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Marzena Kacprzak
Szkoa Gówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

1

Streszczenie. W artykule skoncentrowano si na tej czci polityki rynku pracy, która
dotyczy pomocy dla osób bezrobotnych, zagroonych bezrobociem, oraz osób modych
korzystajcych ze wsparcia w ramach poradnictwa zawodowego. Szczególnie wan rol
do spenienia w zakresie tych dziaa maj instytucje i organizacje wspierajce dziaania
sub zatrudnienia. Publiczne suby zatrudnienia odgrywaj decydujc rol w polskim
systemie instytucji rynku pracy. Podstawowym celem dziaalnoci sub jest wysoka jako
pracy, rozwój zasobów ludzkich, pene i produktywne zatrudnienie oraz wzmacnianie integracji i solidarnoci spoecznej.
Sowa kluczowe: rynek pracy, usugi, doradztwo zawodowe, bezrobocie, pracodawcy

WSTP
Dostpno usug rynku pracy dla bezrobotnych, poszukujcych pracy i pracodawców zaley od potencjau instytucji rynku pracy i warunków prawnoorganizacyjnych
w jakich dziaaj. Aktualnie instytucje rynku pracy tworzone s przez Publiczne Suby
Zatrudnienia, ochotnicze hufce pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe oraz
instytucje dialogu spoecznego i partnerstwa spoecznego. Wiodca rola w wiadczeniu
usug pracy przypada publicznym subom zatrudnienia [Krajowy Plan… 2008]. Staranne monitorowanie zjawisk rynku pracy oraz bliskie relacje z pracodawcami mog suy
korzystnym zmianom dokonujcym si na rynku pracy oraz umoliwia podejmowanie
dziaa prewencyjnych.
Walka z negatywnymi nastpstwami bezrobocia poczya rónego rodzaju podmioty
i instytucje polityczne, spoeczne i gospodarcze. Wród nich elementarne znaczenie
powinna mie polityka pastwa, w której kompetencjach znajduje si formuowanie
prawnych podstaw dziaa i ustalanie instytucjonalnych ram jego funkcjonowania (chodzi tu o priorytety i cele strategiczne dziaa zwikszajcych zatrudnienie i przeciwdziaajcych bezrobociu) [Kacprzak 2008; Drejerska, Sawicka 2008].
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W tym celu potrzebne s programy, których celem jest zwikszanie zatrudnienia oraz
zapobieganie i zwalczanie bezrobocia. Polegaj one na bezporednim oddziaywaniu
na szanse znalezienia pracy przez objte nimi osoby. Koncentruj si na zwikszaniu popytu na prac – wspótworzeniu nowych miejsc pracy oraz usprawnianiu funkcjonowania
rynku pracy z zakresie doradztwa zawodowego, porednictwa pracy i szkole. Uatwiaj
midzy innymi powrót na rynek pracy dugotrwale bezrobotnym, osobom powracajcym
po okresie nieobecnoci oraz wspieraj wchodzenie na rynek ludzi modych. Niektóre
z aktywnych polityk rynku pracy ukierunkowane s jednoczenie na realizacj postulatów polityki spoecznej, tzn. zapewnienie dochodu i przeciwdziaanie wykluczeniu spoecznemu.

BEZROBOTNI NA RYNKU PRACY
Poprawa sytuacji na polskim rynku pracy zapocztkowana w 2003 roku wprowadzia oywienie gospodarcze. Wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia przybray na sile
w 2006 roku i z du dynamik postpoway w kolejnym roku. W rezultacie w pierwszych dwóch kwartaach 2007 roku, w Polsce pracowao przecitnie 14 996 tys. osób,
co o 5% przewyszao liczb pracujcych w analogicznym okresie 2006 roku i o 8,8%
liczb pracujcych w 2002 roku, gdy zatrudnienie w Polsce signo najniszego poziomu w ostatnim pitnastoleciu. Równoczenie konsekwentnie zmniejszaa si liczba
bezrobotnych [Zatrudnienie… 2007].
Skala pozytywnych zmian na rynku pracy w ostatnich kilku latach jest znaczna
i pozwolia na osignicie wska ników zatrudnienia i bezrobocia, które nale do najlepszych od momentu rozpoczcia transformacji.
Jak wynika z tabeli 1, osoby w wieku 25–34 lata pozostaj najliczniejsz grup bezrobotnych. Stanowi one 28,4% ogóu bezrobotnych. W porównaniu ze stanem z koca
Tabela.1. Liczba i struktura bezrobotnych wedug grup wieku w kocu grudnia 2007 roku oraz
wrzenia 2008 roku
Table 1. Number and structure of unemployed by age groups on the end of December 2007 and
September 2008
Liczba bezrobotnych
Grupy wieku
Ogóem
Wiek w latach:
18–24
25–34
35–44
45–54
55–59
60–64
ródo:
Source:

