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Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza 

Szanowny Panie Ministrze! 
Od co najmniej dwóch lat po polskich powiatach krąży pytanie o przyszłość powiatowych urzędów pracy 

i kształtowanie nowego modelu aktywizacji osób bezrobotnych na rynku pracy. Kilkanaście dni temu lokalne 
małopolskie media podały wiadomość o tym, że rząd przymierza się do likwidacji powiatowych urzędów 
pracy. Z artykułu można dowiedzieć się także, iż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej planuje wprowa-
dzenie na polski rynek modelu angielskiego, czyli rozwiązań publiczno-prywatnych, zgodnie z którymi po-
szukiwaniem pracy dla bezrobotnych zajmą się organizacje społeczne, firmy, doradcy zawodowi. System taki 
będzie testowany m.in. w Nowym Sączu. 

W ramach projektu „Express do zatrudnienia” w kilku powiatach Małopolski zostanie przeprowadzony pi-
lotaż, który pozwoli na sprawdzenie, jak wypracowany model sprawdza się w praktyce. Urzędy pracy prze-
każą prywatnej firmie wybranej w przetargu opiekę nad tysiącem osób zarejestrowanych jako bezrobotne. 
Zadaniem wyłonionego w przetargu operatora, czyli agencji zatrudnienia, będzie znalezienie pracy dla jak 
największej liczby osób spośród tysiąca bezrobotnych. Kwota, którą otrzyma firma szukająca pracy dla bez-
robotnych, będzie zależna od tego, ile osób znajdzie zatrudnienie i jak długo utrzyma tę pracę. Im więcej 
osób bezrobotnych zostanie zatrudnionych, im dłużej będą one pracować, tym więcej pieniędzy otrzyma ope-
rator programu. 

Wojewódzki urząd pracy ustala obecnie szczegółowe warunki umowy dla zwycięzcy przetargu oraz me-
tody kontroli jego osiągnięć. Przetarg ma być ogłoszony w maju lub czerwcu przyszłego roku, dzięki czemu 
od września 2013 r. wyłoniona w nim firma przystąpi do szukania pracy dla bezrobotnych. Na realizację pro-
gramu przeznaczone jest 12 milionów zł. 

Chcę zapytać, czy według Pana Ministra odpowiedni jest termin, jaki został wybrany na przeprowadzenie 
tego typu eksperymentu. Czy czas kryzysu gospodarczego w Europie, który zdaniem analityków najdotkli-
wiej możemy odczuć w Polsce w roku 2013, sprzyja przeprowadzaniu tak dużych zmian w systemie aktywi-
zacji bezrobotnych na rynku pracy? Czy efekty przeprowadzonego w tak trudnym czasie eksperymentu będą 
według Pana Ministra miarodajne? 

Chcę zapytać również o to, jaki jest pomysł w sprawie zagospodarowania potencjału wysoko wykwalifi-
kowanych urzędników pracujących w powiatowych urzędach pracy. Jak informują media, na skutek propo-
nowanych zmian nawet 30% z nich może stracić zatrudnienie. Wiemy przecież, że samorządy powiatowe nie 
są w stanie przejąć takiej liczby zwalnianych z powiatowych urzędów pracy specjalistów. Dla takiego powia-
tu jak miasto Nowy Sącz będzie to duży problem, gdyż na terenie miasta działają dwa powiatowe urzędy 
pracy: dla miasta Nowego Sącza i dla powiatu nowosądeckiego ziemskiego. 

Z poważaniem 
Stanisław Kogut 




