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A. STRESZCZENIE OGÓLNE
Rok 2015 był rokiem pełnym wyzwań dla sieci EURES w Polsce. Był to pierwszy rok bez wsparcia finansowego sieci w formie grantów z Komisji Europejskiej (KE)
(za wyjątkiem grantów na działania EURES-T z Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych - EaSI) oraz bez wsparcia z Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS). Był to również czas intensywnych prac nad Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w
sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany
rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 (dalej „Rozporządzenia EURES”) oraz pierwszy rok działalności w Polsce nowego partnera EURES spoza
Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) – Ochotniczych Hufców Pracy (OHP), a także okres intensywnych prac w obszarze modernizacji i tworzenia nowych
krajowych systemów teleinformatycznych (IT) wspierających polską sieć EURES. Ponownie ustanowiono również 2 partnerstwa transgraniczne EURES-T w celu
kontynuacji ich działalności w latach 2015-2020. Późną jesienią nastąpiła zmiana Rządu w Polsce, co wiązało się m.in. z utworzeniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej (MRPiPS), które przejęło z dniem 16 listopada 2015 r. zadania dotychczasowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS).
Pomimo tych wyzwań i trudności polska sieć EURES zrealizowała wiele działań.
Działania Departamentu Rynku Pracy w MPiPS (a następnie MRPiPS) realizującego zadania Krajowego Urzędu Koordynacji EURES skupiały się – obok
standardowych działań koordynacyjnych - głównie na:
•

udziale w procedowaniu Rozporządzenia EURES (przygotowanie instrukcji na łącznie 15 posiedzeń: Grupy Roboczej ds. Kwestii Społecznych Rady UE,
COREPER I, Rady UE - EPSCO);

•

przygotowaniu Sprawozdania z realizacji działań EURES w okresie 1.06.2013 r. – 31.12.2014 r. oraz Krajowego Planu Działań sieci EURES w Polsce na 2016 r.
(co przy decentralizacji PSZ oraz dużej liczbie partnerów EURES i stowarzyszonych partnerów EURES w Polsce było procesem pracochłonnym);

•
•

wsparciu Komendy Głównej OHP w realizacji działań jako nowego partnera EURES;
współpracy przy modyfikacji systemów teleinformatycznych MRPiPS obsługujących powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy (SYRIUSZ, WUP-VIATOR,
Centralna Baza Ofert Pracy - CBOP) oraz obsługujących OHP (baza ofert pracy „Młodzieżowe Biuro Pracy” - MBP), co skutkowało podłączeniem na koniec
2015 r. obu baz CBOP i MBP dzięki czemu oferty pracy OHP mogły zacząć być publikowane na portalu EURES KE www.eures.europa.eu;
współpracy przy tworzeniu elektronicznego rejestru podmiotów akredytowanych EURES zawierającego również wykaz wszystkich podmiotów (PSZ i OHP)
uprawnionych do świadczenia usług EURES w Polsce, z wyszukiwarkami umożliwiającymi identyfikację rodzaju usług świadczonych przez danego partnera
EURES i stowarzyszonego partnera EURES, co zaowocowało uruchomieniem rejestru w sierpniu 2015 r.;
pracach nad modernizacją krajowej bazy monitoringu w celu uwzględnienia zmian związanych z reformą EURES, w tym pracach nad włączeniem nowego
partnera EURES w Polsce (OHP) do krajowego systemu monitorowania działań sieci EURES (nowa wersja bazy została uruchomiona z dniem 1 stycznia 2016
r.);
opracowaniu szczegółowych wytycznych MPiPS dla instytucji zarządzających programami operacyjnymi (na poziomie krajowym oraz regionalnym) dotyczących
możliwości korzystania ze środków EFS 2014-2020 na działania EURES w Polsce (co było zadaniem trudnym i pracochłonnym);
prowadzeniu działań informacyjnych w formie prowadzenia strony www.eures.praca.gov.pl, która odnotowała ok. 1 mln wizyt, wydaniu szeregu materiałów
informacyjnych dla PSZ i OHP (ok. 674 tys. egz.) i opracowaniu serii nowych projektów graficznych materiałów informacyjnych EURES do wykorzystania w 2016