grudzie 2007
tys.
1746,6

%
100,0

332,7
485,2
336,9
443,7
124,6
23,5

19,0
27,8
19,3
25,4
7,1
1,4

wrzesie 2008
tys.
%
1376,6
100,0
284,5
391,7
254,5
325,5
101,8
18,6

20,7
28,4
18,5
23,6
7,4
1,4

Informacja… 2008.
Informacja… 2008.
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2007 roku zmniejszy si odsetek osób w grupie wiekowej 35–44 lata (o 0,8 punktu procentowego), której udzia pod koniec wrzenia 2008 roku stanowi 18,5% ogólnej liczby
bezrobotnych. Na tym samym poziomie pozosta odsetek osób w wieku 60–64 lata,
wynoszc w kocu wrzenia 2008 roku 1,4%.
Tabela 2. Liczba i struktura bezrobotnych wedug czasu pozostawania bez pracy w kocu grudnia
2007 roku i wrzenia 2008 roku
Table 2. Number and structure of unemployed by duration of unemployment on the end of
December 2007 and September 2008
Czas pozostawania bez pracy
Ogóem
Czas pozostawania bez pracy
[w miesicach]:
do 1
1–3
3–6
612
pow. 12
ródo:
Source:

Liczba bezrobotnych
grudzie 2007
wrzesie 2008
tys.
%
tys.
%
1.746,6
100,0
1.376,6
100,0

160,6
313,5
244,2
241,1
787,2

9,2
17,9
14,0
13,8
45,1

205,1
223,3
176,8
231,4
540,0

14,9
16,2
12,8
16,8
39,3

Informacja… 2008.
Informacja… 2008.

