stanowiły osoby bezrobotne, określone jako mające niewielkie szan-
se na znalezienie pracy z powodu niskich kwalifikacji lub nieumiejętności utrzymania 
się na rynku pracy20. Ponadto inne powszechne problemy to: subiektywna ocena braku 
możliwości fizycznych podjęcia zatrudnienia lub wykonywania określonych obowiąz-
ków służbowych, opiekowanie się osobami zależnymi, brak chęci do poszukiwania pra-
cy z wielu powodów, w tym tzw. pułapki bezrobocia (wyższe otrzymywane świadczenia 
od korzyści finansowych z zatrudnienia), bycia na utrzymaniu innych osób, „ryzyka” 
wywiązywania się z obowiązków alimentacyjnych, przyjętego stylu życia itp.21. Istnie-
nie wśród klienteli PUP pewnej grupy osób długotrwale bezrobotnych i niezaintereso-
wanych faktycznym podjęciem pracy jest wysoce problematyczne nie tylko z punktu 
widzenia instytucji publicznej transferującej środki pomocowe (również finansowe), 
ale także z perspektywy potencjalnego pracodawcy liczącego na odpowiedzialnego pra-
cownika. W świetle przeprowadzonych badań zachodzi uzasadnione podejrzenie, że 
agencje zatrudnienia mogą nie chcieć narażać swoich dobrych do tej pory relacji bizne-
sowych, oferując zatrudnienie osobom skrajnie niestabilnym na rynku pracy22. Uważa 
się zatem za niezasadne finansowanie działań na rzecz osób, które z dużym prawdopo-
dobieństwem nie podejmą pracy.

Dlatego też po wytypowaniu odpowiednich kandydatów do działań aktywizacyj-
nych w SI Syriusz wg określonych kryteriów (oczywiście w większej liczbie od zapla-
nowanej do skierowania do agencji zatrudnienia, nawet o 100-200%) zapraszane są te 
osoby na spotkania indywidualne z zespołem rekrutacyjnym. W skład zespołu wchodzi 
co najmniej dwóch pracowników PUP. Zespół rekrutacyjny w trakcie spotkania z osobą 
bezrobotną:

•• informuje o zakwalifikowaniu do działań aktywizacyjnych,
•• zapoznaje osoby bezrobotne z ogólnymi zasadami udziału w działaniach ak-

tywizacyjnych (np. poprzez przekazanie im wzoru umowy trójstronnej, o któ-
rej podpisanie zostaną poproszeni – wg wzoru będącego załącznikiem nr 9 do 
SIWZ),

•• zbiera wstępne deklaracje udziału.

19  H. Dmochowska red., Mały rocznik statystyczny Polski 2014, GUS, Warszawa 2014, s. 143.
20  K. Łapiński, M. Peterlik, B. Wyżnikiewicz, Szara strefa w polskiej gospodarce, IBnGR, Warszawa 2014, s. 11.
21  Na podstawie danych pozyskanych w trakcie rekrutacji do projektu „Kadry dojrzałe do zmian”.
22  M. Kalski, E. Nieroba, R. Muster, Ocena możliwości rozwoju kontraktacji…..op. cit., s. 113.
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W przypadku pozytywnej deklaracji zespół rekrutacyjny powinien określić po-
ziom faktycznej motywacji do udziału w działaniach aktywizacyjnych, a zwłaszcza do 
zmian w swoim życiu. Konieczne jest też określenie realnych barier, które mogą wpły-
nąć na trudności z podjęciem zatrudnienia, w tym związane z mobilnością, sytuacją 
rodzinną, posiadanymi kwalifikacjami. W tym celu zasadne jest posiłkowanie się np. 
specjalistycznymi testami psychologicznymi, takimi jak:

•• kwestionariusz kompetencji społecznych,
•• inwentarz motywacji osiągnięć,
•• profil kompetencji społecznych23.
Pełne spotkanie informacyjne trwa około 30 minut. Po spotkaniu komisja rekru-

tacyjna sporządza protokół zawierający uzasadnienie do zakwalifikowania wybranych 
osób bezrobotnych do udziału w działaniach aktywizacyjnych.

W wyniku przeprowadzonych spotkań indywidualnych sporządzane są listy osób 
bezrobotnych: lista podstawowa i lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej uzyskują 
dostęp do udziału w działaniach aktywizacyjnych w momencie rezygnacji osób z listy 
podstawowej.

O wynikach rekrutacji osoby są informowani pisemnie. Osoby zakwalifikowane 
do udziału w programie są informowane o terminie grupowego spotkania informacyj-
nego z udziałem wybranej w przetargu agencji zatrudnienia, mającego na celu przedsta-
wienie wzajemnych praw i obowiązków. W trakcie spotkania osoby bezrobotne podej-
mują ostateczną decyzję o udziale w działaniach aktywizacyjnych.
Wykres 18. Rekrutacja i selekcja osób bezrobotnych

Rekrutacja

- Wybór
kandydatów
spełniających
określone kryteria
z SI Syriusz

- Zaproszenie na
indywidualne
spotkania
z zespołem
rekrutacyjnym

- Prowadzenie
testów
motywacyjnych

- Sporządzanie list
uczestników
działań
aktywizacyjnych

- Wysyłka 
zaproszeń do 
osób bezrobotnych
z listy podstawowej

Selekcja Przekierowanie na
spotkanie grupowe
z agencją 
zatrudnienia

Źródło: Opracowanie własne.

Natomiast w przypadku osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomo-
cy społecznej o ich udziale w działaniach aktywizacyjnych powinien mieć możliwość 
wypowiedzenia się także przedstawiciel ośrodka pomocy społecznej. Cały proces re-

23  www.practest.com.pl
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krutacji i selekcji odnoszący się do tej kategorii osób bezrobotnych powinien być reali-
zowany we współpracy PUP z OPS. Argumentacja dla takiego podejścia, jak i sposób 
kooperacji zostały szczegółowo opisane w dalszej części podręcznika.

5. Nawiązanie współpracy PUP z agencją zatrudnienia

Po wyborze wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego następuje podpisa-
nie z nim umowy w sprawie zamówienia publicznego, na wzorze stanowiącym załącz-
nik nr 8 do SIWZ.

Zanim jednak do tego dojdzie zaleca się zorganizowanie spotkania konsultacyj-
no-informacyjnego pomiędzy zamawiającym i wykonawcą, które dookreśli szczegóły 
przedmiotu umowy oraz wskaże tryb wspólnych działań. Przede wszystkim na tym spo-
tkaniu powinny zostać zweryfikowane i wyjaśnione wszystkie kwestie formalne, które 
mogłyby być przeszkodą do podpisania właściwej umowy. Należy też podkreślić, iż 
tego typu spotkania konsultacyjne powinny być stałą dobrą praktyką w trakcie realizacji 
zamówienia. Bez współpracy, ustalenia rozwiązań dla pojawiających się trudności, wy-
miany informacji i wzajemnego zrozumienia interesów obu stron osiągnięcie spodzie-
wanych efektów może być trudne. Dla wszystkich spraw związanych z umową stosuje 
się przepisy Kodeksu cywilnego. Należy też pamiętać, iż zakres zawieranej umowy 
musi być tożsamy z zobowiązaniami wykonawcy zawartymi w złożonej ofercie.

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, zgodnie z zapisami SIWZ.
Umowa dookreśla zasady współpracy PUP z agencją zatrudnienia, w tym wska-

zuje:
•• dokładny przedmiot umowy: w wymiarze etapów realizowania zadania, prze-

pływu osób bezrobotnych, liczby osób objętych wsparciem, efektywności dzia-
łań (na podstawie złożonej oferty),

•• okres i miejsce realizacji działań aktywizacyjnych – definiuje się punkt aktywi-
zacji uczestników (PAU),

•• obowiązki wykonawcy (agencji zatrudnienia),
•• prawa zamawiającego (PUP),
•• wartość zamówienia i sposób rozliczania się,
•• klauzule ochronne i kary umowne,
•• zasady udostępniania danych osobowych i kwestie związane z bezpieczeństwem 

tych danych,
•• monitoring postępu prac – obowiązek stosowania aplikacji „Kontraktor”.
Należy podkreślić, iż umowa została skonstruowana w duchu stymulowania 

współpracy obu podmiotów i bieżących kontaktów. Z jednej strony od wykonawcy wy-
maga się niezwłocznego przekazywania informacji do zamawiającego (za pomocą apli-
kacji Kontraktor, która stanowi element modelu) o przebiegu działań aktywizacyjnych, 
o efektach, o udziale osób bezrobotnych w programie (m.in. stawieniu się na skierowa-
nie z PUP, udziale w formach wsparcia, absencji, rezygnacji, zakończeniu zgodnie z za-
planowaną ścieżką). Wykonawca jest zobowiązany także do prowadzenia pełnej doku-
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mentacji podejmowanych działań i udostępniania jej zamawiającemu na jego wniosek.
Ponadto umowa zawiera szczegółowy opis sposobu wyliczenia ostatecznej warto-

ści wynagrodzenia, w zależności od uzyskanych efektów. Metodę naliczenia wynagro-
dzenia opisano w dalszej części podręcznika.

Wynagrodzenie, zgodnie z przyjętym modelem, wypłacane jest z założenia 
w dwóch transzach:

•• po etapie diagnostycznym,
•• na zakończenie okresu realizacji umowy.
Natomiast należy szczegółowo wskazać na sankcje, które podpisując umowę zga-

dza się przyjąć na siebie wykonawca.
Tabela 27. Wykaz sankcji przewidzianych umową w sprawie zamówienia publicznego  
(o współpracy PUP – AZ)

Lp. Warunek uruchomienia 
sankcji

Sankcja

1

Osiągnięcie wskaźnika 
utrzymania w zatrud-
nieniu przez okres co 
najmniej 3 miesięcy i/
lub wskaźnika utrzy-
mania w zatrudnieniu 
przez okres co naj-
mniej 6 miesięcy na 
poziomie niższym od 
określonego w przed-
miocie umowy

Na koniec okresu realizacji umowy na podstawie informacji 
i raportów dostarczonych przez wykonawców (szczególnie 
w formie zaświadczeń i innych dokumentów wskazujących 
na okres zatrudnienia poszczególnych osób, a także formę 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej) zamawiający we-
ryfikuje faktyczną wielkość osiągniętych obu wskaźników 
łącznie.
Zgodnie z wzorem:
K = (A – B) x T x 5%
K – kwota środków do zwrotu z I transzy lub potrącenia 
z II transzy.
A – suma wartości wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu 
przez okres co najmniej 3 miesięcy i wskaźnika utrzymania 
w zatrudnieniu przez okres co najmniej 6 miesięcy określo-
nych w przedmiocie umowy.
B – suma osiągniętych wartości wskaźnika utrzymania 
w zatrudnieniu przez okres co najmniej 3 miesięcy i wskaź-
nika utrzymania w zatrudnieniu przez okres co najmniej 6 
miesięcy.
T – wartość I transzy.
Należność w pierwszej kolejności pomniejsza wysokość II 
transzy, a gdy jest ona od niej wyższa, to wykonawca jest 
zobowiązany do zwrotu różnicy środków w odpowiedzi na 
wezwanie zamawiającego.
Celem sankcji jest zdyscyplinowanie agencji zatrudnienia 
do efektywnej pracy z osobami bezrobotnymi oraz wymu-
szenie realistycznego szacowania planowanych do osią-
gnięcia wskaźników. Należy bowiem pamiętać, iż wyko-
nawcy na etapie oceny ofert otrzymują dodatkowe punkty 
za zadeklarowanie osiągnięcia wyższych wskaźników od 
minimum określonego w SIWZ przez zamawiającego.
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2
Rażące naruszenie 
przez wykonawcę wa-
runków umowy

Za rażące naruszenie warunków umowy strony umowy 
ustaliły odpowiedzialność wykonawcy w formie kar umow-
nych. Rażącym naruszeniem jest sytuacja, w której wyko-
nawca nie realizuje postanowień umowy lub wykonuje je 
w sposób nienależyty. Oczywiście takie okoliczności podle-
gają każdorazowej interpretacji zamawiającego, ale szcze-
gólnie zwraca się uwagę na następujące sytuacje, które są 
podstawą do rozwiązania umowy:

•• niezrealizowanie działań określonych dla etapu dia-
gnostycznego na rzecz wszystkich osób bezrobot-
nych skierowanych do agencji zatrudnienia,

•• niepodjęcie żadnych działań aktywizacyjnych na 
rzecz osób bezrobotnych,

•• wielokrotne pojawianie się uchybień w zakresie na-
ruszania warunków umowy,

•• zmiana składu osób ujętych w wykazie osób uczest-
niczących w realizacji zamówienia bez zgody za-
mawiającego, w tym wymiana osoby, osób lub do-
puszczenie innych nieujętych w wykazie,

•• zmiana lokalizacji punktu aktywizacji uczestników 
(PAU), w którym realizowane będą działania akty-
wizacyjne bez zgody zamawiającego.

W przypadkach rażącego naruszenia warunków umowy za-
mawiający zawiadamia wykonawcę o stwierdzonych uchy-
bieniach i nalicza karę umowną w wysokości 50% I transzy 
wynagrodzenia. Ma też prawo do rozwiązania umowy. Na-
leży przy tym podkreślić, iż rodzaj tych uchybień nie po-
zwala na ich usunięcie.

3

Naruszenie przez wy-
konawcę warunków 
umowy lub niewywią-
zywanie się z jej posta-
nowień

W przypadkach naruszenia warunków umowy lub niewy-
wiązywania się przez wykonawcę z jej postanowień zama-
wiający wzywa go do usunięcia stwierdzonych uchybień 
w określonym terminie.
Jeśli nie nastąpi ich usunięcie zamawiający ma prawo 
rozwiązania umowy. Jeśli ją rozwiąże, to wykonawca nie 
otrzymuje kolejnej transzy wynagrodzenia, a zamawiający 
nalicza karę umowną w wysokości do 10% maksymalnego 
wynagrodzenia przysługującego wykonawcy.

4
Bezzasadna rezygna-
cja wykonawcy z reali-
zacji zamówienia

W przypadku bezzasadnej rezygnacji wykonawcy z reali-
zacji zamówienia zamawiającemu przysługuje odszkodo-
wanie w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia 
przysługującego wykonawcy.

Załącznikiem do niniejszej umowy jest kopia oferty złożonej przez wykonawcę, 
zakres danych dot. osób bezrobotnych udostępnianych przez zamawiającego oraz wzór 
wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych, który składa agencja 
zatrudnienia do PUP. Proces przesyłania danych osobowych został opisany w dalszej 
części vademecum.
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6. Nawiązanie współpracy agencji zatrudnienia  
z osobami bezrobotnymi

Pierwszym wymiernym krokiem do nawiązania rzeczowej i trwałej współpracy 
agencji zatrudnienia z osobami bezrobotnymi jest zorganizowanie spotkania infor-
macyjnego. Ma ono na celu rozwianie wszelkich wątpliwości stron kontraktu oraz 
uwiarygodnienie agencji zatrudnienia w oczach osób bezrobotnych poprzez uczestnic-
two w nim przedstawicieli urzędu pracy i wygłoszenie rekomendacji dla współpracy. 
W przypadku, gdy w kontrakcie uczestniczą osoby bezrobotne pobierające świadczenia 
z pomocy społecznej zasadna jest też obecność przedstawiciela OPS, np. pracownika 
socjalnego. W najlepszej sytuacji będzie to ta sama osoba, która zaangażowana była już 
w działania rekrutacyjne i selekcyjne.

Optymalnym miejscem dla organizacji spotkania jest punkt, w którym realizo-
wane będą działania aktywizacyjne. Bezrobotni mają okazję nie tylko poznać to miej-
sce, ale także pracowników oddelegowanych przez agencję do ich obsługi. Obecność 
urzędników z PUP uwiarygadnia także ten punkt jako miejsce, w którym realizowane 
są działania na potrzeby urzędu. Inną dobrą lokalizację dla organizacji spotkania jest 
siedziba PUP.

Zaproszenia do udziału w spotkaniu przez osoby bezrobotne powinny być kiero-
wane przez PUP. W pierwszej kolejności powinny być zaadresowane do osób bezrobot-
nych z listy podstawowej, choć należy też rozważyć zasadności zaproszenia także choć 
części osób z listy rezerwowej. W przypadku, gdy osoby z listy podstawowej odmówią 
udziału w działaniach aktywizacyjnych jeszcze na etapie spotkania informacyjnego, na 
ich miejsce mogą z marszu trafić kolejne osoby.

Samo spotkanie powinno zawierać co najmniej dwa elementy: wystąpienie przed-
stawicieli PUP i agencji zatrudnienia. Ich wypowiedzi powinny poruszać następujące 
kwestie:

•• prezentacja agencji zatrudnienia, w tym jej doświadczenia, personelu odpowie-
dzialnego za realizację działań aktywizacyjnych,

•• przypomnienie podstawowych założeń zlecanych działań aktywizacyjnych: 
cele, etapy, przykładowe działania, spodziewane efekty,

•• wskazanie osoby/osób po stronie PUP, które nie tylko bezpośrednio współpracu-
ją z agencją zatrudnienia, ale też będą przyjmować wszelkie zawiadomienia ze 
strony osób bezrobotnych,

•• podkreślenie bezpłatnego charakteru działań w stosunku do osób bezrobotnych,
•• określenie zasad organizacji i dostępności punktu aktywizacji uczestników 

(PAU),
•• wskazanie harmonogramu działań w najbliższej perspektywie czasowej,
•• rozdanie materiałów drukowanych prezentujących przede wszystkim podstawo-

we sposoby kontaktu z agencją zatrudnienia, w tym numery telefonów, adresy 
e-mail, nazwiska opiekunów.
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Bardzo ważnym celem spotkania informacyjnego jest także omówienie szczegó-
łów treści umowy trójstronnej, której podpisanie ma być jego zwieńczeniem. Umowa 
koncentruje się na określeniu praw i obowiązków wszystkich stron: powiatowego urzę-
du pracy (organizatora), agencji zatrudnienia (realizatora) i osoby bezrobotnej (uczest-
nika).

Zasady współpracy są regulowane w następujących zakresach:
•• kontrola, przeciwdziałanie nieprawidłowościom, wymiana informacji,
•• kierowanie uczestników,
•• zasady usprawiedliwionej rezygnacji z uczestnictwa i ich konsekwencje,
•• zasady wyłączania uczestników z powodu niewywiązywania się przez nich 

z obowiązków oraz w przypadku obiektywnych okoliczności losowych i ich 
konsekwencje,

•• zasady rezygnacji z uczestnictwa na etapie utrwalania uzyskanych efektów jako 
następstwo samodzielnego podjęcia pracy przez uczestników i ich konsekwen-
cje,

•• zasady udziału w działaniach aktywizacyjnych.

Tabela 28. Prawa i obowiązki stron kontraktu wg treści umowy trójstronnej

Prawa  
i obo-
wiązki

Organizator –  
powiatowy urząd 

pracy

Realizator – agencja 
zatrudnienia

Uczestnik – osoba bezro-
botna

Pr
aw

a

• Kontrola prawidło-
wości realizacji dzia-
łań realizatora.

• Kontrola wywiązy-
wania się uczestni-
ków z obowiązków 
regulowanych umo-
wą.

• Wyłączanie uczest-
ników na wniosek 
realizatora w przy-
padku niewywiązy-
wania się przez nich 
z obowiązków regu-
lowanych umową lub 
zaistnienia obiektyw-
nych okoliczności lo-
sowych skutkujących 
rezygnacją uczestni-
ka.

• Informowanie organiza-
tora o niewywiązywaniu 
się uczestników z obo-
wiązków regulowanych 
umową.

• W przypadku rezygnacji 
uczestników na etapie 
diagnostycznymi otrzy-
manie na ich miejsce 
odpowiedniej liczby no-
wych uczestników.

• Wnioskowanie do orga-
nizatora o wyłączenie 
uczestnika w przypad-
ku niewywiązywania 
się przez niego z obo-
wiązków regulowanych 
umową lub zaistnienia 
obiektywnych okolicz-
ności losowych skut-
kujących rezygnacją 
uczestnika.

• Informowanie organizato-
ra o wszelkich nieprawi-
dłowościach w realizacji 
działań prowadzonych 
przez realizatora.

• Rezygnacji z uczestnic-
twa w działaniach reali-
zatora na etapie diagno-
stycznymi – bez podania 
przyczyny (zasada cela-
ringu).

• Rezygnacji z uczestnic-
twa w działaniach realiza-
tora na etapie aktywizacji 
i utrwalania uzyskanych 
efektów – w przypadku 
zaistnienia obiektywnych 
okoliczności losowych.
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Prawa  
i obo-
wiązki

Organizator –  
powiatowy urząd 

pracy

Realizator – agencja 
zatrudnienia

Uczestnik – osoba bezro-
botna

Pr
aw

a

• Podejmowanie sank-
cji wobec uczestni-
ków na podstawie 
art. 33 ust. 4 pkt. 3 i 4 
ustawy, tj. pozbawie-
nie statusu osoby bez-
robotnej w przypadku 
nieuzasadnionej rezy-
gnacji z uczestnictwa 
w działaniach reali-
zatora na etapie ak-
tywizacji i utrwalania 
uzyskanych efektów 
lub niestawiennictwa 
na skierowanie.

• Wnioskowanie do or-
ganizatora o podjęcie 
sankcji wobec uczest-
ników na podstawie 
art. 33 ust. 4 pkt. 3 
i 4 ustawy w przypadku 
nieuzasadnionej rezy-
gnacji z uczestnictwa 
w działaniach realizato-
ra na etapie aktywizacji 
i utrwalania uzyskanych 
efektów.

• Rezygnacji z uczestnic-
twa w działaniach realiza-
tora na etapie aktywizacji 
i utrwalania uzyskanych 
efektów – w przypadku 
samodzielnego podjęcia 
pracy i złożenia deklara-
cji rezygnacji z dalszych 
działań realizatora .

• Nieuczestniczenia w dzia-
łaniach aktywizacyjnych 
w dni ustawowo wolne.

• Odmowy w uzasadnio-
nych przypadkach udziału 
w działaniach aktywiza-
cyjnych organizowanych 
poza wskazanym miej-
scem i czasem.

• Nieprzyjmowania przed-
stawionych przez reali-
zatora ofert pracy jako 
niespełniających kryteria 
„odpowiedniej pracy”.

• Usprawiedliwionego nie-
uczestnictwa w działa-
niach aktywizacyjnych 
w przypadku zaistnienia 
obiektywnych okoliczno-
ści losowych.

O
bo

w
ią

zk
i n

a 
rz

ec
z 

or
ga

ni
za

to
ra

X

• Poddanie się kontroli 
organizatora w zakresie 
prawidłowości realiza-
cji działań aktywizacyj-
nych.

• Umożliwianie uczest-
nikom zgłaszania się 
u organizatora na jego 
wezwanie.

• Przyjęcie uczestników 
w terminie określonym 
w umowie trójstronnej 
(skierowaniu wystawio-
nym przez organizato-
ra).

• Zgłaszanie się u organiza-
tora na jego wezwanie.

• Stawiennictwo u reali-
zatora w terminie okre-
ślonym w umowie trój-
stronnej (skierowaniu 
wystawionym przez orga-
nizatora).

• Niezwłoczne poinformo-
wanie o samodzielnym 
pozyskaniu zatrudnienia.
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Prawa  
i obo-
wiązki

Organizator –  
powiatowy urząd 

pracy

Realizator – agencja 
zatrudnienia

Uczestnik – osoba bezro-
botna

O
bo

w
ią

zk
i n

a 
rz

ec
z 

or
ga

ni
za

to
ra

X

• Poinformowanie o nie-
stawiennictwie uczest-
nika na skierowanie.

• Bieżące przekazywanie 
informacji o prowadzo-
nych działaniach akty-
wizacyjnych.

• Bieżące przekazywanie 
informacji o podejmo-
wanym zatrudnieniu 
przez uczestników.

• Bieżące przekazywanie 
informacji o uczestnic-
twie w działaniach akty-
wizacyjnych, rezygna-
cji, zakończeniu udziału 
itp.

• Zamieszczanie informa-
cji w PAU o organizato-
rze jako instytucji finan-
sującej działania.

O
bo

w
ią

zk
i n

a 
rz

ec
z 

re
al

iz
at

or
a

• Skierowanie
w uzgodnionym ter-
minie uczestników 
z listy podstawowej 
do udziału w działa-
niach aktywizacyj-
nych.

• W przypadku niesta-
wiennictwa uczest-
nika na skierowanie 
podjęcie z nim kon-
taktu celem ustalenia 
nowego terminu sta-
wiennictwa lub przy-
jęcia rezygnacji.

• W przypadku rezy-
gnacji uczestników 
na etapie diagno-
stycznym kierowanie 
na ich miejsce odpo-
wiedniej liczby osób 
z listy rezerwowej 
(zasada clearingu).

• Niezwłoczne poinfor-
mowanie o rezygnacji 
z udziału wraz ze wskaza-
niem przyczyny.

• Niezwłoczne poinformo-
wanie o samodzielnym 
pozyskaniu zatrudnienia.

• Aktywny udział w dzia-
łaniach mających na celu 
doprowadzenie ich do 
zatrudnienia i utrzymania 
go przez okres pół roku 
zgodnie z przyjętymi eta-
pami modelu i zgodnie 
z przyjętym dla każdego 
uczestnika planem akty-
wizacji.

• Przestrzeganie ustalonych 
terminów działań aktywi-
zacyjnych.
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Prawa  
i obo-
wiązki

Organizator –  
powiatowy urząd 

pracy

Realizator – agencja 
zatrudnienia

Uczestnik – osoba bezro-
botna

O
bo

w
ią

zk
i n

a 
rz

ec
z 

re
al

iz
at

or
a • W przypadku wyłą-

czenia uczestników 
na wniosek realizato-
ra kierowanie na ich 
miejsce odpowiedniej 
liczby osób z listy re-
zerwowej.

• Prowadzenie me-
diacji w przypadku 
sytuacji spornych po-
między uczestnikami 
i realizatorem.

X

• Niezwłoczne informowa-
nie o zaistnieniu okolicz-
ności losowych uniemożli-
wiających uczestniczenie 
w działaniach aktywiza-
cyjnych, wraz z podaniem 
przyczyny.

O
bo

w
ią

zk
i n

a 
rz

ec
z 

uc
ze

st
ni

ka

• Prowadzenie me-
diacji w przypadku 
sytuacji spornych po-
między uczestnikami 
i realizatorem.

• Przeprowadzenie testów 
predyspozycji zawodo-
wych uczestników, stwo-
rzenie planu aktywizacji 
dla każdego uczestnika, 
opisanie indywidualnych 
ścieżek rozwoju zawodo-
wego.

• Podejmowanie wszel-
kich niezbędnych kro-
ków w celu doprowa-
dzenia uczestników do 
zatrudnienia i utrzymania 
go przez okres 6 miesię-
cy zgodnie z przyjętymi 
etapami modelu i opra-
cowanym dla każdego 
uczestnika planem akty-
wizacji. 

• Obsługa uczestników 
w wyznaczonym miejscu 
i czasie.

• Udostępnienie stanowisk 
komputerowych w celu 
samodzielnego poszuki-
wania pracy i możliwości 
edycji oraz druku doku-
mentów aplikacyjnych.

• Ubezpieczenie od na-
stępstw nieszczęśliwych 
wypadków NNW na czas 
prowadzenia działań.

• Zwrot kosztów dojazdu 
w określonych przypad-
kach.

X

Źródło: Opracowanie własne.
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Dobrym rozwiązaniem będzie, gdy wszystkie te informacje zostaną przekazane 
w trakcie spotkania także w formie graficznej, np. z wykorzystaniem prezentacji mul-
timedialnej i/lub rozdawanych materiałów drukowanych. Zaleca się, by w spotkaniach 
brało udział maksymalnie po 20 osób. Zasadne jest także zarezerwowanie czasu na 
pytania ze strony osób bezrobotnych.

Jak już wspomniano, zwieńczeniem spotkania informacyjnego powinno być pod-
pisanie umów trójstronnych. Ze względu na rozłożony w czasie proces rekrutacji od 
osób bezrobotnych powinno się wymagać ostatecznych dotyczących deklaracji udziału 
w działaniach aktywizacyjnych w trakcie tych spotkań. Osoby te podpisują zatem umo-
wę trójstronną, której jeden egzemplarz otrzymują w wersji papierowej. Aby jednak 
było to możliwe trzeba również zadbać, by w spotkaniu brali udział także przedstawi-
ciele PUP i agencji zatrudnienia posiadający uprawnienia do zawierania umów trój-
stronnych z osobami bezrobotnymi lub by zostały przygotowane na spotkania umowy 
już podpisane przez właściwe osoby decyzyjne.

Umowa trójstronna jest jednocześnie skierowaniem do udziału w działaniach ak-
tywizacyjnych. Określa ona termin pierwszego stawiennictwa w agencji. Oczywiście 
termin ten powinien być uzgodniony także z przedstawicielami realizatora – najlepiej 
w formie wcześniej uzgodnionego harmonogramu dyżurów pracowników agencji, 
a także z osobą bezrobotną.

Przed spotkaniem przygotuj:
1) listę obecności,
2) po 3 egzemplarze umów trójstronnych wypełnionych imiennie dla każdej za-

proszonej osoby bezrobotnej,
3) uzgodniony z agencją zatrudnienia grafik dyżurów jej pracowników.
Zadbaj też o długopisy, wymagane pieczęcie, sprzęt techniczny, inne materiały 

drukowane rozdawane uczestnikom oraz ewentualnie drobny poczęstunek.
Z chwilą podpisania umowy trójstronnej osoba bezrobotna staje się uczestnikiem 

działań aktywizacyjnych. Pierwszym jej obowiązkiem jest stawiennictwo w agencji za-
trudnienia w terminie określonym w skierowaniu wystawionym przez PUP.

W sytuacji gdy z udziału w działaniach aktywizacyjnych będą rezygnować osoby 
bezrobotne z listy podstawowej należy zorganizować i przeprowadzić dodatkowe spo-
tkania z udziałem osób z listy rezerwowej. Cały proces ma skutkować skierowaniem 
do agencji zatrudnienia określonej liczby osób bezrobotnych. Należy przy tym zadbać 
o to, by organizacja spotkań i podpisywanie umów przebiegało sprawnie i szybko. Za-
kończenie tych czynności warunkuje bowiem podjęcie kolejnego kroku, tj. przekazanie 
imiennej listy uczestników, wraz z wybranymi informacjami na ich temat. Przeciągają-
cy się w czasie proces tworzenia tej listy skutkować może potrzebą wydłużenia okresu 
współpracy PUP z agencją zatrudnienia i tym samym aneksowaniem umów.

Ponadto zaleca się, aby przed rozpoczęciem etapu diagnostycznego pracownicy 
urzędu pracy odwiedzili punkt aktywizacji uczestników (PAU) i sprawdzili, czy spełnia 
on warunki opisane w umowie, w tym m.in. liczbę i dostępność do stanowisk kompute-
rowych, właściwe jego oznaczenie.
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Wykres 19. Plan spotkań informacyjnych

Przedstawienie
ogólnych
warunków
współpracy

- Prezentacja ze 
strony PUP

- Prezentacja ze 
strony agencji
zatrudnienia

- Pytania osób
bezrobotnych
i dyskusja

- Prezentacja
zapisów umów
trójstronnych

- Podpisanie
umów
trójstronnych

- Wypisywanie
i wręczanie
uczestnikom
skierowań do 
stawiennictwa
w agencji
zatrudnienia
celem rozpoczęcia
realizacji działań
aktywizacyjnych

Umowy
trójstronne

Skierowania

Źródło: Opracowanie własne.

7. Przekierowanie uczestników do realizatora

Umowa zawierana pomiędzy urzędem pracy a agencją zatrudnienia stanowi pod-
stawę do udostępnienia zarówno imiennej listy osób bezrobotnych skierowanych do 
udziału w działaniach aktywizacyjnych, jak również wybranych informacji o nich. 
W ramach opisywanego modelu narzędziem do przekazywania powyższych danych 
jest aplikacja informatyczna Kontraktor. Jednakże proces ten może przebiegać także 
w innej formie, np. wydruków, zestawień lub innych narzędzi informatycznych.

Celem aplikacji Kontraktor jest ułatwienie współpracy między powiatowym urzę-
dem pracy a agencją zatrudnienia poprzez przekazanie danych dot. wybranych osób 
bezrobotnych. 

Kontraktor spełnia następujące funkcje:
1. Przekazanie danych uczestników przez PUP do agencji tak, aby w trakcie re-

alizacji kontraktu nie trzeba było ponownie ich wprowadzać (ręcznie), a także 
aby uczestnicy nie musieli ponownie dokumentować m.in. swojego wykształ-
cenia, czy też stażu pracy i doświadczenia zawodowego.

2. Umożliwienie agencji skorzystania z maksymalnie dużej ilości informacji 
o uczestnikach podczas procesu ich aktywizacji, jednak tylko w zakresie 
zgodnym z ustawą o ochronie danych osobowych.

3. Gromadzenie przez przedstawicieli agencji informacji o konkretnych realizo-
wanych działaniach aktywizacyjnych i ich efektach, tj. informacji o podjęciu 
zatrudnienia, utrzymywaniu pracy przez określony czas.

4. Rozliczenia finansowe.
5. Umożliwienie pracownikom PUP wglądu w dane stale modyfikowane przez 
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agencję; wgląd odbywa się na wniosek PUP akceptowany przez agencję, gdyż 
tylko taki sposób udostępniania danych jest prawnie dopuszczany przez usta-
wę o ochronie danych osobowych.

6. Śledzenie zaangażowania uczestników w proces zdobywania nowej pracy, np. 
poprzez odnotowywanie informacji o nowych zdobytych kwalifikacjach, od-
bytych szkoleniach, obecności na szkoleniach.

7. Ułatwienie komunikacji pomiędzy PUP a agencją poprzez otwarcie nowego 
kanału komunikacyjnego.

Na omawianym etapie modelu należy szczególnie przyjrzeć się pierwszemu punk-
towi. Pozostałe zostaną szczegółowo omówienie w dalszej części podręcznika.

Podpisując zatem umowę, obie strony, tj. PUP i agencja zatrudnienia, określają 
zakres danych o uczestnikach, jakie zostaną wymienione. Celem tej czynności jest uła-
twienie procesu aktywizacyjnego, tak aby osoby bezrobotne z jednej strony nie musiały 
ponownie opowiadać historii zatrudnienia, dokumentować posiadanych kwalifikacji, 
a z drugiej by agencja zatrudnienia miała pewność, że posiada takie same informacje 
jak PUP – na wypadek, gdy uczestnik jakieś dane przemilczy. Bardzo istotne jest też 
przekazanie pełnych danych kontaktowych do uczestników (adres, wszystkie możliwe 
numery telefonów, ewentualnie adres e-mail).

Kontraktor umożliwia przekazanie z PUP do agencji zatrudnienia następujących 
informacji:

•• Dane podstawowe:
−• imię, nazwisko,
−• PESEL,

•• Dane kontaktowe:
−• numer telefonu,
−• adres e-mail,
−• adres stały, zamieszkania, korespondencyjny,

•• Informacje o kwalifikacjach:
−• wykształcenie,
−• zawód,

•• Informacje o statusie:
−• okresy rejestracji w PUP,
−• szczegółowy status,

•• Informacje o działaniach podejmowanych przez PUP:
−• przedstawiane propozycje,
−• data wizyty,
−• rodzaj wizyty.

Ostateczna decyzja o zakresie przekazanych danych należy do obu stron umowy 
– zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy w sprawie zamówienia publicznego. Należy 
jednakże pamiętać, iż Kontraktor został zbudowany w ten sposób, by nie mogły być 
przekazane dane wrażliwe, np. dotyczące niepełnosprawności, nałogów, skazań.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (art. 23, ust. 1 pkt. 2) przetwarza-
nie danych osobowych zwykłych jest możliwe bez wiedzy osoby, której dane dotyczą, 
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o ile „jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wyni-
kającego z przepisu prawa”24.

W świetle przepisów prawa nie jest do końca jasne jak udokumentować potrzebę 
przetwarzania danych, w tym podstawę ich udostępnienia. Interpretacje prawne nato-
miast pokazują, że zasadne jest zadbanie o formę pisemną, np. jako umowa, wniosek, 
potwierdzającą niezbędność realizowania wspomnianych uprawnień i obowiązków 
wynikających z przepisów prawa. Jeśli zadbamy o poprawność procedur, PUP jako 
administrator danych osobowych będzie mógł je udostępnić innemu administratorowi 
danych osobowych (stosując to podejście odrzuca się możliwość przetwarzania danych 
osobowych w drodze powierzenia przetwarzania danych osobowych – art. 31 ustawy 
o ochronie danych osobowych).

W modelu kontraktacji działań o charakterze aktywizacyjnym jest mowa o dwóch 
sytuacjach, w których następuje udostępnienie danych osobowych uczestników:

1. PUP udostępnia dane osobowe uczestników agencji zatrudnienia – sytuacja na 
ogół jednorazowa związana z przekazaniem osób do realizatora działań akty-
wizacyjnych.

2. Agencja udostępnia dane osobowe uczestników urzędowi pracy – sytuacja wie-
lokrotna wynikająca z bieżącego przekazywania informacji o statusie uczestni-
ków, ich udziale w działaniach oraz uzyskanych efektach.

W każdej z tych sytuacji należy zadbać o to, by udowodnić zaistnienie przesłanki 
uzasadniającej potrzebę udostępnienia danych ze zbioru danych osobowych.

W pierwszym przypadku następuje to podczas podpisywania umowy o współpracy 
pomiędzy PUP i agencją zatrudnienia – załącznikiem do wspomnianej umowy jest wzór 
wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych. W drugim przypadku 
realizowane jest to za pośrednictwem aplikacji Kontraktor, kiedy to automatycznie ge-
nerowany jest podobny wniosek, lecz w wersji elektronicznej. Wnioski te rejestrowane 
są na wykazie także w ramach aplikacji.

Udostępniając dane osobowe należy zadbać, aby podejmowane czynności nie na-
ruszały praw i wolności osób, których udostępniane dane dotyczą. Ponadto konieczne 
jest też wypełnienie licznych obowiązków dotyczących ochrony przetwarzanych da-
nych osobowych, w tym zastosowania odpowiednich środków technicznych i organiza-
cyjnych zapewniających ochronę danych, odpowiednią do zagrożeń (art. 36-39a ustawy 
o ochronie danych osobowych).

Tym samym w momencie, gdy znana jest już ostateczna lista uczestników działań 
aktywizacyjnych agencja zatrudnienia wnioskuje na piśmie do PUP, zgodnie ze wzo-
rem stanowiącym załącznik nr 3 do zawartej umowy, o udostępnienie danych ze zbioru 
danych osobowych.

24 Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. DZ.U. 1997 nr 133 poz. 883.
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Tabela 29. Informacje zawarte we wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych oso-
bowych

Zakres wniosku
Sytuacja, w której PUP 

udostępnia dane osobowe 
uczestników agencji za-

trudnienia

Sytuacja, w której agencja 
zatrudnienia udostępnia 

dane osobowe uczestników 
urzędowi pracy

Oznaczenie administra-
tora danych osobowych, 
w tym adres jego siedziby 
lub miejsca zamieszkania

Powiatowy Urząd Pracy 
w …

Agencja zatrudnienia …

Oznaczenie ubiegającego 
się o udostępnienie da-
nych osobowych ze zbio-
ru i adres jego siedziby 
lub miejsca zamieszkania, 
w tym numer identyfikacji 
podatkowej oraz numer 
identyfikacyjny rejestru 
podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został 
mu nadany

Agencja zatrudnienia …
Adres …
NIP …
REGON …

Powiatowy Urząd Pracy w …
Adres …
NIP …
REGON …

Podstawa prawna upo-
ważniająca do pozy-
skania danych albo 
wskazanie wiarygodnie 
uzasadnionej potrzeby po-
siadania danych

Art. 23 ust.1 pkt. 2 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie osobowych 
(Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 
883 z pózn. zm.) w związku 
z art. 33 ust. 7 oraz art. 61b 
ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pra-
cy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 
1001 z pózn. zm.)