•
•
•
•
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•
•
•

r. a także opracowaniu Planu działań komunikacyjnych EURES w Polsce na 2016 r., zgodnie z nową strategią komunikacyjną EURES na lata 2015-2020;
organizacji dorocznego szkolenia dla kadry EURES z WUP i OHP dla łącznie 75 osób oraz koordynacji udziału polskiej kadry EURES w unijnych szkoleniach, w
których łącznie wzięło udział 215 osób z PSZ i OHP (z czego 37 osób w szkoleniach stacjonarnych i 178 osób w szkoleniach wirtualnych);
przygotowaniu materiałów o warunkach życia i pracy oraz rynku pracy w Polsce na portal EURES KE;
udziale w spotkaniach na poziomie unijnym tj.: posiedzeniach Zarządu EURES, Grupy Koordynacyjnej EURES, Grupy Roboczej ds. Informacji i Komunikacji,
Grupy Roboczej ad hoc ds. partnerstw transgranicznych EURES, konferencji nt. EURES w EFS, oraz Komitetach Sterujących EURES-T Beskydy;

•

przygotowaniu dla KE informacji o krajowym katalogu usług EURES;

•

rewizji kont w intrenecie portalu EURES KE, w związku z migracją danych na nową platformę obsługującą ten portal;

•

udziale w procesie ponownego ustanawiania 2 partnerstw EURES-T na terenie Polski, w tym w procesie konsultacji umów ramowych na działania w latach
2014-2020.

Działania sieci EURES w Polsce na poziomie regionalnym i lokalnym realizowało łącznie 427 jednostek [16 wojewódzkich urzędów pracy, 340 powiatowych
urzędów pracy, 16 wojewódzkich komend OHP, 49 centrów edukacji i pracy młodzieży OHP oraz 5 organizacji partnerów społecznych (3 związki zawodowe i 2
organizacje pracodawców) i 1 organizacja zajmująca się doskonaleniem zawodowym]. Działania te realizowało blisko 1 tys. osób (ok. 200 pełnych etatów).
Do głównych działań, jakie zrealizowała polska sieć EURES w zakresie świadczenia usług sieci EURES dla poszukujących pracy i pracodawców na poziomie
regionalnym i lokalnym, należy zaliczyć:
•

•

•
•
•
•
•

pośrednictwo pracy dla polskich pracodawców w zakresie wsparcia przed rekrutacją, obsługi ofert pracy polskich pracodawców szczególnie zainteresowanych
zatrudnieniem obywateli Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii (dalej „UE/EOG”), projektów rekrutacyjnych, wsparcie po
rekrutacji. Do głównych rezultatów działań należy zaliczyć: ok. 5,3 tys. kontaktów z pracodawcami polskimi, obsługę ok. 1 tys. krajowych wakatów, w których
pracodawcy byli zainteresowani zatrudnieniem obywateli UE/EOG, obsługę 441 CV obywateli UE/EOG, uzyskanie zatrudnienia w Polsce w ramach działań
rekrutacyjnych przez 22 cudzoziemców - obywateli UE/EOG;
pośrednictwo pracy dla zagranicznych pracodawców z UE/EOG w zakresie obsługi zagranicznych ofert pracy od pracodawców z UE/EOG szczególnie
zainteresowanych zatrudnieniem obywateli Polski, wsparcie po rekrutacji. Do głównych rezultatów działań należy zaliczyć: ok. 114 tys. indywidualnych
kontaktów z osobami poszukującymi pracy z Polski nt. rekrutacji za granicę, obsługę ok. 6,1 tys. zagranicznych wakatów pracodawców z UE/EOG, obsługę ok.
6,8 tys. CV obywateli Polski zainteresowanych pracą za granicą, zatrudnienie ok. 1,1 tys. osób za granicą (liczba ta dotyczy jedynie części efektów
rekrutacyjnych w projektach zamkniętych);
współorganizację międzynarodowych targów pracy w Polsce. Zorganizowano łącznie 6 wydarzeń, w ramach których odnotowano ok. 14 tys. odwiedzających,
udział 79 zagranicznych pracodawców oraz przeprowadzono 507 rozmów kwalifikacyjnych;
prowadzenie działań informacyjnych nt. EURES. W ramach tych działań przeprowadzono ok. 271 tys. kontaktów z polskimi bezrobotnymi i poszukującymi pracy,
ok. 21 tys. kontaktów z polskimi pracodawcami, ok. 1,8 tys. kontaktów z cudzoziemcami obywatelami UE/EOG, 436 kontaktów z Polakami przebywającymi za
granicą;
współpracę z krajowymi organizacjami oraz unijnymi sieciami w celu rozszerzenia dostępu polskich bezrobotnych i poszukujących pracy oraz polskich
pracodawców do specjalistycznych porad nt. mobilności. Utrzymywano kontakt z 30 rodzajami organizacji krajowych oraz 14 sieciami unijnymi;
Europejskie Dni Pracy online, w których wzięło udział 57 wystawców, w tym 41 pracodawców (26 z zagranicy i 15 z Polski) oraz 313 zarejestrowanych
poszukujących pracy. Podczas wydarzenia prezentowano 574 oferty pracy na ok. 2 tys. wakatów;
działania na rzecz wsparcia mobilności młodzieży do 29 roku życia. W ramach tych działań przeprowadzono ok. 41 tys. kontaktów z polską młodzieżą,
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•