W kocu wrzenia 2008 roku w urzdach pracy pozostawao 540 tys. osób, od ostatniego zarejestrowania których upyno ponad 12 miesicy. Stanowili oni 39,3% ogóu
bezrobotnych. W porównaniu do koca 2007 r. liczba osób tej najliczniejszej kategorii
spada o 247,2 tys., zmniejszy si równie o 5,8 punktu procentowego jej udzia w ogólnej liczbie bezrobotnych. Niszy, w odniesieniu do stanu z koca 2007 roku, by take
odsetek bezrobotnych pozostajcych bez pracy od 1–3 miesicy (o 1,7 punktu) oraz od
3–6 miesicy (o 1,2 punktu). Osoby z wymienionych grup stanowiy w kocu wrzenia 2008 roku odpowiednio 16,2% i 12,8% bezrobotnych ogóem. Wzrós natomiast
udzia procentowy oczekujcych na prac do 1 miesica (o 5,7 punktu), oraz od 6 do
12 miesicy (o 3,0 punkty), do wysokoci odpowiednio 14,9%, 16,8%. W odniesieniu do
osób okrelonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [Ustawa
o Promocji Zatrudnienia] jako „bdce w szczególnej sytuacji na rynku pracy”, w kocu
wrzenia 2008 roku w urzdach pracy zarejestrowanych byo 284,5 tys. bezrobotnych do
25 roku ycia, 297 tys. bezrobotnych powyej 50 roku ycia oraz 764,4 tys. dugotrwale
bezrobotnych. Osoby te stanowiy odpowiednio 20,7%, 21,6% i 55,5% w stosunku do
bezrobotnych ogóem [Informacja… 2008].
Pastwo w walce z bezrobociem powinno wykorzystywa zarówno instrumenty
makro-, jak i mikroekonomiczne, a take bardziej bezporednio powizane z samym rynkiem pracy – zarówno narzdzia polityki zatrudnienia, jak i polityki rynku pracy. Do
instrumentów makroekonomicznych zaliczy moemy polityk zatrudnienia, monetarn,
dochodow itp., a do polityki mikroekonomicznej polityk roln, polityk rynku pracy
czy promowania przedsibiorczoci [Wo niak 2008].
Oeconomia 8 (1) 2009
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INSTYTUCJE WSPIERAJCE RYNEK PRACY W POLSCE
Podstawow funkcj regulujc dla obszaru bezrobocia spenia ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [Dz.U. z 2004 r., nr 99 poz. 1001, z pó n.
zm.]. Ustawa okrela nowe zadania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów
ludzkich, wzmacniania integracji oraz solidarnoci spoecznej. Do instytucji wspomagajcych te procesy zaliczono przede wszystkim: publiczne suby pracy, agencje zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, instytucje dialogu spoecznego, instytucje partnerstwa
lokalnego [Kacprzak 2007].
Publiczne suby zatrudnienia odgrywaj decydujc rol w polskim systemie instytucji rynku pracy. Wikszo zada bezporednio zwizanych z obsug osób bezrobotnych prowadzona jest przez Powiatowe Urzdy Pracy. Podstawowym celem dziaalnoci
sub zatrudnienia jest pene i produktywne zatrudnienie, rozwój zasobów ludzkich, wysokiej jakoci praca oraz wzmacnianie integracji oraz solidarnoci spoecznej. Zadania
z zakresu polityki rynku pracy prowadzone s równie przez niepubliczne suby zatrudnienia. Obecny ksztat instytucji rynku pracy oraz zarzdzania polityk rynku pracy
jest w znacznej mierze efektem rewolucyjnych zmian, jakie miay miejsce po 1989 roku
[Zatrudnienie… 2007].
Do 2000 roku podstawow instytucj rynku pracy byy urzdy pracy. System urzdów pracy tworzy rzdow administracj specjaln, zoon z Krajowego Urzdu Pracy,
wojewódzkich i rejonowych urzdów pracy. Nastpnie w wyniku reformy administracji
publicznej rejonowe urzdy pracy zostay przeksztacone w Powiatowe Urzdu Pracy.
System ten funkcjonowa od 1 stycznia 1993 roku do 31 grudnia 1999 roku. Od stycznia
2000 roku urzdy pracy zostay podporzdkowane samorzdom [Hybel 2003].
Zmiany doprowadziy do przeniesienia kompetencji w zakresie obsugi osób bezrobotnych i poszukujcych pracy, nie dajc samorzdom terytorialnym moliwoci wpywu
na ksztatowanie lokalnej polityki zatrudnienia. Jednoczenie konstytucyjnie zagwarantowana niezaleno pomidzy organami rzdowej administracji centralnej a jednostkami samorzdu terytorialnego doprowadzia do chaosu kompetencyjnego, utrudniajc prowadzenie skutecznej polityki zatrudnienia. Z jednej strony ksztatowanie polityki rynku
pracy przypisane zostao ministrowi waciwemu ds. Pracy, z drugiej za strony jednym
ze sposobów oddziaywania administracji centralnej na urzdy powiatowe i wojewódzkie byo przydzielanie rodków z Funduszu Pracy – przez odpowiednie ksztatowanie
algorytmu podziau rodków z tego funduszu na poszczególne województwa i powiaty
[Zatrudnienie… 2007].