Art. 23 ust.1 pkt. 2 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie osobowych (Dz.U. 
1997 Nr 133, poz. 883 z pózn. 
zm.) w związku z art. 33 ust. 
7a oraz art. 61b ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 
99 poz. 1001 z pózn. zm.)

Wskazanie przeznaczenia 
dla udostępnionych da-
nych

Celem jest realizacja zleco-
nych działań aktywizacyj-
nych zgodnie z umową za-
wartą w dniu …… pomiędzy 
…… a ……..

Celem jest realizacja zleco-
nych działań aktywizacyjnych 
zgodnie z umową zawartą 
w dniu …… pomiędzy …… 
a ……..

Oznaczenie lub nazwa 
zbioru, z którego mają być 
udostępnione dane 

Rejestr osób bezrobotnych 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w ……..

Rejestr uczestników działań 
aktywizacyjnych zgodnie 
z umową zawartą w dniu …… 
pomiędzy …… a ……..

Zakres żądanych informa-
cji ze zbioru

Zgodnie z załącznikiem nr 2 
do umowy o w sprawie zamó-
wienia publicznego

Należy określić poprzez 
wskazanie odpowiednich po-
zycji z listy w ramach aplika-
cji Kontraktor
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Informacje umożliwiające 
wyszukanie w zbiorze żą-
danych danych

Uczestnicy działań aktywi-
zacyjnych realizowanych 
zgodnie z umową zawartą 
w dniu …… pomiędzy …… 
a …….. – wg listy uczestni-
ków, którzy podpisali umo-
wy trójstronne

Należy zdefiniować osobę lub 
grupę osób

Źródło: Opracowanie własne.

By zrealizować wniosek PUP musi dysponować aplikacją Kontraktor w wersji dla 
PUP (przewiduje ona dwa statusy osób pracujących z nią: administrator – informatyk, 
użytkownik – pracownik merytoryczny PUP). Administrator importuje wybrane osoby 
z SI Syriusz. W tym celu zgodnie z treścią złożonego wniosku wybiera konkretne oso-
by bezrobotne (posługując się numerami PESEL), a następnie generuje plik, w którym 
określa zakres przekazywanych danych. Po przeprowadzeniu dalszych kroków tech-
nicznych, które szczegółowo zostały opisane w dokumencie „Kontraktor. Instrukcja 
obsługi” następuje eksportowanie całego zdefiniowanego kontraktu do agencji zatrud-
nienia wraz z wybranymi danymi osobowymi uczestników. W sytuacji, gdy do działań 
aktywizacyjnych włączane będą nowe osoby, procedura jest powtarzana. Ostatnia czyn-
ność należy do agencji zatrudnienia, która również posługując się Kontraktorem wersją 
dla AZ importuje kontrakt wraz ze wspomnianą listą osób.

Należy także pamiętać, iż agencja zatrudnienia jako administrator danych oso-
bowych, zobowiązana jest do zgłoszenia zbioru do Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych (GIODO) i realizacji wszystkich praw osób, których dane dotyczą 
– zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku rezygnacji z udziału w kontrakcie, wyłączenia lub zakończenia ad-
ministratorem danych osobowych nadal pozostaje agencja zatrudnienia.

Aby zrealizować zadanie:
1. Zainstaluj aplikację Kontraktor – jest to system bezpłatny wypracowany w ra-

mach PO KL, którego dysponentem jest CRZL.
2. Zapoznaj się z instrukcją obsługi, która określa także warunki techniczne dla 

wdrożenia Kontraktora.
3. Zapoznaj się zapisami ustawy o ochronie danych osobowych, aby mieć pew-

ność, że wszelkie podejmowane czynności w zakresie przetwarzania danych 
prowadzone są zgodnie z przepisami prawa.

4. Zapoznaj się z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobo-
wych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpo-
wiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 
osobowych.
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8. Faza działań aktywizacyjnych

W sytuacji, w której wybrany został realizator działań aktywizacyjnych, do współ-
pracy zaproszono ośrodki pomocy społecznej, zrekrutowano osoby bezrobotne w od-
powiedzi na specyficzne problemy lokalnego rynku pracy, a także przekierowano je do 
agencji zatrudnienia czas zacząć realizację zakontraktowanych działań. Na tym etapie 
zaangażowanie pracowników PUP jest minimalne i skupia się na monitorowaniu efek-
tów pracy agencji. To właśnie partner zewnętrzy staje się głównym graczem działają-
cym w oparciu o model. Nie można jednak zapomnieć o tym, iż urząd pracy musi nadal 
pozostawać jego sojusznikiem. W ramach prowadzonych działań agencja zatrudnienia 
powinna zawiązywać współpracę także z innymi podmiotami: pracodawcami, ośrod-
kami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 
bezrobotnych i instytucjami szkoleniowymi. W razie potrzeb możliwe jest budowanie 
szerszej koalicji działań z innymi instytucjami rynku pracy oraz integracji społecznej.

Istotą działania agencji jest indywidualizacja obsługi, ale także możliwość dowol-
nego stosowania form wsparcia, także tych wykraczających poza ustawę o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Proponowane formy pracy oraz natężenie dzia-
łań powinno wynikać z indywidualnych i specyficznych potrzeb klienta. Wsparcie to 
będzie udzielane osobie bezrobotnej w trakcie procesu aktywizacji, a także po umiesz-
czeniu jej w zatrudnieniu, co przesądza o tym, że formy, zakres i cel wsparcia może się 
zmieniać w trakcie całego procesu.

Istotne jest także precyzyjne wskazanie celu, jaki postawiono przed agencją – do-
prowadzenie skierowanych osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej stanowiących odpowiednią pracę, przez okres co najmniej 6 miesięcy.

W tym miejscu należy przytoczyć wynikające z ustawy definicje kluczowych po-
jęć25:

•• Zatrudnienie – wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służ-
bowego oraz umowy o pracę nakładczą.

•• Inna praca zarobkowa – wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podsta-
wie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umo-
wy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, 
spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.

•• Odpowiednia praca – zatrudnienie lub inna praca zarobkowa, które podlegają 
ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystar-
czające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe, lub może je wykonywać po 
uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdro-
wia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pra-
cy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za 
wykonanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co 
najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar 
czasu pracy.

25 Ustawa o promocji zatrudnienia…op. cit.
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Należy jednakże zwrócić uwagę na realne sytuacje zatrudniania uczestników na 
niskie wymiary etatu, np. 1/8. Chociaż osoba taka podejmując pracę otrzymuje 1/8 
minimalnego wynagrodzenia, a więc przyjmowana oferta pracy spełnia kryterium for-
malne, to zamawiający musi rozstrzygnąć, czy jednak nie jest zasadne akceptowanie 
zatrudnienia w wymiarze np. minimum 1/2 etatu (lub w wymiarze odpowiedniej liczby 
godzin w przypadku umów cywilnoprawnych). Decyzję w tym względzie pozostawia 
się jemu. Model prezentuje ogólne ramy.

Proces aktywizacji prowadzony przez agencje zatrudnienia można podzielić na 
trzy etapy: 

1. Diagnostyczny.
2. Aktywizacyjny.
3. Utrwalania uzyskanych efektów. 
Podział jest istotny z racji na przypisany czas trwania poszczególnych etapów, 

rozliczenia finansowe, czy skutki rezygnacji uczestników z udziału w działaniach akty-
wizacyjnych. Strony kontaktu zachęca się do bieżącej współpracy także osobistej. Spo-
tkania, narady, zebrania zespołu organizowane cyklicznie i stale są kluczem do sukcesu, 
co potwierdzają stanowczo testy prezentowanego modelu.

9. Etap diagnostyczny

W terminie wyznaczonym w umowie trójstronnej (na skierowaniu) uczestnik ma 
obowiązek pierwszego stawiennictwa w agencji zatrudnienia. Proponuje się by wizy-
ta ta trwała około godziny i była przyczynkiem do ewentualnych kolejnych działań 
diagnostycznych. W tym czasie realizator powinien też otrzymać z PUP za pośrednic-
twem aplikacji Kontraktor informacje o uczestnikach dotyczące aktywności zawodowej 
w przeszłości, posiadanych kwalifikacji, podejmowanych działań przez PUP na rzecz 
tych osób oraz inne wcześniej uzgodnione informacje. Na podstawie tych danych oraz 
informacji pozyskanych w trakcie wywiadu z osobą bezrobotną będzie możliwe opty-
malne zaplanowanie dalszych działań aktywizacyjnych.

Pierwsza wizyta uczestnika w punkcie realizacji działań aktywizacyjnych powin-
na mieć nie tylko charakter rozpoznawczy, ale też przynieść pierwsze wymierne efekty. 
Urząd pracy w ramach etapu diagnostycznego stawia realizatorowi następujące wyma-
gania:

1. Przeprowadzenie testu predyspozycji zawodowych, a jeśli zachodzi taka po-
trzeba przeprowadzenie szerszej diagnozy dotyczącej sytuacji osoby bezrobot-
nej, np. przy udziale psychologa, w konsultacji z pracownikami OPS, odnosząc 
się do opinii lekarza medycyny pracy,

2. Opisanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego uwzględniającej:
a) wnioski z testu predyspozycji zawodowych,
b) możliwą ścieżkę kariery zawodowej określającą: stanowiska, na jakie może 

aplikować osoba bezrobotna, branże, w których może podjąć pracę, możli-
wą wysokość zarobków wraz z perspektywami awansu,
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c) potrzeby dotyczące aktualizacji lub nabywania kwalifikacji, wiedzy i umie-
jętności,

3. Stworzenie planu aktywizacji obejmującego przewidywane formy wsparcia, 
czas ich trwania, miejsce ich prowadzenia i harmonogram działań ustalonych 
dla każdego uczestnika działań aktywizacyjnych.

Cały etap diagnozy nie powinien przekroczyć 30 dni licząc od daty skierowania 
przez PUP ostatniej osoby bezrobotnej z listy podstawowej. W tym celu już na etapie 
składania oferty przetargowej agencja zatrudnienia powinna zaplanować udział właści-
wej liczby specjalistów prowadzących działania diagnostyczne. Oczywiście w uzasad-
nionych przypadkach okres ten może być wydłużony – decyzja w tym zakresie należy 
każdorazowo do PUP. Ważne jest skumulowanie działań rozpoznawczych, sprawne ich 
przeprowadzenie z racji na interes całej grupy uczestników – realizacja niektórych dzia-
łań aktywizacyjnych może odbywać się w formie grupowej, ale także uwzględniających 
interes samej agencji – pierwsza transza wynagrodzenia jest wypłacana w momencie 
zatwierdzenia etapu diagnostycznego. Nie określa się także liczby wizyt uczestników 
w ramach diagnozy, ani czasu ich trwania, gdyż to zależy od jednostkowych potrzeb 
w tym zakresie.

Na podstawie m.in. testów predyspozycji zawodowych agencja zatrudnienia opra-
cowuje indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego (IŚRZ) każdego uczestnika. IŚRZ 
wyznacza cele zawodowe dla poszczególnych osób bezrobotnych oraz określa scena-
riusze uzupełniania kwalifikacji, wiedzy i umiejętności. W tym samym okresie powi-
nien też powstać plan aktywizacji każdego uczestnika obejmujący przewidywane formy 
wsparcia, czas ich trwania, miejsce ich prowadzenia i harmonogram ustalonych działań.

W procesie diagnozy zasadne może być zaangażowanie psychologa, gdyż określo-
ne powinny zostać kluczowe kwestie dotyczące funkcjonowania uczestników takie jak: 
gotowość do zmian, motywacja do osiągnięć, unikanie porażki, stawianie celów i ich 
realizacja, poczucie wpływu na własne życie, orientacja na działanie, które determinują 
podjęcie i utrzymanie aktywności zawodowej. Informacje te służą sporządzaniu wy-
maganych w modelu dokumentów: indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego, plan 
aktywizacji. Ponadto na etapie aktywizacji powinny być prowadzone zajęcia z doradcą 
zawodowym. W ich trakcie warto rozpoznać preferencje i predyspozycje zawodowe 
osób bezrobotnych. Gruntowna analiza zasobów i barier w podjęciu zatrudnienia, po-
zwoli na określenie kierunków rozwoju zawodowego osoby bezrobotnej. 

Powyższe dokumenty są przekazywane do PUP za pomocą Kontraktora. Należy 
pamiętać, iż w przypadku sukcesywnego i bieżącego przesyłania opracowanych do-
kumentów o osobach, dla których diagnoza została zakończona przed upływem wspo-
mnianego terminu, istnieje możliwość wcześniejszego przystąpienia do realizacji etapu 
aktywizacyjnego. Jednakże tylko pełne zakończenie fazy diagnostycznej, przekazanie 
pełnych informacji o wszystkich diagnozowanych uczestnikach do PUP i zatwierdzenie 
przez zamawiającego indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego oraz planów akty-
wizacji warunkuje formalne zakończenie tego etapu i agencja może wtedy wnioskować 
o wypłatę wynagrodzenia – zgodnie z zawartą umową z PUP. Należy w tym miejscu 
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podkreślić rolę urzędu pracy, który zobligowany jest to przeprowadzenia odbioru prac 
na tym etapie. Niewłaściwe przeprowadzenie diagnozy, wypracowanie zbyt ogólnych 
dokumentów może skutkować błędami na dalszych etapach kontraktu. Konieczne jest 
zatem przyjrzenie się treści jak i formie opracowanych planów, a nawet poznanie tech-
nik i metod ich opracowania.

Etap diagnostyczny jest też okresem, w którym powinno się pozwolić uczestnikom 
na rezygnację z udziału w działaniach. Jest to powszechne zjawisko, które występuje 
w podobnych kontraktach zawieranych choćby w Austrii. Znane jest pod angielskim 
pojęciem clearing. Na etapie tym jest więc możliwa wymiana uczestników kontraktu, 
co ma na celu określenie ostatecznej grupy skierowanej do wsparcia. W przypadku wy-
cofania się określonej liczby osób bezrobotnych PUP na podstawie przygotowanych list 
rezerwowych wprowadza nowe osoby do działań realizowanych przez agencję zatrud-
nienia. Uczestnik w tym przypadku składa niezwłocznie w agencji zatrudnienia pisem-
ną rezygnację, przy czym nie ma obowiązku podania przyczyny. Agencja zatrudnienia 
na bieżąco wprowadza taką informację do Kontraktora, co jest podstawą do skierowa-
nia nowych osób z listy rezerwowej. W tym celu podpisywane są kolejne umowy trój-
stronne, będące jednocześnie skierowaniem do udziału w działaniach aktywizacyjnych, 
a agencja otrzymuje dane osobowe tych osób za pośrednictwem Kontraktora.

Natomiast w przypadku niestawiennictwa w agencji zatrudnienia osób na skiero-
wanie, zarówno z listy podstawowej, jak i rezerwowej, ta na bieżąco odnotowuje ten 
fakt w Kontraktorze. Urząd pracy musi wówczas podjąć kontakt z osobą bezrobotną 
w celu wyjaśnienia sytuacji i ustalenia nowego terminu stawiennictwa (w porozumieniu 
z agencją) lub przyjęcia pisemnej rezygnacji osoby bezrobotnej z udziału w działaniach 
aktywizacyjnych. Każdy kolejny brak aktywności uczestnika powinien być odnotowy-
wany w aplikacji Kontraktor, lecz nie jest już on podstawą do jego wymiany w ramach 
fazy clearingu.

Etap diagnostyczny jest więc okresem, w którym należy nawiązać stałą i rzeczową 
współpracę z osobą bezrobotną, ale w którym też, agencja zatrudnienia ma możliwość 
pozyskania wszystkich wymaganych informacji niezbędnych do opracowania indywi-
dualnych planów aktywizacji osób bezrobotnych i przywrócenia ich na rynek pracy.

Osoby bezrobotne wymagają działań nie tylko merytorycznych, ale też silnie zin-
dywidualizowanych. Dlatego warto zastanowić się nad wprowadzeniem osobistego 
opiekuna poszczególnych osób bezrobotnych, np. job coacha. Takie rozwiązanie może 
przyczynić się do podwyższenia skuteczności działań.

10. Etap aktywizacyjny

Realizacja opracowanych w ramach etapu diagnostycznego planów aktywizacji 
każdego uczestnika w odniesieniu do przyjętych indywidualnych ścieżek rozwoju za-
wodowego – to podstawowe założenia pracy agencji zatrudnienia na etapie aktywiza-
cyjnym.
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Jest to etap, w którym nie narzuca się realizatorowi żadnych oczekiwanych dzia-
łań. Oczywiście musi on się poruszać w obszarze ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy, a także w ramach innych właściwych przepisów prawa. Nato-
miast nadrzędnym celem jest doprowadzenie jak największej liczby osób do podjęcia 
zatrudnienia. Nadrzędną ideą opisywanego modelu jest zasada black box, zgodnie 
z którą, to agencja wybiera te metody i narzędzia, które pozwolą jej na osiągnięcie 
założonych wskaźników i uzyskanie zamierzonego wynagrodzenia – w myśl zasady 
„liczy się efekt”.

Celem działań aktywizacyjnych powinno być też wzbudzenie w osobach bezro-
botnych aktywnych postaw na rynku pracy. Oznacza to, że bezrobotni powinni być 
uczeni właściwych metod aktywnego poszukiwania pracy, korzystania z dostępnych 
narzędzi i źródeł ofert pracy oraz czynnego kontaktu z pracodawcami. Dlatego też w ra-
mach modelu wymaga się m.in. by realizator w punkcie świadczenia działań aktywiza-
cyjnych udostępnił uczestnikom sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i drukar-
ki, niezbędne do samodzielnego poszukiwania ofert pracy i drukowania dokumentów 
aplikacyjnych.

Oczywiście samodzielność nie jest w modelu główną metodą pracy, ale spodzie-
wanym efektem innych podejmowanych działań. Jak już wspomniano agencji pozo-
stawia się duży poziom dowolności w doborze instrumentów wsparcia, lecz warto jest 
także wskazać przykładowy ich wachlarz:

1. Usługi rynku pracy:
•• Pośrednictwo pracy – pomoc uczestnikom w uzyskaniu odpowiedniego za-

trudnienia, przekazywanie im ofert pracy, inicjowanie i organizowanie kon-
taktów osób poszukujących pracy z pracodawcami, kierowanie osób do pracy, 
współpraca z pracodawcami.

•• Poradnictwo zawodowe – udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego 
miejsca zatrudnienia, inicjowanie porad zawodowych, zajęć w zakresie ak-
tywnego poszukiwania pracy, współpraca z pracodawcami w zakresie dora-
dzania im podczas doboru kandydatów do pracy.

•• Organizacja szkoleń – w przypadku konieczności nabycia, aktualizacji lub 
uzupełnienia określonych kwalifikacji zawodowych przez uczestników agen-
cja zatrudnienia może zorganizować szkolenie (jeśli ma odpowiednie upraw-
nienia) lub zlecić je instytucji szkoleniowej.

2. Instrumenty rynku pracy i inne formy nieprzewidziane ustawą, np.:
•• Zwrot kosztów dojazdu uczestników na zajęcia aktywizacyjne lub do praco-

dawcy zgłaszającego ofertę pracy.
•• Pomoc prawna, konsultacje i doradztwo (np. w zakresie rozwiązywania kło-

potów finansowych, delegowanie do instytucji pomagających w pokonywaniu 
nałogów, działania wizerunkowe, działania informacyjne w zakresie prawa 
pracy, polityka równouprawnienia, zwiększenie mobilności). 

•• Staż, praktyki.
•• Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem i osobami zależnymi.
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•• Pomoc psychologa.
•• Konsultacje medyczne.

Oczywiście dowolność technik stosowanych w ramach powyższych metod jest 
znacząca – np. inicjowanie i organizowanie kontaktów uczestników z pracodawcami 
może przywierać równe postacie: giełdy pracy, aranżowanie rozmów kwalifikacyjnych, 
rozsyłanie dokumentów aplikacyjnych, współudział w rozmowach o pracę, negocjowa-
nie warunków zatrudnienia itp.

W trakcie etapu aktywizacji, wobec większości osób bezrobotnych wskazane jest 
by np. prowadzić konsultacje psychologiczne. Konsultacje mogą opierać się o stoso-
wanie kwestionariusza wywiadu ukierunkowanego na określenie poziomu motywacji, 
otwartości na zmiany i chęci podjęcia zatrudnienia. Konsultacje tego typu mają na celu 
podniesienie motywacji, samodzielności, skuteczności zawodowej uczestników akty-
wizacji. Planowanie aktywności powinno być prowadzone przy pełnej partycypacji 
uczestnika, co umożliwi mu identyfikację mocnych i słabych stron oraz umiejętności 
przydatnych w podjęciu zatrudnienia. Partycypacja osoby bezrobotnej w procesie ak-
tywizacji kształtuje jego poczucie sprawczości oraz odpowiedzialności za efekty po-
dejmowanych działań. Indywidualne traktowanie osoby bezrobotnej i uwzględnianie 
jej potrzeb sprzyja koncentrowaniu się na rozwiązywaniu jej aktualnych problemów 
i promowaniu rozwoju nowych strategii w myśleniu i działaniu, zwiększając szanse 
na ulokowanie jej na rynku pracy poprzez zapewnienie adekwatnego doboru metod 
i form wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej. Przygotowanie do funkcjonowanie 
na rynku pracy powinno być oparte o ideę otwartości, współpracy i odpowiedzialności 
społecznej z zachowaniem postawy szacunku dla odbiorców dedykowanych działań 
przy jednoczesnym zachowaniu ich autonomii.

Przed skierowaniem do zatrudnienia osób bezrobotnych znajdujących się w szcze-
gólnej sytuacji na rynku pracy wskazane jest przygotowanie ich do prowadzenia roz-
mów kwalifikacyjnych. Symulacja rozmowy rekrutacyjnej z przyszłym pracodawcą 
pozwala na rozpoznanie problemów, które mogą blokować możliwość uzyskania za-
trudnienia, przy zminimalizowaniu kosztów psychologicznych, jakie mogłaby ponieść 
osoba bezrobotna w sytuacji niepowodzenia w realnej rozmowie. Ta część aktywiza-
cji pozwala uruchomić realne i prawdziwe emocje pojawiające się w trakcie rozmowy 
kwalifikacyjnej w bezpiecznym środowisku.

Innym możliwym sposobem wspierania osób bezrobotnych na etapie aktywizowa-
nia jest zapewnienie przez agencję zatrudnienia opieki job coacha. Działanie to polega 
na opiece nad osobami w trakcie ich aktywizowania poprzez monitorowanie postępów, 
stały kontakt i wspieranie w dojściu do zatrudnienia i po podjęciu pracy. Osoby bez-
robotne powinny mieć możliwość dogodnej formy kontaktu (tj. spotkanie osobiste, 
telefon, e-mail, poczta tradycyjna) z opiekunem, którego zadaniem jest wzmacnianie 
motywacji uczestnika na każdym z etapów aktywizacji. Opiekun wykorzystuje narzę-
dzia dopasowane do indywidualnego profilu odbiorcy (tworzenie dokumentów apli-
kacyjnych, samodzielne określanie słabych i mocnych stron, itp.) pozwalając mu na 
doświadczanie „małych sukcesów”, co przyczynia się do wzrostu poczucia sprawczości 
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i własnej skuteczności osób bezrobotnych. Wsparcie job coacha może stanowić narzę-
dzie monitorujące losy uczestnika aktywizacji, pozwalające na reagowanie w sytuacji 
trudności w utrzymaniu pracy lub konieczności podjęcia kolejnego zatrudnienia.

Natomiast metodyka doboru osób bezrobotnych do ofert pracy powinna opierać 
się o stworzenie systemu integracji kwalifikacji i zatrudnienia, poprzez dopasowanie 
uprzednio określonego profilu kandydata i uzyskanych ofert pracy. W doborze tym na-
leży uwzględnić wskazany przez pracodawcę opis stanowiska, w tym zakres obowiąz-
ków oraz predyspozycje jakie powinien posiadać potencjalny kandydat. Dopasowanie 
odbywa się w oparciu o kryteria formalne (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, 
uprawnienia formalne, licencje), zawodowe (wiedza na temat pracy, umiejętności prak-
tyczne dotyczące obsługi np. konkretnych urządzeń, organizowanie pracy własnej, 
ustalanie priorytetów), psychologiczne (autoprezentacja, kultura osobista, umiejętność 
pracy w zespole, zdolności komunikacyjne, asertywność), motywacyjne (pokonywa-
nie przeszkód, uczciwość, poszanowanie reguł, odpowiedzialność i ukierunkowanie na 
wyniki), intelektualne (umiejętność analizy i syntezy danych, zdolność podejmowa-
nia decyzji, kreatywność i innowacyjność) oraz emocjonalne (stabilność i niezależność 
emocjonalna, odporność na stres), dostosowywanie do zmiany i nowej sytuacji, szybkie 
i adekwatne działanie w różnych sytuacjach zawodowych.

Ważne jest przede wszystkim to, by każdy uczestnik mógł liczyć na stały i bieżący 
kontakt z agencją zatrudnienia, a w optymalnej sytuacji z wyznaczonym do tego osobi-
stym opiekunem.

Bardzo istotną kwestią jest dalsza współpraca agencji zatrudnienia z innymi pod-
miotami. Jej podjęcie gwarantuje komplementarności potencjału, zwłaszcza gdy część 
planowanych form wsparcia oferowanych w ramach działań aktywizacyjnych będzie 
wykraczać poza zakres bieżącej działalności realizatora, np. specjalistyczne szkolenia 
zawodowe. Już na etapie składania oferty przetargowej określa się, czy wybrane zada-
nia będą podzlecane podwykonawcom. Założono, iż wartość podzlecanych zadań nie 
może przekroczyć 49% wartości całości przedmiotu zamówienia, a w formularzu oferty 
określa się ich zakres.

Dopuszczenie możliwości podwykonawstwa ma na celu także zaproszenie do 
współpracy organizacji pozarządowych statutowo zajmujących się problematyką rynku 
pracy i wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Wówczas zakłada-
jąc, iż głównym wykonawcą jest agencja specjalizująca się na co dzień na pośrednicze-
niu pracy, można wyobrazić sobie sytuację, że zaprasza ona do współpracy organizację 
realizującą zadania z obszaru aktywizacji społecznej, która ma nie tylko potencjał, ale 
też doświadczenie w prowadzeniu działań z zakresu m.in. wsparcia psychologicznego, 
rozwiązywania indywidualnych problemów osobistych, w tym związanych z sytuacją, 
rodzinną, finansową, zdrowotną lub uzależnieniami. Innymi słowy mogą to być kwestie 
związane ze świadczeniem usług wspierających formy przewidziane ustawą o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kooperacja prowadzona w tym przedmiocie 
będzie korzyścią dla wszystkich stron, a szczególnie dla uczestników działań aktywi-
zacyjnych. Oprócz kwestii związanych z realizacją kontraktu, niejako na marginesie, 
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buduje się w ten sposób potencjał instytucji trzeciego sektora, które stanowią obecnie 
zdecydowaną mniejszość wśród agencji zatrudnienia.

Oczywiście może zaistnieć sytuacja odwrotna, w której zamówienie realizuje or-
ganizacja pozarządowa posiadająca wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, 
jednak potrzebuje wsparcia podmiotu zewnętrznego w zakresie pozyskiwania ofert pra-
cy, inicjowania kontaktów pracodawcami czy też kierowania osób do pracy.

Wreszcie konieczne może być nawiązanie współpracy z ośrodkami pomocy spo-
łecznej. Wśród osób kierowanych do działań aktywizacyjnych mogą się przecież zna-
leźć osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Wprawdzie co-
raz częściej mamy do czynienia ze skoordynowaną działalnością PUP i OPS na rzecz 
tych osób, chociażby w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), to jednak 
w ramach tej współpracy trzeba ulokować również agencje zatrudnienia realizujące na 
zlecenie urzędów pracy działania aktywizacyjne. Szczegółowo kwestia to została roz-
winięta w rozdziale prezentującym model współpracy podmiotów działających w ob-
szarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami.

Zakłada się, że w teorii etap aktywizacji powinien trwać około czterech miesięcy 
licząc od daty zakończenia etapu diagnostycznego, jednakże w praktyce może być on 
krótszy lub dłuższy – w zależności od tego, ile czasu i działań wymaga aktywizacja 
zawodowa i społeczna poszczególnych osób bezrobotnych. Istotne, jest by osoby te 
jak najszybciej znalazły się w zatrudnieniu, gdyż jest to celem nadrzędnym wszystkich 
trzech stron, a agencję zatrudnienia przybliża do momentu osiągnięcia zamierzonych 
rezultatów i uzyskania oczekiwanego wynagrodzenia. Cztery miesiące to okres opty-
malny potrzebny na pracę nad motywacją osób, podniesienie ich kwalifikacji zawodo-
wych oraz na działania w zakresie pośrednictwa pracy. Aby realizator mógł zmieścić się 
w ramach czasowych kontraktu musi zagwarantować odpowiednią liczbę osób uczest-
niczących w realizacji zamówienia.

Działania aktywizacyjne z założenia prowadzone powinny być we wskazanym 
w zawartej umowie punkcie aktywizacji uczestników (PAU). Natomiast w uzasadnio-
nych przypadkach (np. gdy osoba kierowana jest na szkolenie organizowane w jednost-
ce szkoleniowej) także poza nim. Zakłada się jednak, że łączny czas dojazdu i powrotu 
pomiędzy nim i miejscem zamieszkania nie powinien przekroczyć 2 godzin. W przy-
padku gdy działania aktywizacyjne odbywają się poza miejscowością zamieszkania 
uczestnika i jednocześnie poza punktem, realizator nie rzadziej niż raz w tygodniu do-
konuje zwrotu kosztów z tytułu dojazdu na te działania z miejsca zamieszkania uczest-
nika do miejsca odbywania zajęć i z powrotem na podstawie np. ceny biletu najtańszego 
środka komunikacji publicznej. Działania aktywizacyjne nie mogą odbywać się w dni 
ustawowo wolne. Natomiast od osoby bezrobotnej agencja może oczekiwać aktywności 
i przestrzegania ustalonych terminów.

W trakcie etapu aktywizacyjnego PUP wymaga od agencji zatrudnienia bieżące-
go informowania za pośrednictwem aplikacji Kontraktor o prowadzonych działaniach, 
uczestnictwie osób oraz próbach podjęcia zatrudnienia.
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W tym czasie mogą się również zdarzyć sytuacje, w których uczestnicy zakończą 
udział w działaniach aktywizacyjnych. W praktyce może to mieć miejsce w następują-
cych sytuacjach:

•• Uczestnik składa realizatorowi pisemną rezygnację z udziału w działaniach ak-
tywizacyjnych, a ten wnioskuje do PUP o wyłączenie tej osoby z kontraktu; 
może też zawnioskować o skierowanie kolejnej osoby na jego miejsce, lecz 
wówczas nie otrzymuje honorarium za jakiekolwiek działania aktywizacyjne 
przeprowadzone na rzecz wyłączonego uczestnika i osiągnięte efekty zatrudnie-
niowe; natomiast uczestnik składając rezygnację musi wskazać jej przyczynę: 
gdy będą to sytuacje losowe uniemożliwiające dalsze uczestniczenie w działa-
niach aktywizacyjnych jest on „usprawiedliwiany”, a w przeciwnym wypadku 
na wniosek realizatora lub z własnej inicjatywy PUP może podjąć decyzję o za-
stosowaniu sankcji na podstawie art. 33 ust. 4 pkt. 3 i 4, tj. pozbawienie statusu 
osoby bezrobotnej.

•• Realizator wnioskuje do PUP o wyłączenie uczestnika w przypadku niewywią-
zywania się przez niego z obowiązków regulowanych umową trójstronną; de-
cyzję w tej kwestii podejmuje urząd pracy, który na wniosek realizatora może 
skierować nową osobę na miejsce wykluczonej (agencja wówczas nie otrzymuje 
honorarium za jakiekolwiek działania aktywizacyjne przeprowadzone na rzecz 
wyłączonego uczestnika i osiągnięte efekty zatrudnieniowe); może on także na 
wniosek realizatora lub z własnej inicjatywy PUP może podjąć decyzję o za-
stosowaniu sankcji na podstawie art. 33 ust. 4 pkt. 3 i 4, tj. pozbawienie statusu 
osoby bezrobotnej.

•• Uczestnik w przypadku samodzielnego podjęcia pracy (tj., gdy agencja nie jest 
w stanie udowodnić, iż zatrudnienie jest efektem jej działalności – należy bo-
wiem pamiętać, iż zaliczanie konkretnych działań do podstawy naliczania ho-
norarium jest możliwe tylko wówczas, gdy wykaże dany fakt w aplikacji Kon-
traktor i udokumentuje to odpowiednimi poświadczeniami, np. kopią umowy, 
zaświadczeniem od pracodawcy) zawiadamia zarówno realizatora, jak i PUP; 
ma obowiązek złożenia realizatorowi także pisemnej deklaracji, w której de-
cyduje o dalszym uczestnictwie (przechodzi do etapu utrwalania uzyskanych 
efektów), bądź rezygnacji z jego wsparcia (agencja otrzymuje tylko honorarium 
za etap diagnostyczny, natomiast uczestnik kończy bez żadnych negatywnych 
konsekwencji udział w działaniach aktywizacyjnych); realizator ma obowiązek 
wprowadzenia takiej informacji do Kontraktora.

W przypadku rezygnacji uczestnika w którejkolwiek z wymienionych sytuacji 
(samodzielne podjęcie pracy, z przyczyn losowych, „nieusprawiedliwiona”) pisemnie 
złożonej do realizatora, agencja wprowadza odpowiednią informację do Kontraktora. 
Natomiast gdy wpłynie ona do urzędu pracy, pracownik PUP w pierwszym rzędzie musi 
sprawdzić, czy agencja odnotowała ten fakt, a jeśli nie to niezwłocznie powiadomić ją 
o zaistniałej nieprawidłowości. Brak sprawnej komunikacji może skutkować sytuacją, 
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w której agencja angażuje swoje siły na kontakt z osobą nieuczestniczącą już w kontr-
akcie. Brak takiej informacji nie pozwala jej również na ewentualne zawnioskowanie 
o otrzymanie osoby bezrobotnej z listy rezerwowej.

W sytuacji, gdy osoba skierowana do udziału w działaniach aktywizacyjnych zo-
staje pozbawiona statusu osoby bezrobotnej w związku z art. 33 ust. 4 ustawy o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, PUP zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie 
agencję zatrudnienia. Osoba taka zostaje wyłączona z kontraktu. Natomiast realizator 
ma prawo do zawnioskowania do PUP o skierowanie innego uczestnika z listy rezer-
wowej.

Oczekiwanym rezultatem i oczywiście momentem, w którym dany uczestnik koń-
czy udział w etapie aktywizacji jest podjęcie przez niego zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej. Wówczas wszystkie strony kontraktu są na dobrej drodze, by osiągnąć cel 
nadrzędny w postaci utrzymania pracy przez okres co najmniej pół roku. Realizator 
odnotowuje to zdarzenie w ramach aplikacji Kontraktor, a także odpowiednio je doku-
mentuje, np. poprzez skopiowanie umowy. Uczestnik także musi poinformować o tym 
fakcie urząd pracy, który formalnie wyłącza daną osobę z ewidencji osób bezrobotnych. 
Należy jednakże pamiętać też o prawie uczestnika do nieprzyjęcia danej oferty pracy 
jako niespełniającej kryteria „odpowiedniej pracy”.

Etap aktywizacji trwa do momentu, aż wszyscy uczestnicy trafią do zatrudnienia 
lub zakończy się okres przewidziany umową na realizację działań aktywizacyjnych. Za-
mawiający może też wprowadzić modyfikację proponowanego modelu uznając za efekt 
zatrudnieniowy podejmowaną przez uczestników działalność gospodarczą.

11. Etap utrwalania uzyskanych efektów

W momencie podjęcia pracy uczestnik działań aktywizacyjnych przechodzi do 
etapu, w którym może liczyć na wsparcie agencji zatrudnienia w zakresie pomocy 
utrzymania w zatrudnieniu. Jest to element wykraczający poza ramy ustawy o promocji 
zatrudnienia lecz jest niezbędny dla utrzymania się tych osób na rynku pracy. Należy 
bowiem pamiętać o specyfice klientów PUP kierowanych do agencji zatrudnienia: od-
dalenie od rynku pracy, nabyte postawy bierne, realne bariery utrudniające aktywność 
zawodową itd.

W tym też celu realizator podejmuje odpowiednie kroki, by maksymalnie wydłu-
żyć okres zatrudnienia swoich podopiecznych. Z jednej strony wspiera osoby podejmu-
jące pracę, a z drugiej buduje i utrzymuje relacje z pracodawcami. Wsparcie to ma na 
celu adaptację w warunkach zatrudnienia i może polegać na różnorodnych działaniach, 
w tym m.in. motywowaniu do utrzymania zatrudnienia, wspieraniu poprzez rozwią-
zywanie określonych problemów (np. opieka nad osobami zależnymi, dojazd), poka-
zywania korzyści płynących z pracy. Agencja zatrudnienia może też pełnić rolę nego-
cjatora pomiędzy pracownikiem a pracodawcą w przypadku pojawiających się napięć. 
Oczywiście współpraca z pracodawcą powinna być też wymierną dla niego korzyścią 
i ewentualną rekompensatą za włączenie się w obszar aktywizacji osób bezrobotnych 
z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
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Najważniejszym zadaniem dla realizatora jest jednak pogodzenie interesów 
wszystkich stron: uczestników – by mieli odpowiednią, satysfakcjonującą i trwałą pra-
cę; pracodawców – by mieli profesjonalnego i zaangażowanego pracownika; urzędu 
pracy – by ich klienci weszli i utrzymali się na rynku pracy; agencji zatrudnienia – by 
odniosła odpowiednie korzyści finansowe.

Konstruując model eksperci wyszli z założenia, że działania aktywizacyjne odnio-
są pełen sukces dopiero wówczas, gdy osoby bezrobotne utrzymają pracę przez okres 
co najmniej pół roku (zresztą jest to zgodne z zapisami art. 61b ustawy). Powszechnie 
przyjmuje się, iż jest to optymalny czas na zmianę postaw. Po jego upływie uczestnicy 
powinni być na tyle samodzielni i zmotywowani, by już trwale utrzymać się w zatrud-
nieniu, nawet na otwartym rynku pracy. Agencja zatrudnienia zasługuje też na pełne 
honorarium zakontraktowane w ramach podpisanej umowy z PUP.

Należy przy tym jeszcze raz podkreślić obowiązek dokumentowania przez reali-
zatora swej działalności. Musi on bowiem dokonać wszelkich starań, by udowodnić, iż 
efekt zatrudnieniowy jest jego zasługą. W tym celu wprowadza odpowiednie dane do 
aplikacji Kontraktor, w tym załącza dokumenty poświadczające okresy zatrudnienia.

W ramach trzeciego etapu agencja zatrudnienia ma także obowiązek informowa-
nia PUP o wszelkich zdarzeniach wpływających istotnie na przebieg kontraktu.

Wreszcie będą pojawiać się sytuacje, w których uczestnicy będą to zatrudnienie 
tracić, ale też podejmować kolejne. Oczywiście zaleca się zaliczanie na poczet rezulta-
tów agencji zsumowanych okresów zatrudnienia. Wówczas będzie ona chętna do tego, 
by te osoby powtórnie włączać na rynek pracy. W takiej sytuacji będzie można mó-
wić o przetasowywaniu elementów z etapu aktywizacji i utrzymania w zatrudnieniu. 
W okresie tym należy też być gotowym na radzenie sobie z konsekwencjami formalny-
mi: osoby tracące zatrudnienia ponownie będą się rejestrować w PUP, po czym ponow-
nie tracić status osoby bezrobotnej. W tej kwestii ważna jest stała i bieżąca współpraca 
obu stron i bieżące przekazywanie informacji, w tym przy pomocy aplikacji Kontraktor.