obsłużono ok. 360 wakatów zagranicznych pracodawców szczególnie zainteresowanych rekrutacją polskiej młodzieży, w ramach których obsłużono ok. 1 tys.
CV, a pracę za granicą znalazło 157 młodych osób. Ponadto obsłużono ok. 300 ofert pracy mających charakter staży i praktyk zawodowych, w ramach których
obsłużono ok. 44 CV, a pracę za granicą znalazły 34 młode osoby;
działania w regionach przygranicznych Polski z Niemcami, Czechami i Słowacją w ramach dwóch partnerstw transgranicznych EURES-T Beskydy oraz EURESTriRegio oraz dwóch inicjatyw transgranicznych EURES Odra-Oder oraz EURES Porad-Dunajec, w ramach których łączna liczba kontaktów wyniosła ok. 6 tys.,
z czego 53% (ok. 3 tys.) dotyczyło kontaktów z bezrobotnymi i poszukującymi pracy głównie z Polski, 24% (ok. 1,5 tys.) dotyczyło kontaktów z pracodawcami,
głównie z krajów sąsiadujących z Polską, ok. 11% (ok. 770) dotyczyło kontaktów z instytucjami zewnętrznymi oraz ok. 11% (ok. 700) dotyczyło tematyki
warunków życia i pracy w regionie przygranicznym.

A.1. Wnioski i rekomendacje
W efekcie realizacji działań podejmowanych przez sieć EURES w 2015 r. nasuwają się następujące wnioski.
Wprowadzone przez Komisję Europejską od 2015 r. zmiany zasad finansowania sieci EURES w państwach członkowskich miały w przypadku Polski duży wpływ na
stopień realizacji działań zaplanowanych w Krajowym Planie Działań Sieci EURES (KPDE) na 2015 r. Ważne jest aby źródła finansowania działań były jasno i
precyzyjnie określone przed rozpoczęciem przygotowywania planu na dany rok kalendarzowy, co nie było możliwe w przypadku KPDE na 2015 r. Brak dostępności w
2015 r. środków dla sieci EURES z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) spowodowało, że zaplanowanych działań nie odbyło się, w szczególności działań o
charakterze masowym np. międzynarodowych targów pracy czy stacjonarnych Europejskich Dni Pracy. Należy podkreślić, że zrealizowane międzynarodowe targi
pracy wykazanie w niniejszym sprawozdaniu miały w większości formę dołączenia się z komponentem EURES do wydarzeń organizowanych przez inne organizacje,
które współfinansowały dane wydarzenie. W związku z powyższym zrealizowane działania skupiały się na działaniach niskobudżetowych.
W świetle ograniczonych środków finansowych znaczenia nabierają wydarzenia organizowane on-line z użyciem Internetu, jednak nie do wszystkich działań można
tą technikę wykorzystać.
W odniesieniu do mierzenia efektów pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES nadal problemem pozostają bardzo ograniczone możliwości uzyskania informacji
zwrotnej od zagranicznych pracodawców po przeprowadzonej rekrutacji.
Ważną rolę odgrywają bezpośrednie spotkania z osobami poszukującymi pracy w ramach targów pracy, spotkań i konsultacji.
Skuteczną metodą docierania z informacjami do młodzieży do 29 roku życia jest współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi.
Współpraca z partnerami sprzyja upowszechnianiu wiedzy nt. sieci EURES.
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B. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
B.1. Kraj – Polska

