
Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Persona 

na 20. posiedzeniu Senatu 
w dniu 9 listopada 2012 r. 

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

Szanowny Panie Ministrze! 
Zwracam się do Pana w sprawie niskiej efektywności urzędów pracy w Polsce, która wraz ze wzrostem 

stopy bezrobocia w kraju nieustannie spada. Owa spadkowa efektywność wynika przede wszystkim z małej 
liczby wykwalifikowanych pośredników pracy i doradców zawodowych oraz z braku indywidualnego podej-
ścia do bezrobotnego. 

Najistotniejszą kwestią jest zapewnienie wykwalifikowanej kadry poprzez rzeczywiste przeszkolenia pra-
cowników urzędów pracy na doradców zawodowych, którzy zajmują się bezrobotnymi. Obecnie wykształce-
nie pracowników nie sprawdza się w przeciwdziałaniu bezrobociu na zadowalającym poziomie. Rozwiąza-
niem problemu może być połączenie zawodu pracownika administracyjnego urzędu pracy z zawodem dorad-
cy zawodowego. Doradca zawodowy za przyczynienie się do zatrudnienia osoby bezrobotnej powinien 
otrzymywać premię, która będzie go motywowała do dalszego działania. To oznacza, że wynagrodzenie musi 
być adekwatne do efektywności każdego pracownika. Odnoszę wrażenie, iż obecnie pracownicy skupiają się 
tylko i wyłącznie na tych osobach bezrobotnych, którym łatwiej jest pomóc. 

Każdy urząd powinien opierać swoją działalność na analizie potrzeb lokalnego rynku pracy. Wysokość 
bezrobocia w Polsce jest zróżnicowana – zależy od regionu. Mam tu na myśli indywidualne podejście do 
każdego bezrobotnego, ale i do konkretnego urzędu pracy. Obecne ogólnikowe podejście do bezrobotnych 
powoduje niską skuteczność urzędów. 

Kolejnym powodem niskiej efektywności urzędów pracy jest zbyt duża biurokracja – chodzi o ewidencję 
lub rejestrację bezrobotnych, której pracownicy poświęcają więcej czasu niż samym bezrobotnym. Tym bar-
dziej iż na jednego pośrednika przypada około tysiąca bezrobotnych. Urząd musi być miejscem kontaktu 
bezrobotnego z potencjalnym pracodawcą. Pracodawcy i bezrobotni, będąc uprzedzeni co do skuteczności 
działania urzędów pracy, coraz częściej korzystają z prywatnych agencji zatrudnienia czy z internetu, dlatego 
też pracodawcy nie zgłaszają swojego zapotrzebowania na pracowników do urzędów. Niska efektywność 
doprowadza do długotrwałego bezrobocia, które zniechęca pracodawców do zatrudnienia osoby bezrobotnej 
przez wiele lat ze względu na jej problemy z wdrożeniem się w system pracy. Z kolei zniechęcony bezrobot-
ny udaje się do urzędu w celu rejestracji tylko dla ubezpieczenia zdrowotnego. Stąd coraz częściej przekonu-
jemy się, iż urzędy pracy nie mają rzeczywistego wpływu na rynek pracy. 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem, czy Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej zauważa wyżej opisany problem i czy zamierza wprowadzić zmiany w celu usprawnienia aktywi-
zacji zawodowej bezrobotnych. 

Z poważaniem 
Andrzej Person 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




