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1997 r. 

utworzenie sieci Szefów 
PSZ krajów UE/EOG

•Członkowie: Szefowie PSZ 
UE/EOG oraz KE

•Cel: wspieranie realizacji 
założeń Europejskiej Strategii 
Zatrudnienia, inicjatyw KE w 
zakresie zatrudnienia, krajowych 
polityk rynku pracy i - w 
konsekwencji – doskonalenie 
systemów służb zatrudnienia
poszczególnych państw oraz 
integracja europejskiego rynku 
pracy

•Sieć miała charakter nieformalny

2014 r.  

reforma sieci EPSZ

• Przyjęcie Decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
wzmocnionej współpracy między 
publicznymi służbami 
zatrudnienia

• Powołanie sieci Europejskich 
Publicznych Służb Zatrudnienia

• Cel: promowanie i wzmocnienie 
współpracy pomiędzy państwami 
członkowskimi w dziedzinach, za 
które odpowiadają PSZ

• Formalizacja współpracy 
pomiędzy PSZ

Historia sieci EPSZ



Skład sieci EPSZ

Publiczne Służby 
Zatrudnienia 

mianowane przez państwa członkowskie

Komisja Europejska 

Komitet Zatrudnienia ma 
status obserwatora



Zachęcanie państw 
członkowskich do współpracy 

w dziedzinie zatrudnienia, 
za które odpowiadają 

publiczne służby zatrudnienia 

• po to, aby przyczynić się do realizacji 
odpowiednich polityk unijnych

Udzielanie wsparcia na rzecz:

• najwrażliwszych grup społecznych o wysokiej stopie 
bezrobocia

• godziwej i stabilnej pracy

• lepszego funkcjonowania rynków pracy w UE

• identyfikowania niedoborów pracowniczych i 
dostosowywania umiejętności osób poszukujących 
pracy do potrzeb pracodawców

• lepszej integracji rynków pracy

• mobilności

• integracji osób wykluczonych z rynku pracy

• ewaluacji i oceny aktywnych polityk rynku pracy

Cele sieci EPSZ



Priorytety programu prac sieci w 2017 r.

Benchlearning

Analiza 
porównawcza 

(benchmarking)

Identyfikacja 
działań w ramach 

wzajemnego 
uczenia się 



Działania sieci w 2017 r.

Benchmarking Zebranie danych ilościowych – wszystkie PSZ

Wizyty studyjne – pierwsza runda wizyt zostanie zakończona w 
listopadzie 2017 r.

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Francja, Węgry, 
Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Portugalia, Słowacja, Słowenia

Grupa robocza ds. Benchlearningu – uczestniczą wszystkie PSZ
Koordynacja programu wizyt, dopracowanie procesu porównywania 
danych 

Raporty na temat wdrożenia rekomendacji po zakończeniu 
benchlearningu – wszystkie PSZ rok po  przeprowadzonej ocenie  



Wzajemne 
uczenie się

wybrane 
działania

Poprawa współpracy z pracodawcami: warsztaty, dokument analityczny, 

Europejskie Dni Pracodawców 2017: grupa robocza

Opracowanie strategii świadczenia usług uwzględniającej różnorodne formy kontaktu z 
klientem: dokument analityczny zawierający dobre praktyki

Zarządzanie partnerstwami, ze szczególnym uwzględnieniem  współpracy z partnerami 
społecznymi: seminarium, wymiana wiedzy pomiędzy członkami Zarządu

Poradnictwo ustawiczne: seminarium, dokument analityczny, zestaw narzędzi wspierający 
PSZ, 

Raport „PES capacity 2017” – wszystkie PSZ 

Badanie: Nadwyżki i niedobory na rynku pracy w 2017 r. – wszystkie PSZ

Grupy robocze ds.: długotrwale bezrobotnych, filaru społecznego, uchodźców, współpracy 
pomiędzy prywatnymi i publicznymi służbami zatrudnienia, ds. współpracy PSZ z sektorem 
edukacji

Pomoc techniczna dla trzech PSZ wynikające z zaleceń dla poszczególnych krajów UE 
(Włochy, Cypr, Rumunia): wizyty studyjne

Raporty, badania, analizy: wspieranie przez PSZ samozatrudnienia osób bezrobotnych, 
strategia komunikacyjna w PSZ, aktywne programy rynku pracy, etc.



Europejskie Dni Pracodawców w 2016 r. 