B.2. – Krajowy Urząd Koordynacji EURES
Nazwa:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Rynku Pracy
Ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
Polska

B.3. Partnerzy
Zgodnie z krajowymi przepisami prawnymi czyli ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz stosownymi
rozporządzeniami wykonawczymi, podmiotami uprawnionymi do realizacji zadań:
a) partnera EURES w rozumieniu art. 3 lit. c Decyzji EURES1 są, w ramach:
− Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ): wojewódzkie urzędy pracy (16);
− Ochotniczych Hufców Pracy (OHP): Komenda Główna OHP z jednostkami podległymi w postaci 16 wojewódzkich komend OHP oraz 49 centrów edukacji i
pracy młodzieży OHP (od 1.01.2015 r.);
− agencji zatrudnienia i innych podmiotów uprawnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy: podmioty akredytowane do prowadzenia pośrednictwa pracy w
ramach sieci EURES przez MPiPS, zwane dalej „podmiotami akredytowanymi”;
b) stowarzyszonego partnera EURES w rozumieniu art. 3 lit. d Decyzji EURES są, w ramach:
− PSZ: powiatowe urzędy pracy (340);
− organizacje spoza PSZ, które zawrą stosowne umowy o współpracy z wojewódzkimi urzędami pracy, np. partnerzy społeczni;
− organizacje spoza PSZ i OHP, które zawrą stosowne umowy o współpracy z podmiotami akredytowanymi.
Lista partnerów EURES oraz stowarzyszonych partnerów EURES według stanu na dzień 31.12.2015 r. jest następująca:
1

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 odnośnie
kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia oraz ponownego ustanowienia sieci EURES (Dz. Urz. UE L 328 z 28.11.2012 r.).
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Lp.
1.

Partner EURES
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

Stowarzyszony partner EURES
powiatowe urzędy pracy województwa dolnośląskiego (26 urzędów)
"Dolnośląscy Pracodawcy" – organizacja pracodawców

2.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Region Jeleniogórski NSZZ "Solidarność" – związek zawodowy
powiatowe urzędy pracy województwa kujawsko-pomorskiego (20 urzędów)

3.

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

powiatowe urzędy pracy województwa lubelskiego (21 urzędów)

4.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

powiatowe urzędy pracy województwa lubuskiego (12 urzędów)

5.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

powiatowe urzędy pracy województwa Łódzkiego (22 urzędy)

6.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

powiatowe urzędy pracy województwa małopolskiego (21 urzędów)

7.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

powiatowe urzędy pracy województwa mazowieckiego (39 urzędów)

8.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

powiatowe urzędy pracy województwa opolskiego (11 urzędów)

9.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

powiatowe urzędy pracy województwa podkarpackiego (21 urzędów)

10.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego (14 urzędów)

11.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

powiatowe urzędy pracy województwa pomorskiego (17 urzędów)

12.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

powiatowe urzędy pracy województwa śląskiego (31 urzędów)
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach –
organizacja pracodawców
Region Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” – związki zawodowe
OPZZ Województwa Śląskiego – związki zawodowe
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach – firma oświaty zawodowej

13.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

powiatowe urzędy pracy województwa świętokrzyskiego (14 urzędów)

14.

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

powiatowe urzędy pracy województwa warmińsko-mazurskiego (20 urzędów)
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15.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

powiatowe urzędy pracy województwa wielkopolskiego (31 urzędów)

16.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

powiatowe urzędy pracy województwa zachodniopomorskiego (20 urzędów)

17.

Komenda Główna OHP w Warszawie z podległymi 16
wojewódzkimi komendami OHP w ww. miastach
wojewódzkich oraz 49 centrami edukacji i pracy młodzieży
OHP na terenie 49 miast powiatowych.