12. Faza zakończenia

Ostatnim elementem związanym z realizacją umowy zawartej pomiędzy urzędem 
pracy a agencją zatrudnienie jest rozliczenie. Oprócz dokumentów finansowych realiza-
tor ma obowiązek przedstawienia raportu końcowego wykazującego osiągnięte efekty. 
W optymalnej sytuacji powinny wystarczyć informacje wpisane do Kontraktora. PUP 
może jednakże zażądać innych materiałów potwierdzających wartość rezultatów koń-
cowych. Umowa kończy się wraz z rozliczeniem.

Po rozliczeniu kontraktu udostępnianie danych z agencji zatrudnienia do PUP zo-
staje zawieszone. Dane wzbogacone o informacje wprowadzone w agencji pozostaną 
do jej wyłącznej dyspozycji jako administratora danych osobowych, jednakże nie mogą 
być przetwarzane w innym celu niż ten, dla którego zostały zebrane. Ponadto mogą być 
przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania. 
Stąd też uczula się przedstawicieli agencji zatrudnienia na to, aby po zakończeniu kon-
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traktu zachowali wszystkie procedury przetwarzania danych osobowych – zwłaszcza 
zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Kiedy nastąpi zakończenie wszystkich etapów kontraktu, włącznie z zakładanymi 
efektami, PUP powinien dokonać ewaluacji i oceny współpracy z agencją. Może m.in. 
zorganizować w tym celu spotkanie, na którym zaprezentowane zostaną wyniki ewalu-
acji i podsumowanie działań aktywizacyjnych. W trakcie spotkania powinna nastąpić 
wymiana doświadczeń i wniosków na przyszłość.

13. Ramowe warunki modelu. Harmonogram

Podjęcie współpracy z agencją zatrudnienia, realizacja działań aktywizacyjnych 
i rozliczenie rezultatów wymaga określonych ram czasowych. Pierwszym powodem 
jest konieczność zagwarantowania realizacji odpowiednich przepisów prawa, w tym 
zawłaszcza ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy prawo 
zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych. Natomiast drugą przy-
czyną jest potrzeba zaplanowania odpowiednio długiego i wynikającego ze specyfiki 
pracy z osobami znajdującymi się w szczególnej sytuacji na rynku pracy okresu na 
działania aktywizacyjne. Wreszcie trzecim powodem jest przyjęcie założenia, iż agen-
cja zatrudnienia wspiera swoich podopiecznych przez pół roku od momentu podjęcia 
przez nich pracy.

Na podstawie doświadczeń zespołu opracowującego model harmonogram prac 
można podzielić na następujące fazy:

1. Wdrożenia modelu – do 6 miesięcy.
2. Działań aktywizacyjnych – do 11 miesięcy.
3. Zakończenia – do 1 miesiąca.

Wykres 20. Główne fazy modelu
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Żródło: Opracowanie własne.
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W ramach etapu wdrożenia realizowane są procedury związane głównie z wybo-
rem wykonawcy (realizatora) oraz rekrutacją osób bezrobotnych. Przyjęto założenie, 
iż nie powinny one trwać dłużej niż pół roku. Etap wdrożenia jest okresem wzmożonej 
pracy pracowników PUP, a także szczegółowych konsultacji z OPS.

Wykres 21. Etapy w ramach fazy wdrożenia modelu

Etapy w ramach fazy wdrożenia modelu I II III IV V VI

Określenie problemów lokalnego rynku pracy

Wyłonienie wykonawcy działań aktywizacyjnych

Rekrutacja i selekcja osób bezrobotnych

Nawiązanie współpracy PUP z agencją zatrudnienia

Nawiązanie współpracy agencji zatrudnienia  
z osobami bezrobotnymi

Przekierowanie uczestników do realizatora

Żródło: Opracowanie własne.

Okres objęcia działaniami przez agencję zatrudnienia powinien być dostosowany 
do potrzeb osób bezrobotnych, nie powinien on jednak przekraczać 11 miesięcy lub 
powodować trudności dla powiatowych urzędów pracy w gospodarowaniu środkami 
publicznymi w ramach roku budżetowego. Poszczególne etapy mogą na siebie zacho-
dzić, w zależności od indywidualnych sytuacji poszczególnych uczestników działań 
aktywizacyjnych i przyjętych harmonogramów wsparcia. Szczególnie jest to widoczne 
w przypadku etapu drugiego i trzeciego. W ramach aktywizacji główne działania w tym 
zakresie powinny koncentrować się w drugim, trzecim, czwartym i piątym miesiącu – 
tylko osoby zaktywizowane w tym czasie mają szansę na sześciomiesięczne wsparcie 
agencji zatrudnienia w ramach utrzymania zatrudnienia. Agencja otrzyma też maksy-
malne wynagrodzenie za osoby, które najszybciej trafią na rynek pracy. Natomiast po-
dejmowane dalsze działania aktywizacyjne w okresie od szóstego do ósmego miesiąca 
kontraktu nie są też pozbawione sensu. Osoby zaktywizowane w tym czasie mają szan-
sę na utrzymanie zatrudnienia przy pomocy realizatora przez co najmniej trzy miesiące, 
co znów jest korzystne finansowo dla agencji zatrudnienia – otrzymuje ona honorarium 
za trzy-, cztero- i pięciomiesięczną aktywizację zawodową uczestników. W związku 
z powyższym może być też sytuacja, w której realizator już w drugim miesiącu (teore-
tycznie nawet w pierwszym) doprowadzi do zatrudnienia i podejmie działania związane 
z utrwalaniem uzyskanych efektów.

W fazie tej większość  obowiązków i pracy należy do agencji zatrudnienia. Urząd 
pracy pełni jedynie funkcje kontrolne, a także rozlicza prace związane z diagnozą. Zda-
niem PUP jest też współpraca w zakresie wymiany uczestników – posiłkując się listą 
rezerwową osób bezrobotnych. Bieżąca komunikacja odbywa się głównie za pomocą 
aplikacji Kontraktor.
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Wykres 22. Etapy w ramach fazy działań aktywizacyjnych
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Żródło: Opracowanie własne.

Ostatnia faza kontraktu, tj. zakończenie, trwa do jednego miesiąca. W tym czasie 
realizator rozlicza się z osiągniętych rezultatów, a PUP przyjmuje pracę oraz wypłaca 
końcową wartość honorarium.

14. Wynagrodzenie dla realizatora

Wynagrodzenie dla agencji jest wypłacane w dwóch transzach i silnie uzależnione 
od uzyskanego efektu zatrudnieniowego i utrzymania w zatrudnieniu. Realizator otrzy-
muje pełnie wynagrodzenie tylko w sytuacji, w której uczestnik utrzyma półroczne za-
trudnienie w okresie obowiązywania kontraktu. Za efekty osiągnięte po okresie zakoń-
czenia realizacji umowy wynagrodzenie nie przysługuje.
Wykres 23. System wynagradzania realizatora

I transza II transza

Za diagnozę Za efekt zatrudnienia przez 3 miesiące

Za efekt utrzymania w zatrudnieniu 
- 4 miesiące

Za efekt utrzymania w zatrudnieniu 
- 5 miesiące

Za efekt utrzymania w zatrudnieniu 
- 6 miesiące

Żródło: Opracowanie własne.

W składanej na przetarg ofercie wykonawca wskazuje dwie wartości kluczowe dla 
metodologii liczenia wysokości obu transz:

•• Cena jednostkowa netto – zawiera ona wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia w przeliczeniu na jednego uczestnika, który utrzyma zatrudnienie 
przez okres co najmniej 6 miesięcy; jej maksymalna wartość jest zdefiniowana 
w art. 61b ust. 2 pkt. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy26.

26 Zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z wejścia w życie 27 maja 2014 r. nowelizacji ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest to kwota 150% wartości przeciętnego wynagrodzenia.
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•• Cena brutto – docelowa wartość całego zamówienia za osiągnięcie zapropo-
nowanych przez wykonawcę poziomów wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu 
przez okres co najmniej 3 miesięcy i wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu przez 
okres co najmniej 6 miesięcy; suma wypłaconego honorarium realizatorowi nie 
może być wyższa niż cena brutto27.

Cena jednostkowa stanowi podstawę do wyliczenia wartości poszczególnych 
transz honorarium.

Tabela 30. Metodologia wyliczania wartości wynagrodzenia realizatora

Wyszczególnienie Procent ceny  
jednostkowej

Numer transzy  
honorarium

Etap diagnostyczny 20% I

Etap utrwalenia uzyskanych efektów – 
utrzymanie zatrudnienie przez 3 miesiące
(Wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu 
przez okres co najmniej 3 miesięcy)

40% II

Etap utrwalenia uzyskanych efektów – 
utrzymanie zatrudnienie przez 4 miesiące 10% II

Etap utrwalenia uzyskanych efektów – 
utrzymanie zatrudnienie przez 5 miesięcy 10% II

Etap utrwalenia uzyskanych efektów – 
utrzymanie zatrudnienie przez 6 miesięcy
(Wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu 
przez okres co najmniej 6 miesięcy)

20% II

Żródło: Opracowanie własne.

Należy zwrócić uwagę, iż procentowa wartość ceny jednostkowej jest de facto 
wyższa od procentowej wartości ceny netto/brutto. Ma to szczególnie znaczenie przy 
obliczaniu wartości pierwszej transzy. Różnicę zaprezentowano na poniższym przykła-
dzie, w którym cena jednostkowa wynosi 6 000 zł, cena netto 105 000 zł (przy założe-
niu, że wykonawca odprowadza 23% podatku VAT, to cena brutto 129 150 zł), a liczba 
uczestników to 30 osób.

Zgodnie z zaprezentowaną kalkulacją wartość pierwszej transzy wyniosłaby 
36 000 zł (tj. 44 280 zł z 23% podatkiem VAT), czyli:

•• za każdego zdiagnozowanego uczestnika realizator otrzymuje 20% ceny jed-
nostkowej netto,

27 Oznacza to, że realizator nie otrzyma wynagrodzenie za wyższe niż w ofercie wskaźniki osiągnięte w okresie obowią-
zywania umowy. Może to wprawdzie skutkować tym, że nie będzie on chciał aktywizować osób ponad zakontrakto-
wany poziom, lecz taka sytuacja jest wymuszona polityką finansów publicznych – podpisując umowę z wykonawcą 
PUP zaciąga określone zobowiązania finansowe.
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•• wartość I transzy wypłacanej za etap diagnostyczny wynosi 34,3% ceny netto/
brutto.

Tabela 31. Przykład wyliczania wartości wynagrodzenia realizatora

Wyszczególnienie
Procent 

ceny jed-
nostko-

wej

Cena jednostkowa 
w rozbiciu na po-
szczególne etapy 
realizacji zamó-

wienia

Liczba osób 
kończących 
poszczegól-

ne etapy 
zamówienia

Cena 
oferty 
netto

Etap diagnostyczny 20% 1 200 zł 30 36 000 zł

Etap utrwalenia uzyska-
nych efektów – utrzyma-
nie zatrudnienie przez 
3 miesiące
(Wskaźnik utrzymania 
w zatrudnieniu przez 
okres co najmniej 3 mie-
sięcy)

40% 2 400 zł 17 40 800 zł

Etap utrwalenia uzyska-
nych efektów – utrzyma-
nie zatrudnienie przez 
4 miesiące

10% 600 zł 15 9 000 zł

Etap utrwalenia uzyska-
nych efektów – utrzyma-
nie zatrudnienie przez 
5 miesięcy

10% 600 zł 12 7 200 zł

Etap utrwalenia uzyska-
nych efektów – utrzyma-
nie zatrudnienie przez 
6 miesięcy
(Wskaźnik utrzymania 
w zatrudnieniu przez 
okres co najmniej 6 mie-
sięcy)

20% 1 200 zł 10 12 000 zł

RAZEM: 100% 6 000 zł ----- 105 000 zł

Żródło: Opracowanie własne.

W praktyce pokazuje to na jakie realne wynagrodzenie może liczyć agencja za-
trudnienia już na początku realizacji zamówienia. Środki te wypłacone jako honorarium 
za przeprowadzane zadania diagnostyczne de facto mają uwolnić od konieczności in-
westowania dalszych własnych zasobów finansowych w realizację kolejnych działań. 
Jest to istotne nie tylko dla znaczących w branży podmiotów, ale też ma otworzyć drzwi 
mniejszym agencjom zatrudnienia. Natomiast ryzyko zwrotu pierwszej transzy w ca-
łości lub części w przypadku nieosiągnięcia założonych efektów w dalszych etapach 
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ma być gwarantem utrzymania zaangażowania realizatora. Wartość drugiej transzy jest 
bowiem obliczana w następujący sposób:

a) W sytuacji, gdy realizator osiągnie założone rezultaty otrzymuje pełną wartość 
II transzy (czyli w naszym przykładzie 69 000 zł netto.

b) W sytuacji, gdy wartość osiągniętych rezultatów jest niższa od zadeklarowanej:
•• po pierwsze: odpowiednio pomniejsza się wartość II transzy28,
•• po drugie – gdy wysokość kary za niezrealizowanie wskaźników przewyż-

sza wartość II transzy: realizator otrzymuje wezwanie do zwrotu określo-
nej kwoty.

Szczegółowy system naliczania kar opisano w rozdziale „Nawiązanie współpracy 
PUP z agencją zatrudnienia”.

Wypłata obu transz wynagrodzenia, zgodnie z zaproponowanym w modelu wzo-
rem umowy zawieranej pomiędzy PUP a agencją zatrudnienia, następuje na podstawie 
faktur lub innych właściwych dokumentów finansowych wystawianych przez agencję, 
raportów dokumentujących wykonanie prac i/lub osiągnięcie efektów (za pomocą apli-
kacji Kontraktor) oraz innych dokumentów potwierdzających wykonanie odpowiednich 
zadań (indywidulane ścieżki rozwoju zawodowego, plany aktywizacji) lub osiągnięcie 
efektów (potwierdzenia okresu zatrudnienia i wykonywania odpowiedniej pracy zarob-
kowej) w terminie określonym w umowie. O wypłatę I transzy realizator może wystąpić 
nie wcześniej niż po upływie 30 dni od daty stawienia się u niego ostatniego skierowa-
nego uczestnika. Natomiast o wypłatę II transzy może on zawnioskować nie wcześniej 
niż po terminie zakończenia realizacji umowy lub przed tym terminem w sytuacji wcze-
śniejszego osiągnięcia wartości zakontraktowanych wskaźników.

15. Kontraktor

Kluczową kwestią dla sprawnej realizacji działań aktywizacyjnych jest współpraca 
PUP z agencją zatrudnienia i powinna być oparta o sprawne, skuteczne i wystandaryzo-
wane narzędzie informatyczne. Aplikacją spełniającą te i inne kryteria jest Kontraktor. 
Jest to program dedykowany do bieżącej wymiany informacji o uczestnikach kontraktu. 
Jego zastosowanie zostało przewidziane w opisywanym modelu, stąd mowa o nim we 
wszystkich dokumentach związanych z wyłonieniem wykonawcy i regulujących zasa-
dy realizacji zlecenia, np. we wzorze umowy PUP z agencją zatrudnienia.

Aplikacja Kontraktor spełnia następujące funkcje:
•• Ułatwienie przekazania wybranych danych klientów będących w posiadaniu 

PUP do agencji zatrudnienia.
•• Umożliwienie agencji skorzystania z maksymalnie dużej ilości informacji PUP 

o klientach, jednak tylko w zakresie zgodnym z ustawą o ochronie danych oso-
bowych.

•• Umożliwienie pracownikom agencji wprowadzania bieżących informacji doty-
czących pracy z klientem.

28 Należy jednakże pamiętać o tym, że jeśli choćby jedna osoba utrzymała zatrudnienie przez trzymiesięczny okres to 
realizatorowi należy się za to odpowiednie wynagrodzenie (w naszym przykładzie będzie to 2 400 zł netto).
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•• Gromadzenie informacji określonych przez kontrakt, w tym na temat rodzaju 
wykonanych działań aktywizacyjnych, efektów tych działań w postaci np. zna-
lezienia pracy i utrzymania jej przez określony w kontrakcie okres, a także da-
nych dotyczących rozliczeń finansowych.

•• Umożliwienie pracownikom PUP wglądu w dane, stale modyfikowane przez 
agencję.

•• Śledzenie zaangażowania uczestników w proces aktywizacyjny, np. poprzez 
odnotowywanie informacji o nowych zdobytych kwalifikacjach, uczestnictwie 
w szkoleniach.

•• Ułatwienie komunikacji pomiędzy PUP a agencją poprzez otwarcie nowego ka-
nału przepływu informacji.

Kontraktor to de facto dwie skonfigurowane ze sobą aplikacje: pierwsza dedyko-
wana dla urzędu pracy, a druga dla agencji zatrudnienia. Natomiast każda z nich ma dwa 
profile rozbieżne pod względem merytorycznym: administrator (zarządzanie aplikacją 
od strony informatycznej) i użytkownik (bieżąca praca w ramach kontraktu).
Wykres 24. Schemat budowy aplikacji Kontraktor

Kontraktor

PUP Agencja
zatrudnienia

Administracja Użytkownicy Administracja Użytkownicy

Żródło: Opracowanie własne.

Do zadań administratora po stronie PUP należy m.in.:
•• Stworzenie kont użytkowników.
•• Import z SI Syriusz listy osób skierowanych do agencji zatrudnienia.
•• Zdefiniowanie kontraktu (istnieje możliwość, iż za pomocą Kontraktora ob-

sługiwanych jest jednocześnie kilka kontraktów), w tym przypisanie do niego 
wybranych osób bezrobotnych.

•• Konfiguracja serwisu wymiany plików.
Natomiast użytkownicy – pracownicy urzędów pracy współpracujący z agencją 

zatrudnienia mogą za pomocą aplikacji wykonywać następujące czynności:
•• Eksportują dane do agencji zatrudnienia.
•• Aktualizacją listy osób uczestniczących w kontrakcie.
•• Wnioskują do agencji zatrudnienia o udostępnienie określonych informacji 

o uczestnikach lub przebiegu działań aktywizacyjnych.
•• Przeglądają udostępnione przez realizatora informacje o uczestnikach i/lub 

zdarzeniach.
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•• Generują raporty dotyczące wykonywanych czynności przez agencję zatrud-
nienia.

•• Pobierają informacje udostępniane przez realizatora w formie załączników.
•• Po stronie agencji zatrudnienia administrator:
•• Zakłada konta użytkowników.
•• Definiuje kontrakt.
•• Konfiguruje serwis wymiany plików.

Osoby wykonujące działania aktywizacyjne zobowiązane zawartym kontraktem 
z PUP wykonują następujące czynności:

•• Importują dane z PUP.
•• Obsługują wnioski z PUP dot. udostępnienia określonych informacji – reali-

zator może je przyjąć lub odrzucić.
•• Ewidencjonują wszystkie działania realizowane w ramach kontraktu – na po-

trzebę aplikacji zdefiniowano je jako „zdarzenia”.
•• Przeglądają dane uczestników i przypisują ich do poszczególnych zdarzeń, 

a także określają ich status.
•• Generują raporty dotyczące wykonywanych czynności przez agencję zatrud-

nienia, w tym finansowe.
Dla podsumowania powyższego należy zwróci szczegółową uwagę na cykl życia 

danych w kontrakcie:
1. Dane są pierwotnie eksportowane z SI Syriusz, który jest szkieletową aplikacją 

gromadzącą informacje o bezrobotnych i udzielanej im pomocy w PUP. Syriusz 
może być używany wyłącznie przez pracowników PUP i dane w nim zgroma-
dzone nie mogą być bezpośrednio udostępnione osobom z zewnątrz. Aplikacja 
zakłada wykorzystanie istniejącego już interfejsu wymiany danych SI Syriusz.

2. Dane są pobierane do bazy danych aplikacji Kontraktor w celu udostępnienia 
ich wybranej agencji zatrudnienia.

3. Następnie dane są udostępniane realizatorowi przez pracownika PUP obsługu-
jącego ze strony PUP kontrakt podpisany z agencją – na podstawie złożonego 
wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.

4. Pracownik agencji na bieżąco wprowadza do Kontraktora informacje o podej-
mowanych czynnościach mających na celu aktywizację uczestników.

5. Podczas realizacji kontraktu urzędnik w PUP może przeglądać informacje 
wprowadzone przez pracowników agencji. Dane są udostępnianie przez agen-
cję dla PUP wyłącznie na wniosek PUP. Aplikacja pozwala na generowanie 
takich wniosków – spełniają one kryteria wniosków o udostępnienie danych ze 
zbioru danych osobowych. Akceptacja wniosku powoduje uruchomienie syn-
chronizacji, co prowadzi do wysyłki nagromadzonych informacji do PUP.

6. Dane gromadzone w Kontraktorze mogą być katalogowane w formie raportów: 
zdarzeń, dot. uczestników. Raporty te mogą generować obie strony. Istnieje też 
możliwość przesyłania załączników, np. w postaci pliku pdf.

7. Po zakończeniu kontraktu udostępnianie danych uczestników za pośrednic-
twem Kontraktora zostanie wstrzymane. 
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Wykres 25. Cykl przepływu informacji w ramach aplikacji Kontraktor

[1] Wybór danych
z Syriusza w celu ich

dalszego
udostępnienia

[2] Eksport danych
z Syriusza do

Kontraktowania

[3] Eksport danych
z PUP do AZ za
pośrednictwem

Kontraktora

[4] Import danych
przez AZ otrzymanych

z PUP

[5] Bieżąca
modyfikacja danych

przez agencję
zatrudnienia

[6] Monitoring
kontraktu przez PUP

poprzez wygląd w dane
gromadzone przez AZ

[7] Generowanie
raportów przez PUP

i AZ

[8] Zakończenie
udostępnienia danych

wraz z upływem
okresu Kontraktor

Żródło: Opracowanie własne.

W ramach aplikacji Kontraktor zdefiniowano podstawowe zdarzenia, które mogą 
mieć miejsce w trakcie realizacji działań aktywizacyjnych. Użytkownicy mogą jednak 
samodzielnie dopisywać także inne rodzaje działań podejmowanych na rzecz uczestni-
ków lub w ramach współpracy z innymi podmiotami, np. z OPS, pracodawcami.
Tabela 32. Wykaz zdarzeń zdefiniowanych w aplikacji Kontraktor

Udział  
w działaniach  

aktywizacyjnych
Diagnoza Aktywizacja Zatrudnienie Inne

Pierwsze zgłoszenie 
się uczestnika

Test predys-
pozycji za-
wodowych

Przedstawienie 
oferty pracy

Utrzymanie za-
trudnienia przez 
trzy miesiące

K o n t a k t 
z uczestni-
kiem

Rezygnacja uczest-
nika na etapie dia-
gnostycznym

Indywidu -
alna ścieżka 
rozwoju za-
wodowego

Udział w roz-
mowie kwalifi-
kacyjnej

Utrzymanie za-
trudnienia przez 
czwarty miesiąc

Udział w spo-
tkaniu dia-
gnostycznym

Rezygnacja uczest-
nika na etapie akty-
wizacji lub utrwa-
lania uzyskanych 
efektów

Plan aktywi-
zacji Szkolenie

Utrzymanie za-
trudnienia przez 
piąty miesiąc

Zakończenie 
diagnozy
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Wykluczenie uczest-
nika przez Realiza-
tora

Wsparcie psy-
chologiczne

Utrzymanie za-
trudnienia przez 
szósty miesiąc

Wyłączenie uczest-
nika przez PUP

Wsparcie w za-
kresie aktywne-
go poszukiwa-
nia pracy

Powrót uczestnika 
po utracie zatrud-
nienia

Podjęcie zatrud-
nienia lub innej 
pracy zarobko-
wej

Żródło: Opracowanie własne.

Wprawdzie aplikacja Kontraktor została stworzona przez podmioty opracowujące 
i testujące niniejszy model, to docelowo wszystkie prawa autorskie do niej posiadać 
będzie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Z racji na źródło finasowania prac nad 
nią, tj. Europejki Fundusz Społeczny, będzie ona udostępniania nieodpłatnie (szczegó-
łowy opis aplikacji oraz zasady instalacji oraz funkcjonowania znajduje się w doku-
mencie zatatuowanym „Kontraktor – instrukcja obsługi”).

16. Personel PUP zaangażowany do obsługi kontraktu

Aby móc wdrożyć model konieczne jest oddelegowanie pracowników do obsługi 
kontraktu. Skala natężenia pracy jest zmienna w zależności od fazy działań. W różnych 
okresach potrzebni są też inni specjaliści. W celu pokazania skali nakładu pracy po-
służono się liczbą godzin do obsługi kontraktu określoną na poziomie 35 uczestników.

W fazie wdrożenia, która przypada na pierwsze pół roku, następuje kumulacja 
zadań do wykonania po stronie PUP. Przede wszystkim do wykonania pozostaje:

•• Analiza lokalnego rynku pracy, problematyki wybranej grupy osób bezrobot-
nych, konsultacje z powiatową radą rynku pracy oraz nawiązanie współpracy 
z OPS – 40 godzin czasu pracy statystyka i/lub specjalisty ds. programów lub 
innego pracownika PUP.

•• Przeprowadzenie procedury przetargowej (od opracowania dokumentacji prze-
targowej na wzorach opracowanych w ramach modelu, co znacząco wpływa na 
zaoszczędzenie czasu, do podpisania umowy z wykonawcą) – 80 godzin pracy 
specjalisty ds. zamówień publicznych i innych członków komisji przetargowe.,

•• Rekrutacja i selekcja osób bezrobotnych – konieczne jest oddelegowanie do za-
dania co najmniej dwóch doradców klienta (zasada grupowych rozmów z kan-
dydatami) na łączny czas około 160 godzin (po 80 godzin na jednego pracow-
nika PUP).

•• Uruchomienie aplikacji Kontraktor – 8 godzin pracy informatyka.
•• Współpraca z agencją zatrudnienia i osobami bezrobotnymi (od nawiązania 

współpracy z realizatorem, poprzez udział w spotkaniach trójstronnych i kie-
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rowanie osób bezrobotnych, do eksportu danych za pomocą Kontraktora) – 80 
godzin dla np. doradcy klienta pełniącego funkcję opiekuna kontraktu.

Natomiast w fazie działań aktywizacyjnych najwięcej obowiązków przypada już 
na agencję zatrudnienia. W tym czasie urząd pracy sprawuje jedynie funkcje moni-
torująco-kontrolne, wspiera działania agencji oraz współpracuje w zakresie wymiany 
uczestników. Szacuje się, iż konieczne jest zaangażowanie w skali miesiąca na pozio-
mie maksymalnie 40 godzin np. doradcy klienta pełniącego funkcję opiekuna kontraktu.

Należy także pamiętać o potrzebie zaangażowania w przygotowanie i realizację 
kontraktu także innych pracowników PUP, choć oszacowanie ich zakresu pracy jest 
trudne, gdyż jest ono spójne z bieżącymi ich obowiązkami służbowymi. Wśród tych 
osób znaleźć można m.in.:

•• Dyrekcję i kierownictwo – nadzór nad całością zamówienia.
•• Prawnika – kontrola prawna, w tym akceptacja dokumentacji przetargowej i za-

wieranych umów.
•• Osoby z działu finansowego, w tym głównego księgowego – rozliczenia z reali-

zatorem w formie dwóch transz płatności, planowanie wydatków.

17.  Koszty funkcjonowania modelu i źródła finansowania

Zlecanie działań aktywizacyjnych wiąże się z określonymi kosztami, które nie tyl-
ko trzeba ponieść z tytułu honorarium dla realizatora, ale także w związku z organizacją 
zadania. Jednakże nie wykraczają one poza standardowy budżet urzędu pracy, gdyż 
m.in. nie zakłada się konieczności angażowania dodatkowego personelu.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w art. 61b mówi, iż 
kwota przewidziana jako wynagrodzenie za doprowadzenie osoby bezrobotnej do za-
trudnienia na okres co najmniej 6 miesięcy nie może przewyższyć poziomu 150% prze-
ciętnego wynagrodzenia.

Rozważając możliwość finansowania wydatków ze środków pochodzących z Fun-
duszu Pracy należy mieć na względzie następujące kwestie. Fundusz Pracy jest pań-
stwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi-
nansach publicznych, w związku z czym podlega rygorom w niej określonym. Ustawa 
o promocji zatrudnienia zawiera jednak przepisy o charakterze szczególnym, co ozna-
cza, że mają one pierwszeństwo stosowania w przypadku kolizji z przepisami ustawy 
o finansach publicznych. Potwierdza to również art. 110 ustawy o promocji zatrudnie-
nia. Zgodnie z art. 29 ustawy o finansach publicznych, państwowy fundusz celowy 
jest tworzony na podstawie odrębnej ustawy. Środki z niego pochodzące są ponoszone 
na realizację wyodrębnionych zadań państwowych. Podstawą gospodarki finansowej 
Funduszu jest roczny plan finansowy, stanowiący załącznik do ustawy budżetowej. 
Środki Funduszu Pracy są przekazywane przez dysponenta Funduszu na wyodrębnione 
rachunki samorządów wojewódzkich i powiatowych. Minister Pracy i Polityki Społecz-
nej ustala dla poszczególnych województw kwoty środków Funduszu Pracy, według 
wzoru algorytmu, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 
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2009r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie 
zadań w województwie. Środki Funduszu Pracy są przeznaczane na:

•• finansowanie zadań obligatoryjnych, realizowanych przez samorząd powiatowy 
i samorząd wojewódzki,

•• finansowanie zadań fakultatywnych realizowanych przez samorząd powiatowy,
•• finansowanie zadań fakultatywnych realizowanych przez samorząd wojewódz-

twa.
Na uwagę zasługuje wyraźne oraz enumeratywne określenie przeznaczenia środ-

ków Funduszu Pracy. Katalog dopuszczalnych wydatków określają art. 106a, 106b oraz 
108. Oznacza to, że środki Funduszu Pracy mogą być wydatkowane wyłącznie na ściśle 
określone w ustawie zadania.

Przyjmując, że ustawową podstawę dla wprowadzenia modelu stanowi art. 61b, 
powyższe ograniczenie nie stanowi przeszkody do korzystania ze środków z Funduszu 
Pracy. Artykuł 108 pkt 21 a) przewiduje bowiem wyraźnie, że środki Funduszu Pracy 
mogą być przeznaczone na finansowanie „kosztów umów zawartych z agencją zatrud-
nienia, o których mowa w art. 61b”29.

Innym kosztem, z którym trzeba się liczyć to koszt instalacji aplikacji Kontraktor 
i hostingu serwera zewnętrznego. Wprawdzie sama aplikacja będzie dystrybuowana 
bezpłatnie, o czym już wspomniano wcześniej, a informatyk w PUP ze względu na 
nieskomplikowaną budowę Kontraktora może samodzielnie wykonać jego instalację, to 
może zaistnieć sytuacja, w której mimo to powstanie potrzeba zakupienia zewnętrznej 
usługi instalowania i konfigurowania systemu.
Usługa taka mogłaby objąć następujące czynności:

a) Instalacja Kontraktora w PUP:
•• instalacja bazy danych,
•• instalacja aplikacji Kontraktor,
•• połączenie aplikacji z bazą danych,
•• pomoc we wprowadzeniu danych instytucji oraz użytkowników aplikacji,
•• pomoc w dodaniu osób bezrobotnych, których dane będą importowane z SI Syriusz,
•• pomoc przy imporcie danych z SI Syriusz,
•• pomoc przy tworzeniu kontraktu.

b) Instalacja Kontraktora w agencji zatrudnienia:
•• instalacja bazy danych,
•• instalacja aplikacji Kontraktor,
•• połączenie aplikacji z bazą danych,
•• pomoc we wprowadzeniu danych instytucji oraz użytkowników aplikacji.

Z orientacyjnie przeprowadzonego rozeznania cen koszt instalacji w PUP to kwota 
około 1000 zł, a w agencji zatrudnienia 500 zł. Zawierając umowę o współpracy z ze-
wnętrzną firmą informatyczną należy zadbać, by była ona zgodna z ustawą o ochronie 
danych osobowych. Jeśli kontrahent będzie miał wgląd w dane osobowe, mamy wów-
czas sytuację powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
29  I. Kukulak-Dolata, M. Urbańska-Arendt, Ł. Arendt, Ekspertyza w zakresie zgodności modelu z ustawą o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Łódź 2014.
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Inną zewnętrzną usługą informatyczną jest hosting serwisu wymiany plików na 
potrzeby aplikacji Kontraktor. Usługa ta powinna obejmować:

•• Stałe udostępnienie serwisu wymiany plików w sieci Internet w ramach dostępu 
szyfrowanego protokołem SSL.

•• Zabezpieczenie serwisu wymiany plików i hostingowanych plików, w tym za-
pewnienie pełnego ich bezpieczeństwa, w szczególności zabezpieczenie przed 
dostępem osób nieupoważnionych, a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub ich 
zniszczeniem.

•• Zabezpieczenie serwisu wymiany plików, w szczególności przed działaniem 
oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu, utratą 
hostingowanych plików spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sie-
ci zasilającej.

•• Kontrola przepływu informacji pomiędzy serwisem wymiany plików a siecią 
publiczną oraz kontrola działań inicjowanych z sieci publicznej do serwisu wy-
miany plików, w tym szczególnie prób dostępu zwłaszcza podmiotów nieupo-
ważnionych.

•• Usunięcia hostingowanych plików po terminie wykonania przedmiotu umowy 
w sposób uniemożliwiający ich odczytanie oraz odzyskanie.

Orientacyjny koszt takiej usługi to kwota 75 zł w skali miesiąca. Także w tym przy-
padku należy pamiętać o konieczności zachowania procedur wynikających z ustawy 
o ochronie danych osobowych, a także rozporządzenia Ministra Spaw Wewnętrznych 
i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowia-
dać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 
Zgodnie z art. 108 ust 1. pkt 34 ustawy o promocji zatrudnienia (…) istnieje możliwość 
finansowania z Funduszu Pracy również kosztów wprowadzania, rozwijania i eksplo-
atacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych w publicznych służbach 
zatrudnienia30.

I wreszcie trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię, a mianowicie 
przechodzenia zobowiązań finansowych na następny rok kalendarzowy. Oczywiście 
najlepiej jest tak zaplanować harmonogram działań aktywizacyjnych, by faza wdro-
żenia modelu przypadała na II półrocze, a faza działań aktywizacyjnych wraz z fazą 
zakończenia obejmowała pełen kolejny rok (w sumie 12 miesięcy). Jednakże, gdy za-
chowanie takiego planu nie jest możliwe, art. 109 ust. 10 ustawy o promocji zatrudnie-
nia, dopuszcza zawieranie przez PUP takich umów w ramach środków Funduszu Pracy, 
które powodują powstawanie zobowiązań przechodzących na następny rok budżetowy. 
Jedynym obostrzeniem jest limit do wysokości 30% kwoty środków FP ustalonych na 
dany rok kalendarzowy.

30  Ibidem.
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Model współpracy podmiotów działających w obszarze  
zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej  

z przedsiębiorcami

1. Wprowadzenie

Wszelkie działania podejmowane dla poprawy sytuacji na lokalnym ryku pracy 
są bardzo pożądane zwłaszcza ze względów społecznych. Szczególnie ważne są kwe-
stie dotyczące aktywizacji zawodowej i społecznej osób, które z różnych powodów 
nie potrafią sobie poradzić z uzyskaniem zatrudnienia. W wielu przypadkach brak pra-
cy może prowadzić do ich degradacji społecznej. Aby tego uniknąć należy podejmo-
wać wszelkie możliwe działania zapobiegawcze. Generalnie za rozwiązywanie kwestii 
bezrobocia i związanych z tym problemów społecznych odpowiedzialne są instytucje 
publiczne. Jednakże regulacje prawne pozwalają na włączanie innych podmiotów funk-
cjonujących na rynku pracy do niwelowania skutków niekorzystnych sytuacji zatrud-
nieniowych. Usługi i instrumenty stosowane przez urzędy pracy mogą, i powinny być 
wspierane usługami świadczonymi przez instytucje rynku pracy w postaci partnerów 
społecznych oraz organizacji pozarządowych specjalizujących się w aktywizacji bezro-
botnych. Opracowany model współpracy podmiotów działających w obszarze zatrud-
nienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia 
wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu 
bezrobocia skupia się na określeniu jej możliwego zakresu, w celu zintensyfikowania 
i zacieśnienia działań między kluczowymi instytucjami rynku.

Rynek pracy to zarówno pracobiorcy (w tym przypadku osoby bezrobotne), ale 
również pracodawcy. Harmonijna równowaga pomiędzy nimi występuje wówczas, 
gdy strony te dochodzą do porozumienia i wzajemnie spełniają swoje oczekiwania. 
Nie zawsze jednak jest to możliwe. Niedostatki kwalifikacji, niepożądane nawyki, brak 
wzajemnego poszanowania, nadmierne oczekiwania, powodują, że sytuacja wymaga 
interwencji i pomocy z zewnątrz. Pracodawcom zależy, aby cechy pracowników jak 
najlepiej odpowiadały charakterowi oferowanego im stanowiska, tak by wykonywa-
na praca była jak najbardziej produktywna zapewniająca jednoczesnie maksymalizację 
osiąganego zysku. Preferowane przez pracodawców cechy kandydatów na pracowni-
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ków to pracowitość, rzetelność, uczciwość, lojalność, punktualność, dobry stan zdro-
wia, siła fizyczna i brak nałogów. Osoby podejmujące zatrudnienie oczekują zapew-
nienia dobrych warunków wykonywania zadań, jasno określonych obowiązków oraz 
wysokiej satysfakcji finansowej, nawet w zawodach niewymagających wysokich kwa-
lifikacji i odpowiedzialności. Wypracowanie kompromisu pomiędzy stronami wymaga 
czasu i często niestandardowych działań. 

Z uwagi na fakt, że zadaniami aktywizującymi lokalny rynek pracy nie powinna 
być obarczona wyłącznie jedna instytucja, pożądane staje się nawiązywanie i utrzymy-
wanie kontaktów pomiędzy różnymi sektorami. Efektywna aktywizacja jest wypadko-
wą kilku współistniejących czynników. Należą do nich:

•• Ogólna lokalna sytuacja gospodarcza. 
•• Cechy charakteryzujące strukturę bezrobocia danego obszaru (np. powiatu), do 

których należą: wiek, poziom wykształcenia, staż pracy, okres pozostawania bez 
zatrudnienia itp.

•• Zaangażowanie się partnerów rynku pracy w rozwiązywanie pojawiających się 
problemów.

•• Dopasowanie usług i instrumentów aktywizacji osób bezrobotnych do potrzeb 
lokalnego rynku pracy oraz do możliwości ustawowych.

•• Kierowanie takich usług i instrumentów rynku pracy, które są dostosowane do 
potrzeb i możliwości bezrobotnych oraz zwrócenie uwagi, że jedną z istotniej-
szych kwestii jest niski poziom mobilności przestrzennej tych osób.

•• Dobór do działań aktywizacyjnych osób, które rzeczywiście zainteresowane są 
uzyskaniem zatrudnienia (osobom, które są klientami OPS warto dodatkowo 
dedykować wsparcie psychologiczne wzmacniające ich motywację).

Tylko poprawa kooperacji w zakresie łagodzenia negatywnych skutków bezrobo-
cia szerokiego grona podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji 
i pomocy społecznej – publicznych i niepublicznych, może przyczynić się do pomyśl-
nego rozwiązania tej kwestii. Intencją zaprezentowanego modelu jest wskazanie moż-
liwych obszarów współpracy i zadań do realizowania przez poszczególne instytucje. 
Agencje zatrudnienia, w tym te, które działają jako organizacje pozarządowe (NGO), 
włączają się swoimi działaniami w rozwiązywanie kwestii lokalnych niedopasowań 
strukturalnych na rynku pracy. Brak ugruntowanego doświadczenia publicznych i nie-
publicznych instytucji rynku pracy dotyczących współpracy powoduje, że dopiero roz-
poznawane są obszary wspólnych działań i określane zasady ich realizacji.