Art. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [Ustawa o promocji
zatrudnienia], wskazuje obowizki ministra waciwego ds. Pracy. Koordynuje on dziaania publicznych sub zatrudnienia, przez okrelanie instrumentów stymulujcych rozwój
ksztacenia ustawicznego, agodzenie skutków bezrobocia, podzia rodków Funduszu
Pracy, tworzenie narzdzi i metod na rzecz poradnictwa zawodowego, porednictwa pracy, organizacj szkole bezrobotnych, wspóprac z partnerami zagranicznymi w ramach
wspierania sieci Eures.
Oprócz rodków z Funduszu Pracy, wsparcie nansowe agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych moe pochodzi z Europejskiego Funduszu
Spoecznego, który jest instrumentem wspó nansujcym dziaania krajów czonkowActa Sci. Pol.
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skich w dziedzinie polityki zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Ze rodków
Funduszu realizowane s wieloletnie projekty zawarte w programach operacyjnych
[Sawicka 2004].
Badania przeprowadzone w ramach Projektu „Analiza i ocena sytuacji kobiet wiejskich na rynku pracy” przy wsparciu Europejskiego Funduszu Spoecznego w Sektorowym Programie Operacyjnych „Rozwój zasobów ludzkich” w Katedrze Polityki Agrarnej
i Marketingu SGGW pokazuj, i Powiatowe Urzdy Pracy podejmuj wiele dziaa przy
wspóudziale lokalnych partnerów pracy. Systematyczna wspópraca wystpuje przede
wszystkim z rmami pracodawców, maymi i rednimi przedsibiorstwami, Orodkami
Doradztwa Rolniczego, szkoami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, starostwem powiatowym czy urzdami miasta. Formy wspópracy to targi edukacyjne, wymiana spostrzee, szkolenia, kursy. Wanym elementem ksztacenia, szczególnie ludzi
modych jest poszerzanie ich horyzontów, rozwój osobowoci, rozwijanie samodzielnoci i przedsibiorczoci, kreatywno, a take pomoc w poznaniu wasnych moliwoci
ksztacenia i przydatnoci do okrelonych prac [Kacprzak 2008].
Wymogiem konkurencyjnoci w nowoczesnej gospodarce jest m.in. adaptacyjno
przedsibiorstw oraz pracowników, dlatego te powinny by podejmowane dziaania
na rzecz rozwoju uczenia si przez cae ycie zarówno w systemie edukacji (owiata
i szkolnictwo wysze), jak i poza nim. Naley take wzbogaca ofert programow szkó
i instytucji edukacyjnych oraz tworzy mechanizmy aktualizacji i rozwoju kwali kacji
zawodowych w miejscu pracy, szczególnie dla pracowników starszych i o niskich kwali kacjach. Oferta edukacyjna powinna by adekwatna do potrzeb rynku pracy [Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015]. Powinna ona take dotyczy pracowników Publicznych
Sub Zatrudnienia, którzy pracuj na rzecz osób poszukujcych pracy, bezrobotnych,
osób bez kwali kacji, osób niepenosprawnych, osób do 25 roku ycia itp.
Jedn z instytucji wspierajcych dziaania pastwa w zakresie zatrudnienia oraz
przeciwdziaania marginalizacji i wykluczeniu spoecznemu modziey s Ochotnicze
Hufce Pracy. Gównym celem dziaalnoci OHP jest stwarzanie modziey warunków
prawidowego rozwoju spoecznego i zawodowego przez aktywne budowanie systemu
pomocy dla grup najsabszych, organizowanie i wspieranie form wychodzenia z ubóstwa,
bezrobocia i patologii spoecznych. Gównym celem dziaalnoci OHP jest stwarzanie
modziey warunków prawidowego rozwoju spoecznego i zawodowego poprzez aktywne budowanie systemu pomocy dla grup najsabszych, organizowanie i wspieranie form
wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i patologii spoecznych. Modzie ksztaci si w 62
zawodach, a efektywno ksztacenia zawodowego jest bardzo wysoka. Przygotowanie
zawodowe modocianych pracowników ma dwie formy i odbywa si jako nauka zawodu
lub przyuczenie do wykonywania okrelonej pracy. Nauka zawodu przygotowuje modocianego do pracy w charakterze wykwali kowanego robotnika lub czeladnika i obejmuje
praktyczn nauk zawodu organizowan u pracodawcy oraz doksztacanie teoretyczne
[Charakterystyka OHP].
OHP wiadcz podstawowe usugi rynku pracy: porednictwo pracy, organizacj
szkole, poradnictwo zawodowe i informacj zawodow. Adresatami tej oferty jest modzie do 25. roku ycia – absolwenci szkó ponadgimnazjalnych i wyszych uczelni;
modzie wyksztacona i posiadajca pewne kwali kacje, jednak zagroona bezrobociem
lub bezrobotna. Ponadto z usug porednictwa pracy korzystaj uczniowie szkó ponadOeconomia 8 (1) 2009