Brak

B.4. Współpraca transgraniczna (przygraniczna)
Współpraca przygraniczna w ramach EURES w Polsce w 2015 r. odbywała się w formie działań:
partnerstwa transgraniczego EURES-T Beskydy (Polska-Czechy-Słowacja),
partnerstwa transgraniczego EURES-TriRegio (Polska-Czechy-Niemcy),
inicjatywy transgranicznej EURES Odra-Oder (Polska-Niemcy),
inicjatywy transgranicznej EURES Poprad-Dunajec [w ramach Partnerstwa na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji „Poprad – Dunajec”] (PolskaSłowacja).
Szczegółowe działania każdego z ww. EURES-T oraz inicjatyw transgranicznych EURES w części dotyczących polskich partnerów EURES oraz stowarzyszonych
partnerów EURES zawiera załącznik nr 1.

C. ZASOBY
C.1. Dostępny personel
W 2015 r. działania EURES w Polsce realizowało łącznie 951 osób w przeliczeniu na:
- ok. 199 pełnych etatów w zakresie działań krajowych, regionalnych i lokalnych,
- ok. 12 pełnych etatów w zakresie działań przygranicznych.
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Liczba doradców EURES według stanu na dzień 31.12.2015 r. to łącznie: 52, z czego:
- doradców EURES z WUP2: 45 w przeliczeniu na ok. 38 etatów
- doradców EURES z OHP: 7 w przeliczeniu na ok. 5 etatów
Liczba asystentów EURES według stanu na dzień 31.12.2015 r. to łącznie: 78, z czego:
- asystentów EURES z WUP: 18 w przeliczeniu na ok. 15 etatów
- asystentów EURES z OHP: 59 w przeliczeniu na ok. 27 etatów
Liczba doradców klienta w PUP3 ds. EURES łącznie: 719 w przeliczeniu na ok. 101 etatów
Szczegóły dot. umiejscowienia kadry EURES zawiera załącznik nr 2.

C.2. Dostępna infrastruktura / technologie informacyjne
Infrastruktura informatyczna do obsługi klientów wykorzystywana przez polskie PSZ jest rozbudowana. Do obsługi ofert pracy na poziomie PUP używany był
system informatyczny Syriusz, który wdrożony jest we wszystkich 340 powiatowych urzędach pracy. Techniczne wsparcie obsługi sytemu Syriusz zapewniało
MRPiPS (Departament Informatyki). Polskie oferty pracy wprowadzone przez pracownika PUP za pomocą sytemu Syriusz były gromadzone na poziomie krajowym w
Centralnej Bazie Ofert Pracy (CBOP), dostępnej dla klientów urzędów pracy. Oferty z CBOP prezentowane są na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej EURES
www.eures.europa.eu (portalu EURES).
Zadania WUP, w tym zadania EURES były realizowane z wykorzystaniem systemu informatycznego WUP-Viator, który wdrożony jest we wszystkich 16 WUP.
Systemy informatyczne Syriusz i WUP-Viator są zintegrowane. Trwały prace nad udoskonalaniem ww. systemów informatycznych oraz CBOP.
Komunikacja w ramach sieci EURES na poziomie krajowym odbywała się z wykorzystaniem krajowej strony internetowej www.eures.praca.gov.pl. Dla kadry EURES
dostępna była sieć wewnętrzna, w ramach której funkcjonuje oprogramowanie: Baza Monitoringu, Kalendarz wydarzeń.
W sierpniu 2015 r. zakończyły się prace nad platformą STOR (Systemem Teleinformatycznym Obsługi Rejestrów), na której uruchomiono publiczny „Rejestr
podmiotów akredytowanych do prowadzenia na terenie Polski pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES” (http://stor.praca.gov.pl/portal/#/eures) wraz z narzędziami
informatycznymi do składania wniosków o akredytację i obsługi podmiotów akredytowanych. Platforma zawiera również aktualny wykaz wszystkich podmiotów
w Polsce uprawnionych do świadczenia usług EURES wraz z stosownymi wyszukiwarkami.
Infrastruktura informatyczna do obsługi klientów wykorzystywana przez OHP w zakresie pośrednictwa pracy składa się z systemu informatycznego „Młodzieżowe
Pośrednictwo Pracy” www.mbp.ohp.pl , który z dniem 1 stycznia 2016 r. został podłączony do CBOP i automatycznie do portalu EURES.
Infrastruktura informatyczna do obsługi klientów wykorzystywana przez OHP w zakresie pośrednictwa pracy składała się z systemu informatycznego „Młodzieżowe
2

Wojewódzki Urząd Pracy.