Instytucjami, które mogą zlecać działania aktywizacyjne na rzecz osób bezrobot-
nych podmiotom zewnętrznym (agencjom zatrudnienia) są powiatowe i wojewódzkie 
urzędy pracy. Kontraktacja działań przez agencje zatrudnienia ma sprostać wyzwaniu, 
jakim jest wprowadzenie na rynek pracy osób, które stanowią „problem zatrudnienio-
wy” dla powiatowych urzędów pracy. Zlecanie usług stanowi uzupełniający element 
całości działań publicznych służb zatrudnienia. Obecnie zlecanie to dotyczy najczęściej 
szkoleń, natomiast działania aktywizacyjne do tej pory nie były istotnym przedmiotem 
takich uzgodnień. Interwencja na rynku pracy realizowana jest za pomocą instrumentów 
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aktywnej polityki rynku pracy, a jej kluczowym celem jest doprowadzenie bezrobot-
nego do pierwszego/ponownego zatrudnienia możliwie najniższym kosztem. Katalog 
usług i instrumentów rynku pracy możliwych do zastosowania i sfinansowania w ra-
mach kontraktacji przez publiczne służby zatrudnienia określa ustawa o zmianie ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (oraz niektórych innych ustaw) z 14 
marca 2014 roku (DZ.U. 2014 poz. 598) oraz przyjęta przez strony szczegółowa umowa 
w sprawie zamówienia publicznego.

Zlecanie działań aktywizacyjnych na charakter fakultatywny, zarówno pod wzglę-
dem samej decyzji o zastosowaniu tego instrumentu, jak również w odniesieniu do 
specyfiki każdego powiatowego urzędu pracy. Nowelizacja ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 27 maja 2014 roku, w istotny 
sposób wpłynęła na organizację pracy w publicznych służbach zatrudnienia, wprowa-
dzając bardziej restrykcyjne wymogi dotyczące kwestii aktywizacji osób bezrobotnych 
i efektywności podejmowanych działań. Urzędy pracy są zobligowane do aktywizacji 
zawodowej wszystkich osób bezrobotnych pozostających w ich rejestrach.  W tej sy-
tuacji istotnym jest to, aby zakres zleconych na zewnątrz zadań był adekwatny do za-
sobów kadrowych, liczby zarejestrowanych osób oraz środków finansowych będących 
w dyspozycji urzędu.

Analiza obecnego systemu aktywizowania osób bezrobotnych zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym ukazuje pewne ograniczenia leżące po stronie publicznych 
służb zatrudnienia. Do najistotniejszych należy zbyt duże obciążenie kluczowych pra-
cowników (pośredników pracy, doradców zawodowych, doradców klienta, specjali-
stów ds. rozwoju i innych) przypadającą do obsługi liczbą klientów, gdzie na jednego 
zatrudnionego na powyższych stanowiskach przypada zbyt wielu bezrobotnych (często 
kilkaset osób), co skutecznie uniemożliwia rzetelne zajęcie się ich aktywizacją zawo-
dową. Mniejsza liczba klientów przypadających na pracownika kluczowego sprzyja 
profesjonalnemu podejściu, dogłębnemu zbadaniu problemu, zastosowaniu właściwych 
usług i instrumentów, a co za tym idzie wyższej jakości usług. Jednak, w obecnej kon-
dycji urzędów pracy, aby sytuacja dotycząca liczby obsługiwanych przez jednego pra-
cownika klientów mogła ulec korzystnemu przekształceniu, przede wszystkim zmianie 
musiałyby ulec aktualnie obowiązujące standardy usług rynku pracy. Przesłanką zachę-
cającą do takich zmian są niskie wskaźniki efektywności podejmowanych działań ak-
tywizacyjnych, dobitnie pokazujące, że ilość (liczba obsługiwanych bezrobotnych) nie 
przekłada się tu na jakość (zatrudnienie). Jeżeli na jednego pracownika PUP przypada-
łaby mniejsza liczba klientów, ale za to faktycznie zainteresowanych podjęciem pracy, 
to z pewnością efektywność działań aktywizacyjnych byłaby wyższa. Wprowadzenie 
profilowania pomocy dla wszystkich osób zarejestrowanych w urzędach pracy, sprzyja 
osiąganiu lepszej efektywności, gdyż pozwala na podejmowanie odpowiednich działań 
zawartych w katalogu przypisanej do każdego z profili rodzaju pomocy, właściwego 
dla danej grupy osób bezrobotnych. Stąd też kontraktowanie działań aktywizacyjnych 
ma być elementem odciążającym pracowników urzędów pracy, którym pozostaje do 
zaktywizowania głównie populacja osób bezrobotnych, dla których określono II profil 
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pomocy. Komercyjne agencje zatrudnienia wspierające sektor publiczny w aktywizo-
waniu osób bezrobotnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi, 
będą pracować z klientami „sprofilowanymi” w kategorii nie tylko II, ale też III (w ra-
mach działań zlecanych przez wojewódzkie urzędy pracy) oraz z kategorii II (w ramach 
kontraktacji zawieranej przez powiatowe urzędy pracy, choć nie należy wykluczyć, iż 
w najbliższym czasie będą to także osoby z III profilu pomocy). Ważne jest jednak, by 
do agencji zatrudnienia kierowano jedynie osoby zdecydowane na podjęcie trudu zmia-
ny swojej sytuacji zawodowo-społecznej.

2. Kooperacja w fazie wdrożenia modelu

Ustawa z 2014 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy wprowadza nowe regulacje prawne dotyczące wymiany i pozyskiwania informa-
cji o wspólnych klientach. Zapisy ustawy zachęcają jednocześnie, aby obie instytucje 
kooperowały przy realizacji działań ukierunkowanych na aktywizację osób bezrobot-
nych. Podejmowanie wspólnych działań przez instytucje publiczne, takie jak służby 
zatrudnienia i ośrodki pomocy społecznej, pozwoli m.in. na trafny dobór osób bezrobot-
nych kierowanych do udziału w kontraktowanych działaniach aktywizacyjnych, a ich 
współpraca będzie stanowić fragment szerszej kooperacji dotyczącej trzech podstawo-
wych sektorów rynku pracy, a także na rzecz wszystkich osób znajdujących się w szcze-
gólnej sytuacji na rynku pracy (nie tylko bezrobotnych korzystających za świadczeń 
pomocy społecznej).

W pierwszym rzędzie urzędy pracy przygotowują i przeprowadzają procedurę wy-
boru agencji zatrudnienia, w ramach której zakontraktują usługę aktywizacyjną zgodnie 
z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, o czym mowa w innych rozdziałach 
tej publikacji. Na etapie przygotowawczym, kluczowym postępowaniem jest opraco-
wanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która powinna zawierać jedno-
znaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia. Ta natomiast powstaje w oparciu 
o przeprowadzoną analizę jakościową problemu, zasięgnięcie opinii powiatowej rady 
runku pracy, ale też ośrodków pomocy społecznej działających na obszarze, z którego 
wyłaniani będą uczestnicy kontraktu – osoby bezrobotne. OPS posiadają bardzo szero-
kie informacje o określonych środowiskach społecznych, co należy wykorzystać jako 
źródło informacji nie tylko o wspólnych klientach PUP i OPS, ale o osobach bezrobot-
nych generalnie. Same już konsultacje są pierwszym krokiem do zawarcia współpracy 
PUP z OPS na rzecz realizacji kontraktu działań aktywizacyjnych. Współpraca może 
bazować na zawartym już pomiędzy jednostkami porozumieniu o współpracy, może 
być prowadzone bez tego dokumentu lub wreszcie można sporządzić celową umowę 
w tym zakresie. Może być też prowadzona w ramach tzw. paktów na rzecz zatrudnienia. 
Ważna nie jest forma uzgodnień, ale wspólny cel i efekt działań partnerskich.

Porozumienie o współpracy pomiędzy obu instytucjami (PUP i OPS) może opisy-
wać przede wszystkim następujące kwestie:

•• Wyznaczenie stanowisk/osób do kontaktów roboczych.
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•• Usankcjonowanie/uaktywnienie elektronicznego systemu wymiany informacji 
o kliencie (np. SEPI.

•• Przyjęcie regulacji dotyczących zakresu wymiany informacji o kliencie, zwłasz-
cza w obszarze danych wrażliwych.

•• Deklaracja współpracy w zakresie kierowania osób bezrobotnych zagrożonych 
wykluczeniem społecznym do kontraktu.

•• Opracowanie planu udziału w komisjach rekrutacyjnych.
•• Zachęcenie osób bezrobotnych do przystąpienia w proponowanych działaniach 

aktywizacyjnych podczas spotkań informacyjnych.
•• Deklaracja współpracy dot. wspierania działań prowadzonych przez agencję za-

trudnienia w ramach zawartego kontraktu przez nią i PUP. 
•• Przyjęcie harmonogramu i sposobu prowadzenia monitorowania zatrudnienia 

osób bezrobotnych.
•• Uzgodnienie form wspierania osób bezrobotnych w utrzymaniu pracy. 
Nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami poprzez ratyfikację zapisów poro-

zumienia musi być realizowane z uwzględnieniem regulacji prawnych, a w szczegól-
ności:

•• Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
•• Ustawy o pomocy społecznej.
•• Ustawy prawo zamówień publicznych.
•• Ustawy o ochronie danych osobowych.
Przyjęcie regulacji dotyczących sposobu i zakresu wymiany informacji istotnych 

w celu kierowania do działań aktywizacyjnych osób bezrobotnych jest podstawą sku-
teczności kooperacji. PUP i OPS powinny ustanawiać zespoły rekrutacyjne, których 
współpraca może być realizowana w oparciu o wspomniane porozumienie na rzecz 
aktywizowania osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zapisy 
porozumienia mogą stymulować obie instytucje do ścisłej kooperacji oraz bieżących 
kontaktów, respektujących niezwłoczne przekazywanie istotnych informacji w spra-
wie. Tak więc zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisy powinny 
uwzględniać odniesienie się do celów i priorytetów zawartych w lokalnych dokumen-
tach strategicznych, być z nimi skorelowane, ale także być wypadkową uzgodnień w ra-
mach wspomnianych powyżej instytucji. Stanowić to będzie potwierdzenie istotności 
problemu związanego z bezrobociem, a jednocześnie sankcjonować będzie zlecanie 
działań aktywizacyjnych poza instytucje publiczne.

Podejmowane działania na rzecz aktywizacji wymagają zaangażowania określo-
nych nakładów finansowych. Dystrybucja publicznych środków na rozwiązywanie 
problemów zatrudnieniowych poprzez kontraktację usług aktywizacyjnych powinna 
przebiegać rozważnie uwzględniając zarówno kwestie społeczne jak i ekonomiczne. 
Niezasadne jest finansowanie działań na rzecz osób, które pomimo wysiłków agencji 
zatrudnienia, z dużym prawdopodobieństwem nie podejmą pracy. Dlatego ważne jest, 
aby na etapie rekrutacji do objęcia działaniami aktywizacyjnymi, kwalifikować osoby 
odpowiednio zmotywowane, faktycznie chcące zmienić swoją niekorzystną sytuację 
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życiową. Wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobo-
cia znajdują się zarówno takie, którym programy aktywizacyjne pomagają na zmianę 
niekorzystnej sytuacji życiowej poprzez podjęcie zatrudnienia i podwyższenie statu-
su społecznego, jak i takie, które prezentują postawę wycofania lub unikania dążenia 
do polepszenia obecnej sytuacji, gdzie próby jej zmiany poprzez wpływ instytucji ze-
wnętrznych niekoniecznie muszą się powieść. Aktywizacja zawodowa tych osób jest 
niezwykle złożona i trudna.

W początkowym etapie, istotnym staje się rozpoznanie przez pracowników pu-
blicznych służb zatrudnienia faktycznych intencji osób długotrwale bezrobotnych, je-
śli chodzi o ich motywację do podjęcia zatrudnienia. Pierwszym krokiem służącym 
wytypowaniu osób do udziału w zleconej aktywizacji jest ustalenie profilu pomocy 
przez doradców klienta w powiatowym urzędzie pracy. Niewielkie zainteresowanie 
lub całkowity brak chęci podjęcia pracy przez niektórych bezrobotnych powoduje, że 
podmioty angażujące się w trud realizacji działań aktywizacyjnych mają znikome szan-
se na osiągnięcie założonych celów. Koncepcja profilowania zakłada, że posługując 
się dwoma zmiennymi, tj. oddaleniem od rynku pracy oraz gotowością do wejścia lub 
powrotu na rynek pracy, ustala się jeden z trzech profili pomocy osobom bezrobot-
nym. Ustalenie właściwego profilu pomocy dla bezrobotnych pozwala na adekwatne 
adresowanie wsparcia obejmującego różne usługi i instrumenty rynku pracy. Analiza 
dotychczasowych doświadczeń powiatowych urzędów pracy w zakresie profilowania 
wskazuje, że osoby bezrobotne zagrożone wykluczeniem społecznym najczęściej kwa-
lifikowane są do II lub III profilu pomocy. Charakterystyczne cechy dla profilu II, to 
średni wynik obu zmiennych, natomiast w III profilu pomocy najczęściej plasują się 
osoby mające wysoki wynik w dla zmiennej oddalenia od rynku pracy i bardzo niski 
wynik w zmiennej gotowości do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Z perspektywy re-
alizacji procesów aktywizacyjnych profilowanie ma kluczowe znaczenie, gdyż pozwala 
na określenie szans osoby bezrobotnej na powrót na rynek pracy oraz zaplanowanie 
działań aktywizacyjnych.

Profilowanie można wykorzystać również do identyfikacji możliwości oraz sil-
nych i słabych stron bezrobotnego. Następnym krokiem jest rozpoznanie czy „sprofi-
lowane” osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP są również beneficjentami ośrodków 
pomocy społecznej. Włączenie pracowników socjalnych OPS do etapu rekrutacji po-
może w trafnej kwalifikacji osób bezrobotnych, gdyż są one im znane, ale także ich 
rodziny oraz środowisko, w którym żyją. Niektóre z osób bezrobotnych będących od 
dłuższego czasu bez zatrudnienia, stają się bierne i zależne od pomocy zewnętrznej. 
Wiedza pracowników socjalnych pozwala na identyfikację osób narażonych na długo-
trwałe bezrobocie, gdyż można dzięki niej zweryfikować informacje o cechach i sy-
tuacji bezrobotnego. Na etapie rekrutacji wskazane jest więc zintegrowanie wysiłków 
zarówno powiatowych urzędów pracy, jak i ośrodków pomocy społecznej w celu włą-
czania w niedalekiej przyszłości tych osób bezrobotnych w sferę zatrudnienia, które nie 
poradzą sobie z tym problemem samodzielnie, ale rokują, że aktywizowanie ich zakoń-
czy się podjęciem pracy – na otwartym lub zamkniętym rynku pracy. Należy jednak 
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podkreślić po raz kolejny, iż uczestnikami działań aktywizacyjnych są osoby będące 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym bezrobotni korzystający ze świadczeń 
pomocy społecznej. Stąd współpraca w tej fazie wdrażania modelu będzie dotyczyć 
wyłącznie grupy wspólnych klientów.
Wykres 26. Możliwe formy pomocy stosowane w ramach profili przez urzędy pracy 
(zgodnie z art. 33 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

I profil Pomocy - Pośrednictwo pracy
- Poradnictwo zawodowe lub inne formy

- Usługi i instrumenty rynku pracy
- Działania aktywizacyjne zlecone przez UP

- Program Aktywizacja i Integracja
- Działania aktywizacyjne zlecone przez UP
- Programy specjalne
- Skierowane do zatrudnienia wspieranego
- Podjęcie pracy w spółdzielni socjalnej
- Poradnictwo zawodowe

II profil Pomocy

III profil Pomocy

Żródło: Opracowanie własne.

Bezpośrednie kontakty PUP i OPS w fazie wdrożenia modelu (przygotowywania 
kontraktu), w trakcie wspólnych działań wynikających z podjętej kooperacji dotyczącej 
ułatwienia wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecz-
nym z powodu bezrobocia, na poszczególnych etapach będą charakteryzować się różną 
intensywnością. Wynika to z konieczności skupienia się interesariuszy na zadaniach, 
które należą do ich kompetencji. 

Celem nadrzędnym prowadzonej współpracy na poziomie instytucji publicznych 
(PUP, OPS) jest rozwiązywanie problemów występujących na lokalnym rynku pracy, 
zawłaszcza w środowisku osób bezrobotnych korzystających z pomocy PUP i OPS. 
Kooperacja pomiędzy tymi instytucjami jest jednym z ogniw łańcucha współpracy róż-
nych organów działających na rzecz poprawy sytuacji, zwłaszcza wiążących się z kon-
sekwencjami społecznymi na lokalnym rynku pracy. Zasadniczą przesłanką do podję-
cia współpracy w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej pomiędzy 
PUP i OPS jest szeroki kontekst społeczny takiej kooperacji. Skoncentrowanie uwagi 
i wysiłków na wspólnym skupieniu się na osobach bezrobotnych, które wymagają po-
mocy sprzyja dokładnemu, wielowymiarowemu rozpoznaniu i rozwiązaniu problemu. 
Pracownicy socjalni posiadający specyficzną wiedzę o otoczeniu osób bezrobotnych 
zwracają uwagę na istotne kwestie, przez co mogą sprawić, że podejmowane kroki do-
tyczące aktywizacji będą spójne, realistyczne, konsekwentne i efektywne.
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Wykres 27. Schemat współpracy PUP z OPS w fazie wdrożenia modelu 

 

Podjęcie kontaktu
i nawiązanie
współpracy
PUP-OPS

Konsultacje dot.
problemów rynku

pracy, odpowiedzią
na nie jest kontrakt

Wspólne ustalenie
kryteriów rekrutacji

Rekrutacja
kandydatów
spełniających

kryteria

Selekcja osób
rokujących podjęcie

zatrudnienia

Przekierowanie
osób do agencji

zatrudnienia

Żródło: Opracowanie własne.

Podstawowym założeniem modelu kontraktacji działań aktywizacyjnych jest kie-
rowanie do agencji zatrudnienia osób bezrobotnych nie tylko spełniających określone 
kryteria formalne (np. znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy i mają-
cych przypisany odpowiedni profil pomocy zgodnie z ustawą), ale zwłaszcza prezentu-
jących postawę otwarcia na zmianę swojej niekorzystnej sytuacji życiowej i zawodo-
wej. 

Bardzo istotnym etapem wspólnych uzgodnień pomiędzy PUP i OPS jest okre-
ślenie kryteriów, według których będzie następowało kierowanie osób bezrobotnych 
do działań aktywizacyjnych. Ich wybór zależy od przedstawicieli obu instytucji. Mogą 
skorzystać ze wszystkich poniżej prezentowanych lub tylko wybranych możliwości. 

Do kryterium formalnego należy zaliczyć m.in. wykształcenie, doświadczenie za-
wodowe, uprawnienia formalne, czas pozostawania bez zatrudnienia, a przede wszyst-
kim zgodność z wyznaczonym celem kontraktu.

Kryterium zawodowe obejmuje np. wiedzę na temat pracy, umiejętności praktycz-
ne dotyczące obsługi konkretnych urządzeń, organizowanie własnej pracy, w tym usta-
lanie priorytetów. 

W spektrum kryterium psychologicznego wchodzą m.in. autoprezentacja, kultura 
osobista, umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne, asertywność. 

Do kategorii kryterium motywacyjnego wpisuje się m.in. pokonywanie przeszkód, 
uczciwość i poszanowanie reguł, odpowiedzialność czy ukierunkowanie na wyniki. 

Z kolei kryterium intelektualne zawiera w sobie m.in. umiejętność analizy i synte-
zy danych, zdolność podejmowania decyzji, kreatywność i innowacyjność.

Bardzo istotne jest też kryterium emocjonalne odnoszące się do stabilności i nie-
zależności emocjonalnej, odporności na stres, dopasowywanie się do zmiany i nowej 
sytuacji, szybkiego działania w różnych sytuacjach zawodowych. 

Dobór kryteriów umożliwia pozyskanie obszernej informacji na temat kandydata, 
która jest istotna w procesie podejmowania zatrudnienia. Pogrupowanie informacji po-
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zwala na wyłonienie istotnych wskaźników, stanowiących punkty odniesienia, podczas 
procesu selekcji. Wynikiem postępowania rekrutacyjnego jest sporządzenie list: podsta-
wowej i rezerwowej osób bezrobotnych.

Kolejnym wspólnym działaniem PUP i OPS, ale także po raz pierwszy przy zaan-
gażowaniu wybranej agencji zatrudnienia (AZ) oraz po dokonaniu wyboru potencjal-
nych kandydatów, jest zachęcenie osób bezrobotnych do podjęcia ostatecznej decyzji 
o przystąpieniu do zaproponowanych działań aktywizacyjnych. Odbywać się to powin-
no w trakcie spotkań informacyjnych, z udziałem wszystkich podmiotów. Spotkanie to 
powinno wyjaśnić kluczowe kwestie, rozwiać wątpliwości bezrobotnych oraz określić 
wzajemne prawa i obowiązki agencji zatrudnienia realizującej działania aktywizacyjne 
i osób nimi obejmowanych. Obecność osób z instytucji publicznych, w trakcie takich 
spotkań, zwiększa wiarygodność podmiotu niepublicznego. Ponadto daje poczucie bez-
pieczeństwa osobom bezrobotnym, które mają świadomość, że ich problemy są już roz-
poznane, w tej chwili znajdują się w obszarze skoncentrowania się wielu instytucji na 
sposobie ich rozwiązania, a asystowanie osób im znanych z innych pomocowych kon-
taktów stanowi rękojmię, że oferowane wsparcie warte jest ich uwagi. Efektem spotkań 
jest wyklarowanie ostatecznej grupy osób bezrobotnych zainteresowanych współpracą 
z agencją zatrudnienia oraz skierowanie ich do realizatora działań aktywizacyjnych.

Podsumowując, zadaniem zespołu rekrutacyjnego realizowanego na poziomie 
podmiotów publicznych (PUP i OPS) powinno być wybranie wspólnych klientów roku-
jących na zmianę, określenie poziomu faktycznej motywacji do udziału w działaniach 
aktywizacyjnych oraz uzyskanie potwierdzenia od osób bezrobotnych gotowości do 
wprowadzenia zmian w swoim życiu. Na tym etapie kluczowe znaczenie ma zidenty-
fikowanie barier, które mogą niekorzystnie wpływać na podejmowanie pracy. Kolej-
nym zadaniem zespołu rekrutacyjnego powinno być informowanie osób bezrobotnych 
o zakwalifikowaniu do udziału w działaniach aktywacyjnych, przedstawienie ogólnych 
zasad uczestnictwa oraz uzyskanie wstępnych deklaracji partycypacji w proponowanej 
aktywizacji.

Pracownicy wytypowani do pracy w zespole rekrutacyjnym powinni posiadać 
odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie i uprawnienia, aby móc posił-
kować się odpowiednimi narzędziami, np. specjalistycznymi testami pozwalającymi 
określić motywację lub predyspozycje zawodowe. Mogą to być zarówno standaryzowa-
ne testy psychologiczne jak i inne narzędzia wykorzystywane w publicznych służbach 
zatrudnienia. Wybrane i zastosowane narzędzia dobrane być powinny do rangi zadań. 
Biorąc pod uwagę, że szczegółowa identyfikacja barier, które skutecznie powstrzymują 
osoby bezrobotne przed podejmowaniem pracy należy do zadań agencji zatrudnienia. 
PUP i OPS na tym etapie powinny skupiać się na rozpoznaniu motywacji gotowości do 
zmiany niekorzystnej sytuacji swoich klientów.
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Tabela 33. Przesłanki do podjęcia współpracy PUP i OPS w ramach modelu  
kontraktacji działań aktywizacyjnych 

Przesłanki  
do podjęcia 
współpracy  
PUP i OP

Otwarcie rynku usług doprwadzania do zatrudnienia dla sektora niepu-
blicznego.

Zacieśnienie współpracy wszytskich uczestników rynku pracy na rzecz  
aktywizowania osób najbardziej oddalonych od rynku pracy.

Podejmowanie działań przez niepubliczne instytucje na rzecz osiągnięcia 
publicznych celów zatrudnieniowych przy minimalnych kosztach publicz-
nych.

Współpraca różnych podmiotów w celu uzyskania zatrudnienia przez osoby  
bezrobotne.

Efektywne wykorzystanie środków finansowych poprzez zmianę sposobu 
ich alokacji i dystrybucji na realizację usług i stosowanie instrumentów 
rynku pracy.

Nawiązywanie relacji pomiędzy partnerem publicznym i niepublicznym  
- tworzenie porozumień/paktów na rzecz zatrudnienia.

Przepływ informacji o ogólnym stanie lokalnego rynku pracy pomiędzy 
publicznymi i niepublicznymi instytucjami - zbudowanie i utrzymanie sie-
ci kontaktów.

Wzmocnienie przez publiczne służby zatrudnienia dominującej pozycji  
w planowaniu i zarządzaniu programami rynku pracy.

Wpływ powiatowych rad rynku pracy na lokalną politykę rynku pracy - 
analiza środowiska biznesowego i tworzenie strategii rozwoju rynku pracy 
oraz koordynacja współpracy urzędów pracy z innymi instytucjami rynku 
pracy i sektorami.

3. Partnerstwo trójsektorowe

Różne instytucje rynku pracy mają różne zadania do wykonania. Publiczne służby 
zatrudnienia będąc stroną zlecającą kontraktację usług aktywizacyjnych, przyczyniają 
się do zainicjowania lokalnego partnerstwa i realizowania wspólnej polityki na rzecz 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oprócz ścisłej współpracy podmiotów 
publicznych (PUP i OPS), które jest stosunkowo prosto wdrożyć gdyż istnieją ku temu 
odpowiednie przesłanki prawne, kooperacja powinna dotyczyć także pozostałych stron/
sektorów, których wysiłki przyczyniają się do właściwego funkcjonowania lokalnego 
rynku pracy. Ramy współpracy pomiędzy PUP i agencją zatrudnienia są ściśle określo-
ne w dokumentach kontraktowania usług, natomiast nie ma możliwości sporządzenia 
podobnego dokumentu pomiędzy agencją zatrudnienia a OPS, a przecież aktywizowa-
ne osoby, do których kierowane jest wsparcie, w większości objęte są opieką OPS. 
W tej sytuacji porozumienie zawarte między PUP i OPS staje się gwarantem realiza-
cji współpracy z agencją zatrudnienia, gdyż odnosi się do meritum rozwiązywanego 
problemu, a mianowicie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym 
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wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia. Żaden z zaangażowanych w partner-
stwo sektorów, dbając o własne korzyści, nie powinien skupiać się wyłącznie na swoich 
zadaniach, lecz powinny one działać na zasadzie naczyń połączonych, gdzie przepływ 
informacji, działań i środków przyczynia się do równowagi społeczno-gospodarczej 
i lokalnego rozwoju.
Wykres 28. Sektory rynku pracy działające w obszarze zatrudnienia, w tym ułatwiania 
wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu 
bezrobocia

I Sektor
publiczny:
PUP i OPS

II Sektor
prywatny:

przedsiębiorcy,
w tym AZ

III Sektor
pozarządowy:

NGO, w tym AZ

Partnerstwo
trójsektorowe

Żródło: Opracowanie własne.

Cele partnerstwa trójsektorowego:
1. Nawiązanie skutecznej współpracy pomiędzy poszczególnymi sektorami rynku 

pracy.
2. Zidentyfikowanie i rozwiązywanie problemów utrudniających podjęcie lub za-

cieśnienie kooperacji miedzy poszczególnymi sektorami rynku pracy.
3. Poprawa wydajności i efektywności stosowanych narzędzi aktywizujących 

osoby bezrobotne.
4. Uzyskanie satysfakcjonujących korzyści przez podmioty przystępujące do 

współdziałania w zakresie rozwiązywania problemów zatrudnieniowych osób 
bezrobotnych.

5. Rozwój społeczny i gospodarczy lokalnych rynków pracy.

4. Sektor publiczny: służby zatrudnienia (PUP),  
ośrodki pomocy społecznej (OPS)

Rolą państwa powinno być ułatwianie uspołeczniania zadań publicznych reali-
zowanych przez instytucje sektora publicznego. Pomoc społeczną organizują organy 
administracji rządowej (Minister Pracy i Polityki Społecznej, wojewodowie) i samo-
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rządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójto-
wie, burmistrzowie, prezydenci miast na poziomie gmin). Realizując zadania pomocy 
społecznej organy te współpracują (na zasadzie partnerstwa) z organizacjami społecz-
nymi i pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Publiczne instytucje ryn-
ku pracy to publiczne służby zatrudnienia (PSZ), na które składają się wojewódzkie 
i powiatowe urzędy pracy (WUP i PUP) oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 
Pracownicy publicznych służb zatrudnienia są w znacznym stopniu obciążeni pracą – 
na jednego pośrednika czy doradcę zawodowego przypada zbyt wielu bezrobotnych, 
aby móc profesjonalnie zająć się ich aktywizacją dedykując im indywidualne wsparcie. 
Bowiem im mniejsza ilość, którymi zajmują się kluczowi pracownicy powiatowego 
urzędu pracy, tym większe szanse na ich efektywną aktywizację zawodową. Natomiast 
obecnie liczba klientów przypadających do obsłużenia pracownikowi PUP jest zdecy-
dowanie za duża, aby móc się nimi profesjonalnie zająć. Efektywność podejmowanych 
działań aktywizacyjnych zależy zarówno od czynników o charakterze zewnętrznym – 
niezależnych od podejmowanych działań przez PUP, jak i działań bezpośrednio reali-
zowanych przez PSZ. Poziom skuteczności działań aktywizacyjnych jest ściśle skore-
lowany z sytuacją gospodarczą lokalnego rynku pracy. Jeżeli mamy korzystną sytuację, 
firmy rozwijają się i generują miejsca pracy, wówczas istnieje realna szansa na sukces. 
Wskazane jest wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości przez np. subsydiowanie 
miejsc pracy podmiotom rokującym nadzieję na rozwój. Tym samym rozwój wskaźni-
ków efektywności programów aktywizacji uzależniony jest również od działań instytu-
cji rynku pracy.

Tymczasem klientom, którzy objęci są III profilem pomocy, powinno się poświę-
cić szczególną uwagę, co wiąże się z dedykowaniem im znacznie więcej czasu niż oso-
bom z I i II profilu pomocy. Osoby te bowiem mają tak duże deficyty, że nie są w stanie 
radzić sobie samodzielnie zarówno zawodowo, jak i społecznie. Najczęściej są też pod 
opieką pracowników OPS, choć nie zawsze. W celu przezwyciężenia ich trudnej sytu-
acji życiowej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, z osobami tymi zawierany 
jest kontrakt socjalny.

Kontrakt socjalny jest umową zawartą przez pracownika socjalnego z osobą ubie-
gającą się o pomoc. Decyzję o podpisaniu kontraktu podejmuje pracownik socjalny 
(OPS) po uzyskaniu informacji na temat sytuacji osoby starającej się o pomoc. Umowa 
ma mobilizować osobę korzystającą ze świadczeń z pomocy społecznej do podjęcia 
aktywności zawodowej np. zarejestrowania się w urzędzie pracy. Kontrakt określa zo-
bowiązania i uprawnienia obu stron. Do wykonywania pewnych działań w oznaczonym 
terminie zobowiązują się więc zarówno osoba korzystająca ze świadczeń, jak i pra-
cownik socjalny. Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymywanie jego 
postanowień mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia 
decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej. Przy podejmowaniu decyzji bierze się pod uwagę sytuację osób będących 
na utrzymaniu osoby korzystającej ze świadczeń.
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Niebagatelną rolę na styku instytucji publicznych i pozostałych instytucji rynku 
pracy mogą odgrywać rady rynku pracy, które powinny ogniskować współpracę róż-
nych sektorów rynku pracy wokół rozwiązywania kwestii społecznych i gospodarczych 
skupiając się na polityce zatrudnieniowej. Zmiany dotyczące rynku pracy wprowadzo-
ne w 2014 roku po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy mają na celu zwiększenie roli partnerów społecznych w procesie programowania 
i monitorowania rynku pracy. W tej perspektywie funkcjonowanie powiatowych rad 
rynku pracy w nowych ramach prawnych wymaga prowadzenia dialogu społecznego 
i komplementarnego podejścia do polityki rynku pracy. 

Powiatowe rady rynku pracy są organami opiniodawczo-doradczymi dla staro-
sty w sprawach polityki rynku pracy. W skład powiatowych rad rynku pracy wchodzą 
przedstawiciele samorządu terytorialnego, reprezentanci nauki, przedstawiciele organi-
zacji pracodawców, organizacji związkowych, społeczno-zawodowych organizacji rol-
ników oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku 
pracy. To wszystko sprawia, że mogą one przyczyniać się do wspierania właściwego 
przepływu istotnych informacji dla wprowadzania korekt w polityce lokalnego ryn-
ku pracy. Warunkiem rozwoju gospodarczego lokalnego rynku pracy jest odpowiednie 
kształtowanie polityki makroekonomicznej przez samorząd, stwarzającej warunki trwa-
łego, zrównoważonego rozwoju firm.
Wykres 29. Kontraktacja działań aktywizacyjnych zlecanych przez sektor publiczny

Sektor publiczny: PUP

Sektor publiczny: OPS

Sektor prywatny: AZ

Sektor pozarządowy: AZ

Żródło: Opracowanie własne.

5. Sektor prywatny: przedsiębiorcy, w tym prywatne agencje  
zatrudnienia

Aby przedsięwzięcie aktywizowania osób bezrobotnych mogło się powieść nie-
zbędnym jest zainteresowanie tym problemem przedstawicieli sektora prywatnego, 
czyli pracodawców rozumianych dwojako:

•• Podmioty różnych branż generujące miejsca pracy.
•• Prywatne agnacje zatrudnienia (PAZ) prowadzące działalność gospodarczą 

w zakresie pośredniczenia pracy (pozyskiwania ofert pracy od innych przedsię-
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biorców oraz oferowania pracy tymczasowej) – realizatorzy kontraktów aktywi-
zacyjnych.

Bez zrozumienia rangi całego procesu aktywizacyjnego oraz zaangażowania sek-
tora prywatnego w sferę społeczno-biznesową, całe przedsięwzięcie będzie miało nikłe 
szanse powodzenia. Wynika to już choćby z faktu, że ani urzędy pracy, ani agencje 
zatrudnienia nie generują miejsc pracy na otwartym rynku pracy, a oferty pozyskują 
w wyniku kooperacji z istniejącymi podmiotami gospodarczymi. Warto w tym miejscu 
wspomnieć, że zdarza się, że agencje zatrudnienia, jako podmioty komercyjne, funkcjo-
nują jako agencje pracy tymczasowej.

Sektor prywatny jest pojęciem określającym część gospodarki, która nie jest fi-
nansowana ani kapitałem państwowym, ani samorządowym. Innymi słowy są to przed-
siębiorstwa oraz organizacje gospodarcze, które znajduję się w rękach prywatnych. Do 
sektora prywatnego zalicza się również te przedsiębiorstwa, w których państwo lub 
samorząd ma udziały, nieprzekraczające jednakże 50% wszystkich udziałów. W wa-
runkach naszego kraju sektor prywatny stanowi większą część gospodarki, generując 
odpowiednio większą część PKB. Także sektor prywatny jest tym, który tworzy miejsca 
pracy poszukiwane przez osoby bez zatrudnienia.

Komercyjne agencje zatrudnienia (PAZ) będąc fragmentem sektora prywatnego 
mają doskonałe rozeznanie w jego potrzebach i oczekiwaniach. Z racji posiadanego po-
tencjału kapitałowego i personalnego instytucje te mogą być podstawowymi realizato-
rami kontraktowanych usług rynku pracy. Pracodawcy innych branż chętnie korzystają 
z możliwości współpracy z agencjami zatrudnienia. Niebagatelną kwestią tej kooperacji 
jest dla pracodawców oddelegowanie procesu rekrutacji oraz selekcji kandydatów na 
pracowników na zewnątrz. Pozwala to na znaczne oszczędności dotyczące zasobów 
kadrowych, zasobów finansowych oraz zasobów czasowych. 

Pracodawcy chętnie korzystają z usług agencji zatrudnienia dla pozyskiwania 
pracowników tymczasowych, dla których ta ostatnia instytucja jest pracodawcą. W ten 
sposób nie ponoszą kosztów w okresach braku zleceń lub podczas przestojów. Agencje 
zatrudnienia mając dobre rozeznanie rynku pracy, świetnie sobie radzą z pozyskiwa-
niem pracowników niszowych, o wysokich kwalifikacjach, trudnodostępnych na rynku 
pracy. Pracodawcy chętnie z nimi kooperują postrzegając jakość usług świadczonych 
przez komercyjne agencje zatrudnienia, jako lepszą niż jakość usług świadczonych 
przez publiczne służby zatrudnienia. Pracodawcy uważają, że agencje zatrudnienia le-
piej niż urzędy pracy rozpoznają ich oczekiwania i bardziej skutecznie wybierają kan-
dydatów, co wiąże się z wyższą oceną poziomu kwalifikacji osób zarejestrowanych 
w AZ niż w PUP, które postrzegane są jako posiadające niższą motywację do pracy 
i niższe kwalifikacje zawodowe. Jednakże jak pokazują liczne badania oraz praktyka, 
PAZ niechętnie włączają się w działania aktywizacyjne zlecane przez urzędy pracy z ra-
cji na wysokie ryzyko wynikające z diametralnie innego charakteru klientów oraz braku 
doświadczenia w działaniach reintegracji społecznej. Dlatego też w modelu znalazło się 
miejsce dla ich współpracy z III sektorem organizacji pozarządowych statutowo zajmu-
jących się problematyką integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożo-
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nych wykluczeniem społecznym. Ich miejsce określone jest poprzez podwykonawstwo 
lub członkostwo w konsorcjum z PAZ.
Wykres 30. Kontraktacja działań aktywizacyjnych zlecanych przez sektor publiczny – 
dalsze włączenie sektora pozarządowego

Sektor publiczny: 
PUP

Sektor prywatny: 
AZ

Sektor pozarządowy:
AZ - konsorcjum

Sektor pozarządowy:
AZ - podwykonawstwo

Sektor prywatny: 
przedsiębiorcy

Sektor publiczny: 
OPS

Żródło: Opracowanie własne.

6. Sektor pozarządowy: organizacje pozarządowe,  
w tym prywatne agencje zatrudnienia

Organizacje pozarządowe, będące instytucjami rynku pracy, w tym agencjami za-
trudnienia, to podmioty realizujące zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia 
skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Tym samym realizują one jedno z za-
dań polityki społecznej. Organizacje pozarządowe to prywatne fundacje i stowarzysze-
nia, których w Polsce działa około 70 tysięcy. Część z nich realizuje zadania w obszarze 
rynku pracy, zaś niewielka grupa może być określona właśnie jako instytucje rynku 
pracy. Podmioty te charakteryzują się realizowaniem kompleksowych programów na 
rzecz wybranych grup społecznych. Część z nich prowadzi agencje zatrudnienia, a inne 
zarejestrowane są jako instytucje szkoleniowe. Organizacje te finansują swoje działania 
ze składek członkowskich (stowarzyszenia), darowizn, spadków, zapisów, z własnej 
działalności gospodarczej i odpłatnej działalności statutowej oraz z dochodów z mająt-
ków organizacji. Mogą ubiegać się także o dotacje celowe. Organizacje pracodawców 
są samorządnymi i niezależnymi związkami pracodawców, których celem jest obrona 
interesów i praw pracodawców wobec związków zawodowych, organów władzy i ad-
ministracji. Organizacje mają prawo uczestniczenia w sporach zbiorowych i zawierania 
układów zbiorowych pracy.