• wydano wspólny komunikat prasowy przez sieć Europejskich Publicznych Służb 
Zatrudnienia oraz Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, 
Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

• zorganizowano konferencję z udziałem Pani Marianne Thyssen, Komisarz UE  ds. 
zatrudnienia, polityki społecznej, umiejętności i mobilności na rynku pracy (13 
kwietnia 2016 r. w Brukseli)

Na poziomie europejskim

• każde państwo członkowskie organizowało wydarzenia we własnym zakresie i w 
dowolnym, wybranym przez siebie formacie. Państwa członkowskie miały 
swobodę zarówno w wyborze treści, priorytetów, celów oraz zasad organizacji 
niniejszego wydarzenia

Na poziomie krajowym



W organizację Europejskich 
Dni Pracodawcy w Polsce 
zaangażowało się:

12 wojewódzkich urzędów pracy wraz z  oddziałami 
zamiejscowymi 

186 powiatowych urzędów pracy z 16 województw 

Cel wydarzeń: wzmocnienie współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia i 
lokalnymi pracodawcami

zwiększenie wiedzy pracodawców na temat usług oferowanych przez 
urzędy pracy

pomoc pracodawcom w znalezieniu odpowiednich kandydatów na 
wolne miejsca pracy



EDP 2016 w Polsce

spotkania
7%

kampanie informacyjne
2%

giełdy pracy
6%

targi pracy
5%

wizyty u pracodawców
19%

konferencj

seminaria / warsztaty
2%

konsultacje
57%



EDP 2016 w Polsce: rezultaty

198

zaangażowanych 
urzędów pracy

1 640 

włączonych 
w realizację EDP 

pracowników 
urzędów pracy 

1 190

zorganizowanych 
wydarzeń 

10 577

pracodawców, 
z którymi 

nawiązano kontakt



Liczba kontaktów z pracodawcami > 220 000 

Liczba zaangażowanych pracowników 
PSZ:

> 20 000 

Liczba zorganizowanych  wydarzeń > 1 000 

Liczba pozyskanych ofert pracy > 30 000 

EDP 2016 na poziomie europejskim: rezultaty



Europejskie Dni Pracodawców 2017

Odbędą się w dniach 
13 – 24 listopada 2017r. 

w niemal wszystkich 
państwach UE

Na poziomie europejskim 
EDP zostanie włączone w 

Europejski Tydzień 
Umiejętności Zawodowych, 

Na poziomie krajowym 
każde państwo członkowskie 

organizuje wydarzenia we 
własnym zakresie i w 

dowolnym, wybranym przez 
siebie formacie.



EDP 2017: wspólne działania europejskich PSZ

Wspólny slogan
„Porozmawiajmy 

o umiejętnościach, odkryjmy 
wszystkie talenty”

Strona internetowa sieci EPSZ
publikacja wszystkich wydarzeń 

w Europie
https://sites.google.com/vdab.be/

enpes/

strona KE dot. Europejskiego 
Tygodnia Umiejętności 

Zawodowych

rejestracja wybranych 
wydarzeń

http://ec.europa.eu/social/main.js
p?langId=en&catId=1261

Promocja w mediach 
społecznościowych:

Twitter bomb

21 listopada, godz. 11.00

#EED17



EDP 2017 w Polsce

Organizacja przez wojewódzkie 
i powiatowe urzędy pracy 

szeregu wydarzeń

targi i giełdy pracy, dni otwarte, 
spotkania konferencje, 

seminaria, panele dyskusyjne, 
warsztaty, indywidualnych 

konsultacje, kampanie 
informacyjne, wizyty, etc.

grupa docelowa: lokalni 
pracodawcy, małe i średnie 

przedsiębiorstwa. 

Publikacja na stronach 
internetowych materiałów 
promujących wydarzenia 

organizowane przez urzędy 
pracy

www.mrpips.gov.pl

http://epsz.zielonalinia.gov.pl/

https://eures.praca.gov.pl/

Rada Rynku Pracy

włączenie do programu 
posiedzenia Rady Rynku Pracy 

tematów dotyczących 
współpracy PSZ nt. 

dostosowywania kwalifikacji do 
potrzeb pracodawców



Grupa robocza sieci EPSZ ds. długotrwale bezrobotnych

Rejestracja 
w służbach 

zatrudnienia

Indywidualna 
ocena 

i indywidualne 
podejście

Umowa w 
sprawie 

integracji na 
rynku pracy

Przyjęte przez Radę UE 15 lutego 2016 r.

Zasadnicze kroki zaproponowane w Zaleceniu:



Etap 1

Wkład sieci EPSZ do 
monitorowania przez EMCO 

realizacji zalecenia w sprawie 
długotrwale bezrobotnych

Etap 2

Dokument dyskusyjny dla 
Zarządu sieci EPSZ dot. oceny 
i wczesnej interwencji w celu 
zapobiegania długotrwałemu 

bezrobociu

Etap 3

Rozważenie możliwości 
włączenia monitorowania 

realizacji Zalecenia w prace 
sieci EPSZ

Skład grupy roboczej

PL
Przewodniczący

BG SK ES

Prace grupy roboczej ds. długotrwale bezrobotnych



Kluczowe rezultaty badania dotyczącego oceny 
i wczesnej interwencji 



Wszystkie PSZ przeprowadzają po zarejestrowaniu ocenę osób bezrobotnych

• badanie potencjału mocnych stron osób bezrobotnych oraz przeszkód w podjęciu zatrudnienia

• badanie przeszkód w zatrudnieniu

• określenie koniecznych późniejszych działań i wsparcia, jakie należy podjąć

• ryzyko długotrwałego bezrobocia, itp.