3

Powiatowy Urząd Pracy.
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Pośrednictwo Pracy” www.mbp.ohp.pl. Przez cały 2015 r. trwały prace nad podłączeniem ww. bazy do CBOP i do portalu EURES. Podłączenie nastąpiło w dniu
31.12.2015 r. co umożliwiło od 1.01.2016 r. transfer ofert pracy OHP na portal EURES.
Infrastruktura lokalowa przystosowana do organizacji spotkań, wydarzeń rekrutacyjnych w budynkach PSZ i OHP była ograniczona. W miarę możliwości na terenie
urzędów pracy czy OHP organizowane były spotkania dla niezbyt dużych liczebnie grup klientów.
Urządzenia do wideokonferencji nie były powszechnie dostępne w polskich PSZ i OHP.

C.3. Zasoby finansowe
Zasoby finansowe przeznaczone na realizację działań ujętych w „Krajowym Planie Działań Sieci EURES w Polsce w 2015 r.” wyniosły łącznie: ok. 2 201 917 euro4, z
czego:
- ze środków krajowych: ok. 2 171 855 euro,
- ze środków unijnych: ok. 30 062 euro.
Poniżej przedstawione zostało skrócone zestawienie finansowe. Pełne zestawienie finansowe zawiera załącznik nr 3

4

Wg średnioważonego kursu rocznego Narodowego Banku Polskiego za 2015 r.: 1 EUR = 4,1839 PLN.
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Wydatkowane środki UE
Źródło finansowania
Środki
krajowe

Wynagrodzenia kadry EURES5
Infrastruktura techniczna (dot. systemów IT) –
jeśli dotyczy
Koszty utrzymania biur (proporcjonalnie do czasu
pracy poświęcanego na rzecz EURES) np. opłaty
za wynajem biur, media (prąd, gaz, telefony itp..),
materiały biurowe i in.

Inne środki
UE

EFS

Rodzaj wydatku w EUR

Łącznie wg
rodzaju ze
EaSI na działania środków UE
polskich
partnerów EURES
z EURES-TriRegio
i EURES-T
Beskydy

Łącznie wg
rodzaju ze
środków
krajowych
i UE

1 581 811

0

0

0

0

1 581 811

40 859

0

0

0

0

40 859

245 330

0

0

0

0

245 330

25 097

0

559

2 449

Koszty prowadzenia działań i usług EURES w
zakresie:
·

Podróży krajowych i zagranicznych

·

Zakupu usług

115 338

0

0

13 793

13 793

129 131

·

Innych wydatków

163 420

0

3 511

9 749

13 260

176 680

2 171 855

0

4 070

25 991

30 062

2 201 917

RAZEM

3 008

Tabela 1: Źródła finansowania działań EURES w Polsce w 2015 r. wraz z poziomem wydatków
uwzględniającym działania transgraniczne (przygraniczne) po stronie polskiej.

5

Do kalkulacji kosztów wynagrodzeń przyjęto dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego za 2015 r., tj. średnie wynagrodzenie – 3 899,78 zł,
minimalne wynagrodzenie – 1 750 zł.
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28 106

INFORMACJE W ODNIESIENIU DO ŚRODKÓW EFS
W Polsce środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) są zarządzanie w sposób zdecentralizowany. Część środków finansowych została ulokowana w
krajowym programie operacyjnym pn. „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” (PO WER) – zarządzanym przez Ministerstwo Rozwoju, a
pozostała część środków finansowych została ulokowana w 16 regionalnych programach operacyjnych 2014-2020 (RPO) zarządzanych przez samorządy 16
województw.
MRPiPS we współpracy z władzami zarządzającymi PO WER oraz RPO przygotowało koncepcje ujęcia wsparcia EURES z EFS, która w wyniku negocjacji projektów
PO WER i 16 RPO z Komisją Europejską została zmieniona. W odniesieniu do RPO 2 województwa nie ujęły wsparcia działań EURES w swoich RPO.
Sytuacja w 2015 r. przedstawiała się następująco.
Wsparcie działań EURES ze środków EFS jest możliwe z:
1. PO WER 2014-2020 w ramach „Osi I – Osoby młode na rynku pracy” oraz „Osi II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” .
W ramach „Osi I – Osoby młode na rynku pracy” wsparcie działań EURES możliwe jest bardzo ograniczonym zakresie głównie dla PUP i OHP dla bardzo trudnej
grupy docelowej osób do 30 roku życia nie pracującej i nieuczącej się (typu „NEETs)”. Formy wsparcia są również ograniczone do usług i instrumentów określonych
w krajowych przepisach prawnych a działania EURES mogą być jedynie elementem kompleksowego projektu.
W ramach „Osi II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” wsparcie działań EURES możliwe jest jedynie w zakresie działań MRPiPS w
obszarze szkoleń kadry EURES z urzędów pracy, OHP i podmiotów akredytowanych z zakresu usług sieci EURES oraz działania w zakresie budowania zdolności
instytucjonalnej i organizacyjnej EURES.