Organizacje pozarządowe występujące w charakterze instytucji rynku pracy re-
alizują zadania mające na celu niwelowanie niekorzystnych zjawisk na rynku pracy 
oraz łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia. Organizacje pozarządowe o statusie 
agencji zatrudnienia cechują się niewielkim potencjałem kadrowym i organizacyjnym, 
dlatego zazwyczaj nie posiadają znaczącego doświadczenia w zakresie realizacji dzia-
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łań aktywizacyjnych. Aby mogły uczestniczyć w kontraktowaniu usług rynku pracy 
mogą zrzeszać się w konsorcja oraz korzystać z możliwości podwykonawstwa usług. 
W tym przypadku mogą poszukiwać partnerów w sektorze prywatnym, jako podwy-
konawców lub członków konsorcjum, którzy będą realizować np. działania związane 
z poszukiwaniem miejsc pracy. Polskie organizacje pozarządowe na ogół mają niski 
potencjał w tym względzie, stąd istotne dla nich może być integrowanie zadań z przed-
siębiorcami.
Wykres 31. Kontraktacja działań aktywizacyjnych zlecanych przez sektor pozarządowy – 
dalsze włączenie sektora prywatnego

Sektor publiczny: 
PUP

Sektor 
pozarządowy: AZ

Sektor prywatny:
AZ - konsorcjum

Sektor prywatny:
AZ - podwykonawstwo

Sektor prywatny: 
przedsiębiorcy

Sektor publiczny: 
OPS

Żródło: Opracowanie własne.

7. Kooperacja w fazie działań aktywizacyjnych

Aby zlecanie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych mogło przyczynić się 
do oczekiwanej poprawy sytuacji na rynku pracy, możliwe, a czasami także konieczne, 
jest zaangażowanie do współpracy przedstawicieli wszystkich trzech sektorów. Rodzaj 
i intensywność zaangażowania będą uzależnione od etapu działań aktywizacyjnych. 

W fazie wdrożenia modelu konieczne jest, o czym była już mowa, nawiązanie 
ścisłej współpracy pomiędzy PUP i OPS. Dzięki niej możliwe będzie przeprowadzenie 
wspólnej rekrutacji i wyselekcjonowanie części osób bezrobotnych do skierowania do 
AZ. W spotkaniach informacyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
z powodu bezrobocia uczestniczyć będą już cztery strony, a mianowicie PUP, OPS, AZ 
i uczestnicy działań aktywizacyjnych. Bez wsparcia AZ przez pracowników socjalnych 
agencje mogą mieć ogromne trudności z dotarciem do osób, które zechcą przystąpić do 
działań aktywizacyjnych.

Następną fazą współpracy wg przyjętego modelu jest faza działań aktywizacyj-
nych, podzielona na poszczególne etapy: diagnostyczny, aktywizacyjny oraz utrwalania 
uzyskanych efektów. W tą fazę powinni być zaangażowani przedstawiciele wszystkich 
trzech sektorów funkcjonujących na lokalnym rynku pracy, albowiem tylko skumulo-
wanie poczynania mogą przyczynić się do sukcesu przedsięwzięcia.
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Wykres 32. Zaangażowanie poszczególnych partnerów modelu podczas fazy realizacji 
działań aktywizacyjnych 

 

Etap
 

diagnostyczny
 

Etap
 

aktywizacyjny
 

Utrwalania
 

uzyskanych
 

efektów
 

Żródło: Opracowanie własne.

8. Etap diagnostyczny 

Diagnoza sytuacji osób bezrobotnych i rozpoznanie czy kwalifikują się one do 
działań aktywizacyjnych powinna być przeprowadzona w oparciu o określone kry-
teria. Szczegółowy proces diagnostyczny został opisany w innej części podręcznika. 
Natomiast należy podkreślić to, iż diagnoza prowadzona przez agencję zatrudnienia 
uwzględniać powinna kluczowe problemy występujące w lokalnej społeczności (rozpo-
znane przez pracowników OPS). AZ w oparciu o nawiązaną wcześniej współpracę PUP 
z OPS, przystępując do realizacji działań aktywizacyjnych staje się partnerem dla tej in-
stytucji w rozwiązywaniu ważnych kwestii społecznych. Tym samym może oczekiwać 
wsparcia instytucji publicznych w zakresie wprowadzenia je w ogólne (ponadjednost-
kowe) problemy występujące w danej społeczności osób bezrobotnych w kontekście 
lokalnego rynku pracy – także niebędących wspólnymi klientami PUP i OPS. Funkcja 
doradcza dotycząca poszczególnych środowisk uczestników działań aktywizacyjnych, 
oczywiście bez odnoszenia się bezpośrednio do konkretnych osób, wraz z innymi in-
formacjami przekazywanymi przez PUP, ma być podstawą do opracowania pogłębionej 
diagnozy. Do szczególnie niekorzystnych problemów społecznych należą długotrwałe 
bezrobocie, pauperyzacja społeczeństwa, ograniczenie w dostępie do podstawowych 
dóbr, bezradność społeczna, uzależnienia, zwiększająca się liczba rodzin dysfunkcyj-
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nych. Właściwa diagnoza stanowi punkt wyjścia wdrażania następnych działań. Nega-
tywne postawy prezentowane przez bezrobotnych utrwalają się w świadomości lokalnej 
społeczności, stąd powszechne stało się postrzeganie osób bezrobotnych jako pasyw-
nych, roszczeniowych ze skłonnościami do wywoływania konfliktów. Uzależnienie od 
materialnej pomocy instytucjonalnej (OPS) oraz brak działań o charakterze społecz-
nym, prowadzi do tego, że osoby te nie posiadają nawyków właściwych zachowań spo-
łecznych, gdyż nie są przyzwyczajone do regularnych obowiązków. 

Na etapie diagnozowania możliwe jest przeprowadzenie indywidualnych kon-
sultacji pomiędzy osobą aktywizowaną oraz PUP i OPS, które stanowić mogą źródło 
pozyskiwania informacji o sytuacji zawodowej i osobistej bezrobotnego, a co za tym 
idzie jego potrzeb i oczekiwań, a także postawy wobec pracy jako wartości. Z jednej 
strony osoba bezrobotna jest przekonana, że każdy człowiek powinien pracować, aby 
móc utrzymać siebie i rodzinę, ale pozostając osobą bezrobotną i korzystając z pomocy 
społecznej jest w stanie uzyskać środki do egzystencji nie podejmując pracy (dysonans 
poznawczy). W tej sytuacji dochodzi do rozbieżności pomiędzy przekonaniem a za-
chowaniami. Rozwiązaniem jest zmiana zachowania bądź przekonań. Jednym z głów-
nych czynników skłaniających człowieka do zmiany postawy jest potrzeba uzasadnia-
nia swoich działań. Potrzeba ta może wpływać na ich zmianę, albo przeciwnie na ich 
trwałe podtrzymywanie. Potrzeba uzasadnienia w większym stopniu skłania ludzi do 
zmiany, niż naciski otoczenia. Poza potrzebą uzasadnienia, nadania logiki własnemu 
postępowaniu, ludzie są skłonni zmienić postawy, by zaspokoić pragnienie szacunku 
oraz przynależności, gdyż każdy lubi być akceptowany i czuć wsparcie ze strony grupy 
społecznej.

Posiadane przekonania i postawy wpływają na wstępne przetwarzanie informacji, 
determinują ich wybór, ukierunkowują uwagę, ułatwiają bądź utrudniają zapamięty-
wanie bądź przypominanie sobie określonych informacji. Podczas konsultacji uświa-
damiane są mechanizmy blokujące zmianę oraz charakterystyka lęku przed zmianą, 
będące czynnikami hamującymi działania wśród osób pozostających bez zatrudnienia 
oraz doznających porażki w znaczących sferach życia. Zdarza się, że lęk przed zmianą 
jest ich doznaniem znacznie silniejszym niż niedogodności występujące już po podjęciu 
decyzji.

Konsultacje w takiej konstelacji, tj. bez udziału agencji zatrudnienia, są elementem 
wzmacniającym zachodzący proces zmian. Poszczególne osoby bezrobotne są wzmac-
niane w przekonaniu o słuszności podjęcia próby reintegracji społecznej i zawodowej 
oraz namawiane do aktywnego udziału w pracach agencji zatrudnienia.

W momencie przekierowania osób bezrobotnych agencja zatrudnienia przejmuje 
odpowiedzialność za ich aktywizację. Pracownicy agencji muszą zmierzyć się z prze-
prowadzeniem wnikliwej, szczegółowej diagnozy w oparciu zarówno o informacje uzy-
skane o każdym z kandydatów z PUP, ale również stosując narzędzia z obszaru doradz-
twa zawodowego. Oznacza to, że AZ muszą dysponować wysoko wyspecjalizowaną 
kadrą doradców zawodowych, wyposażaną w narzędzia diagnostyczne i uprawnioną do 
ich stosowania.
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Tabela 34. Kooperacja na etapie diagnostycznym

Instytucja Zadania do wykonania

Agencja za-
trudnienia

Praca z uczestnikami działań aktywizacyjnych: badanie preferencji pre-
dyspozycji zawodowych, indywidualna analiza zasobów i identyfikacja 
barier w podjęciu zatrudnienia, opracowanie planów aktywizacji.

PUP

Wspieranie AZ w prowadzonych działaniach, w tym poprzez wymianę 
informacji.
Przekierowywanie uczestników z listy rezerwowej (w ramach tzw. cle-
aringu).
Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji pomiędzy osobą aktywizo-
waną oraz PUP i OPS – opcjonalnie.

OPS

Identyfikacja barier występujących w społeczności lokalnej na poziomie 
ogólnym i konsultacje kluczowych problemów środowiskowych z AZ.
Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji pomiędzy osobą aktywizo-
waną oraz PUP i OPS – opcjonalnie.

Żródło: Opracowanie własne.

9. Etap aktywizacyjny

W etapie tym należy dbać o osiągnięcie poziomu wskaźników świadczących 
o sukcesie działań aktywizacyjnych w odniesieniu do specyfiki aktywizowanych osób 
– należy doprowadzić do zatrudnienia maksymalną liczbę uczestników działań aktywi-
zacyjnych. Opis rozpoznanych barier osób bezrobotnych kierowanych do aktywizacji, 
wyszczególnienie ich potencjału zawodowego oraz zaplanowanie ścieżek kariery edu-
kacyjno-zawodowej powinny być zawarte w planach aktywizacji. Kontynuacją planu 
aktywizacji na etapie poszukiwania zatrudnienia może być indywidualny kontrakt za-
trudnieniowy zawierany przez OPS, jako czynnik motywujący uczestnika do działa-
nia, określający zakres wsparcia na etapie doprowadzenia do zatrudnienia i utrzymania 
w nim osoby bezrobotnej. Oczywiście dotyczy on osób będących jednocześnie pod-
opiecznymi ośrodka.

W samym procesie aktywizacji do istotnych barier leżących po stronie osób bez-
robotnych należą: brak motywacji do podejmowania współpracy, wyuczona bezradność 
wynikająca z dziedziczenia bezrobocia oraz uzależniającego systemu pomocy społecz-
nej, postawa roszczeniowa, opór przed zmianą. Z uwagi na fakt, ze osoby bezrobotne 
stanowią niejednorodna grupę, należy brać pod uwagę szeroki kontekst ich funkcjono-
wania: środowisko pochodzenia, pełnienie funkcji rodzinnych (zajmowanie się dziec-
kiem, osobą zależną, domem), ograniczona dyspozycyjność, brak czasu na poszukiwa-
nie pracy, kłopoty ze zdrowiem, brak chęci do pracy, niskie lub nieaktualne kwalifikacje, 
ograniczona mobilność i zależność od innych. Osoby bezrobotne często borykają się 
z problemami, które mogą stać się przyczyną niedostosowania społecznego, poczucia 
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odizolowania, potępienia bądź prowadzić do rzeczywistej alienacji w środowisku. Pro-
ces aktywizacji zawodowej może pomóc osobie bezrobotnej redukować wewnętrzny 
dysonans (wyrażający się najczęściej pytaniem: pracować czy otrzymywać świadcze-
nia?) i na podstawie samoobserwacji zmienić negatywne myślenie, i przekonanie o so-
bie. Konfrontacja stereotypów z rzeczywistością może wyzwolić inne spojrzenie na 
zjawisko wzięcia odpowiedzialności za własny los. Osoba bezrobotna może skupić się 
na własnych zasobach i poprzez dobranie indywidualnej ścieżki kariery odbudować 
utracony szacunek do samej siebie oraz odnaleźć sens w nawiązywaniu i utrzymaniu 
relacji interpersonalnych poprzez umiejscowienie źródeł pewności siebie i samooceny. 
Wzrost kompetencji społecznych skorelowany jest z doskonaleniem się osób bezro-
botnych poprzez uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych (m.in. symulacji rozmów 
kwalifikacyjnych, udziału w szkoleniach, itp.).
Tabela 35. Kooperacja na etapie aktywizacyjnym

Instytucja Zadania do wykonania

Agencja  
zatrudnienia

Przedstawienie propozycji rodzaju wsparcia uwzględniającego po-
trzeby konkretnej osoby bezrobotnej, pozwalającej na swobodę do-
boru działań aktywizacyjnych gwarantujących wywiązanie się z za-
łożeń ekonomicznych.
Wyznaczanie osobie bezrobotnej zadań do samodzielnego wykona-
nia.
Prowadzenie indywidualnych konsultacji z osobami bezrobotnymi 
w zakresie wsparcia psychologicznego.
Rozwiewanie obaw i stereotypów pracodawców dotyczących za-
trudniania osób bezrobotnych.
Prowadzenie działań promocyjnych na rzecz osób aktywizowanych.
Pozyskiwanie ofert pracy – tworzenie systemu ewidencjonowania 
ofer.t
Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań pracodawców.
Kierowanie na szkolenia na stanowisku pracy.
Refundacja kosztów dojazdu.
Prowadzenie pośrednictwa pracy dla osób aktywizowanych.

Agencja  
zatrudnienia

Rozwiewanie obaw związanych ze stereotypowym postrzeganiem 
zatrudniania osób bezrobotnych wśród pracodawców. 
Bieżące przekazywanie informacji do PUP na temat postępu prowa-
dzonych działań i osiąganych efektów.
W przypadku podwykonawstwa lub innych form współpracy z NGO 
wspólna realizacja zadań na rzecz uczestników.

Przedsiębiorcy

Nawiązanie współpracy z AZ.
Zgłoszenie w agencji zatrudnienia chęci współpracy.
Przekazywanie informacji o wolnych miejscach pracy.
Zatrudnianie wskazanych przez agencję zatrudnienia osób.
Partycypacja w procesie doboru kandydatów spośród grona wskaza-
nego przez agencję zatrudnienia.
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Instytucja Zadania do wykonania

PUP

Monitoring postępów działań aktywizacyjnych.
Wspieranie AZ w prowadzonych działaniach, w tym poprzez wy-
mianę informacji.

OPS

Pomoc AZ w dotarciu do środowiska społecznego osób aktywizo-
wanych.
Motywowanie osób, które podjęły pracę, aby w niej wytrwali mimo 
pojawiających się problemów.

Żródło: Opracowanie własne.

Agencja zatrudnienia powinna kłaść szczególny nacisk na relacje z przedsiębior-
cami, zachowując jednocześnie podmiotowe podejście do osób bezrobotnych objętych 
aktywizacją. Kompleksowa ocena predyspozycji zawodowych i osobowościowych 
uwzględniająca identyfikację blokad i czynników decydujących o pozostawaniu bezro-
botnym, a także kształt proponowanych działań powinien być zaprojektowany tak, aby 
spowodować osiągnięcie zakładanych efektów w postaci umieszczenia bezrobotnego 
w zatrudnieniu. Uzgodnienie z pracodawcą jednoznacznych wskazań co do oczekiwań 
wobec potencjalnych pracowników pozwala agencji zatrudnienia na trafny dobór osób 
o spodziewanych cechach i kwalifikacjach. Profity jakie uzyskuje pracodawca korzysta-
jąc z usług agencji i zatrudniając wskazane osoby bezrobotne, powinny stymulować go 
do utrzymywania kontaktów z agencją i uzyskiwania wsparcia w postaci:

•• minimalizacji kosztów działań związanych z rekrutacją pracowników,
•• przygotowaniu (np. szkoleniu) i adaptacji nowego pracownika w organizacji,
•• zminimalizowania strat w sytuacjach zmian personalnych i fluktuacji kadr,
•• budowania dobrego wizerunku firmy.
Kooperacja z pracodawcami zakłada dopasowanie przez agencje zatrudnienia me-

tod i form kontaktu do potrzeb i możliwości lokalnych przedsiębiorców, równocześnie 
wyposażając osoby bezrobotne w kompetencje i kwalifikacje wymagane/oczekiwane 
przez pracodawców. W celu nawiązania współpracy należy wskazać/wybrać osobę do 
stałych kontaktów, posiadającą kompetencje komunikacyjne i umiejętności negocjacyj-
ne. Osoba ta powinna posiadać wiedzę z zakresu lokalnego rynku pracy oraz specyfiki 
klienta będącego podmiotem działań aktywizacyjnych. Na jakość i efektywność ugrun-
towania współpracy z pracodawcami w zakresie pozyskiwania ofert pracy wpływać 
może doprecyzowanie ich potrzeb zatrudnieniowych i wymagań w stosunku do poten-
cjalnych pracowników, oraz uwzględnienie tych potrzeb w procesie doboru kandyda-
tów na poszczególne stanowiska. Pozyskiwanie przez agencję zatrudnienia ofert pracy 
od pracodawców może odbywać się na szereg różnych sposobów, takich jak:

•• rozmowa bezpośrednia (w siedzibie pracodawcy lub w siedzibie AZ),
•• spotkanie w ramach seminarium z udziałem PUP, OPS, osób bezrobotnych, in-

nych pracodawców, dodatkowych partnerów społecznych i samorządowych,
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•• kontakt telefoniczny,
•• kontakt e-mail.
W ramach działań w zakresie pozyskiwania i weryfikowania ofert pracy agencja 

zatrudnienia powinna przeprowadzić diagnozę lokalnego rynku pracy, uwzględniającą 
bazę pracodawców, aktualne tło społeczno-gospodarcze lokalnego rynku pracy, moni-
toring trendów oraz tendencji w regionie. 

Klient OPS i PUP, skierowany do AZ, zakwalifikowany do III profilu pomocy 
urzędu pracy, prezentuje niską motywację do aktywności zawodowej i obarczony jest 
zazwyczaj znaczną liczbą dysfunkcji i barier, które skutecznie blokują jego wejście na 
rynek pracy. Z tego powodu AZ mogą mieć problemy z aktywizacją zawodową skiero-
wanych przez PUP bezrobotnych. Dotychczas klientami AZ były i są osoby poszuku-
jące zatrudnienia o wysokiej motywacji do aktywności zawodowej, które samodziel-
nie zabiegają o pozyskanie pracy, posiadające kwalifikacje zawodowe i sprecyzowane 
oczekiwania wobec przyszłej pracy i świadome tego, jakiej pracy poszukują. Bezrobot-
ny, skierowany do aktywizacji przez PUP, to zupełnie inny klient, dlatego istnieje realne 
zagrożenie, że nie będzie możliwości wprowadzenia go na rynek pracy lub nie uda się 
utrzymać go w zatrudnieniu, a powodem takiej sytuacji może być brak nawyku świad-
czenia pracy. Dlatego warto podjąć również współpracę z fundacjami i stowarzysze-
niami NGO, które mogą włączyć się w aktywizację tych klientów, zarówno w zakresie 
społecznym, jak i zawodowym, chociażby przez zatrudnienie w ramach wolontariatu, 
czyli stopniowe wprowadzanie do nawyku świadczenia pracy. Duże AZ zorientowane 
na działania komercyjne i zysk nie dysponują zazwyczaj kadrą, która jest przygotowana 
do pracy z trudnym klientem. Innym problemem, z którym mogą zetknąć się AZ jest 
kwestia wyposażenia tych osób w nowe kwalifikacje i umiejętności. W tym przypadku 
konieczne jest nawiązanie współpracy z instytucjami szkoleniowymi. Jeśli chodzi na-
tomiast o współpracę AZ z PUP, to opierać się ona głownie będzie na monitoringu po-
stępu prac, ale także wspieraniu realizowanych działań, zwłaszcza poprzez obustronną 
wymianę informacji.

Bardzo ważna będzie też interwencja pracowników OPS. Przede wszystkim może 
być ona istotna w zakresie pomocy w dotarciu do środowiska społecznego osób akty-
wizowanych. Bardzo realnym działaniem jest bowiem takie, które odbywa się w te-
renie, poza Punktem Aktywizacji Uczestników (PUA). W trakcie testowania modelu, 
w odpowiedzi na unikanie kontaktu przez osoby bezrobotne, przedstawiciele agencji 
zatrudnienia częstokroć musieli wkraczać w ich środowisko rodzinne, odwiedzać miej-
sca zamieszkania, rozmawiać z członkami rodzin. Wsparcie OPS w tym zakresie będzie 
bezcenne – oczywiście nie przekraczając określonych ram prawnych.

Wreszcie ważną kwestią będzie wspieranie osób podejmujących pracę przez 
pracowników OPS. Dobre słowo, zachęta na pewno będą istotnym czynnikiem wpły-
wającym na utrzymanie decyzji o chęci zmiany sytuacji zawodowej i życiowej. Taka 
współpraca może wzmocnić interwencję podejmowaną przez AZ w ramach kontraktu 
zawartego z PUP.
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10. Etap utrwalania uzyskanych efektów

Niezwykle ważne jest nie tylko doprowadzenie osoby bezrobotnej do zatrudnie-
nia, ale też wspieranie jej w jego utrzymaniu. Zdarza się, że osoby bezrobotne podejmu-
jące zatrudnienie, nie są w stanie sprostać stawianym im oczekiwaniom, mają trudności 
w zaadaptowaniu się do nowych warunków, co niejednokrotnie staje się powodem rezy-
gnacji z pracy. Wypracowanie nowych nawyków i podporządkowanie się im może sta-
nowić nie lada wyzwanie dla osób, które długo egzystowały bez zatrudnienia. Wspie-
ranie osoby, która już podjęła zatrudnienie w zakresie adaptacji do nowego środowiska 
pracy, w radzeniu sobie ze stresem wynikającym z funkcjonowania w nowej sytuacji, 
a także bieżącego rozwiązywania pojawiających się problemów i trudności leży po stro-
nie agencji zatrudnienia, ale również PUP, OPS i samego pracodawcy. Monitorowanie 
sytuacji przez AZ po podjęciu przez osobę bezrobotną zatrudnienia służy weryfikacji 
jej statusu na rynku pracy, dbaniu o właściwe relacje z pracodawcą i współpracowni-
kami, poprzez pełnienie roli osłonowej, opiekuńczej, negocjacyjnej, w zależności od 
faktycznych potrzeb i oczekiwań. Na etapie monitorowania sytuacji osób po podjęciu 
działań aktywizacyjnych zakłada się ciągłą współpracę zarówno z nimi, z pracodawca-
mi, ale także z otoczeniem społecznym i samorządowym. Kontakty agencji zatrudnienia 
w ramach doradztwa pomostowego mogą przybierać formę osobistych/telefonicznych 
/multimedialnych konsultacji (również doraźnych, jeśli zajdzie taka potrzeba), a ich 
częstotliwość będzie wynikała z oczekiwań zarówno uczestników, jak i pracodawców.
Tabela 36. Kooperacja na etapie utrwalania uzyskanych efektów

Instytucja Zadania do wykonania

Agencja  
zatrudnienia

Monitorowanie sytuacji osób zatrudnionych w ramach działań aktywi-
zacyjnych.
Dbanie o właściwe relacje nowozatrudnionego pracownika z pracodaw-
cą i współpracownikami.
Prowadzenie aktywnego doradztwa dla pracodawców w zakresie szuka-
nia rozwiązań prorozwojowych dla firm współpracujących.
Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań pracodawców.
Analiza potrzeb i oczekiwań pracodawców – wsparcie w procesie ada-
ptacji nowozatrudnionych pracowników.

Przedsiębiorcy

Utrzymywanie kontaktu z agencją zatrudnienia.
Zgłaszanie problemów, trudności, próśb o interwencję.
Informowanie agencji o planowanym zmianach w zatrudnianiu pracow-
ników.

PUP
Monitoring postępów działań aktywizacyjnych.
Wspieranie AZ w prowadzonych działaniach, w tym poprzez wymianę 
informacji.

OPS
Zachęcanie osób bezrobotnych by wykorzystali swoją szansę na zmianę 
sytuacji społeczno-zawodowej.

Żródło: Opracowanie własne.
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Współpraca AZ z pracodawcami ukierunkowana jest na utrzymanie się w zatrud-
nieniu uczestników aktywizacji. Działania te mają na celu budowanie relacji opartej na 
zaufaniu, współpracy oraz wymianie doświadczeń w bezpośredniej pracy z klientami, 
pracodawcami oraz, w razie takiej potrzeby, innymi partnerami lokalnego rynku pracy. 
Istotą rozwiązania jest podejmowanie kompleksowych działań skoncentrowanych na 
poszukiwaniu sojuszników, którzy staną się wartościowymi i pełnoprawnymi partnera-
mi w procesie pracy na rzecz zwiększenia/budowania lokalnego kapitału społecznego.

Cele do zrealizowania przez agencję zatrudnienia na etapie utrwalania uzyskanych 
efektów to:

•• Ugruntowanie płaszczyzny współpracy z pracodawcami, PUP i OPS.
•• Analiza potrzeb i oczekiwań pracodawców, wsparcie w procesie adaptacji no-

wozatrudnionych pracowników.
•• Uświadamianie pracodawców w zakresie walki z obawami, stereotypami na te-

mat grupy osób bezrobotnych.
•• Zachęcanie przedsiębiorców do poszukiwania nowych możliwości rozwoju 

i tworzenia miejsc pracy.
•• Aktywne doradztwo dla pracodawców w zakresie szukania nowych rozwiązań 

prorozwojowych dla firm współpracujących.
•• Utrzymywanie kontaktów z podmiotami rynku pracy (PUP, OPS, lokalnymi 

agencjami zatrudnienia, pracodawcami).
•• Rozwiewanie obaw i stereotypów pracodawców i ich pracowników w związku 

z zatrudnianiem osób bezrobotnych.
Na koniec należy jeszcze raz podkreślić misję pracowników OPS wspierających 

swoich podopiecznych uczestniczących w działaniach aktywizacyjnych w zakresie 
wspierania ich w nowej sytuacji życiowej.

11. Pakty na rzecz zatrudnienia

Jedną z możliwych inicjatyw, która może korzystnie wpłynąć na rozwiązywanie 
kwestii ugruntowywania współpracy w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy 
społecznej w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wy-
kluczeniem społecznym z powodu bezrobocia jest tworzenie paktów na rzecz zatrud-
nienia. Pakty stanowią instrument, powstały w drodze trójstronnych negocjacji, któ-
rego zastosowanie w praktyce może złagodzić wpływ skutków lokalnych problemów 
gospodarczych i ekonomicznych na kwestie społeczne i zatrudnienie. Pakty promują 
efektywne wychodzenie z sytuacji kryzysowych, koncentrując się na inwestycjach, za-
trudnieniu i ochronie społecznej. Pakty proponując zrównoważony i realistyczny pa-
kiet środków na rzecz zatrudnienia przyczyniają się do podejmowania skoordynowanej 
akcji w środowiskach lokalnych w celu zmaksymalizowania pozytywnego wpływu na 
miejsca pracy i zrównoważone przedsiębiorstwa. Pakty nie proponują jedynie natych-
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miastowych rozwiązań, ale zawierają propozycje wychodzące daleko w przyszłość. Za-
sadniczym ich celem jest zapewnienie efektywnego zatrudnienia i ochrony socjalnej. 
Lokalne pakty na rzecz zatrudnienia to rodzaj terytorialnego partnerstwa – współpra-
cy na rzecz wzrostu zatrudnienia zawiązanego pomiędzy podmiotami o kluczowym 
znaczeniu dla lokalnego rynku pracy. Pakty w odniesieniu do prezentowanego modelu 
należy traktować jako maksymalnie rozwiniętą płaszczyznę współpracy. Sam model 
natomiast nie wymaga aż tak zinstytucjonalizowanego partnerstwa.

W ramach paktu na równorzędnych zasadach powinny współpracować ze sobą: 
samorząd lokalny, publiczne służby zatrudnienia, konfederacje pracodawców, związki 
zawodowe, stowarzyszenia osób bezrobotnych, III sektor (stowarzyszenia i fundacje), 
reprezentanci przedsiębiorców, organizacje szkoleniowe, szkoły, itp. Pakty na rzecz za-
trudnienia stawiają sobie za cel podejmowanie inicjatyw na rzecz tworzenia miejsc pra-
cy i ograniczania zjawiska wykluczenia społecznego oraz podejmowanie różnorakich 
działań na rzecz aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Pakty skupiają wiele pod-
miotów działających na lokalnym rynku pracy wypracowując i realizując długofalową 
strategię prorozwojową poprzez działające partnerstwa lokalne. Powszechnym zjawi-
skiem jest, że pakty skupiają w swoich ramach kilka partnerstw, koordynując działania 
zmierzające do rozwoju podejmowane przez różne podmioty funkcjonujące w określo-
nym lokalnym środowisku społeczno-gospodarczym. Pakty mogą inicjować prowadze-
nie badań i analiz rynku pracy, diagnozowanie jego kluczowych potrzeb w kontekście 
lokalnego i regionalnego rynku pracy, współpracę w tym obszarze z przedsiębiorcami 
i instytucjami rynku pracy.

Przedstawiony model współpracy przedstawicieli trzech sektorów zakłada zaan-
gażowanie w proces ułatwienia wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wy-
kluczeniem społecznym z powodu bezrobocia możliwie najszerszego kręgu lokalnych 
interesariuszy. Są nimi zarówno władza publiczna tj. samorządy i podległe im instytucje 
(tutaj PUP i OPS), sektor prywatny tj. lokalni przedsiębiorcy (wśród nich komercyjne 
agencje zatrudnienia), organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia działające 
na rzecz osób wykluczonych, w tym prowadzące pośrednictwo pracy), ale także oby-
watele tworzący daną społeczność. Najistotniejszymi elementami tej współpracy są:

•• nawiązanie współpracy z pracodawcami i rozpoznanie aktualnych potrzeb i ten-
dencji rozwojowych lokalnego rynku pracy,

•• utrzymanie i wzmacnianie więzi pomiędzy trzema sektorami, dzięki czemu 
społeczność lokalna, uzyska efekt w postaci sieci wzajemnych powiązań, które 
pozwolą na ułatwienie i usprawnienie wymiany nowych informacji i możliwo-
ści oraz będą miały kluczowe znaczenie z punktu widzenia systemów wartości, 
interesów i potrzeb oraz określenia wpływu, jaki wywierają lub mogą wywierać 
na realizowane decyzje publiczne.

Proponowany nowy model współpracy różnych instytucji rynku pracy ma służyć 
zaktywizowaniu osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na ryn-
ku pracy, z uwzględnieniem konieczności jak najbardziej efektywnego wykorzystania 
środków publicznych kierowanych do tej grupy. Pozwala on osobom bezrobotnym na 
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wykroczenie ponad poziom, na jakim się obecnie znajdują i ich rozwój poprzez zdoby-
wanie wiedzy, umiejętności i zachowań przydatnych i niezbędnych do podjęcia aktyw-
ności zawodowej.

Zintegrowane działania aktywizacyjne, które realizowane są wspólnie przez 
wszystkie istotne podmioty lokalnego rynku pracy mogą skutecznie pomóc osobom 
bezrobotnym uporać się z problemem uzyskiwania zatrudnienia. Tylko współpraca 
oparta o jasne reguły i właściwy podział zadań sprzyja identyfikacji istotnych proble-
mów, znajdując rozwiązania i wzmacniając ich znaczenie i rolę poprzez kooperację, 
która służy wszystkim. Efektywność podejmowanych wspólnie działań z zakresu ak-
tywizacji zawodowej osób bezrobotnych będzie tym większa, im mniej osób bezrobot-
nych wspieranych w wejściu na rynek pracy będzie przypadało na jednego pracownika 
(PUP lub AZ). Agencje zatrudnienia jako podmioty komercyjne zasadniczo reprezen-
tują interesy popytowej części rynku pracy, albowiem w swych działaniach kierują się 
zyskiem. Ich sposób postrzegania potencjalnych kandydatów do zatrudnienia stanowi 
odzwierciedlenie punktu widzenia wielu pracodawców.

12. Rekomendacje wdrożeniowe

Przedstawiony model współpracy podmiotów działających w obszarze zatrud-
nienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia 
wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu 
bezrobocia może być praktycznie wykorzystany w ramach działań aktywizacyjnych 
zlecanych przez powiatowe urzędy pracy agencjom zatrudnienia, ale także:

•• w trakcie realizacji programów specjalnych,
•• w ramach projektów konkursowych Regionalnego Programu Operacyjnego,
•• w tworzeniu lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia.
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy daje możliwość zle-

cania działań aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia. Podstawowym wymogiem sta-
wianym przed agencjami jest osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na określonym 
przez zleceniodawcę poziomie. Z uwagi na swoją uniwersalność model może być de-
dykowany zwłaszcza do pracy z osobami bezrobotnymi znajdującymi się w trudnej sy-
tuacji. Programy specjalne mogą być realizowane przez powiatowe urzędy pracy samo-
dzielnie lub we współpracy z pracodawcami lub innymi podmiotami. W tym przypadku 
również jako kluczowa wskazywana jest współpraca publicznych służb zatrudnienia 
z agencjami zatrudnienia. Inną możliwością wdrożenia modelu jest wykorzystanie go 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 
VIII Konkurencyjny rynek pracy przewiduje wsparcie mające na celu zwiększenie za-
trudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W ra-
mach przewidzianych do realizacji działań znajduje się aktywizacja osób pozostających 
bez zatrudnienia, a beneficjentami wskazane są powiatowe urzędy pracy oraz podmioty 
działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich. Zaproponowane rozwiązania są w za-
łożeniu elastyczne, tj. umożliwiają wykorzystanie zarówno całego modelu, jak i jego 
fragmentów.
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Formy zatrudnienia kierowane do osób z trzeciego  
profilu pomocy

1. Wprowadzenie

Osoby bezrobotne zakwalifikowane zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy do III profilu pomocy powinny otrzymać wsparcie od 
instytucji rynku pracy, albowiem zazwyczaj samodzielnie nie potrafią uzyskać i utrzy-
mać zatrudnienia. Rynek pracy i prawa nim rządzące stanowią dla nich znaczącą barierę 
trudną do samodzielnego pokonania.

Podstawowymi składnikami rynku pracy są podaż pracy i popyt na pracę. Podaż 
pracy to zasoby pracy, tworzone przez osoby zdolne do pracy i wyrażające chęć jej 
podjęcia, które żyją na danym obszarze rynku pracy. Popyt na pracę identyfikowany jest 
z zapotrzebowaniem na pracę zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, 
co przejawia się w określonej strukturze oferowanych na rynku miejsc pracy. Rynek 
pracy można charakteryzować na różne sposoby. Różnią się one przede wszystkim ja-
kością i formą oferowanych miejsc oraz charakterystyką poszukiwanego pracownika. 
Wzajemne zależności występujące między składnikami rynku pracy, tj. pracodawcami 
i pracobiorcami, prowadzą na drodze negocjacji do ustalenia warunków pracy i płac. 
Konkurencja na rynku pracy polega na poszukiwaniu przez pracowników jak najlepszej 
pracy oraz poszukiwaniu przez firmy jak najlepszych pracowników. Brak wzajemnego 
dopasowania popytu i podaży na pracę doprowadza do stanu nierównowagi rynku pra-
cy przejawiającego się często w niedostatku wolnych miejsc pracy, a co za tym idzie 
w bezrobociu. 

Oprócz relacji między podażą i popytem wpływ na procesy zachodzące na rynku 
pracy posiadają również instytucje będące w bezpośrednim związku z tym rynkiem. 
Są to m.in. związki zawodowe, organizacje społeczne, instytucje pomocy społecznej, 
itp. Funkcjonowanie rynku pracy jest silnie skorelowane z rozwojem gospodarki, a po-
nieważ rynek pracy funkcjonuje w określonym środowisku powinien jednocześnie re-
alizować cele społeczne, tj. prawo człowieka do pracy. Rynek pracy nie jest tworem 
statycznym. Podlega on ciągłym zmianom i przekształceniom.

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto podział na pierwotny rynek pracy 
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oraz wtórny rynek pracy. Pierwotny rynek pracy charakteryzuje się bardzo dobrymi 
warunkami pracy, stabilnością zatrudnienia, wysokimi wynagrodzeniami i możliwością 
awansu zawodowego. Na tym rynku pracownik jest traktowany jako wartość ze wzglę-
du na jego wykształcenie, kwalifikacje i korzyści jakie generuje dla firmy. Pierwotny 
rynek pracy ma charakter elitarny i prestiżowy. Natomiast wtórny rynek pracy nie pre-
zentuje się pracobiorcy jak szczególnie atrakcyjny, gdyż panują na nim zdecydowanie 
gorsze warunki pracy i płacy. Konsekwencją przynależności do wtórnego segmentu 
rynku pracy jest występowanie określonych skutków, np. w postaci niskich zarobków 
oraz braku stabilności zatrudnienia, co pociąga za sobą brak motywacji do podnoszenia 
swoich kwalifikacji, pozytywnej samooceny, angażowania się w sprawy firmy. Z kolei 
brak wykształcenia, kwalifikacji, silnej motywacji czy wiary w swoje możliwości po-
woduje niemożność przejścia z wtórnego rynku pracy do segmentu pierwotnego.

Zjawisko bezrobocia dotyka przede wszystkim osoby z segmentu wtórnego, gdzie 
szczególnie wyraźne są jego negatywne następstwa. Wynika to między innymi z tego, 
że już na starcie sytuacja pracobiorców na wtórnym rynku pracy jest zdecydowanie 
trudniejsza. W praktyce widoczne jest, że im gorszą sytuację zajmuje potencjalny pra-
cobiorca tym trudniej mu „negocjować” o stanowisko pracy. Przypisanie do wtórnego 
rynku pracy powoduje zjawisko sprzężenia zwrotnego, tzn. pogorszenia sytuacji poten-
cjalnego pracobiorcy na skutek m.in. braku możliwości rozwoju zawodowego, niskich 
dochodów, a to nie sprzyja wydajności czy odpowiednio silnej motywacji. Owe czyn-
niki stają się przesłankami do jeszcze mniejszych szans na rynku pracy i pogorszenia 
się sytuacji społecznej, ekonomicznej potencjalnego pracownika. Powyższe przesłanki 
powinny skłaniać do udzielania pomocy i wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z powodu bezrobocia, albowiem jest im niezwykle trudno zdobyć i utrzy-
mać zatrudnienie.
Tabela 37. Cechy charakterystyczne dla pierwotnego i wtórnego rynku pracy

Pierwotny rynek pracy Wtórny rynek pracy

Obejmuje atrakcyjne miejsca pracy, dedyko-
wane uprzywilejowanym pracobiorcom.

Obejmuje miejsca pracy, niezbyt atrakcyjne, 
wykonywane w gorszych warunkach, stosun-
kowo łatwo dostępne.

Oferuje miejsca pracy w dużych, o silnej po-
zycji rynkowej firmach, posiadającą istotne 
znaczenie dla gospodarki.

Oferuje miejsca pracy w małych i średnich 
przedsiębiorstwach, niemających kluczowe-
go znaczenia dla gospodarki.

Obejmuje znaczące dla gospodarki podmioty, 
zainteresowane posiadaniem stałego zespołu 
pracowniczego o wysokich kwalifikacjach, 
a także dotyczy osób wykonujących wolne 
zawody.

Jest związany z podmiotami, których kondy-
cja uzależniona jest od koniunktury gospo-
darczej i wahań rynkowych.

Charakteryzuje się stosunkowo silną pozycją 
związków zawodowych w dążeniu do respek-
towania praw i przywilejów pracowniczych.

Najczęściej brak jest tu widocznego oddzia-
ływania związków zawodowych czy innych 
organizacji podejmujących się występowania 
w interesie praw i przywilejów pracowni-
czych.
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Pracownicy silnie identyfikują się z firmą, 
w której są zatrudnieni lub z zawodem, który 
wykonują.

Pracownicy nie identyfikują się ze swoim 
miejscem pracy, ani z wykonywanym zawo-
dem.

Są to pracobiorcy posiadający takie zawody, 
kwalifikacje czy cechy, które są postrzegane 
przez pracodawców jako szczególnie atrak-
cyjne.

