
WOJEWODZKA RADA RYNKU PRACY 

WKIELCACH 


ul. Witosa 86, 25-561 Kielce 


Stanowisko 

Wojewodzkiej Rady Rynku Pracy 


z dnia 14 czerwca 2017 roku 

w sprawie: planowanycb przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej 


zmian w systemie funkcjonowania urz~dow pracy 


Odnosz~c si~ do planowanycb zmian legislacyjnycb w zakresie zasad funkcjonowania 
systemu publicznych sluzb zatrudnienia, zasygnalizowanych przez Pana Stanislawa 
Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej, w trakcie 
posiedzenia Konwentu Dyrektor6w Powiatowych Urzyd6w Pracy Wojew6dztwa 

Swiytokrzyskiego w dniu 19 maja br., Wojewodzka Rada Rynku Pracy wyraza negatywne 
stanowisko w przedmiocie planowanycb zmian. 

Uzasadniajqc stanowisko: 

1. 	 Wojew6dzka Rada Rynku Pracy wyraza powazne zaniepokojenie i stanowczq 

dezaprobat~ dla ewentualnycb rozwi~zaii legislacyjnycb, ktorycb konsekwencj~ 

b~dzie ograniczenie kompetencji Samorz~du Wojewodztwa oraz Samorz~dow 

Powiatowycb w odniesieniu do realizacji polityki rynku pracy. Obecnie funkcjonujqcy 
system, oparty ° ukonstytuowanq w naszym kraju zasady samorzqdnosci, stwarza 
optymalne warunki dla realizacji polityki zatrudnienia i rozwoju zasob6w ludzkich, jakq 
wykonujq urzydy pracy. 

2. 	 W ocenie WRRP bezzasadne i nieracjonalne jest separowanie dzialail zwiqzanych 
z aktywizacjq zawodowq od szeroko rozumianej polityki rozwoju gospodarczego, 
edukacji, w tym edukacji ustawicznej realizowanej przez samor~dy. Obecnie posiadane 

przez urzydy pracy kompetencje i narzydzia pozwalajq skutecznie zaspokajac potrzeby 

regionalnej gospodarki , a funkcjonowanie urzyd6w pracy w strukturach samorzqd6w 
umozliwia szybkie reagowanie na biezqce zmiany i potrzeby lokalnych rynk6w pracy. 

3. 	 Wojew6dzka Rada Rynku Pracy dostrzega potrzeb~ dokonania niezb~dnycb korekt 
w zakresie funkcjonowania niektorycb instrumentow i narz~dzi aktywizacyjnycb, jak 
r6wniez konstrukcji wybranych wskaznik6w pozwalajqcych badac efektywnosc dzialail. 
Z obecnego katalogu narzydzi aktywizacyjnych bydqcych w dyspozycji urzyd6w pracy 
nalezy wyeliminowac instrumenty generuj~ce niewystarczajqc~ efektywnosc m.in. grant 
na telepracy, swiadczenie aktywizacyjne, refundacja skladek na ubezpieczenie spoleczne. 
Nalezy r6wniez poddac analizie rekonstrukcjy modelu zlecania dzialan aktywizacyjnych 
oraz aktualn~ formuly uzaleznienia wynagrodzen pracownik6w powiatowych urzyd6w 
pracy od efektywnosci dzialail urzydu. Stosowanie takich samych standard6w wobec 
pracownik6w r6znych urzyd6w, dzialaj~cych niekiedy w skrajnie odmiennych warunkach 
spoleczno--gospodarczych, bywa dzialaniem niesprawiedliwym. 



4. 	 Rada stoi na stanowisku, ze zmiany legislacyjne po winny wydatnie wzmocnic i rozwin'lc 

te narzydzia aktywizacji zawodowej, kt6re zostaly uznane za najbardziej efektywne. 
Dotyczy to w szczeg6lnosci form wsp6ldzialania porniydzy sluzbami zatrudnienia 
i pracodawcami, przy jednoczesnym zaangazowaniu podmiot6w szkoleniowo 
-edukacyjnych. Za instrumenty, kt6re nalezy wzmocnic uznajemy: Krajowy Fundusz 
Szkoleniowy, bon statowy, szkoleniowy oraz bon na zatrudnienie, bon na zasiedlenie, 
subsydiowane zalrudnienie, tr6jstronne umowy szkoleniowe oraz ,.efundacj~ cz~sci 

wynagrodzenia dla os6b powytej 50 roku tycia. W ocenie Wojewodzkiej Rady Rynku 
Pracy warunkiem koniecznym dia dalszego podnoszenia skutecznosci dzialania 
urz~d6w pracy jest ich podleglosc samorz~dom wojew6dzkim i powiatowym. Tylko 
w takich warunkach wymienione narz~dzia mozna wykorzystywac optymalnie, 
planuj~c interwencj~ z uwzgl~dnieniem uwarunkowan i potrzeb lokalnych (ktore 
samorz~dy identyfikuj~ najlepiej), we wlasciwym czasie i miejscu. 

5. 	 Wobec rosn'lcej dynamiki proces6w depopulacyjnych w regionie swiytokrzyskim 
(problem starzenia siy spoleczenstwa wplywa na regionalne rynki pracy w wiykszosci 

wojew6dztw w kraju), istnieje potrzeba wzmocnienia dzialan na rzecz aktywizacji 
zawodowej os6b w wieku 50 plus. Planowane zmiany legislacyjne powinny uwzglydniac 
w szczeg61nosci zwiykszenie poziomu subsydiowania zatrudnienia os6b w tej kategorii 
wiekowej oraz zwiykszenia elastycznosci finansowania koszt6w reorientacji zawodowej 
i podnoszenia kwalifikacji os6b 50 plus. 