44

M. Kacprzak

gimnazjalnych i studenci, którzy chc znale  zatrudnienie, zdoby dowiadczenie zawodowe i polepszy swoj sytuacj materialn, szczególnie w czasie wolnym od nauki.
Porednictwem pracy zajmuj si w OHP Modzieowe Biura Pracy, do których przez
cay rok zgasza si zwykle ok. 170 tys. modziey, z czego 140 tys. podejmuje prac.
Biura poszukuj i gromadz oferty pracy staej i krótkoterminowej, prowadz ewidencj
osób bezrobotnych, tworz banki informacji o zawodach, na które jest zapotrzebowanie
na miejscowym rynku pracy, udzielaj porad na temat moliwoci zdobycia zawodu lub
dokonania reorientacji zawodowych, kieruj na kursy zawodowe lub przekwali kowania
zawodowego [Charakterystyka OHP].

USUGI RYNKU PRACY
Usugami rynku pracy w Polsce objte s przede wszystkim osoby bezrobotne.
W 2006 roku stanowiy one okoo 90% uczestników form wsparcia, takich jak porady
grupowe czy zajcia aktywizacyjne [Zatrudnienie… 2007]. Dane usugi powinny by
stosowane na jak najwczeniejszym etapie bezrobocia, gdy wtedy s najbardziej
skuteczne i lepiej moemy pozna warunki, które wpyny na powstanie bezrobocia
u naszego kandydata.
Wan rol w tym zakresie odgrywaj szkolenia, na które kierujemy osoby, które nie
maj dowiadczenia w poszukiwaniu pracy, osoby które nie s w stanie znale  zatrudnienia oraz tych, którzy powracaj na rynek pracy po duszym okresie nieobecnoci,
np. kobiety po urlopach wychowawczych. Szkolenia s prowadzone przez PUP zgodnie
z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz potrzeb osób szukajcych pomocy, a tematyka dotyczy nauki jzyków obcych, pozyskiwania rodków z funduszy europejskich, promocji
przedsibiorczoci, wizau i stylizacji paznokci, ksigowoci w maej rmie czy szkole
zawodowych dla hotelarstwa i gastronomii [Kacprzak 2008, Wo niak 2008].
Najwiksz grup osób korzystajcych z tych usug s osoby mode, korzystajce ze
wsparcia w ramach poradnictwa zawodowego lub dodatkowych moliwoci wsparcia.
Ostatnio podkrela si znaczenie problematyki poradnictwa zawodowego w rozwoju
zasobów ludzkich. Wynika to z przeksztacenia si gospodarki wiatowej z wielu odrbnych systemów gospodarczych, istniejcych niezalenie w poszczególnych krajach,
w system gospodarki globalnej. Dlatego te przed kadr pracowników kadego kraju staj zupenie nowe wyzwania. Zasadniczym bowiem czynnikiem wpywajcym na
zdolno danego kraju do konkurowania w warunkach gospodarki globalnej jest jako
zasobów ludzkich okrelona potencjaem zdolnoci, kompetencji zawodowych oraz
poziomem motywacji w przyswajaniu wiedzy i umiejtnoci zdobywania zatrudnienia
[Trzeciak 2004].
Pomoc udzielana w procesie poradnictwa zawodowego wymaga udostpnienia jednostce informacji o zawodach moliwych do wyboru, informacji o moliwociach zatrudnienia oraz poruszania si na rynku pracy [Leliska 2006]. Warunkiem podstawowym w wiadczeniu usug na rynku pracy jest jednak efektywne i skuteczne zarzdzanie
informacjami. Wymaga to od osób pracujcych w subach zatrudnienia szerokich kompetencji oraz okrelenia indywidualnych cech, aby te informacje przetworzy i przekaza
dalej osobom zainteresowanym. Jest to wane w zalenoci od realizowanego zadania,
Acta Sci. Pol.
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np. informacja grupowa, poradnictwo indywidualne, kontakty z przedsibiorstwami jako
przyszymi pracodawcami i pracobiorcami.
Obecnie istnieje rónorodno mediów i systemów informacyjnych, które s przydatne
w poradnictwie zawodowym. Mona je podzieli na [Bednarczyk, Figurski, urek 2004]:
 banki danych o edukacji, moliwociach edukacyjnych, miejscach pracy i nauki
zawodu, z opisami zawodu,
 programy przyporzdkowywania (matching-system), przyporzdkowujce cechy
indywidualne (zdolnoci, zainteresowania) do okrelonych grup zawodowych,
 pomoc w podejmowaniu decyzji dla analizy i wspierania indywidualnych decyzji
zawodowych,
 programy poredniczce, pomagajce w zdobyciu umiejtnoci sprzyjajcych znalezieniu pracy bd miejsca nauki zawodu, samonaprowadzajce programy do zbierania wniosków o zatrudnienie lub szkolenia,
 programy do samooceny, z reguy zawierajce zestawy pyta, majcych na celu okrelenie zainteresowa i uzdolnie zawodowych,