Należą do nich pracobiorcy o nadwyżko-
wych, szczątkowych lub zanikających za-
wodach. Często dotyczy osób młodych, osób 
w wieku przedemerytalnym, migrantów.

Daje stabilność zatrudnienia, prestiż, poczu-
cie bezpieczeństwa.

Nie gwarantuje stabilności zatrudnienia, cha-
rakteryzuje się znaczną fluktuacją kadr, nie 
wpływa na poczucie bezpieczeństwa.

Oferuje możliwość rozwoju zawodowego 
i osobistego oraz awanse.

Nie stwarza perspektyw rozwojowych.

Proponuje atrakcyjne, wysokie wynagrodze-
nia, zapewnia środki i możliwości na szkole-
nia oraz podnoszenie kwalifikacji, poszerza-
nie umiejętności zawodowych.

Oferuje relatywnie niskie wynagrodzenia za 
wykonywaną pracę, nie wspiera podnoszenia 
kwalifikacji lub wymaga ponoszenia kosztów 
ich podwyższania co wpływa na niską moty-
wację, wydajność i dyscyplinę pracy.

Wymaga od pracobiorców dostosowania się 
do przyjętych norm, obyczajów, wymogów, 
przestrzegania kultury organizacji oraz okre-
ślonego sposobu działania.

Nie stwarza zachęt do angażowania się 
w sprawy firmy, nie tworzy norm i reguł, nie 
wykorzystuje potencjału pracowników.

Żródło: Opracowanie własne.

Już sam fakt zakwalifikowania danej osoby bezrobotnej do III profilu pomocy 
wskazuje, że bez oparcia i pomocy raczej nie odnajdzie ona swojego miejsca na rynku 
pracy, zarówno pierwotnego, jak i wtórnego. Wybór formy wsparcia musi być ustalony 
indywidualnie i może być oparty na różnego charakteru doradztwie i wsparciu finanso-
wym mającym na celu utrzymanie aktywności zawodowej w formie zatrudnienia, prac 
społecznie użytecznych, założenia lub przystąpienia do spółdzielni socjalnej lub pod-
jęcia działalności gospodarczej. Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji 
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej realizowane 
przez instytucje rynku pracy, które w swoich działaniach powinny dążyć zwłaszcza 
do: pełnego produktywnego zatrudnienia, osiągnięcia wysokiej jakości pracy, rozwoju 
zasobów ludzkich, wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej, a także zwięk-
szenia mobilności na rynku pracy.

Większość osób zakwalifikowanych przez urząd pracy do III profilu pomocy nie 
jest w stanie poradzić sobie samodzielnie na otwartym rynku pracy, gdyż stawia on sto-
sunkowo duże wymagania przy przeciętnych profitach. Bez objęcia ich zatrudnieniem 
wspieranym mają nikłe szanse zaistnienia w zatrudnieniu bezpośrednim. Zjawisko bez-
robocia dotykające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu braku pracy 
jest trudne do prostego rozwiązania, a co za tym idzie wymaga włączenia skutecznych 
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metod aktywizacyjnych prowadzących do łagodzenia skutków dotychczasowego bra-
ku zatrudnienia, motywowania, wspierania, a następnie kierowania do pracy, która po-
czątkowo powinna stanowić rodzaj parasola ochronnego. Dopiero nabycie w trakcie 
zatrudnienia, w tym wspieranego, nawyków pracowniczych, odpowiedzialności za po-
wierzone zadania, umiejętności organizacji czasu wykonywania zadań zawodowych, 
a także organizacji czasu własnego oraz uspołecznienie związane z pracą w zespole, 
może w niezbyt licznych przypadkach skutkować nabyciem kompetencji pozwalają-
cych tym osobom na zaistnienie na otwartym rynku pracy: pierwotnym lub częściej 
wtórnym. Niepubliczne instytucje rynku pracy, w tym agencje zatrudnienia, podejmu-
jące się prowadzenia działań aktywizacyjnych wobec najbardziej wymagającej grupy 
podopiecznych powinny mieć zagwarantowane odpowiednie środki finansowe, nie tyl-
ko na zapewnienie sobie zrekompensowania ponoszonych z tego tytułu kosztów (np. 
administracyjnych), ale również na podzlecanie innym podmiotom tych form aktywiza-
cji, których nie mogą przeprowadzić samodzielnie (np. szkolenia zawodowe).

W światłe powyższego instytucje zajmujące się aktywizacją osób bezrobotnych 
zakwalifikowanych do III profilu pomocy stają przed poważnym zadaniem i nie doty-
czy ono wyłącznie pozyskania ofert pracy. Osoby bezrobotne posiadają bowiem szereg 
deficytów sprawiających, że nie są one atrakcyjnymi pracownikami, a także często nie 
dokładają starań, aby nimi być. Osoby te najtrudniej przewrócić na rynek pracy, gdyż 
zazwyczaj utraciły one całkowicie motywację do poszukiwania pracy i podejmowa-
nia zatrudnienia, albo intencyjnie unikają jakichkolwiek form pomocy, dbając jedynie 
o utrzymanie statusu osoby bezrobotnej z uwagi na możliwość korzystania z systemu 
ubezpieczeń społecznych. 

Charakterystyka tych osób wskazuje, że zazwyczaj nie posiadają one wyuczonego 
zawodu, nie mają także doświadczenia zawodowego lub mają długą przerwę w za-
trudnieniu. Część z nich zgłasza ograniczenia zdrowotne wykluczające podjęcie pracy, 
jednocześnie nie posiadając orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Pewna liczba 
wykazuje całkowity brak zainteresowania i chęci do podjęcia pracy. Pozostawanie poza 
rynkiem jest ich świadomym wyborem, wynikającym z cech mentalnych. Nawet jeżeli 
posiadają kwalifikacje i umiejętności zawodowe, które są poszukiwane przez praco-
dawców oraz potrafią poruszać się po rynku pracy, to nie chcą tego wykorzystać do 
zmiany swojej sytuacji. W trakcie kontaktów z pracownikami urzędów pracy, czy pod-
czas rozmów z potencjalnymi pracodawcami zachowują się biernie, udzielając jedynie 
wymaganych informacji, świadomie nie podając tych, które byłyby przydatne w pro-
cesie aktywizacji. Bywa, że okoliczności ekonomiczne nie wymagają od nich pracy 
zarobkowej, ale posiadanie statusu osoby bezrobotnej jest dla nich na tyle ważnym 
profitem, że rejestrują się w urzędzie. 

Spora liczba osób, którym przypisano III profil pomocy jest równocześnie bene-
ficjentem pomocy społecznej. Są one uzależnione od pomocy państwa i uważają, że 
taki rodzaj egzystencji jest dla nich właściwym sposobem na życie. Dokonują wyboru 
pomiędzy otrzymywaniem stałej, choćby niewielkiej pomocy, a podejmowaniem dys-
cyplinujących obowiązków, na korzyść pierwszej opcji. Wśród osób tych są też spra-



356 Gabriela Kasicz-Stępień

wujące opiekę nad osobami zależnymi, w tym wiele kobiet wychowujących dzieci, dla 
których priorytetowe jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. 

W III profilu pomocy są też osoby niepełnosprawne, zwłaszcza samotne, bez 
wsparcia rodziny, gdzie ich stan zdrowia utrudnia lub uniemożliwia samodzielny kon-
takt z pracodawcą, a brak wsparcia bliskich obniża motywację. Znajdują się tu również 
osoby niepełnosprawne znajdujące się pod swoistym parasolem ochronnym rodziny, 
która nie respektuje ich prawa do decydowania o sobie i skutecznie utrudnia próby 
usamodzielnienia. Są tu też również osoby, w których najbliższym otoczeniu nie ma 
podmiotów zatrudniających, a ich mobilność i motywacja poszukiwania pracy w dal-
szej odległości nie jest na tyle silna, aby się jemu podjąć, więc obarczają odpowie-
dzialnością za brak pracy innych, w tym najczęściej państwo, urzędy i gospodarkę. Jak 
wynika z powyższej charakterystyki małe zainteresowanie lub całkowity brak chęci 
podjęcia pracy przez niektórych bezrobotnych powoduje, że pracownicy angażujący się 
w działania pomocowe wobec nich, mają niewielkie szanse powodzenia. Dlatego tak 
istotne jest angażowanie sił, finansów, czasu i kwalifikacji w pomoc tym, którzy chcą 
z niej skorzystać.

Zgodnie z założeniami publicznych służb zatrudnienia dotyczącymi profilowania 
rodzaju pomocy, dla osób, które kwalifikują się do III profilu przewidziano następujące 
jej formy:

•• Program Aktywizacja i Integracja (PAI).
•• W uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.
•• Programy specjalne.
•• Skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy 

w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne.
•• Działania aktywizacyjne zlecane przez urząd pracy.
Najbardziej pożądane ze względów społecznych i ekonomicznych jest umiesz-

czenie osób z III profilu w zatrudnieniu, jednak należy przy tym brać pod uwagę, że 
otwarty wtórny rynek pracy nie jest w stanie zagwarantować dla większości z nich 
pracy zgodnej z ich oczekiwaniami. Warto więc się skupić na motywowaniu do podej-
mowania wyzwania do zmiany obecnej sytuacji zawodowej oraz na uświadomieniu 
niewątpliwych korzyści jakie niesie ze sobą zatrudnienie, a w konsekwencji zmianę 
statusu społecznego i niezależność finansową. W trudniejszych przypadkach, na po-
czątek warto skupić się na kierowaniu osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym do zatrudnienia w ramach „zamkniętego” rynku pracy. Taki rodzaj zatrud-
nienia w początkowym etapie zmiany nawyków egzystencjalnych osób bezrobotnych 
może korzystnie wpłynąć na przewartościowanie ich dotychczasowych priorytetów.

Pojęcie zamkniętego rynku pracy, jako opozycji do otwartego rynku pracy, ozna-
cza zbiór różnorodnych form aktywizacji zawodowej, w ramach których pracę orga-
nizuje i współfinansuje podmiot publiczny, najczęściej publiczne służby zatrudnienia.
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2. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym

Podstawą realizowania „klasycznego” zatrudnienia wspieranego są przepisy usta-
wy z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym, które wskazują, że ten rodzaj 
zatrudnienia powinien być realizowany w ramach indywidualnego programu zatrud-
nienia socjalnego lub kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy 
społecznej. Formy realizowania zatrudnienia wspieranego to:

1. Skierowanie do pracy, w ramach której starosta refunduje pracodawcy część 
wynagrodzenia.

2. Prace społecznie użyteczne realizowane na zasadach określonych w ustawie 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – oznacza wykonywanie 
pracy przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez 
starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą 
charytatywną na rzecz społeczności lokalnej.
a) podejmowanie zatrudnienia w spółdzielni socjalnej. Spółdzielnie socjal-

ne są podmiotem polskiego prawa łączące cechy przedsiębiorstwa oraz 
organizacji pozarządowej (przedsiębiorstwo społeczne). Członkami spół-
dzielni socjalnej muszą być co najmniej w 50% osoby zagrożone wyklu-
czeniem społecznym. Ustawowo celem spółdzielni jest powrót do uregu-
lowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy jej członków. 
Spółdzielnia socjalna, jako rodzaj spółdzielni pracy, opiera się na zasadzie 
osobistego świadczenia pracy przez jej członków. Spółdzielnia socjalna 
jest osobą prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego 
na wniosek założycieli, do którego obowiązkowo dołączają zaświadczenia 
potwierdzające ich status jako osób należących do wymienionych katego-
rii (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie powiatowego 
urzędu pracy o statusie bezrobotnego, zaświadczenie o statusie bezdom-
nego realizującego indywidualny program wychodzenia z bezdomności, 
o zakończeniu przez osoby uzależnione wymaganych programów terapeu-
tycznych itp.). Spółdzielnię socjalną mogą również założyć co najmniej 
dwie spośród następujących osób prawnych: organizacje pozarządowe 
w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne. Spół-
dzielcy prowadzą działalność o dwojakim charakterze. Nadrzędnym ich 
celem jest powrót do uregulowanego życia społecznego i zawodowego 
i temu celowi podporządkowana jest podstawowa działalność spółdzielni. 
W art. 2 ust. 2 ustawy,

b) społecznej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania 
mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia 
w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, 
zamieszkania lub pobytu,
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c) zawodowej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania 
mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego 
świadczenia pracy na rynku pracy, a działania te nie są wykonywane w ra-
mach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.

Drugim celem spółdzielców jest prowadzenie przedsiębiorstwa w oparciu o wspól-
ną pracę. Ponadto spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną, kultu-
ralno-oświatową oraz społecznie użyteczną – zarówno na rzecz swoich członków jak 
również środowiska lokalnego. Cele te są finansowane z nadwyżki bilansowej, która nie 
może być podzielona między członków spółdzielni.

Zatrudnienie wspierane w myśl przepisów prawa może być oferowane przez 
Centra Integracji Społecznej (CIS). Tym samym umieszczanie podopiecznych agen-
cji zatrudnienia w tej formie zamkniętego rynku pracy, jest bardzo trudnym zdaniem 
i uwarunkowanym od wielu innych czynników. Należy je więc traktować jako pewną 
możliwość, a nie wytyczną.

3. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Inną formą uczestnictwa osób bezrobotnych w zamkniętym rynku pracy to zatrud-
nienie subsydiowane oferowane przez powiatowe urzędy pracy. Polega ono na skiero-
waniu do pracy na podstawie umowy w ramach, której pracodawca otrzymuje refunda-
cję części wypłaconego wynagrodzenia:

1. Do prac interwencyjnych, czyli zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, 
które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie 
bezrobotnych. 

2. Do robót publicznych, co oznacza zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie 
dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez po-
wiaty (z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy), gminy, organi-
zacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, 
kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej oraz pomocy 
społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowa-
ne lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, 
funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związ-
ków.

Jednakże należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z zapisami art. 61b ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w okresie udziału bezrobotnego w działaniach 
realizowanych przez agencję zatrudnienia powiatowy urząd pracy nie ma możliwości 
kierowania do bezrobotnych innych form pomocy, w tym także wyżej wymienionych. 
Ponadto formy te z założenia są przypisane publicznym służbom zatrudnienia, a nie 
agencjom zatrudnienia. I wreszcie, nie dotyczą one wprost osób, którym przypisano III 
profil pomocy. Prace interwencyjne i roboty publiczne mogą być oferowane wyłącznie 
w ramach programu specjalnego, a prace społecznie użyteczne i wsparcie, o którym 
mowa w art. 12 ust. 3a ustawy o spółdzielniach socjalnych tylko w ramach Programu 
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Aktywizacja i Integracja (PAI). Tym samym należy szukać innych możliwości wsparcia 
w zatrudnieniu osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zaliczo-
nych do III profilu pomocy.

4. Praca tymczasowa

Możliwą do dedykowania osobom bezrobotnym uczestniczącym w działaniach ak-
tywizacyjnych formą zatrudnienia jest natomiast praca tymczasowa. Zgodnie z ustawą 
z 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych jest to wykonywanie 
na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż czas wskazany 
w ustawie, zadań: o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym, których termino-
we wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie 
byłoby możliwe, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika 
zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika. Pracownik tymczasowy zatrudniany 
jest przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę na czas określo-
ny lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. W celu zawarcia umowy 
o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym pracodawca 
użytkownik powinien uzgodnić z tą agencją na piśmie:

•• rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,
•• wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma być po-

wierzona pracownikowi tymczasowemu,
•• przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej,
•• wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego,
•• miejsce wykonywania pracy tymczasowej.

Ponadto pracodawca użytkownik informuje agencję pracy tymczasowej na piśmie o:
•• wynagrodzeniu za pracę, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowe-

mu, określonym w przepisach o wynagrodzeniu obowiązujących u pracodawcy 
użytkownika,

•• warunkach wykonywania pracy tymczasowej w zakresie dotyczącym bezpie-
czeństwa i higieny pracy.

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na 
piśmie, agencja pracy tymczasowej potwierdza pracownikowi tymczasowemu w formie 
pisemnej rodzaj zawartej umowy o pracę i jej warunki. Pracownicy zatrudnieni w tej 
formie mają:

•• prawo do równego traktowania w zakresie warunków pracy i innych warunków 
zatrudnienia w stosunku do pracowników zatrudnionych przez tego pracodawcę,

•• prawo dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, jeśli wykonu-
je on pracę na rzecz pracodawcy użytkownika w okresie dłuższym niż 6 tygodni,

•• prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc 
pozostawania do dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż 
jednego pracodawcy użytkownika – urlop nie przysługuje za okres, za który 
pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przy-
sługujący na podstawie odrębnych przepisów,
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•• prawo do korzystania z urządzeń socjalnych pracodawcy użytkownika na zasa-
dach przewidzianych dla pracowników zatrudnionych przez tego pracodawcę 
użytkownika,

•• prawo do odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania przez pra-
codawcę użytkownika.

Pracownik tymczasowy wykonując pracę tymczasową ma analogiczne obowiązki 
jak inni pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy użytkownika. Jest on mianowicie 
zobowiązany wykonywać swoją pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do pole-
ceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa 
lub umową o pracę. 

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracownika tymczasowego przy 
wykonywaniu pracy tymczasowej ponosi agencja pracy tymczasowej. Ma ona jednak 
prawo dochodzenia od pracownika zwrotu równowartości odszkodowania, które zosta-
ło wypłacone pracodawcy użytkownikowi.

5. Wsparcie kreowane przez agencję zatrudnienia

W uzasadnionych przypadkach, gdy uczestnik działań aktywizacyjnych nie jest 
gotowy na wejście na otwarty rynek pracy, gdy jego kompetencje są niewystarczające, 
gdy nie posiada właściwych nawyków pracy oraz jego postawa wskazuje na znaczne 
wycofanie, agencja zatrudnienia powinna mieć możliwość zastosowania quasi zatrud-
nienia wspieranego. Będzie ono wykraczało poza usługi i instrumenty zapisane w usta-
wie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lecz będzie zgodne z ogólną 
ideą modelu, czyli zasadą black box (czarnej skrzynki), która pozwala agencji zatrud-
nienia dobrać właściwą formę wsparcia skutkującą aktywizacją zawodową.

Podstawowa idea kreowanych przez AZ miejsc pracy opiera się na zasadzie in-
tegracji osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy poprzez wyko-
rzystanie aktywnej formy wsparcia przysposabiającej do wykonywania pracy. Realizo-
wana jest dzięki zapewnieniu chronionej pracy w określonym przedziale czasowym, 
w ustalonym miejscu i z przypisanymi zadaniami do wykonania.

Źródłem inspiracji dla tego rozwiązania jest austriackie narzędzie Transitarbeit-
splätze, czyli tranzytowe miejsca pracy. Model ten przewiduje integrację lub reintegra-
cję zawodową i społeczną osób długotrwale bezrobotnych lub zagrożonych wyklucze-
niem społecznym poprzez zatrudnienie ich na umowę o pracę. W polskich warunkach 
może to być za równo forma zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Ważne, by anga-
żowanie pracowników odbywało się w oparciu o zasady pracy odpowiedniej.

Jak należy czytać ten model? Uczestnik działań aktywizacyjnych zostaje zatrud-
niony przez agencję zatrudnienia na okres ustalony w planie aktywizacji do realizacji 
wytyczonej ścieżki rozwoju zawodowego. Warunkiem koniecznym jest to, aby osoby te 
pozostawały pod bieżącą opieką dwóch specjalistów: instruktora zawodu i jobcoacha. 
Pierwszy z nich organizuje warsztat pracy, wytycza zadania, uczy zawodu – pełni rolę 
mistrza, mentora. Drugi natomiast dba o integrację danej osoby z rynkiem pracy – uczy 
metod poszukiwania pracy, wspiera podopiecznych w rozwoju zawodowym, ale przede 
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wszystkim inicjuje zmiany, motywuje do przezwyciężania trudności, prowadzi przez 
proces wzmacniania poczucia własnej wartości i pokazuje realnym cel w postaci wej-
ścia na otwarty rynek pracy. Jobcoach wytycza zadania, które podopieczny sam realizu-
je, dzięki czemu uczy się samodzielności, a także nabywa aktywne postawy.

Tranzytowe miejsca pracy mają na celu ułatwienie wejścia na rynek pracy (pierw-
szy kontakt lub powrót po długiej przerwie), ale również zdiagnozowanie problemów, jakie 
dana osoba może napotykać w realnej sytuacji podjęcia pracy. Jest to możliwe dzięki ob-
serwacji tej osoby podczas wykonywania pracy zadanej przez AZ i konfrontacji z rzeczy-
wistymi sytuacjami. Dzięki takiej formie zatrudnienia uczestnicy działań aktywizacyjnych 
nabywają doświadczenie zawodowe, ale też kompetencje niezbędne na rynku pracy, takie 
jak komunikatywność, motywacja, punktualność, systematyczność, samodyscyplina, umie-
jętność pracy w grupie.

Zatrudnienie kreowane przez agencję zatrudnienia może być zbliżone do modelu 
tranzytowych miejsc pracy, ale też może tylko nawiązywać do tej idei. Ważne jest to, by 
uczestnicy wykonywali realną pracę, czerpali z niej profity finansowe, ale też doświadcze-
nie i inspirację do zmian. Miejsce wykonywania pracy musi być uzależnione od rodzaju 
wykonywanej pracy – w odniesieniu albo do Kodeksu Pracy, albo Kodeksu Cywilnego. 
W gruncie rzeczy może nim być:

•• Agencja zatrudnienia – lecz nie można oczekiwać nic więcej, jak nabywanie 
kompetencji związanych z pracami biurowymi.

•• Przedsiębiorca – na podstawie zawartej umowy o współpracy między AZ 
a przedsiębiorcą uczestnik działań aktywizacyjnych wykonuje w jego siedzibie 
pracę lub realizuje zlecenie, dzięki czemu wyłania się szeroki wachlarz profesji 
i zawodów, w których można zdobywać doświadczenie.

Podkreślić należy, że każdorazowo stronami umowy jest agencja zatrudnienia 
i uczestnik działań aktywizacyjnych, z czego za organizację pracy oraz wypłatę wyna-
grodzenia zgodnie z wszelkimi przepisami polskiego prawa odpowiada pierwsza z nich. 
Zaleca się także, aby taka forma zatrudnienia była każdorazowo akceptowana przez 
Zamawiającego (PUP) – w tym poprzez akceptację dokumentów określających meto-
dy aktywizacji, dokumentów, które wypracowuje agencja zatrudnienia na koniec etapu 
diagnostycznego.

6. Podsumowanie

Jak widać z powyższego istnieje wiele możliwości aktywizowania osób bezro-
botnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki starannym i zaangażowanym 
działaniom pomocowym ze strony instytucji rynku pracy ta oczekująca wsparcia część 
społeczeństwa może realizować się zawodowo. Wymaga to współdziałania wielu insty-
tucji rynku pracy, a także elastycznego podejścia przedsiębiorców. Nie wszyscy z nich 
bowiem są gotowi do podjęcia w pierwszym etapie wychodzenia z bezrobocia do utrzy-
mania pracy na otwartym rynku pracy. Zatrudnienie wspierane może być pierwszym 
krokiem w tym kierunku.
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Otwarty wzór warunków zamówienia

Świadczenie usług działań aktywizacyjnych powinno być wspólną odpowiedzial-
nością różnych podmiotów i powinno opierać się o wspólnie wypracowane procedury. 
Usługi realizowane przez agencje zatrudnienia nie muszą być rozwiązaniem alternatyw-
nym, ale komplementarnym, wspierającym działania urzędów pracy. W opisywanym 
modelu jest przewidziany outsourcing usług aktywizacyjnych, które będą realizowane 
przez podmioty zewnętrzne wobec urzędów pracy i wyłonione w procedurze przewi-
dzianej w ustawie prawo zamówień publicznych. Wybór dostawcy usług i powierzenie 
mu aktywizacji zawodowej uczestników pozwoli na wdrożenie innowacyjnych rozwią-
zań w zakresie indywidualnego systemu wsparcia, który odbiega od obecnie obowiązu-
jących rozwiązań praktyki instytucji rynku pracy. Obecnie PUP dysponują zbyt małym 
w porównaniu do potrzeb i narzucanych obowiązków administracyjnych potencjałem 
organizacyjno-kadrowym, aby skutecznie aktywizować wszystkie osoby wymagające 
wsparcia w wejściu na rynek pracy, zawłaszcza te, którym skuteczną aktywizacją utrud-
niają problemy personalne. Korzystając jednak z realnej woli współpracy powiatowych 
urzędów pracy i agencji zatrudnienia, zarówno prowadzonych przez przedsiębiorców, 
jaki i organizacje pozarządowe, która ujawniła się w ramach naszych doświadczeń, 
podjęto się zbudowania realnych ram kontraktacji działań aktywizacyjnych w Polsce 
w oparciu też o konkretne wzory dokumentów.

Jednym z wypracowanych w ramach modelu produktów jest Specyfikacja Istot-
nych Warunków Zamówienia, którą urzędy pracy mogą stosować wybierając w oparciu 
o tryb przetargu nieograniczonego podmioty świadczące usługi na rzecz bezrobotnych 
i inne działania aktywizacyjno-prozatrudnieniowe. Przypomnijmy tylko, iż SIWZ jest 
podstawowym dokumentem wykorzystywanym podczas postępowania o udzielenie za-
mówienia publicznego.

Prezentuje się otwarty wzór warunków zamówienia, który w ramach narzuconych 
brzegowych rozwiązań wymaga każdorazowo pewnych modyfikacji wynikających ze 
specyfikacji lokalnych rynków pracy, rzeczywistości, w których funkcjonuje dany PUP 
zlecający usługi, czy potencjału jakim dysponuje (w tym zasobów finansowych). Dla-
tego korzystając ze wzoru zaleca się urealnienie niektórych zapisów, np. związanych 
z liczbą osób aktywizowanych, kategoryzacją tych osób. Punkty wymagające dodefi-
niowania zostały wyróżnione w poniższym wzorze.



363Otwarty wzór warunków zamówienia

W dalszej kolejności prezentuje się wzór umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego, którą podpisuje się po wyłonieniu wykonawcy usługi aktywizacyjnej i jest kon-
traktem pomiędzy zlecającym PUP a wykonawcą – agencją zatrudnienia. Umowa ra-
mowa nie może odbiegać od zapisów i warunków zamówienia zawartych w SIWZ, 
w oparciu o które został wybrany dany usługodawca. Dlatego też ściśle odnosi się do 
zdefiniowanych warunków i obowiązków.

I wreszcie prezentuje się wzór umowy trójstronnej, zawieranej z uczestnikami 
działań aktywizacyjnych. Umowa ta określa prawa i obowiązki każdej ze stron (PUP 
- organizator, agencja zatrudnienia-realizator, osoba bezrobotna-uczestnik) i jest podpi-
sywana po zakończeniu procedury wyłonienia wykonawcy oraz po podpisaniu umowy 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Wszystkie prezentowane poniżej wzory dokumentów zostały szczegółowo opisa-
ne we wcześniejszych rozdziałach vademecum.

Wzór specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Świadczenie działań aktywizacyjnych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy 
w ………………………

I. ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa: ………………………
Adres: ………………………

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości przekraczającej/ nieprzekraczającej w złotych równowartości kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 1 cyt. wyżej ustawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Nazwa Kod CPV

Usługi doradztwa 85312320-8

Usługi poszukiwania pracy 79611000-0

Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 80570000-0

Usługi szkolenia zawodowego 80530000-8

……………………… ………………………
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Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia działań aktywizacyjnych na potrzeby 
Powiatowego Urzędu Pracy w ………………………, których celem jest doprowadzenie skie-
rowanych osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na okres co 
najmniej 6 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany został w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza możliwości składania ofert czę-

ściowych na wykonanie zamówienia.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza możliwości składania ofert wa-

riantowych na wykonanie zamówienia.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje udzielania zamówień uzupełnia-

jących.
Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przy pomocy podwykonaw-

ców za jego uprzednią zgodą w zakresie nieprzekraczającym 49% wartości całości przedmiotu 
zamówienia. Wykonawcy obowiązani są przedłożyć wykazy przewidywanych podwykonaw-
ców przedmiotu zamówienia, które podlegają akceptacji Zamawiającego. Odpowiedzialność za 
właściwą realizację podwykonawstwa ponosi Wykonawca.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od dnia zawarcia umowy do dnia ……………………… roku.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWA-
NIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIAD-
CZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO-
STĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicz-

nych i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych,

2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub 
czynności,

3) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie organizacji i przeprowadzania 
działań aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,

4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia,
6) dysponują warunkami lokalowymi i technicznymi gwarantującymi prawidło-

we wykonanie zamówienia.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale lokalowym i technicz-

nym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wyko-
nawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dyspo-
nował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbęd-
nych zasobów na okres wykonywania zamówienia.
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3. Wymóg posiadania przez Wykonawców uprawnień niezbędnych do wykonania określonej 
działalności lub czynności zostanie uznany za spełniony, jeśli będą oni wpisani do Krajo-
wego Rejestru Agencji Zatrudnienia. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warun-
ku Wykonawca jest zobowiązany załączyć do swojej oferty wpis do Krajowego Rejestru 
Agencji Zatrudnienia.

4. Wymóg posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie or-
ganizacji i przeprowadzania działań aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zostanie 
uznany za spełniony, gdy Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem ter-
minu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
zorganizował i przeprowadził na potrzeby określonego podmiotu działania aktywizacji 
zawodowej wobec co najmniej ……………………… osób bezrobotnych, z których co 
najmniej ……………………… podjęło zatrudnienie, wraz z załączeniem dowodów, że 
działania te zostały wykonane należycie.

Pod pojęciem „działania aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych” należy rozu-
mieć usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego (obowiązkowo), szkoleniowe 
oraz usługi wspierające wymienione formy (fakultatywnie), przez co dalej należy rozu-
mieć wszelką aktywność w kierunku przywrócenia osób na rynek pracy wykraczającą poza 
usługi i instrumenty rynku pracy określone w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktach wykonawczych do tej 
ustawy.

Dowodami potwierdzającymi powyższe są poświadczenia lub oświadczenie Wyko-
nawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać poświadczenia od odbiorców tych usług. W celu potwierdzenia spełnienia 
powyższego warunku Wykonawca jest zobowiązany załączyć do swojej oferty poświad-
czenia odbiorców tych usług lub oświadczenie i przedłożyć wymienione dokumenty przy 
Załączniku nr 4 do SIWZ.

5. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, gdy Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamó-
wienia zapewni udział co najmniej ……………………… osób, w tym po stronie kadry 
zarządzającej realizacją zamówienia, jak i realizującej działania aktywizacyjne w ramach 
zamówienia. Każda z tych osób powinna:

1) posiadać wykształcenie wyższe i co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy 
z osobami bezrobotnymi
lub

2) posiadać wykształcenie średnie i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy 
z osobami bezrobotnymi.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca jest zobowią-
zany załączyć do swojej oferty dokumenty przy Załączniku nr 5 do SIWZ dotyczące 
wykształcenia i doświadczenia w odniesieniu do każdej osoby uczestniczącej w realizacji 
zamówienia.

6. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna za spełniony, 
jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

1) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia

i/lub
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2) środki finansowe lub zdolność kredytową
na kwotę nie mniejszą niż ………………………

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca jest zobowiąza-
ny załączyć do swojej oferty odpowiedni dokument.

7. Warunek dotyczący dysponowania warunkami lokalowymi i technicznymi gwarantujący-
mi prawidłową realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli 
Wykonawca ulokuje punkt aktywizacji uczestników (PAU), w którym realizowane będą 
działania aktywizacyjne na rzecz uczestników w mieście powiatowym, w którym znajduje 
się siedziba Zamawiającego (oświadczenie Wykonawcy w Załączniku nr 2 do SIWZ).

8. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga przedłożenia następują-
cych dokumentów:

1) oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawo za-
mówień publicznych, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik 
nr 2 do SIWZ,

2) wykazu wykonanych działań aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu [poprzez potwierdzenie realizacji usługi pośrednic-
twa pracy i poradnictwa zawodowego (obowiązkowo), szkoleniowych i usług 
wspierające wymienione formy (fakultatywnie), a także wskazanie liczby 
uczestników, w tym liczby osób, które podjęły zatrudnienie], dat wykonania 
i podmiotów, na potrzeby których działania zostały wykonane oraz z załącze-
niem dowodów, że zostały wykonane należycie, sporządzonego według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,

3) wykazu osób uczestniczących w realizacji zamówienia, w tym kadry zarzą-
dzającej i realizującej działania aktywizacyjne w ramach zamówienia, wraz 
z informacjami na temat ich wykształcenia, doświadczenia w pracy z oso-
bami bezrobotnymi (zgodnie z punktem V.4. SIWZ) i dodatkowych elemen-
tów wykształcenia (np. studia podyplomowe, ukończone szkolenia z okresu 
ostatnich pięciu lat w łącznym wymiarze minimum 60 godzin) związanych 
z wykonywaniem funkcji przewidzianych zamówieniem, a także funkcji i za-
kresu wykonywanych przez nie czynności podczas realizacji zamówienia oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz z załączeniem 
dokumentów dotyczących wykształcenia i doświadczenia w odniesieniu do 
każdej osoby uczestniczącej w realizacji zamówienia, sporządzonego według 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ,

4) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdza-
jącego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
i/lub informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert,

5) aktualnego wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, wystawione-
go nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
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o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert.

9. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga przedłożenia następujących doku-
mentów: 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia sporządzonego według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ,

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i infor-
macji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 mie-
sięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego po-
twierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub za-
świadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykona-
nia decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenia, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne 
i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w ca-
łości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenia, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne 
i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w cało-
ści wykonania decyzji właściwego organu,

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert,

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 9, 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.

10. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunku, o któ-
rym w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga 
przedłożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji 
o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej sporządzonej według wzoru stano-
wiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

11. Jeżeli Wykonawca wykazujący spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
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ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaga-
nym dla Wykonawcy, określonym w punkcie V.1. SIWZ.

12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa punkcie V.9. SIWZ podpunkt od 2 do 
4 lub 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu,

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Dokument ten lub dokumenty te muszą mieć charakter zaświadczenia właściwego 

organu sądowego lub administracyjnego miejsca siedziby Wykonawcy albo zamieszkania 
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 
ustawy.

13. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są przedstawić 
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu ocenia się łącznie 
w stosunku do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielanie zamó-
wienia, z zastrzeżeniem, że żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

14. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według 
formuły „spełnia/nie spełnia” na podstawie przedłożonych dokumentów.

Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające 
spełnianie wymaganych warunków, zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, 
którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych 
warunków, zostaną wykluczeni z postępowania.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wy-
maganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełno-
mocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty 
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyzna-
czonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Wykonawcy, którzy pomimo wezwania nie złożą wymaganych oświadczeń i doku-
mentów, zostaną wykluczeni z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje 
się za odrzuconą.



369Otwarty wzór warunków zamówienia

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKU-
MENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZU-
MIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRO-
NICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz infor-
macje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do Zamawia-
jącego:

•• za pomocą faksu na nr ………………………
•• drogą elektroniczną na e-mail: ………………………
•• pisemnie na adres: ………………………

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
•• w zakresie przedmiotu zamówienia: imię i nazwisko ………………………, kontakt 

………………………
•• w zakresie procedury przetargowej: imię i nazwisko ………………………, kontakt 

………………………

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z rozporządze-
niem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze 
priorytetowym i niepriorytetowym Zamawiający odstępuje od pobrania wadium od Wykonaw-
ców lub ustala wadium w wysokości ……………………… (nie wyższej niż 3% wartości za-
mówienia), które winno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 
……………………… w terminie do dnia ………………………

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani swoją ofertą przez okres 60 lub 30 dni od upływu terminu 
składania ofert.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia w oryginal-
ne lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem:

1) oświadczenia i dokumenty opisane w punkcie V SIWZ,
2) formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 

7 do SIWZ.
2. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę 

upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy, a w przypadku składania oferty 
wspólnej – przez pełnomocnika Wykonawców składających ofertę wspólną – pełnomoc-
nictwo do występowania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy dokumenty składające 
się na ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie 
z opisem zawartym w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informa-
cji o Działalności Gospodarczej).
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3. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na 
ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz do-
łączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnio-
nej.

6. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
7. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie.

Ponadto zaleca się załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych 
dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszyst-
kich stron oferty.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w …………………………., nie później niż do dnia 
……………………… do godziny ………………………

Zamknięta koperta powinna być oznaczona dopiskiem: Oferta „Przetarg nieograniczony 
– ………………………”

Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Do chwili 
otwarcia ofert Zamawiający przechowuje je w stanie nienaruszonym w swojej siedzibie. Oferta 
złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w ……………………… w dniu ……………………… o godzinie 
………………………

XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRY-
TERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosować następujące kryteria 
jej oceny, wraz z przypisanymi im kolejno wagami, określonymi w procentach w od-
niesieniu do 100%:

1) Cena - 20%
Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą łączną cenę brutto 

za wykonanie zamówienia, a każda następna według poniższego wzoru:
Najniższa cena brutto
---------------------------------------- × 20 pkt = liczba punktów
Cena brutto wg badanej oferty
Oferta powinna zawierać cenę w złotych z podatkiem VAT oraz obejmować inne 

podatki i daniny publiczne.
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo 

i słownie, z uwzględnieniem należnego podatku VAT (jeżeli występuje).
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 

z wykonaniem zamówienia.
Cena może być tylko jedna.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 
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2) Personel - 45% (18% wykształcenie, 27% doświadczenie liczone z 45%) 
przy przyjęciu, że warunki spełnione prze personel Wykonawcy na poziomie 
ustalonym w punkcie V.4. SIWZ odpowiadają punktacji 0.

Możliwość uzyskania punktów w wadze personel powstaje w sytuacji, gdy Wyko-
nawca wykaże, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia legitymują się

•• posiadaniem dodatkowych elementów wykształcenia (np. studia podyplomowe, 
ukończone szkolenia z okresu ostatnich pięciu lat w łącznym wymiarze minimum 
60 godzin) związanych z wykonywaniem funkcji przewidzianych zamówieniem:

o 4,5 pkt. za dodatkowe kryteria spełniane przez minimum 25% przedsta-
wianego personelu,

o 9 pkt. za dodatkowe kryteria spełniane przez minimum 50% przedsta-
wianego personelu,

o 13,5 pkt. za dodatkowe kryteria spełniane przez minimum 75% przedsta-
wianego personelu,

o 18 pkt. za dodatkowe kryteria spełniane przez minimum 100% przedsta-
wianego personelu),

•• posiadaniem doświadczenia w pracy z osobami bezrobotnymi w wymiarze co naj-
mniej 5 lat:

o 6,75 pkt. za dodatkowe kryteria spełniane przez minimum 25% przedsta-
wianego personelu,

o 13,5 pkt. za dodatkowe kryteria spełniane przez minimum 50% przedsta-
wianego personelu,

o 20,25 pkt. za dodatkowe kryteria spełniane przez minimum 75% przed-
stawianego personelu,

o 27 pkt. za dodatkowe kryteria spełniane przez minimum 100% przedsta-
wianego personelu).

3) Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej - 25% (utrzymanie w zatrudnieniu 
przez okres co najmniej 3 miesięcy 10%, utrzymanie w zatrudnieniu przez 
okres co najmniej 6 miesięcy 15% liczone z 25%), przy przyjęciu, że osiągnię-
cie tego wskaźnika odpowiada punktacji 0.

Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najwyższy wskaźnik utrzy-
mania w zatrudnieniu przez okres co najmniej 3 miesięcy, a każda następna według poniż-
szego wzoru:

Wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu przez okres 3 miesięcy wg badanej oferty
------------------------------------------------------------------------------------ × 10 pkt = 

liczba punktów
Najwyższy wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu przez okres 3 miesięcy 

Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najwyższy wskaźnik utrzy-
mania w zatrudnieniu przez okres co najmniej 6 miesięcy, a każda następna według poniż-
szego wzoru:

Wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy wg badanej oferty
------------------------------------------------------------------------------------ × 15 pkt = 

liczba punktów
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Najwyższy wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy 
4) Potencjał techniczny i lokalowy - 10% (5% dostępność punktu aktywizacji 

uczestników (PAU), 5% dostępność stanowisk komputerowych w punkcie ak-
tywizacji uczestników (PAU) liczone z 10%), przy przyjęciu, że punkt, w któ-
rym realizowane będą działania aktywizacyjne znajduje się w mieście powia-
towym, w którym siedzibę ma Zamawiający, a dostępność komunikacyjna jest 
gwarantowana środkami komunikacji publicznej, punktacja 0.