6. 	 Rada postuluje wdrozenie systemu skutecznie synchronizuj'lcego dzialania urzyd6w pracy 
oraz osrodk6w pomocy spolecznej w odniesieniu do aktywizacji os6b bezrobotnych. 
Dotychczas funkcjonuj'lce rozwi'lZania, w tym Program Aktywizacja i Integracja, 
uznajemy za niewystarczaj'lce i nie przynosz'lce zadowalaj'lcych efekt6w w kontekscie 
trwalych rezultat6w efektywnosciowych. WyraZamy przekonanie, ze glowny nurt prac 
nad zmian~ ustawy 0 promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zamiast 
negatywnej w skutkach centralizacji, powinien dotyczyc przede wszystkim 
rekonstrukcji instrumentow rynku pracy, wyznaczenie konkretnych obszarow 
wspoldzialania na linii Powiatowy Urz~d Pracy - Osrodek Pomocy Spolecznej oraz 
okreslenia sposobow pomiaru i egzekwowania wysokiej efektywnosci zatrudnieniowej. 

7. 	 Istnieje pilna potrzeba dalszego wzmacniania kompetencji samorz'ld6w w zakresie 
realizacji polityki rynku pracy poprzez stworzenie mozliwosci koordynacji przez 
wojew6dzkie urzydy pracy system6w ksztalcenia ustawicznego na poziomie region6w. 

Nalei:y rowniez wyposai:yc wojew6dzkie urz~dy pracy w kompetencje dotycz~ce 
swiadczenia profesjonalnego poradnictwa zawodowego na wszystkich szczeblach 
edukacji. Zapewni to podniesienie standardu i usystematyzowanie dzialan w obszarze 
doradztwa i poradnictwa zawodowego w regionie, kt6re w obecnych warunkach pozostaj'l 
rozproszone, nieuporz'ldkowane, a ich jakosc niekiedy budzi powazne zastrzezenia. 

8. 	 Rola wojewodzkich urz~d6w pracy w zakresie koordynacji i nadzoru nad 
dzialalnosci~ instytucji szkoleniowych i agencji zatrudnienia powinna zostac 
bezwzgl~dnie wzmocniona. Nalezy wypracowac nowy model certyfikacji jakosciowej 
uslug swiadczonych przez podmioty dzialaj'lce w tym obszarze, kt6rej powinny 
dokonywac wojew6dzkie urzydy pracy wykonuj'lce zadania samorz'ld6w wojew6dztw. 
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Obecne kompetencje WUP ograruczaJ<l. SU( w praktyce do ewidencjonowarua ww. 

instytucji, bez zadnych, skutecznych narzydzi nadzoru i egzekwowania odpowiednio 

wysokiej jakosci swiadczonych uslug. Postulat ten zostal wyartykulowany m.in. 

w dokwnencie pt. Propozycje malopolskich urz(fd6w pracy dotyczqce usprawnienia 
dzialania pub/icznych slutb zatrudnienia, zaprezentowane na forum Konwentu 

Dyrektorow Wojewodzkich Urzydow Pracy w kwietniu biezqcego roku. 

9. 	 Rada dostrzega realne zagrozenie, jakie rodzi centralizacja urz~dow pracy dla 
plynnej i skutecznej realizacji przez nie programow wspotfinansowanych przez 
Europejski Fundusz Spoleczny. Obecna synergia dzialan finansowanych z Funduszu 

Pracy oraz srodkow Unii Europejskiej jest wynikiem dotychczasowych trudnych prac 

przygotowawczych, ktore doprowadzily do wdrozenia obecnego modelu. Dzialania 

aktywizacyjne urzydow pracy korespondujq z politykq rozwoju regionalnego, za ktorq 

odpowiada samorzqd wojewodztwa. Przykladem korelacji w tym zakresie jest m.in. 

wzmacnianie przez urzydy pracy tzw. inteligentnych specjalizacji regionu w kontekscie 

kwalifikacyjno-zatrudnieniowym. "Wyjycie" projektow podejmowanych przez urzydy 

pracy z obszaru kompetencyjnego samorzqdu wojewodztwa skomplikuje i utrudni plynnq 

wspolpracy na kazdym etapie projektowania i wdrazania projektow UE. 

Swiytokrzyska Wojewodzka Rady Rynku Pracy formulujqc powyzsze argumenty wyraza 

przekonanie, ze prezentowane stanowisko zostanie uwzglydnione w toku prac legislacyjnych, 

dajqc wyraz realnemu partnerstwu i rzeczywistej partycypacji rad rynku pracy w procesie 

doskonalenia polityki rynku pracy w naszym kraju. 

Eltbi t 

Otrzymuja: 

1. Pani Beata Szydlo - Prezes Rady Ministr6w RP, 

2. Pani Eltbieta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Po1ityki Sprnecmej, 

3. Pan Grzegorz Baczewski - PrzewodnicZllcy Naczelnej Rady Rynku Pracy, 

4. Parlamentarzysci Ziemi Swiytokrzyskiej, 

5. Pan Adam Jarubas - Marszalek Wojew6dztwa Swiytokrzyskiego, 

6. Pan Arkadiusz Piecyk - Dyrektor Wojew6dzkiego Urzydu Pracy w Kielcach, 

7. Starostowie Powiat6w Wojew6dztwa Swiytokrzyskiego. 
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