 testy psychometryczne dla okrelenia umiejtnoci, uzdolnie, zainteresowa i cech
osobowoci.
Stae oraz przygotowania zawodowe kierowane s do okrelonych grup osób, w tym
tych, którzy szczególnie tej pomocy potrzebuj. Jak pokazay wczeniej wspomniane
badania, stae ciesz si duym zainteresowaniem, np. w PUP w Bolesawcu z tego
instrumentu w latach 2004–2006 skorzystao 1309 osób, 529 osób stanowili mieszkacy wsi, w tym 282 kobiety. W powiecie woomiskim na stae skierowano 1458 osób,
588 mieszkaców wsi, w tym 473 kobiety [Kacprzak 2008].
Dziaania z zakresu wsparcia zatrudnienia obejmuj take prace interwencyjne, które
skierowane s do wszystkich osób bdcych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. S to:
bezrobotni do 25. roku ycia; dugotrwale bezrobotni lub kobiety bezrobotne, które nie
podjy zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotni powyej 50. roku ycia; bezrobotni bez kwali kacji zawodowych, bez dowiadczenia zawodowego lub bez wyksztacenia
redniego; bezrobotni samotnie wychowujcy co najmniej jedno dziecko do 18. roku
ycia; bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolnoci nie podjli zatrudnienia,
oraz bezrobotni niepenosprawni [Usugi i instrumenty]. Wród innych moemy wymieni refundacje kosztów wyposaenia lub doposaenia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego; refundacje skadek na ubezpieczenie spoeczne; dodatki aktywizacyjne s
przyznawane osobom posiadajcym prawo do zasiku dla bezrobotnych, którzy z wasnej
inicjatywy lub ze skierowaniem PUP podjy zatrudnienie; refundacje kosztów opieki
nad dzieckiem lub osob zalen przyznawane s jedynie samotnym rodzicom wychowujcym dziecko do 7. roku ycia lub osobom opiekujcym si osobami zalenymi
[Zatrudnienie w Polsce 2007].
Powiatowe Urzdy Pracy porednicz take lub wspóorganizuj zatrudnienie za
granic. Wspópraca jest rozwijana w ramach sieci EURES, któr utworzono w celu
swobodnej wymiany pracowników w ramach Europejskiego Obszaru Ekonomicznego.
W Polsce usugi EURES wiadczone s przez doradców i asystentów EURES z wojewódzkich i powiatowych urzdów pracy [EURES 2007].
W Polsce kadra ta skada si z zespou w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki
Spoecznej, 16 Kierowników Liniowych EURES, 13 doradców EURES oraz 19 wojeOeconomia 8 (1) 2009
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wódzkich asystentów EURES z wojewódzkich urzdów pracy. W kadym powiatowym
urzdzie pracy programem zajmuje si powiatowy asystent EURES, który bezporednio
pomaga bezrobotnym i poszukujcym pracy. W Urzdzie Pracy m.st. Warszawy równie
pracuje powiatowy asystent EURES. W Urzdzie Pracy m.st. Warszawy mona uzyska
informacje dotyczce ofert pracy za granic. Przekazywane s take informacje o warunkach ycia w danym kraju, informacje dotyczce prawa pracy. Doradcy pomagaj si
kontaktowa si z instytucjami, które wydaj niezbdne do wyjazdu dokumenty, przekazuj te adresy internetowe, które mog pomóc w zdobywaniu informacji. W przypadku
wtpliwoci, mog pomóc w pisaniu CV i umieszczeniu go na midzynarodowej stronie
Internetowej sieci EURES [Europejskie Suby Zatrudnienia].
Jak wida, jest wiele instrumentów aktywnej polityki rynku pracy w Polsce. Wspóczesny, globalizujcy si rynek pracy wymaga od pracowników kwali kacji, kompetencji
zawodowych, umiejtnoci podejmowania decyzji zawodowych oraz odpowiedzialnoci
i partnerstwa.
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ACTIVE POLICY ON THE LABOUR MARKET IN POLAND
Abstract. The study focused on this part of labour market policy, which considers support
for unemployed, people with risk of unemployment as well as young people using support
within the career advice services. Institutions and organizations supporting employment
services play the special role within these activities. Public state employment services play
the main role in the Polish system of labour market. The main goals of the services activity
are high quality labour, human resources development, complete and effective employment
as well as supporting social integration and solidarity.
Key words: labour market, services, job advisory service, unemployment, employers
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