Możliwość uzyskania punktów w wadze potencjał techniczny i lokalowy powstaje 
w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, że:

•• Punkt aktywizacji uczestników (PAU), w którym realizowane będą działania ak-
tywizacyjne znajduje się w miejscu zapewniającym swobodny dojazd komunika-
cją publiczną oddalonym od dworca kolejowego, autobusowego lub przystanków 
środków komunikacji miejskiej (przy założeniu, że dojazd komunikacją miejską 
z dworca kolejowego, autobusowego nie wymaga przesiadek) w odległości nie 
większej niż:

o 0,5 km - 5 pkt.,
o 1,0 km - 2 pkt.,

(odległość należy liczyć wg mapy Google),
•• W punkcie aktywizacji uczestników (PAU) znajdują się stanowiska komputerowe 

dostępne dla uczestników we wszystkie dni robocze, w godzinach od ………… 
do …………, przy których uczestnicy będą mogli samodzielnie poszukiwać ofert 
pracy lub sporządzać i drukować dokumenty aplikacyjne w liczbie:

o co najmniej 5 stanowisk - 5 pkt.,
o 4 stanowiska - 4 pkt.
o 3 stanowiska - 3 pkt.,
o 2 stanowiska - 2 pkt.,
o 1 stanowisko - 1 pkt.

2. Zamawiający wybierze ofertę o najwyższej sumie punktów przy uwzględnieniu 
wszystkich ww. kryteriów.

3. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą 
okoliczności wskazane w art. 24 ustawy. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wy-
jaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

5. Zamawiający poprawia w ofercie:
•• oczywiste omyłki pisarskie,
•• oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych doko-

nanych poprawek,
•• inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6. Zamawiający odrzuca ofertę w sytuacji, gdy:
1) jest niezgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
2) treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówie-

nia,
3) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepi-

sów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
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4) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępo-

waniu,
6) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził 

się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepo-
wodującej istotnej zmiany jej treści oferty,

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7. Jeżeli nie zajdą okoliczności uzasadniające unieważnienie postępowania, Zamawiający 

wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie przyjętego kryterium oceny ofert.
8. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwo-

tę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej 
oferty,

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępo-
wania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było wcześniej przewidzieć,

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwia-
jącą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.

XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁ-
NIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest podpisać umowę zgodną 
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ wraz z załącznikami oraz ze złożoną ofertą 
w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty.

XIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPRO-
WADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ-
WIENIA PUBLICZNEGO   OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
NA TAKICH WARUNKACH

1. Zamawiający wymaga, aby umowa w sprawie zamówienia publicznego objętego niniej-
szym postępowaniem została zawarta według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do 
SIWZ.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawierał porozumienia z uczestnikami działań ak-
tywizujących według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ.
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3. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wy-
sokości ……………………… (od 2% do 10% wartości zamówienia), które winno zostać 
wniesione w pełnej wysokości w terminie najpóźniej do dnia zawarcia umowy za pomocą 
jednej lub kilku form:

1) pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego nr ………………………,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościo-

wo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pie-
niężnym,

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwo-
ju Przedsiębiorczości.

XIV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwo-
łania oraz skargi do sądu.

2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz sposób postępowania 
w postępowaniu toczonym wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Prawo zamó-
wień publicznych (art. 180-198g).
                                                                                                   
                                                                                                               Zamawiający

………………………………..

Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 24 ust. 1
4. Wykaz wykonanych działań aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
5. Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia
6. Informacja dotycząca funkcjonowania w ramach grupy kapitałowej
7. Formularz ofertowy
8. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego
9. Wzór umowy trójstronnej
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ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia działań aktywizacyjnych na potrzeby 
Powiatowego Urzędu Pracy w ………………………, których celem jest doprowadzenie skie-
rowanych osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na okres co 
najmniej 6 miesięcy.

1. Celem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie działań aktywizacyjnych na 
rzecz osób bezrobotnych. Pod pojęciem „działania aktywizacyjne” należy rozumieć:

1) Usługę pośrednictwa pracy,
2) Usługę poradnictwa zawodowego,
3) Inne usługi i działania, w tym: usługę szkoleniową oraz usługi wspierające wy-

mienione formy przez co dalej należy rozumieć wszelką aktywność w kierunku 
przywrócenia osób na rynek pracy wykraczającą poza usługi i instrumenty rynku 
pracy określone w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

2. Aktywizacja osób bezrobotnych odbywać się będzie w trzech etapach:
1) Etap diagnostyczny – polega ona na:

a. przeprowadzeniu testu predyspozycji zawodowych, a jeśli zachodzi taka 
potrzeba przeprowadzeniu szerszej diagnozy dotyczącej sytuacji osoby 
bezrobotnej,

b. opisaniu indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego uwzględniają-
cych: wnioski z testu predyspozycji zawodowych, możliwą ścieżkę ka-
riery zawodowej określającą: stanowiska, na jakie może aplikować osoba 
bezrobotna, branże, w których może podjąć pracę, możliwą wysokość 
zarobków wraz z perspektywami awansu, potrzeby dotyczące aktualizacji 
lub nabywania kwalifikacji, wiedzy i umiejętności,

c. stworzeniu planu aktywizacji obejmującego przewidywane formy wspar-
cia, czas ich trwania, miejsce ich prowadzenia i harmonogram działań 
ustalonych dla każdego uczestnika działań aktywizacyjnych,

Etap diagnostyczny trwa do 30 dni licząc od daty skierowania przez Zama-
wiającego ostatniej osoby bezrobotnej z listy podstawowej.

Za przeprowadzenie etapu diagnostycznego Wykonawca otrzymuje wyna-
grodzenie w wysokości 20% zaoferowanej ceny w przeliczeniu na jedną osobę 
bezrobotną, tzw. ceny jednostkowej.

W przypadku rezygnacji uczestnika, wykluczenia lub wyłączenia go przez 
Zamawiającego, w tym na wniosek Wykonawcy, na etapie diagnostycznym jest 
możliwość uzupełniania osób z listy rezerwowej przygotowanej przez Zamawia-
jącego.
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2) Etap aktywizacyjny – polega na przeprowadzeniu odpowiednich działań mają-
cych na celu doporowadzenie osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia lub in-
nej pracy zarobkowej spełniających wymogi odpowiedniej pracy (w odniesieniu 
do pkt. 1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca ma swobodę 
w doborze formy i zakresu działań podejmowanych w zakresie doporowadzenia 
osób bezrobotnych do zatrudnienia), w tym szczególnie przedstawianiu ofert pra-
cy, doprowadzaniu do udziału osób bezrobotnych w procesie rekrutacji, wprowa-
dzeniu na rynek pracy. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji działań akty-
wizacyjnych będących przedmiotem zamówienia w grupach. Maksymalna liczba 
osób w grupie uczestniczących w jednym działaniu wynosi 10 osób.

Etap aktywizacyjny w odniesieniu do poszczególnych osób bezrobotnych 
kończy się wraz z podjęciem przez nich zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
albo z dniem rezygnacji uczestnika, wykluczenia lub wyłączenia go przez Organi-
zatora z udziału w działaniach aktywizacyjnych, albo z dniem zakończenia terminu 
realizacji zamówienia.

Za przeprowadzenie etapu aktywizacyjnego Wykonawca nie otrzymuje wy-
nagrodzenia.

W przypadku rezygnacji, wykluczenia lub wyłączenia osób bezrobotnych 
na etapie aktywizacyjnym jest możliwość uzupełniania osób z listy rezerwowej 
przygotowanej przez Zamawiającego, lecz wyłączenie za jego zgodą i w uzasad-
nionych przypadkach.

3) Etap utrwalania uzyskanych efektów – polega w szczególności na wspieraniu 
uczestników po uzyskaniu przez nich zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz 
współpracy z pracodawcami na rzecz utrzymania pracy przez te osoby.

Etap utrwalania uzyskanych efektów w odniesieniu do poszczególnych 
uczestników kończy się wraz z utrzymaniem przez nich zatrudnienia lub innej pra-
cy zarobkowej przez okres 6 miesięcy, albo z dniem rezygnacji, wykluczenia lub 
wyłączenia z udziału w działaniach aktywizacyjnych, albo z dniem zakończenia 
terminu realizacji zamówienia.

Do wymiaru czasu utrzymania w zatrudnieniu zlicza się zsumowane wszyst-
kie okresy pozostawania w zatrudnieniu lub wykonywania innej pracy zarobkowej.

Za uzyskanie wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu w wymiarze minimum 3 
miesięcy Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 40% zaoferowanej 
ceny w przeliczeniu na jedną osobę bezrobotną, tzw. ceny jednostkowej.

Za uzyskanie wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu w wymiarze 4. i 5. mie-
siąca Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości po 10% zaoferowanej 
ceny w przeliczeniu na jedną osobę bezrobotną, tzw. ceny jednostkowej.

Za uzyskanie wskaźnika utrzymania w zatrudnieni wymiarze minimum 6 
miesięcy Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 20% zaoferowanej 
ceny w przeliczeniu na jedną osobę bezrobotną, tzw. ceny jednostkowej.

W przypadku rezygnacji uczestnika, wykluczenia lub wyłączenia go przez 
Organizatora na etapie utrwalania uzyskanych efektów nie ma możliwości uzupeł-
niania osób z listy rezerwowej przygotowanej przez Zamawiającego.
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3. Liczba osób bezrobotnych skierowanych do objęcia działaniami aktywizacyjny-
mi: ……………………… osób wskazanych przez Zamawiającego, które prze-
szły pozytywnie proces rekrutacji. Zamawiający zakłada, że skierowane do udziału 
w działaniach aktywizujących osoby bezrobotne rekrutować się będą spośród osób**: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……………………………

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników w okresie 
do zakończenia etapu diagnostycznego, przy założeniu, że cena jednostkowa podana 
w ofercie nie ulegnie zmianie.

Zamawiający zastrzega sobie, że wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu przez okres 
co najmniej 3 miesięcy wynieść powinien nie mniej niż ……………………… osób.

Zamawiający zastrzega sobie, że wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu przez okres 
co najmniej 6 miesięcy wynieść powinien nie mniej niż ……………………… osób.

4. Harmonogram realizacji zamówienia:
Działania aktywizacyjne będą przeprowadzane w okresie od dnia zawarcia umowy  

do dnia ………………………
Szczegółowy harmonogram realiza-

cji zamówienia będzie ustalany przez Zamawiającego  
z Wykonawcą z zachowaniem następujących procedur:
1) Zamawiający we współpracy z Wykonawcą organizuje trójstronne spotkanie in-

formacyjne z udziałem osób bezrobotnych skierowanych do udziału w działaniach 
aktywizacyjnych, w wyniku których podpisywane są umowy trójstronne na wzo-
rze stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ. Umowy te są jednocześnie imiennym 
skierowaniem osób bezrobotnych do udziału w działaniach aktywizacyjnych.

2) W odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek o udostępnienie danych ze 
zbioru danych osobowych Zamawiający przekazuje je za pomocą aplikacji Kon-
traktor, w tym listę osób bezrobotnych skierowanych do udziału w działaniach 
aktywizacyjnych z zaznaczeniem wybranych danych podstawowych (imię, nazwi-
sko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, itp.).

3) W ciągu 30 dni od daty skierowania przez Zamawiającego ostatniej osoby z listy 
podstawowej Wykonawca realizuje działania określone w etapie diagnostycznym. 
Ich efektem jest przekazanie Zamawiającemu planów aktywizacji i indywidual-
nych ścieżek rozwoju zawodowego sporządzonych dla każdego uczestnika.

4) W trakcie etapu aktywizacyjnego i etapu utrwalania uzyskanych efektów Wyko-
nawca realizuje założenia określone w planach aktywizacji i w indywidualnych 
ścieżkach rozwoju zawodowego. W przypadku konieczności zmiany założeń tych 
dokumentów Wykonawca informuje Zamawiającego o planowanych korektach.

5) W trakcie realizacji całej usługi organizacji i realizacji działań aktywizacyjnych 
Wykonawca ma obowiązek bieżącego przekazywania informacji o prowadzonych 
działaniach za pomocą aplikacji Kontraktor.
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5. Działania aktywizacyjne:
Działania aktywizacyjne powinny być organizowane i realizowane przez Wyko-

nawcę zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, w szczególno-
ści w odniesieniu do usług rynku pracy – poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy 
i szkolenia. Nadto Zamawiający przewiduje możliwość wdrażania w miarę indywidu-
alnych potrzeb poszczególnych osób bezrobotnych działań wspierających (pozausta-
wowe).

6. Miejsce realizacji działań aktywizacyjnych:
Działania aktywizacyjne realizowane będą we wskazanym w ofercie punkcie. 

Punkt ten musi zostać ulokowany w mieście powiatowym, w którym znajduje się sie-
dziba Zamawiającego. Punkt, w którym realizowane będą działania aktywizacyjne musi 
znajdować się w miejscu zapewniającym swobodny dojazd komunikacją publiczną.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji 
działań aktywizacyjnych w ramach etapu diagnostycznego i etapu aktywizacyjnego 
w innym miejscu niż wskazany w ofercie punkt, lecz pod warunkiem zapewnienia 
przez Wykonawcę przewozu uczestnika lub zwrotu kosztów dojazdu dla uczestnika 
z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia zajęć i z powrotem, z zastrzeżeniem, iż 
łączny czas dojazdu i powrotu z zajęć aktywizujących nie powinien przekroczyć 2 go-
dzin. Wykonawca raz w tygodniu dokona zwrotu kosztów dojazdów na podstawie ceny 
biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

Punkt, w którym realizowane są działania aktywizacyjne musi być dostępny 
dla uczestników przez cały okres realizacji zamówienia: we wszystkie dni robocze, 
w godzinach od …………. do ……………. Dostępność oznacza, że do obsługi punktu 
Wykonawca oddelegowuje przynajmniej jedną osobę wskazaną w wykazie osób, przy 
udziale których zostanie zrealizowane zamówienie Załącznik nr 5 do SIWZ. W uza-
sadnionych przypadkach Zamawiający na wniosek Wykonawcy dopuszcza możliwość 
skrócenia okresu dostępności punktu.

Punkt, w którym realizowane są działania aktywizacyjne musi spełniać minimal-
ne standardy: Obsługa uczestników i realizacja działań aktywizacyjnych musi odby-
wać się w pomieszczeniach przygotowanych przez Wykonawcę, gdzie zapewnione są 
właściwe warunki BHP i ppoż. oraz zaplecze socjalne. Pomieszczenia powinny być 
przestronne, odpowiednio oświetlone, w razie potrzeby ogrzewane lub klimatyzowa-
ne w celu zapewnienia optymalnej temperatury do 24ºC, wentylowane. Pomieszczenia 
powinny być dostosowane do prowadzenia działań indywidualnych i grupowych wy-
posażone w minimum: krzesła, stoliki. Wykonawca musi zapewnić warunki poufności 
rozmów z uczestnikami w przypadku realizacji porad indywidualnych.

7. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników na czas poprowadzenia 
działań aktywizacyjnych od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), a także 
w czasie dojazdu do miejsca ich realizacji i powrotu z nich.

8. Przed rozpoczęciem działań aktywizacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do za-
mieszczenia informacji o Zamawiającym – we wszystkich miejscach prowadzenia 
zajęć aktywizujących, materiałach publikowanych, które dotyczą realizacji niniejsze-
go zamówienia, a także do zamieszczenia na swojej stronie internetowej informacji 
o realizowanym zamówieniu i poinformowania uczestników, w jakim celu działania 
aktywizujące są organizowane (na zlecenie Zamawiającego).
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9. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działań aktywi-
zacyjnych prowadzonych w ramach zamówienia w szczególności za pomocą aplikacji 
Kontraktor, a nadto prowadzić dziennik zajęć zawierający listę obecności z podpisa-
mi uczestników, program planowanych indywidualnych oraz ewentualnie grupowych 
zajęć aktywizujących z podaniem godzin zajęć, imienia i nazwiska osoby lub osób 
prowadzących zajęcia i ich podpisy, a w przypadku szkoleń obejmujących część zajęć 
praktycznych także miejsce odbywania praktyki.

10. Wykonawca ma obowiązek bieżącego informowania Zamawiającego o rezygnacji 
uczestnika z działań aktywizacyjnych w trakcie ich trwania lub o wszelkich innych 
okolicznościach związanych z udziałem uczestników w tych działaniach.

*Pojęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz odpowiedniej pracy definiuje ustawa o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.

**Należy wskazać szczegółową charakterystykę osób, w tym przynależność ich do kategorii osób 
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, ustalony dla nich profil pomocy, główne cechy spo-
łeczno-demograficzne w odniesieniu do zdiagnozowanego problemu, któremu realizacja działań aktywi-
zacyjnych ma przeciwdziałać lub go ograniczać. Zaleca się by opis ten wynosił minimum 10 tys. znaków.
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Załącznik nr 2

…................., dnia ……………………

OŚWIADCZENIE

Niniejszym, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świad-
czenie działań aktywizacyjnych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w ………………………, 
których celem jest doprowadzenie skierowanych osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej na okres co najmniej 6 miesięcy, oświadczam(-y) że:

Spełniam(-y) warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), to znaczy:

1) posiadam(-y) uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czyn-
ności,

2) posiadam(-y) niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3) dysponuję(-jemy) potencjałem technicznym (warunkami lokalowymi i technicznymi) 

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) znajduję(-jemy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.

Gwarantujemy lokalizację punktu aktywizacji uczestników (PAU), który spełnia warunki 
przewidziane w SIWZ, w pomieszczeniach znajdujących się:

Miasto: …………………………………
Ulica, numer: ………………………………….
Właściciel pomieszczeń*: …………………………………
Wskazany punkt aktywizacji uczestników (PAU) znajduje się w miejscu oddalonym 

o ………………………………… km wg mapy Google od dworca kolejowego/ autobusowego/ 
przystanku komunikacji miejskiej** znajdującego się przy ulicy ………………………………… 
(adres lub w przypadku przystanku komunikacji miejskiej inne dane pozwalające precyzyjnie 
określić punkt odniesienia).

Punkt aktywizacji uczestników (PAU) będzie wyposażony w stanowiska komputerowe do-
stępne dla uczestników  we wszystkie dni robocze, w godzinach od ………… do …………, przy 
których uczestnicy będą mogli samodzielnie poszukiwać ofert pracy lub sporządzać i drukować 
dokumenty aplikacyjne w liczbie …………………………………

                                                                                                                                                      
 Wykonawca

………………………………..

* W przypadku gdy Wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiotów musi on 
przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów loka-
lowych i technicznych na okres wykonywania zamówienia.

** Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3

…................., dnia ……………………

OŚWIADCZENIE

Niniejszym, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świad-
czenie działań aktywizacyjnych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w ………………………, 
których celem jest doprowadzenie skierowanych osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej na okres co najmniej 6 miesięcy, oświadczam(-y), że nie podlegam(-
-y) wykluczeniu z tego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn określo-
nych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

                                                                                                                                                       
Wykonawca

………………………………..
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Załącznik nr 4

…................., dnia ……………………

WYKAZ WYKONANYCH DZIAŁAŃ AKTYWIZACJI  
ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH
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Uwaga! Istnieje konieczność przedłożenia stosownych dowodów należytego wykonania 
ww. działań.

           
     Wykonawca………………………………..
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Załącznik nr 5

…................., dnia ……………………

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI  
ZAMÓWIENIA
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Uwaga! Istnieje konieczność przedłożenia stosownych dokumentów dotyczących wy-
kształcenia i doświadczenia w odniesieniu do każdej osoby uczestniczącej w realizacji zamó-
wienia.

                                                                                                                                                      
                                                  Wykonawca………………………………..

* Należy wskazać, czy wskazana osoba będzie zatrudniona na podstawie stosunku pracy z Wykonaw-
cą, czy na podstawie umowy cywilnoprawnej z Wykonawcą, czy Wykonawca będzie dysponować osobą 
na podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu albo wskazać inną podstawę do dysponowania 
osobą.
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Załącznik nr 6

…................., dnia ……………………

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W RAMACH  
GRUPY KAPITAŁOWEJ

Niniejszym, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świad-
czenie działań aktywizacyjnych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w ………………………, 
których celem jest doprowadzenie skierowanych osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej na okres co najmniej 6 miesięcy, niniejszym informuję(-my), iż*: 

1) Nie funkcjonuję w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.).

2) Jestem członkiem grupy kapitałowej i w związku z tym podaję listę podmiotów należą-
cych do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych:

Lp. Nazwa podmiotu Siedziba Powiązania

                                                                                                                                                      
 Wykonawca………………………………..

*
 Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7

…................., dnia ……………………

FORMULARZ OFERTOWY

........................................ 
 (pieczęć Wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………
Województwo: ………………………………………………………………………………
Powiat:………………………………………………………………………………………
Numer telefonu: ……………………………………………………………………………
Numer faxu: …………………………………………………………………………………
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………
REGON: ……………………………………………………………………………………
NIP:…………………………………………………………………………………………

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie działań aktywizacyjnych na po-
trzeby Powiatowego Urzędu Pracy w ………………………, których celem jest doprowadzenie 
skierowanych osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na okres 
co najmniej 6 miesięcy, z dnia …………. składam(-y) niniejszą ofertę zawierającą:

A. Wartość wyjściowa do wyliczenia ceny oferty brutto (łącznej wartości brutto):
Cena jednostkowa netto zawierająca wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem za-

mówienia w przeliczeniu na jednego uczestnika, który utrzyma zatrudnienie przez okres co naj-
mniej 6 miesięcy (cena jednostkowa netto określona w pkt. A musi być tożsama z ceną jednost-
kową netto określoną w wierszu 6 kolumna 3 tabeli):

…………………………………………………………… zł
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B. Wyliczenie ceny oferty brutto (łącznej wartości brutto):
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1 2 3 4 5 6

1
Etap diagnostyczny 20% …………*

2
Etap utrwalenia uzy-
skanych efektów – 
utrzymanie zatrudnie-
nia przez 3 miesiące 
(Wskaźnik utrzyma-
nia w zatrudnieniu 
przez okres co naj-
mniej 3 miesięcy)

40%

3
Etap utrwalenia uzy-
skanych efektów – 
utrzymanie zatrudnie-
nia przez 4 miesiące

10%

4 Etap utrwalenia uzy-
skanych efektów – 
utrzymanie zatrudnie-
nia przez 5 miesięcy

10%

5 Etap utrwalenia uzy-
skanych efektów – 
utrzymanie zatrudnie-
nia przez 6 miesięcy
(Wskaźnik utrzyma-
nia w zatrudnieniu 
przez okres co naj-
mniej 6 miesięcy)

20%

6 RAZEM: 100% -----------
---
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Oferuję(-my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto (łączna wartość netto):
…………………………………………………………… zł
słownie złotych: ……………………………………………………………

Oferuję(-my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto (łączna wartość 
brutto):

…………………………………………………………… zł
słownie złotych: ……………………………………………………………
w tym VAT: ……… %

Oświadczam(-y), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia.

Oświadczam(-y), że zapoznałem(-liśmy) się z treścią załączonych do SIWZ istotnych po-
stanowień umowy i w przypadku wyboru naszej oferty podpiszę(-emy) ją bez zastrzeżeń w miej-
scu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczam, że zamówienie**:
1) Nie będzie wykonywane przy pomocy podwykonawcy(-ów).
2) Będzie wykonywane przy pomocy podwykonawcy(-ów), lecz 

w wysokości nie większej niż 49% zaoferowanej ceny brutto (łącznej warto-
ści brutto). Podwykonawcy(-om) zostaną powierzone następujące zadania: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                                      
 Wykonawca………………………………..

* Wartość określona w pkt. 3 Załącznika nr 1 do SIWZ.
** Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 8

WZÓR UMOWY ZAWIERANEJ POMIĘDZY PUP I AGENCJĄ ZATRUDNIENIA

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG nr ………………………

zawarta w dniu ……………………… w ……………………… pomiędzy:
Powiatowym Urzędem Pracy w ………………………
ul. ………………………, …-……, ………………………
reprezentowanym przez:
dyrektora ………………………………….……… działającego z upoważnienia 
………………………
głównego księgowego ………………………,
zwanym dalej Zamawiającym, 
a:
Agencją ………………………
ul. ………………………, …-……, ………………………
NIP ………………………
REGON ………………………
reprezentowaną przez: ………………………,
zwaną dalej Wykonawcą

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w try-
bie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), strony postanowiły, co następuje:

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest usługa świadczenia działań aktywizacyjnych przez Wyko-

nawcę na potrzeby Zamawiającego, których celem jest doprowadzenie do zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej skierowanych przez Zamawiającego osób bezrobotnych 
(uczestników).

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje 
i warunki do należytej realizacji przedmiotu umowy oraz dysponuje potencjałem 
technicznym (warunkami lokalowymi i technicznymi) i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia lub aktualne jest na czas trwania przedmiotowej umowy 
przedstawione pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3. Strony przedmiotowej umowy związane są warunkami i zobowiązaniami ustalonymi 
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z realizacją usługi świadczenia 
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działań aktywizacyjnych, których celem jest doprowadzenie skierowanych osób bez-
robotnych do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na okres co najmniej 6 
miesięcy.

4. Integralną częścią umowy jest kopia oferty złożonej przez Wykonawcę w ramach 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – stanowi ona Załącznik nr 1 do 
umowy.

§ 2
1. Działaniami aktywizującymi obejmuje się łącznie ……………………… osób bezro-

botnych, skierowanych przez Zamawiającego do uczestnictwa w działaniach aktywi-
zujących (lista podstawowa uczestników wraz z ich wybranymi danymi osobowymi 
sporządzona przez Zamawiającego zostanie udostępniona w ramach aplikacji Kontrak-
tor zgodnie z procedurami opisanymi w pkt. 4 załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie 
wymienionym w Załączniku nr 2 do umowy).

2. W porozumieniu z Wykonawcą Zamawiający ustala termin i miejsce grupowych spo-
tkań informacyjnych z kandydatami na uczestników. W trakcie spotkań Wykonawca 
i Zamawiający podpisują umowy trójstronne z uczestnikami, a uczestnicy są kierowani 
do stawiennictwa u Wykonawcy w uzgodnionym z nim i określonym w skierowaniu 
terminie.

3. W przypadku niezgłoszenia się skierowanej osoby bezrobotnej u Wykonawcy w wy-
znaczonym terminie, Wykonawca zawiadamia niezwłocznie, jednak nie później niż 
w ciągu 3 dni roboczych, o niestawiennictwie uczestnika na skierowanie. Zamawiający 
ustala w porozumieniu z Wykonawcą nowy termin stawiennictwa, przyjmuje rezygna-
cję uczestnika lub wyklucza go z udziału w działaniach aktywizacyjnych. Zamawiający 
kieruje, na podstawie listy rezerwowej, kolejną osobę bezrobotną w celu uzupełnienia 
liczby osób, o której mowa w ust. 1, w terminie 5 dni od dnia skierowania osób bez-
robotnych do Wykonawcy lub pisemnie informuje Wykonawcę o braku możliwości 
skierowania wymaganej umową liczby osób bezrobotnych w zakreślonym umową ter-
minie, ustalając jednocześnie nowy termin uzupełnienia liczby uczestników. Wymiana 
uczestników może trwać wyłącznie na etapie diagnostycznym, tj. w terminie do 30 dni 
licząc od daty skierowania ostatniej kierowanej na podstawie listy podstawowej osoby 
bezrobotnej.

4. W przypadku:
1) rezygnacji uczestnika z działań aktywizacyjnych w wyniku zaistnienia obiek-

tywnych okoliczności losowych lub samodzielnego podjęcia pracy i jedno-
czesnego złożenia przez uczestnika deklaracji rezygnacji z dalszych działań 
Wykonawcy,

2) wyłączenia przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy uczestnika 
w związku z niewywiązywaniem się przez niego z obowiązków wobec Wy-
konawcy,

3) wykluczenia przez Zamawiającego uczestnika z innych powodów na etapie 
aktywizacji lub utrwalania uzyskanych efektów,

Wykonawca ma prawo wnioskować do Zamawiającego o skierowanie dodatko-
wego uczestnika. W przypadku akceptacji wniosku Zamawiający kieruje, na podstawie 
listy rezerwowej, kolejną osobę bezrobotną w celu uzupełnienia liczby osób, o której 
mowa w ust. 1, w terminie 5 dni od dnia skierowania osób bezrobotnych do Wykonaw-
cy lub pisemnie informuje Wykonawcę o braku możliwości skierowania wymaganej 



390 ZAŁĄCZNIKI

umową liczby osób bezrobotnych w zakreślonym umową terminie, ustalając jednocze-
śnie nowy termin uzupełnienia liczby uczestników.

§ 3
1. Umowę zawiera się na okres od dnia ……………………… do dnia ……………………… 

lub na czas realizacji działań aktywizujących.
2. Rozpoczęcie realizacji usługi świadczenia działań aktywizacyjnych przez skierowane 

osoby bezrobotne następuje w dniu zawarcia umowy.
§ 4

Miejscem realizacji działań aktywizujących jest punkt aktywizacji uczestników (PAU), 
który mieści się pod adresem: ………………………

Punkt aktywizacji uczestników (PAU) będzie wyposażony w stanowiska komputerowe 
w liczbie ………………… dostępne dla uczestników we wszystkie dni robocze, w godzinach 
od ………… do …………, przy których uczestnicy będą mogli samodzielnie poszukiwać ofert 
pracy lub sporządzać i drukować dokumenty aplikacyjne.

§ 5
Wykonawca doprowadzi do zatrudnienia lub podjęcia innej pracy zarobkowej na okres 

trwający co najmniej 3 miesiące (wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu przez okres co najmniej 
3 miesięcy) ……………………… osób/ osoby.

Wykonawca utrzyma w zatrudnieniu przez okres trwający co najmniej 6 miesięcy (wskaź-
nik utrzymania w zatrudnieniu przez okres co najmniej 6 miesięcy)  ……………………… osób/ 
osoby.

§ 6
Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Wykonania usługi świadczenia działań aktywizacyjnych w sposób zmierzający do do-
prowadzenia do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej spełniających kryteria odpo-
wiedniej pracy uczestników, w oparciu o metody i formy pracy z osobami bezrobotnymi 
zgodnie z przyjętym w Załączniku nr 1 do SIWZ trójetapowym modelem.

2. Przeprowadzenia właściwych działań diagnostycznych skutkujących opracowaniem dla 
każdego uczestnika indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego oraz stworzeniem pla-
nu aktywizacji obejmującym przewidywane formy wsparcia, czas ich trwania, miejsce 
ich prowadzenia oraz harmonogram działań ustalonych dla każdego uczestnika w termi-
nie do 30 dni licząc od daty skierowania przez Zamawiającego ostatniej osoby bezrobot-
nej z listy podstawowej.

3. Realizacji założeń ujętych w dokumentacji opracowanej na etapie diagnostycznym 
w celu osiągnięcia wskazanych w § 5 wskaźników.

4. Zapewnienia funkcjonowania punktu aktywizacji uczestników (PAU) w lokalizacji 
wskazanej w złożonej ofercie, spełniającego wszystkie określone w Załączniku nr 1 
do SIWZ standardy.

5. Prowadzenia z należytą starannością dokumentacji przebiegu działań aktywizacyjnych, 
w tym ewidencjonowania wszelkich czynności w ramach aplikacji Kontraktor.

6. Niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu istotnych informacji o przebiegu dzia-
łań aktywizacyjnych, mogących mieć wpływ na realizację lub efekty tych działań.

7. Niezwłocznego informowania Zamawiającego o uczestnictwie lub jego braku osób 
bezrobotnych w działaniach aktywizacyjnych, a także o każdym przypadku rezygnacji 
uczestnika.
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8. Niezwłocznego informowania Zamawiającego o podjęciu zatrudnienia przez uczestnika  
i niezwłocznego przekazywania dokumentów potwierdzających zatrudnienie uczestnika,  
a także o ewentualnej utracie zatrudnienia.

9. Niezwłocznego informowania Zamawiającego o utrzymaniu uczestnika w zatrudnieniu 
przez okres 3 miesięcy, 4 miesięcy, 5 miesięcy i 6 miesięcy oraz niezwłocznego przeka-
zywania dokumentów potwierdzających pozostawanie w zatrudnieniu przez wskazane 
okresy.

10. Niezwłocznego informowania Zamawiającego o zakończeniu udziału w działaniach ak-
tywizacyjnych i braku podjęcia zatrudnienia przez uczestnika.

11. Dokumentowania wszystkich działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec skiero-
wanych osób bezrobotnych w ramach aplikacji Kontraktor.

12. Udostępniania Zamawiającemu, na każdym etapie realizacji działań aktywizacyjnych, 
wszelkiej dokumentacji dotyczącej ich realizacji, w tym szczególnie w ramach aplikacji 
Kontraktor.

13. Sporządzenia raportu podsumowujące-
go realizację działań aktywizacyjnych, zawierającego  
w szczególności: informacje na temat liczby zatrudnień, czasu ich trwania, rodzaju 
umów oraz problemów wynikłych podczas realizacji działań aktywizacyjnych.

14. Udziału w grupowym spotkaniu informacyjnym z kandydatami na uczestników organi-
zowanym przez Zamawiającego.

15. Podpisania umów trójstronnych zawieranych z uczestnikami i Zamawiającym według 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ.

§ 7
Zamawiający zastrzega sobie:

1. Prawo kontroli przebiegu i efektywności działań aktywizacyjnych,
2. Prawo do wglądu i kontroli dokumentacji dotyczącej realizacji niniejszej umowy, w tym 

dokumentów finansowych,
3. Prawo do każdorazowej akceptacji zmiany składu personelu wskazanego w ofercie oraz 

zmiany w zakresie lokalizacji punktu aktywizacji uczestników (PAU) – zmiana wskaza-
nych zmiennych nie może być jakościowo gorsza od zaoferowanej przez Wykonawcę. 

§ 8
1. Cena oferty brutto – wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu 

umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, wynosi maksymalnie ……………………… złotych 
(słownie: ……………………… złotych), z czego:

1) Za etap diagnostyczny: ………………………
(cena wskazana w formularzu ofertowym pkt. B, wiersz 1, kolumna 6)

2) Za etap utrwalenia uzyskanych efektów – utrzymanie zatrudnienia przez 3 
miesiące: ………………………
(cena ta jest zależna od uzyskanych efektów; jej wysokość jest ustalana poprzez 
iloczyn liczby osób, które utrzymały zatrudnienie przez okres 3 miesięcy i cenę 
jednostkową brutto wskazaną w formularzu ofertowym pkt. B, wiersz 2, kolumna 
3; jednocześnie jej wartość nie może przekroczyć ceny oferty brutto wskazanej 
w formularzu ofertowym pkt. B, wiersz 2, kolumna 6)

3) Za etap utrwalenia uzyskanych efektów – utrzymanie zatrudnienia przez 4 
miesiące: ………………………
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(cena ta jest zależna od uzyskanych efektów; jej wysokość jest ustalana poprzez 
iloczyn liczby osób, które utrzymały zatrudnienie przez okres 4 miesięcy i cenę 
jednostkową brutto wskazaną w formularzu ofertowym pkt. B, wiersz 3, kolumna 
3; jednocześnie jej wartość nie może przekroczyć ceny oferty brutto wskazanej 
w formularzu ofertowym pkt. B, wiersz 3, kolumna 6)

4) Za etap utrwalenia uzyskanych efektów – utrzymanie zatrudnienia przez 5 
miesięcy: ………………………
(cena ta jest zależna od uzyskanych efektów; jej wysokość jest ustalana poprzez 

iloczyn liczby osób, które utrzymały zatrudnienie przez okres 5 miesięcy i cenę 
jednostkową brutto wskazaną w formularzu ofertowym pkt. B, wiersz 4, kolumna 
3; jednocześnie jej wartość nie może przekroczyć ceny oferty brutto wskazanej 
w formularzu ofertowym pkt. B, wiersz 4, kolumna 6)

5) Za etap utrwalenia uzyskanych efektów – utrzymanie zatrudnienia przez 6 
miesięcy: ………………………
(cena ta jest zależna od uzyskanych efektów; jej wysokość jest ustalana poprzez 

iloczyn liczby osób, które utrzymały zatrudnienie przez okres 6 miesięcy i cenę 
jednostkową brutto wskazaną w formularzu ofertowym pkt. B, wiersz 5, kolumna 
3; jednocześnie jej wartość nie może przekroczyć ceny oferty brutto wskazanej 
w formularzu ofertowym pkt. B, wiersz 5, kolumna 6)

2. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy w transzach zgodnie  
ze złożoną ofertą:

1) I transza –  za etap diagnostyczny (Zamawiający dokonuje odbioru prac wyko-
nanych w ramach etapu diagnostycznego poprzez zatwierdzenie indywidual-
nych ścieżek rozwoju zawodowego uczestników i planów aktywizacji),

2) II transza – za etap utrwalenia uzyskanych efektów (Zamawiający dokonu-
je odbioru prac na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
poświadczających okres zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobkowej 
uczestników spełniających kryteria odpowiedniej pracy).

3. Wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę 
oraz wygenerowanych raportów wskazujących na wysokość osiągniętych efektów 
w ramach aplikacji Kontraktor dołączonych do faktur w terminie ……………………… 
dni roboczych od dnia otrzymania faktury oraz raportu.

4. O realizację pierwszej transzy wynagrodzenia Wykonawca może wystąpić nie wcześniej 
niż po upływie 30 dni licząc od daty stawienia się u Wykonawcy skierowanej osoby 
bezrobotnej z listy podstawowej.

5. O realizację drugiej transzy wynagrodzenia Wykonawca może wystąpić nie wcześniej 
niż po upływie terminu zakończenia realizacji umowy wskazanego w § 3 ust. 1 lub przed 
terminem zakończenia realizacji umowy wskazanego w § 3 ust. 1 w przypadku osiągnię-
cia wartości wskaźników określonych w § 5.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 i 5, Zamawiający przekazuje na rachunek ban-
kowy Wykonawcy: nr ……………………………………………………

7. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za efekty osiągnięte po terminie zakończe-
nia realizacji umowy wskazanego w § 3 ust. 1
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§ 9
1. Wykonawca ma obowiązek uzyskania wskaźników na poziomie określonym w § 5.
2. Zamawiający ustala poziom osiągniętego przez Wykonawcę wskaźnika utrzymania 

w zatrudnieniu przez okres co najmniej 3 miesięcy i wskaźnika utrzymania w zatrud-
nieniu przez okres co najmniej 6 miesięcy według stanu na ostatni dzień obowiązywa-
nia umowy.

3. W sytuacji osiągnięcia utrzymania w zatrudnieniu przez okres co najmniej 3 miesięcy 
i/lub wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu przez okres co najmniej 6 miesięcy na po-
ziomie niższym niż w pkt. 1, Wykonawca zwraca kwotę środków w wysokości wartości 
5% różnicy pomiędzy zadeklarowanym w ofercie a osiągniętym wskaźnikiem skutecz-
ności zatrudnieniowej i wskaźnikiem utrzymania w zatrudnieniu, z kwoty otrzymanej 
w ramach pierwszej transzy, zgodnie z poniższym wzorem: 
Kwota środków do zwrotu = (A - B) x T x 5%
gdzie: 
A – suma zadeklarowanego wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu przez okres co 
najmniej 3 miesięcy i wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu przez okres co najmniej 6 
miesięcy,
B – suma osiągniętych wskaźników utrzymania w zatrudnieniu przez okres co najmniej 
3 miesięcy i utrzymania w zatrudnieniu przez okres co najmniej 6 miesięcy,
T – kwota otrzymana w ramach I transzy.