Ocena obejmuje następujące aspekty:

Oceny przeprowadzane są natychmiast po lub w trakcie procesu rejestracji lub w określonym terminie po 
rejestracji

W niektórych PSZ ocena łączy w sobie zautomatyzowany proces przeprowadzany za pomocą systemu IT, 
który jest następnie finalizowany przez doradcę (FR, DK, PT)

W niektórych PSZ proces oceny / profilowania jest całkowicie zautomatyzowany za pomocą systemów IT i 
narzędzi cyfrowych (IE, NL)



Czy ocena jest dobrowolna?

26

2

Obowiązkowe Dobrowolne

CY, NL



• wiek

• dane kontaktowe

• sytuacja rodzinna, etc.

Dane osobowe

• poziom wykształcenia

• licencje / certyfikaty zawodowe

• znajomość języków obcych, etc.

Wykształcenie / szkolenia

• poziom zawodowy

• doświadczenie zawodowe, etc.
Informacje zawodowe

• zdolność do podjęcia pracy (fizyczna, psychiczna, etc.)

• mobilność

• oczekiwania 

Informacje  o dyspozycyjności do 
podjęcia pracy

Zakres danych gromadzonych podczas oceny



potencjalne 
przeszkody w 
zatrudnieniu

mocne strony i 
potencjał

gotowość w zakresie 
mobilności

poziom motywacji

umiejętności 
poszukiwania pracy

planowane miejsce 
zatrudnienia

intelekt

poziom poczucia 
własnej wartości

uczucie, że jest się 
zbyt chorym, by 

pracować

Czynniki subiektywne badane podczas oceny



Brak formalnej i prawnej definicji wczesnej interwencji

Interwencja PSZ: jak najwcześniej

• zorientowaną na identyfikację problemu działalność PSZ, na przykład: pośrednictwo 
pracy, doradztwo, szkolenia (AT), doradztwo osobiste (FR),

• zróżnicowane procedury, w tym realizację indywidualnego planu działania: 
zindywidualizowane metody doradztwa (CY), intensywny kontakty wspierające 
poszukiwanie pracy (DK), doradztwo skoncentrowane na pracy (EE), konsultacje na 
wczesnym etapie (DE) – działania według systemów profilowania (IE, PL, SE, BE), 
standardowy model operacyjny (UK),

• szybkie podjęcie interwencji (AT, BE, DE, IS, IT, PL, PT, SE, UK, LV).

Zasada wczesnej interwencji wyraża się poprzez:

W niektórych PSZ  szczególny nacisk kładzie się na wczesną interwencję w 
odniesieniu do młodzieży

Definicja wczesnej interwencji



zapewnienie 
ogólnej informacji

przygotowanie 
indywidualnych 

planów działania

zapewnienie oceny 
lub profilowania

świadczenie usług 
pośrednictwa 

pracy

informacja o 
szkoleniach/
programach 
zatrudnienia

kierowanie 
bezrobotnych do 

ofert pracy

zapewnianie 
doradztwa 

indywidualnego

organizowanie 
wsparcia 

zorientowanego na 
cele

kanały 
cyfrowe/działania 

w przypadku

“usługi 
zwiększania 
motywacji” 

Przykłady działań podjętych przez PSZ niezwłocznie po rejestracji
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Średnie obciążenie pośredników pracy



Kwestionariusz 
PEC capacity

2017

coroczne badanie 
potencjału europejskich 

PSZ

wkład z 31 PSZ

Zawiera informacje na 
temat: funkcjonowania 

PSZ oraz realizacji 
Gwarancji dla młodzieży



 Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy

Oferty pracy 

+2% w 2017 
(+11% w 2016)

Bezrobotni

-16% w kwietniu 2017
(-11% w kwietniu 2016)

Kluczowe rezultaty badania z 2017 r. 



Osoby młode

10.5%

Długotrwale 
bezrobotni

43.0%

Starsi pracownicy

29.7%

-9.1%
+3% +14.2%

-19.6%

Udział konkretnych grup w 
ogólnej liczbie osób 

bezrobotnych 
kwiecień 2017

Zmiany w udziale 
konkretnych grup w ogólnej 

liczbie bezrobotnych 
na przestrzeni
lat 2015-2017

Zmiany w liczbach bezrobotnych 
wg konkretnych grup na przestrzeni 

lat 2015-2017
-9.6%

+0.2%

Młodzi
Długotrwale 
bezrobotni

Starsi pracownicy



Aktywne programy na rzecz zatrudnienia: nowe i zmienione instrumenty w okresie 
ostatnich 12 miesięcy

61 instrumentów

Młodzi (12)
Osoby z niepełnosprawnością (9)

Bezrobotni (6)

Nowe instrumenty

46 instrumentów

Bezrobotni (8)
Młodzi (7)

Długotrwale bezrobotni (5)
Osoby z niepełnosprawnością(5)

Zmodyfikowane instrumenty

Szkolenia
(36%)

Szkolenia
(23%)



Dziękuję za uwagę

Edyta Czarnocka 
Edyta.Czarnocka@mrpips.gov.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Rynku Pracy

Wydział Europejskich Służb Zatrudnienia

mailto:Barbara.Polanska-Sila@mrpips.gov.pl