4. Zamawiający określoną w ust. 3 należność potrąca z drugiej transzy wynagrodzenia 
wskazanego w § 8 ust. 1 i 2.

5. W przypadku, gdy kwota drugiej transzy wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 i 2 
jest niższa od należności określonej w ust. 3 Wykonawca zwraca powstałą różnicę środ-
ków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego.

§ 10
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy  

w formie kar umownych.
2. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w szczegól-

ności: 
1) niezrealizowania działań aktywizacyjnych w ramach etapu diagnostycznego 

i w określonym dla tego etapu terminie,
2) niepodjęcia żadnych działań,
3) wielokrotnego pojawiania się uchybień w zakresie naruszania warunków 

umowy,
4) zmiany składu osób uczestniczących w realizacji zamówienia bez zgody 

Zamawiającego,
5) zmiany lokalizacji punktu aktywizacji uczestników (PAU), w którym 

świadczona jest usługa bez zgody Zamawiającego
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o stwierdzonych uchybie-

niach i wydaje decyzję o naliczeniu kary umownej w wysokości 50% I transzy wyna-
grodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 i 2. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy.

3. Wykonawca naliczoną karę umowną przekazuje na rachunek bankowy Zamawiają-
cego nr ……………………… po pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego do jej 
zapłaty, w terminie 14 dni  od dnia doręczenia wezwania.
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodo-
wania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 11
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w formie dalszych kar umownych.
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków umowy lub niewywiązania się 

przez Wykonawcę z któregokolwiek z postanowień umowy, które jednak nie stano-
wią podstawy do jej rozwiązania, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę 
o stwierdzonych uchybieniach i wzywa Wykonawcę do usunięcia uchybień stwierdzo-
nych w zakresie realizacji umowy, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania 
pisemnego zawiadomienia.

3. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę uchybień, o których mowa w ust. 2, Za-
mawiający ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 7 dni roboczych, począwszy 
od ostatniego dnia terminu, o którym mowa w ust. 2.

4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 2, Wykonawcy nie 
przysługują kolejne transze wynagrodzenia, określone w § 8 ust. 1 i 2 umowy. Zama-
wiający naliczy też karę umowną w wysokości do 10% wynagrodzenia przysługujące-
go Wykonawcy, określonego w § 8 ust. 1 i 2 umowy.

5. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wskazanych uchybień w terminie, o którym 
mowa w ust. 2, Zamawiający nie rozwiązuje umowy.

6. Wykonawca naliczoną karę umowną przekazuje na rachunek bankowy Zamawiającego 
nr ……………………… po pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego do jej zapłaty, 
w terminie 14 dni  od dnia doręczenia wezwania.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowa-
nia przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 12
W przypadku bezzasadnej rezygnacji Wykonawcy ze świadczenia usługi będącej przed-

miotem umowy, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie w wysokości 20% wynagrodze-
nia przysługującego Wykonawcy, określonego w § 8 ust. 1 umowy.

§ 13
1. Przy realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek stosowania zasad określonych 

w ustawie o ochronie danych osobowych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania posiadanych danych osobowych 

skierowanych osób bezrobotnych, uzyskanych w związku z realizacją działań aktywi-
zacyjnych w celach innych i stosować w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych 
osobowych program Kontraktor.

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować każdy wniosek Zamawiającego dotyczący 
wglądu do bazy danych osobowych Wykonawcy w zakresie objętym działaniami akty-
wizacyjnymi w ramach realizacji niniejszej umowy.

4. Zamawiający przekazuje dane osobowe skierowanych osób bezrobotnych poprzez apli-
kację Kontraktor, z wyłączeniem tzw. danych wrażliwych. Przekazanie następuje w od-
powiedzi na wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych złożony 
przez Wykonawcę, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do umowy.
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§ 14
1. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić wyłącznie w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach o obiektywnym charakterze, niezależnych od Wykonawcy, za zgodą obu 
stron, w formie pisemnego aneksu, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobo-
wiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, złożyć pisemne wyjaśnienie 
zaistniałych okoliczności oraz przedstawić propozycje zmian, które muszą być korzyst-
ne dla Zamawiającego.

3. Zamawiający dokonuje oceny przesłanek do zmiany umowy i podejmuje decyzję o ich 
uwzględnieniu.

§ 15
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.

§ 16
W zakresie nieuregulowanym Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o ochronie danych osobowych oraz 
ustawy o finansach publicznych.

§ 17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.

           Zamawiający                                                                         Wykonawca

…………………………….                                                                                                              ……………………………..

Załączniki do umowy:
1. Kopia oferty złożonej przez Wykonawcę w ramach postępowania o udzielenie zamó-

wienia publicznego
2. Zakres danych dot. osób bezrobotnych udostępnianych przez Zamawiającego Wyko-

nawcy w ramach aplikacji Kontraktor
3. Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych 
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Załącznik nr 2 do umowy

Zakres danych dot. osób bezrobotnych przekazywanych przez Zamawiającego Wy-
konawcy w ramach aplikacji Kontraktor

W związku z realizacją umowy o świadczenie usług nr …………… z dnia ……………, 
której przedmiotem jest usługa świadczenia działań aktywizacyjnych przez Wykonawcę na 
potrzeby Zamawiającego, których celem jest doprowadzenie do zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej skierowanych przez Zamawiającego osób bezrobotnych (uczestników), strony 
uzgadniają, że Zamawiający udostępni Wykonawcy następujące dane dot. skierowanych osób 
bezrobotnych*:

•• Dane podstawowe:
−• Imię, nazwisko,
−• PESEL,

•• Dane kontaktowe:
−• Numer telefonu,
−• Adres e-mail,
−• Adres stały, zamieszkania, korespondencyjny,

•• Informacje o kwalifikacjach:
−• Wykształcenie,
−• Zawód,

•• Informacje o statusie:
−• Okresy rejestracji w PUP,
−• Szczegółowy status,

•• Informacje o działaniach podejmowanych przez PUP:
−• Data wizyty,
−• Rodzaj wizyty.

                   Zamawiający                                                                            Wykonawca

…………………………….                                                                                                              ……………………………..

* Należy wybrać właściwe z poniższej listy.
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Załącznik nr 3 do umowy

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

1) Wniosek do:
……………………………………………………………………………………..
(dokładne oznaczenie administratora danych)

2) Wnioskodawca:
……………………………………………………………………………………..
(nazwa firmy i jej siedziba albo nazwisko, imię i adres zamieszkania wnioskodawcy, 
ewentualnie NIP oraz nr REGON)

3) Podstawa prawna upoważniająca do pozyskania danych albo wskazanie wiarygodnie 
uzasadnionej potrzeby posiadania danych w przypadku osób innych niż wymienione 
w art.29 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych:
Art. 23 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie osobowych (Dz.U. 
1997 Nr 133, poz. 883 z pózn. zm.) w związku z art. 33 ust. 7 oraz art. 61b ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 
2004 Nr 99 poz. 1001 z pózn. zm.)

4) Wskazanie przeznaczenia dla udostępnionych danych:
Celem jest realizacja zleconych działań aktywizacyjnych zgodnie z umową 
o świadczenie usług zawartą w dniu …………… pomiędzy …………… a ……………

5) Oznaczenie lub nazwa zbioru, z którego mają być udostępnione dane:
Rejestr osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w ……………

6) Zakres żądanych informacji ze zbioru:
……………………………………………………………………………………..
(zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy)

7) Informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych:
Uczestnicy działań aktywizacyjnych realizowanych zgodnie z umową zawartą w dniu 
…………… pomiędzy …………… a …………… – wg listy uczestników, którzy 
podpisali umowy trójstronne

                                                                                                                                 
Wykonawca

…................., dnia ………………                       
……………………………..
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Załącznik nr 9

WZÓR UMOWY ZAWIERANEJ POMIĘDZY PUP, AGENCJĄ  
ZATRUDNIENIA I OSOBĄ BEZROBOTNĄ

WZÓR UMOWY TRÓJSTRONNEJ

UMOWA TRÓJSTRONNA nr ………………………

zawarta w dniu ……………………… w ……………………… pomiędzy:
Powiatowym Urzędem Pracy w ………………………
ul. ………………………, …-……, ………………………
reprezentowanym przez:
dyrektora ………………………………..………… działającego z upoważnienia 
………………………
głównego księgowego ………………………,
zwanym dalej Zamawiającym, 
a:
Agencją ………………………
ul. ………………………, …-……, ………………………
NIP ………………………
REGON ………………………
reprezentowaną przez: ………………………,
zwaną dalej Wykonawcą
a:
………………….......…… (imię, nazwisko),
zamieszkałym/-ą przy ul. ………………………, …-……, ………………………
legitymującym/-ą się dowodem osobistym ………………………
zwanym dalej Uczestnikiem.  

§ 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie przez Realizatora usługi wykonania działań 
aktywizacyjnych Uczestnika na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w ………………………
Celem działań aktywizacyjnych prowadzonych przez Realizatora jest doprowadzenie Uczestnika 
do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na okres co najmniej 6 miesięcy.

Pod pojęciem „działania aktywizacyjne” należy rozumieć:
1) Usługę pośrednictwa pracy,
2) Usługę poradnictwa zawodowego,
3) Inne usługi i działania, w tym: usługę szkoleniową oraz usługi wspierające wymienione 

formy przez co dalej należy rozumieć wszelką aktywność w kierunku przywrócenia 
osób na rynek pracy wykraczającą poza usługi i instrumenty rynku pracy określone 
w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
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Aktywizacja osób bezrobotnych prowadzona przez Realizatora odbywać się będzie 
w trzech etapach:

1) Etap diagnostyczny – polega ona na:
a. przeprowadzeniu testu predyspozycji zawodowych, a jeśli zachodzi taka po-

trzeba przeprowadzeniu szerszej diagnozy dotyczącej sytuacji Uczestnika,
b. opisaniu indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego Uczestnika,
c. stworzeniu planu aktywizacji obejmującego przewidywane formy wsparcia, 

czas ich trwania, miejsce ich prowadzenia i harmonogram działań ustalonych 
dla Uczestnika.

Etap diagnostyczny trwa do 30 dni od dnia skierowania Uczestnika do udziału w dzia-
łaniach aktywizacyjnych.

2) Etap aktywizacyjny – polega na przeprowadzeniu odpowiednich działań mających na 
celu doporowadzenie Uczestnika do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
spełniających wymogi odpowiedniej pracy, w tym szczególnie przedstawianiu ofert 
pracy, doprowadzaniu do udziału Uczestnika w procesie rekrutacji.

3) Etap utrwalania uzyskanych efektów – polega w szczególności na wspieraniu Uczestni-
ka po uzyskaniu przez nich zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

§ 2
Umowę zawiera się na okres od dnia ……………………… do dnia ……………………… 

lub na czas realizacji działań aktywizujących.
§ 3

Organizator:
1) Kieruje Uczestnika do udziału w działaniach aktywizacyjnych, które 

realizowane są w punkcie aktywizacji uczestników (PAU) znajdującym się 
w ……………………..… przy ul. ……………………..…. Termin stawiennictwa:  
dzień ………………………, godzina ………………………

2) Na każdym etapie realizacji umowy może dokonać kontroli prawidłowości 
wykonywania usługi przez Realizatora,

3) Na każdym etapie realizacji umowy może wezwać Uczestnika celem uzyskania 
informacji o wywiązywaniu się z obowiązków regulowanych umową,

4) Na wniosek Realizatora, w przypadku niewywiązywania się Uczestnika z obowiązków 
regulowanych umową lub zaistnienia obiektywnych okoliczności losowych 
skutkujących rezygnacją Uczestnika, może wyłączyć Uczestnika z udziału w działaniach 
aktywizacyjnych; w terminie do 5 dni roboczych od wpłynięcia wniosku Realizatora 
informuje go o swojej decyzji,

5) Samodzielnie lub na wniosek Realizatora, w przypadku niestawiennictwa Uczestnika 
u Realizatora w terminie określonym w skierowaniu lub nieuzasadnionej rezygnacji 
Uczestnika z udziału w działaniach aktywizacyjnych na etapie aktywizacji lub 
utrwalania uzyskanych efektów, może zastosować odpowiednie przepisy ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – art. 33 ust. 4 pkt. 3 i 4,

6) W przypadku wykreślenia uczestnika z ewidencji osób bezrobotnych (za wyjątkiem 
sytuacji, w której Uczestnik jest objęty wsparciem Realizatora w zakresie utrzymania 
w zatrudnieniu) lub niestawiennictwa u Realizatora na etapie diagnostycznym, może 
wyłączyć Uczestnika z udziału w działaniach aktywizacyjnych,

7) Prowadzi mediacje w przypadku sytuacji spornych pomiędzy Realizatorem 
a Uczestnikiem.
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§ 4
Realizator: 

1) Na każdym etapie realizacji umowy poddaje się prowadzonej przez Organizatora 
kontroli prawidłowości wykonywania usługi,

2) Ma obowiązek umożliwienia Uczestnikowi zgłaszania się u Organizatora na jego 
wezwanie,

3) Informuje Organizatora o sytuacjach niewywiązywania się Uczestnika z obowiązków 
regulowanych umową,

4) W przypadku niewywiązywania się Uczestnika z obowiązków regulowanych umową lub 
zaistnienia obiektywnych okoliczności losowych skutkujących rezygnacją Uczestnika 
może wnioskować do Organizatora o wyłączenie Uczestnika z udziału w działaniach 
aktywizacyjnych,

5) W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji Uczestnika z udziału w działaniach 
aktywizacyjnych na etapie aktywizacji lub utrwalania uzyskanych efektów może 
wnioskować do Organizatora o zastosowanie odpowiednich przepisów ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – art. 33 ust. 4 pkt. 3 i 4,

6) W terminie uzgodnionym z Organizatorem na podstawie skierowania przyjmuje 
Uczestnika do udziału w działaniach aktywizacyjnych,

7) Ma obowiązek informowania Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż 
w ciągu 3 dni roboczych, o niestawiennictwie Uczestnika na skierowanie,

8) Zobowiązuje się do podejmowania wszelkich niezbędnych i zgodnych z polskim 
prawodawstwem kroków w celu doprowadzenia Uczestnika do zatrudnienia i utrzymania 
go przez okres 6 miesięcy zgodnie z przyjętymi etapami modelu i opracowanym dla 
każdego Uczestnika planu aktywizacji,

9) W okresie do 30 dni od skierowania Uczestnika przez Organizatora na podstawie 
m.in. testów predyspozycji zawodowych opracowuje indywidualną ścieżkę rozwoju 
zawodowego Uczestnika uwzględniającą wnioski z testu predyspozycji zawodowych 
oraz możliwy scenariusz kariery zawodowej,

10) W okresie do 30 dni od skierowania Uczestnika przez Organizatora opracowuje 
i przekazuje Organizatorowi plan aktywizacji Uczestnika obejmujący przewidywane 
formy wsparcia, czas ich trwania, miejsce ich prowadzenia i harmonogram działań 
ustalonych,

11) Prowadzi działania aktywizacyjne, w tym związane z utrzymaniem w zatrudnieniu, 
w dni robocze w godzinach od ………… do …………,

12) Ma możliwość utworzenia grup z udziałem Uczestnika; w przypadku realizacji wobec 
Uczestnika szkolenia winno ono odbywać się zgodnie z ustalonym programem, 
a jego przebieg powinien być udokumentowany (np. listy obecności na zajęciach 
teoretycznych, ewentualne potwierdzenie odbycia zajęć praktycznych, zaświadczenie 
ukończenia szkolenia),

13)  Realizuje działania aktywizacyjne w punkcie aktywizacji uczestników (PAU) 
znajdującym się w ……………………..… przy ul. ……………………..…, natomiast 
w uzasadnionych przypadkach także poza tym miejscem, z zastrzeżeniem, że łączny 
czas dojazdu i powrotu pomiędzy nim i miejscem zamieszkania nie przekroczy 2 
godzin,

14) W przypadku gdy działania aktywizacyjne odbywają się poza miejscowością 
zamieszkania Uczestnika i jednocześnie poza miejscowością wskazaną w pkt. 13, 
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raz w tygodniu dokona zwrotu kosztów z tytułu dojazdu na te działania z miejsca 
zamieszkania Uczestnika do miejsca odbywania zajęć i z powrotem na podstawie ceny 
biletu najtańszego środka komunikacji publicznej,

15) W miejscu wskazanym w pkt. 13. i w czasie określonym w pkt. 11 udostępnia 
Uczestnikowi stanowisko komputerowe w celu samodzielnego poszukiwania pracy 
i umożliwienia edycji oraz druku dokumentów aplikacyjnych,

16) Zobowiązany jest do ubezpieczenia Uczestnika na czas prowadzenia działań 
aktywizacyjnych od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które mogą 
nastąpić w trakcie ich realizacji, a także w czasie dojazdu do miejsca ich prowadzenia 
i powrotu,

17) Jest zobowiązany do zamieszczenia informacji o Organizatorze – we wszystkich 
pomieszczeniach, w których prowadzone są działania aktywizacyjne, na materiałach 
publikowanych, które dotyczą realizacji umowy, a także do poinformowania Uczestnika 
o finansowaniu działań przez Organizatora,

18) Ma obowiązek bieżącego informowania Organizatora o prowadzonych działaniach 
aktywizacyjnych, w których bierze udział Uczestnik, w tym zakończeniu udziału 
zgodnie z zaplanowaną ścieżką (tj. gdy Uczestnik utrzyma zatrudnienie przez okres 
6 miesięcy), a także o okolicznościach losowych uniemożliwiających uczestniczenie 
a działaniach aktywizacyjnych, które nie są podstawą do zawnioskowania do 
Organizatora o wyłączenie Uczestnika z udziału w działaniach aktywizacyjnych,

19) Ma obowiązek bieżącego i niezwłocznego informowania Organizatora (w terminie do 
3 dni roboczych) o podjętym przez Uczestnika zatrudnieniu,

20) Ma obowiązek bieżącego i niezwłocznego informowania Organizatora (w terminie do 3 
dni roboczych) o rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w działaniach aktywizacyjnych 
wraz z podaniem przyczyny rezygnacji.

§ 5
Uczestnik:

1) Niezwłocznie informuje Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji 
działań aktywizacyjnych,

2) Ma obowiązek zgłaszania się u Organizatora na jego wezwanie,
3) Obowiązany jest zgłosić się u Realizatora w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 

i wykonywać wszelkie zadania przewidziane indywidualnym planem w celu aktywizacji 
zawodowej, w tym szczególnie podejmować czynności wynikające ze świadczonej na 
jego rzecz usługi pośrednictwa pracy,

4) Przestrzega ustalonych przez Realizatora terminów działań aktywizacyjnych,
5) W przypadku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności losowych uniemożliwiających 

uczestniczenie w działaniach aktywizacyjnych niezwłocznie (w terminie do 3 dni 
roboczych) informuje o nich Realizatora, wraz z podaniem przyczyny, celem ustalenia 
innego harmonogramu działań,

6) W przypadku rezygnacji z udziału w działaniach aktywizacyjnych niezwłocznie 
pisemnie informuje Realizatora o tym fakcie, wraz z podaniem przyczyny; na etapie 
diagnostycznym, tj. w okresie do 30 dni od skierowania Uczestnika przez Organizatora, 
może zrezygnować bez konsekwencji i bez podania przyczyny; w przypadku 
nieuzasadnionej rezygnacji z uczestnictwa w działaniach aktywizacyjnych na etapie 
aktywizacji i utrwalania uzyskanych efektów może skutkować podjęciem przez 
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Organizatora wobec Uczestnika sankcji na podstawie art. 33 ust. 4 pkt. 3 i 4 ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

7) W przypadku samodzielnego pozyskania pracy niezwłocznie (w terminie do 3 dni 
roboczych od daty zaistnienia tego faktu) zgłasza ten fakt jednocześnie Realizatorowi 
i Organizatorowi,

8) W przypadku samodzielnego pozyskania pracy może złożyć Realizatorowi deklarację 
rezygnacji z dalszych jego działań,

9) Ma prawo nieuczestniczenia w działaniach aktywizacyjnych w dni ustawowo wolne,
10) Ma prawo nieprzyjmowania przedstawianych przez Realizatora ofert pracy jako 

niespełniających kryteria odpowiedniej pracy – zgodnie z art. 2 ust. 16 ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

§ 6
Rozwiązanie umowy może nastąpić w przypadku:

1) Wyłączenia Uczestnika przez Organizatora na wniosek Realizatora z udziału 
w działaniach aktywizacyjnych w przypadku:

a. Niewywiązywania się Uczestnika z podstawowych obowiązków regulowanych 
niniejszą umową,

b. Stawienia się na zajęcia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, 
narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania alkoholu, 
narkotyków lub środków psychotropowych w trakcie zajęć,

c. Niestawienia się u Realizatora na skierowanie Organizatora,
d. Nieusprawiedliwionej nieobecności Uczestnika w działaniach 

aktywizacyjnych,
2) Pisemnej rezygnacji Uczestnika,
3) Złożenia przez Uczestnika u Realizatora pisemnej deklaracji rezygnacji z dalszych 

działań w przypadku samodzielnego podjęcia przez niego pracy,
4) Zaistnienia okoliczności, w których Uczestnik zostaje wykreślony z ewidencji osób 

bezrobotnych prowadzonej przez Organizatora (za wyjątkiem sytuacji, w której 
Uczestnik jest objęty wsparciem Realizatora w zakresie utrzymania w zatrudnieniu),

5) Jej zerwania przez Organizatora lub Realizatora.
§ 7

1. W czasie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu Organizator i Realizator zobowiązują się 
do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Realizator zobowiązuje się do niewykorzystywania posiadanych danych osobowych 
Uczestnika, uzyskanych w związku z realizacją działań aktywizujących w celach innych niż 
objęte tymi działaniami.

3. Organizator przekazuje dane osobowe Uczestnika Realizatorowi na podstawie odrębnej 
umowy o świadczenie usług.

4. Realizator zapewnia Uczestnikowi realizację uprawnień wynikających z art. 32 ustawy  
o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo 
żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych 
w przepisach tej ustawy.

§ 8
Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 9
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o ochronie danych osobowych oraz 
ustawy o finansach publicznych.

§ 10
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 
siedziby Organizatora.

§ 11
Umowa została sporządzona w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.

               Organizator                                                                       Realizator                                                            
               Uczestnik

…………………………….                                       …………………………….                                        
……………………………..
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Załącznik 10

Słownik podstawowych pojęć. Stosowane definicje 

Agencja zatrudnienia – podmiot wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje 
zatrudnienia, świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy 
za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa perso-
nalnego lub pracy tymczasowej.
Black Box – (z ang. „czarna skrzynka”) brytyjska metoda aktywizacyjna polegająca 
na tym, iż od agencji zatrudnienia wymaga się dobrania takiego wsparcia procesu re-
integracji, który byłby oparty na potrzebach konkretnego uczestnika programu. Wów-
czas agencji zatrudnienia nie narzuca się konkretnych działań, jakie mają podejmować 
w celu reintegracji bezrobotnych – agencje zatrudnienia jako prywatni dostawcy mają 
w tym zakresie całkowitą swobodę, ogranicza ich jedynie model ekonomiczny, jaki 
przyjmą dla swojego działania. 
Clearing – (z ang. „klarując się, przejaśniając”) dopuszczenie możliwości wymiany 
określonej liczby uczestników działań aktywizacyjnym w pierwszym etapie ich realiza-
cji na podstawie składanych deklaracji rezygnacji przez osoby bezrobotne.
Działania aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych – usługi pośrednictwa pracy i po-
radnictwa zawodowego (obowiązkowo), szkoleniowe oraz usługi wspierające wymie-
nione formy (fakultatywnie), przez co dalej należy rozumieć wszelką aktywność w kie-
runku przywrócenia osób na rynek pracy wykraczającą poza usługi i instrumenty rynku 
pracy określone w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
Działania aktywizacyjne – pakiet działań mających na celu podjęcie i utrzymanie przez 
bezrobotnego odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej.
Inna praca zarobkowa – wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie 
umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło 
albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rol-
niczych lub spółdzielni usług rolniczych.
Instytucje rynku pracy – podmioty realizujące zadania określone w ustawie o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze 
Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecz-
nego, instytucje partnerstwa lokalnego.
Instytucje szkoleniowe – publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie 
właściwych zapisów prawa edukację pozaszkolną.
Kontraktowanie – zlecanie przez powiatowe urzędy pracy w ramach umów kontrakto-
wych realizacji działań aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia.
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Minimalne wynagrodzenie za pracę – kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę 
pracowników przysługująca za pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy 
ogłaszana na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę (Dz.U. 2002, poz. 1679 z późn. zm.).
Odpowiednia praca – zatrudnienia lub inna praca zarobkowa, które podlegają ubezpie-
czeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwali-
fikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu 
albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wyko-
nywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu 
zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięczne wy-
nagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę 
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
Organizacja pozarządowa – niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w ro-
zumieniu ustawy o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku oso-
by prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie 
przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyjątkiem partii politycznych 
i utworzonych przez nie fundacji.
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy – bezrobotni do 30 roku życia, 
długotrwale, powyżej 50 roku życia, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, 
posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko 
niepełnosprawne do 18 roku życia, i/lub niepełnosprawni.
Outsourcing – korzystanie z zasobów i usług zewnętrznych.
Partnerstwo – może być rozumiane jako sytuacja, w której strony wspólnie dokonują 
analizy potrzeb, wspólnie decydują o rodzaju podejmowanych działań i razem je reali-
zują według wspólnie wypracowanych zasad regulujących systemowo kontakty między 
nimi. 
Praca tymczasowa – zatrudnianie pracowników tymczasowych i kierowanie tych pra-
cowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej 
na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych 
w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
Profil pomocy bezrobotnego – właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres 
form pomocy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy; ustanowiono trzy profile i formy pomocy: profil pomocy I, profil pomocy II, profil 
pomocy III.
Przeciętne wynagrodzenie – przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od 
pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 
na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
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Punkt aktywizacji uczestników – punkt, w którym wykonawca (agencja zatrudnienia) 
realizuje działania aktywizacyjne na rzecz uczestników.
Starosta – starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu, sprawujący 
zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy.
Uczestnicy działań aktywizacyjnych – osoby bezrobotne skierowane przez powiatowy 
urząd pracy do udziału w działaniach aktywizacyjnych organizowanych w ramach kon-
traktu zawartego z agencją zatrudnienia.
Ustawa – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zm.).
Wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu – stosunek liczby osób, które po upływie okre-
ślonego okresu czasu (np. 6 miesięcy) od dnia podjęcia odpowiedniej pracy nadal ją 
wykonują.
Zatrudnienie – wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego 
oraz umowy o pracę nakładczą.
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Załącznik 11

Wykaz skrótów

AZ Agencja Zatrudnienia

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

EFS Europejski Fundusz Społeczny

FP Fundusz Pracy

GUS Główny Urząd Statystyczny

IŚRZ Indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego

KRAZ Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia

MPiPS Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

NGO Organizacje pozarządowe (z ang. non-govermental organizations)

OPS Ośrodek Pomocy Społecznej

PAI Program Aktywizacja i Integracja

PAU Punkt Aktywizacji Uczestników

PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PSZ Publiczne służby zatrudnienia

PUP Powiatowy Urząd Pracy

PZP Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.

ROPS Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

SIWZ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

WUP Wojewódzki Urząd Pracy
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Załącznik 12

Publikacje z ostatnich pięciu lat wydane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną 
im. Janusza Korczaka w Warszawie w ramach serii ,,Współczesna polityka 
społeczna”:

T. 1. Gøsta Esping-Andersen Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej,  
Warszawa  2010.
T. 2. James G. Daley (red.), Postępy w pracy socjalnej, Warszawa  2010.
T. 3. Tomasz Inglot, Welfare States w Europie Środkowo -Wschodniej w latach  
1919 – 200, Warszawa 2010.
T. 4. Nicholas Barr, Państwo dobrobytu jako skarbonka. Informacja, ryzyko, niepew-
ność a rola państwa, Warszawa 2010.
T. 5. Adrian Henriques, Julie Richardson (red.), TBL czy wszystko się zgadza?, Warszawa 
2010.
T. 6. Albert Brandstaetter, Peter Hermann, Cathal Ơ Connel (red.), Definiowanie usług 
socjalnych w kontekście europejskim – od ogółu do szczegółu, Warszawa 2010.
T. 7. Johanna Mair, Jeffrey Robinson, Kai Hockerts (red.), Przedsiębiorczość społeczna, 
Warszawa 2010.
T. 8. Martin Powell (red.), Zrozumieć wielosektorową gospodarkę dobrobytu, Warszawa 
2010.
T. 9. Michel Chauviere, Monique Sassier, Brigitte Bouquet, Regis Allard, Bruno Ribes 
(red.), Uwarunkowania polityki rodzinnej we Francji w ujęciu historycznym, prawnym 
i politycznym , Warszawa 2010.
T. 10. Adalbert Evers, Rolf G. Heine (red.), Niemiecka polityka społeczna: ekonomia 
i przekraczanie barier, 2010.
T. 11. Oz Almog, Wielokulturowy Izrael, Warszawa 2011.
T. 12. Chak Kwan Chan, King Lun Nok, David Philips, Polityka społeczna w Chinach. 
Rozwój a dobrostan, Warszawa 2012.
T. 13. Adalbert Evers, Rolf G. Heine, Thomas Olk (red.), Podręcznik usług społecznych 
– przykład Niemiec, Warszawa 2013.
T. 14. Jorgen Randers, Rok 2052. Globalna prognoza na następne czterdzieści lat, War-
szawa 2014.
T. 15. Nathalie Morel, Bruno Palier, Joakim Palme (red.), Polityka społeczna 
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Załącznik 13

Publikacje z ostatnich pięciu lat wydane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną 
im. Janusza Korczaka w Warszawie w ramach serii ,,Nowa polityka spo-
łeczna”:

T. I. Mirosław Grewiński, Barbara Więckowska (red.), Przeobrażenia sfery usług w sys-
temie zabezpieczenia społecznego w Polsce, Warszawa 2011.
T. II. Mirosław Grewiński, Bohdan Skrzypczak (red.), Środowiskowe usługi społeczne 
– nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, Warszawa 2011.
T. III. Mirosław Grewiński, Marek Rymsza (red.), Polityka aktywizacji w Polsce. Usłu-
gi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, Warszawa 2011.
T. IV. Małgorzata Bonikowska, Mirosław Grewiński (red.), Usługi społeczne odpowie-
dzialnego biznesu, Warszawa 2011.
T. V. Mirosław Grewiński, Bohdan Skrzypczak (red.), Superwizja pracy socjalnej,  
Warszawa 2014.
T. VI. Joanna Lizut (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla 
pracowników służb społecznych, Warszawa 2014.
T. VII. Karolina Geletta, Mirosław Grewiński Usługi społeczne na rzecz osób niepełno-
sprawnych – doświadczenia międzynarodowe, Warszawa 2014.
T. VIII. Mirosław Grewiński (red.), Polityka rynku pracy – w poszukiwaniu polskiego 
modelu kontraktacji usług, Warszawa 2014.
T. IX. Mirosław Grewiński, Arkadiusz Karwacki (red.), Innowacyjna polityka społecz-
na, Warszawa 2015.
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Załącznik Nr 3

Wykaz projektów realizowanych przez WSP im J. Korczaka w latach  
2009-2015 ze środków społecznych

Lp Tytuł projektu
Termin realizacji 

projektu Wartość 
projektu

od do

1. „Edukacja Twoją Szansą” 01.04.2008 30.09.2008 49 631,48

2. „Edukacja-inwestycja w człowieka” 01.04.2008 30.09.2008 49 271,07

3. Przedsiębiorcza Uczelnia 01.07.2008 31.12.2013 27 362 183,00

4. Specjalizacja II stopnia pracownik socjalny 
17.10.2008 31.07.2009 489 250,00
23.01.2010 25.07.2010 221 892,00

5. Niestacjonarne studia I stopnia na kierunku 
pedagogika – pracownik socjalny 23.10.2008 31.10.2011 1 399 071,44

6. Niestacjonarne studia I stopnia na kierunku 
pedagogika – pracownik socjalny 23.10.2008 31.10.2011 1 422 286,84

7. Niestacjonarne studia I stopnia na kierunku 
politologia – pracownik socjalny 23.10.2008 31.10.2011 1 378 172,64

8. Niestacjonarne studia I stopnia na kierunku 
pedagogika – pracownik socjalny 23.10.2008 31.10.2011 1 375 366,72

9. Niestacjonarne studia II stopnia na kierunku 
pedagogika – pracownik socjalny 23.10.2008 31.10.2010 973 592,88

10. Społecznie odpowiedzialna uczelnia 01.04.2009 30.04.2011 3 776 829,00

11. „Zachodniopomorskie Centrum Wspierania 
Procesów Ekonomii Społecznej” 02.01.2009 31.12.2009 704 109,11

12. „Centrum Badań nad Rozwojem Pomorza 
Zachodniego” 02.01.2009 31.12.2009 836 215,08

13. Niestacjonarne studia I stopnia na kierunku 
pedagogika – pracownik socjalny 09.03.2009 30.04.2012 2 929 759,20

14. Nowoczesny wykładowca – tutor i coach 01.09.2009 31.12.2012 4 763 330,94

15. Kuźnia liderów – szkoła mentorów 01.09.2009 31.12.2012 4 979 220,88

16. Kreatywny humanista 01.09.2009 31.12.2011 4 821 418,82

17. Nowoczesny pedagog 01.08.2009 30.06.2014 4 857 552,43

18. Wcześniejszy start szkolny ucznia 01.12.2009 30.10.2013 1 541 774,46

19. Kompetencje kluczowe drogą do kariery 01.12.2009 31.08.2013 10 059 768,38

20. Akademia Młodych Noblistów 01.06.2010 31.08.2013 10 305 650,06
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Lp Tytuł projektu

Termin realizacji 
projektu Wartość 

projektu
od do

21. Szansa na lepsze zarządzanie 01.07.2011 30.06.2013 2 953 463,93

22. Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej 25.03.2011 31.12.2011 373 414,70

23. Organizacja pomocy społecznej 25.03.2011 31.12.2011 171 746,72

24. Partnerstwo RODN „WOM” & WNS-P 
w Katowicach 01.07.2011 28.02.2013 198 020,00

25. Piramida kompetencji 16.08.2011 22.12.2012 212 500,18

26. Kurs praca socjalna WZ w Szczecinie 01.09.2011 15.04.2012 246 917,40

27. Zamawiane studia podyplomowe OHP & 
WNS-P w Katowicach 10.10.2011 30.06.2012 185 257,66

28. Zamawiane studia podyplomowe Człuchów 20.03.2012 30.09.2012 305 219,85

29. Zamawiane studia podyplomowe Warszawa 20.03.2012 31.01.2013 228 565,94

30. Zamawiane studia podyplomowe Lublin 20.03.2012 30.09.2012 254 251,00

31. Zamawiane studia podyplomowe Katowice 20.03.2012 31.01.2013 196 243,60

32. Zagrożenia cyberprzestrzeni 01.10.2012 30.09.2014 1 318 429,44

33. Superwizja pracy socjalnej 24.07.2012 30.06.2013 475 191,00

34. Lubelskie mamy wracają do pracy! 01.08.2012 31.07.2014 845 919,60

35. Zamawiane studia II stopnia – Katowice 04.09.2012 30.09.2014 891 712,28

36. Modelowo Zarządzana Uczelnia 02.01.2013 31.12.2014 4 698 153,02

37. Kadry dojrzałe do zmian 01.12.2012 30.06.2015 501 790,00

38. Nawigator 01.01.2013 31.03.2015 262 710,00

39. Pełnosprawni w pracy 01.01.2013 30.09.2014 1 723 249,93

40. Nowy start 01.04.2013 31.05.2014 950 388,68

41. Wieliszewska Akademia Nauczyciela 01.07.2013 30.06.2014 343 650,57

42. Nowa nadzieja 01.07.2013 30.06.2015 763 053,12

43. Szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji 
w zawodzie pracownik socjalny 25.04.2013 20.12.2013 348 799,00

44. Studia podypyplomowe na kierunku ekonomia 
społeczna 25.04.2013 20.12.2013 185 911,25

45. Szkolenie z zakresu organizacji pomocy 
społecznej 24.09.2013 30.06.2014 302 690,00
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Lp Tytuł projektu

Termin realizacji 
projektu Wartość 

projektu
od do

46. Nowa Szansa 01.03.2014 31.03.2015 652 235,90

47. Szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji 
w zawodzie pracownik socjalny 30.09.2013 01.07.2014 142 703,00

48. Studia podyplomowe – zarządzanie zasobami 
ludzkimi 05.10.2013 15.12.2013 274 028,22

49. Studia podyplomowe – zarządzanie 
gospodarką społeczną 05.10.2013 15.12.2013 75 434,00

50. Studia podyplomowe – coaching 05.10.2013 15.12.2013 373 573,80

51. Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 
50+ 19.08.2013 31.12.2013 20 400,00

52. Szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji 
w zawodzie pracownik socjalny 25.11.2013 25.05.2014 266 594,00

53.

Szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji 
w zawodzie pracownik socjalny, specjalność 
praca socjalna z osobą i rodziną z problemem 
przemocy 

04.12.2013 24.07.2014 130 664,00

54. Szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji 
w zawodzie pracownik socjalny 17.12.2014 197 279,70

55. Szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji 
w zawodzie pracownik socjalny 14.12.2013 29.08.2014 183 243,00

56. Szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji 
w zawodzie pracownik socjalny 14.12.2013 29.08.2014 104 408,02

57. Partnerstwo UE Edueval 02.01.2014 31.12.2015 180 144,29

58. Kompetencje Przedszkolaków 10.12.2013 10.08.2014 52 532,97

59. Szkolenie z zakresu organizacji pomocy 
społecznej – Katowice/Wrocław 07.03.2014 15.12.2014 256 185,00

60. Nowe Horyzonty 01.05.2014 30.06.2015 1 021 275,80

61. Zostań Noblistą 01.04.2014 31.07.2015 615 486,60

62. Szkolenie z zakresu organizacji pomocy 
społecznej 14.04.2014 31.03.2015 265 948,34

63. Szkolenie z zakresu organizacji pomocy 
społecznej – WW-M Olsztyn 29.05.2014 07.12.2014 231 606,00

64. Mazowiecka Akademia Innowacji Szkolnych 01.07.2014 31.07.2015 1 704 901,00

65. Polityka rodzinna 18.10.2013 31.06.2015 59 500,00

66. Dogoterapia ERASMUS + 01.09.2014 31.08.2016 1 027 248,00

67. Studia podyplomowe zarządzanie zasobami 
ludzkimi i usługi społeczne 19.11.2014 31.05.2015 112 040,40
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Lp Tytuł projektu

Termin realizacji 
projektu Wartość 

projektu
od do

68. Studia podyplomowe mediacje i negocjacje 19.11.2014 31.05.2015 109 899,90

69. Studia podyplomowe pomoc pedagogiczno-
psychologiczna i interwencja kryzysowa 19.11.2014 31.05.2015 81 000,00

70. Szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji 
w zawodzie pracownik socjalny 29.10.2014 31.05.2015 39 200,00

71. Studia podyplomowe oligofrenopedagogika 12.01.2015 31.07.2015 58 958,00

72. Studia podyplomowe resocjalizacja 
i socjoterapia 12.01.2015 31.07.2015 82 192,00

73. Studia podyplomowe mediacje 12.01.2015 31.07.2015 32 250,00

74. Szkolenie grupowe Nauczyciel 45+ 10.12.2014 19.02.2015 8 910,00

75. Szkolenie grupowe Nauczyciel 45+ II edycja 23.02.2015 11.03.2015 6 600,00

76. Studia podyplomowe doradztwo zawodowe 
z coachingiem kariery 19.03.2015 30.09.2015 57 600,00

77. Szkolenie z zakresu organizacji pomocy 
społecznej 11.05.2015 06.12.2015 123 454,20

78. Szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji 
w zawodzie pracownik socjalny 11.05.2015 06.12.2015 67 353,00

79. The Job of my Life 01.03.2015 41 946,32