2. 14 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 w ramach osi związanych z rynkiem pracy.
W ramach RPO możliwe jest warunkowe wsparcie jedynie projektów o charakterze ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej. Jednakże w tego typu
projektach występuje wiele ograniczeń i utrudnień związanych z dostępnością środków dla podmiotów uprawnionych w Polsce do świadczenia usług sieci EURES.
Jednym z głównych utrudnień jest grupa docelowa osób powyżej 30 roku życia o określonych cechach, które powodują, że z praktycznego punktu widzenia są to
grupy niezbyt mobilne np. niepełnosprawni. Obowiązuje również w tych projektach tzw. efektywność zatrudnieniowa co powoduje, że w każdym z projektów musi być
osiągnięty rezultat zatrudnienia za granicą o osiągnięcie określonych wskaźników. Występują również ograniczenia w zakresie wsparcia dla pracodawców ponieważ
EFS jest nastawiony głównie na wsparcie osób a nie przedsiębiorstw.

Biorąc powyższe pod uwagę w 2015 r. w Polsce nie było uruchomionego żadnego projektu z EFS wspierającego działania EURES.
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D. CELE OPERACYJNE I DZIAŁANIA
D.I. WSPÓLNE CELE OPERACYJNE I DZIAŁANIA
(na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym) – z wyłączeniem działań o charakterze przygranicznym
D.I.1. Pośrednictwo pracy w wymiarze transnarodowym (Cel 3)
Zrealizowane działania
L.p.
D.I.1.1
D.I.1.2

D.I.1.3
D.I.1.4

Działanie
Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES dla polskich pracodawców – wsparcie przed rekrutacją, obsługa ofert pracy polskich pracodawców
szczególnie zainteresowanych zatrudnieniem obywateli UE/EOG6, projekty rekrutacyjne, wsparcie po rekrutacji.
Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES dla zagranicznych pracodawców z UE/EOG - obsługa zagranicznych ofert pracy od pracodawców z
UE/EOG szczególnie zainteresowanych zatrudnieniem obywateli Polski, wsparcie po rekrutacji.
Działanie nie obejmuje obsługi staży i praktyk zawodowych mających charakter zatrudnienia, która jest przewidywana w ramach celu 6.
Udział w Międzynarodowych Targach Pracy za granicą w krajach UE/EOG
Międzynarodowe Targi Pracy w Polsce

Poddziałania, wskaźniki, realizatorzy
D.I.1.1

Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES dla polskich pracodawców – wsparcie przed rekrutacją, obsługa ofert pracy polskich
pracodawców szczególnie zainteresowanych zatrudnieniem obywateli UE/EOG, projekty rekrutacyjne, wsparcie po rekrutacji

Wskaźnik
nazwa
L.p.

D.I.1.1.1

6

Informacje uzupełniające

wartość

Realizator

Poddziałanie

Informacje i porady dla polskich
pracodawców szczególnie
zainteresowanych zatrudnieniem
obywateli UE/EOG, w zakresie

Liczba indywidualnych
kontaktów z polskimi
pracodawcami nt.
wsparcia w pośrednictwie

planowana

osiągnięta

ok. 2,3 tys.

5 319

Osiągnięto wskaźnik wyższy
niż planowano.

Dla celów niniejszego sprawozdania określenie UE/EOG dotyczy państw członkowskich UE oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu oraz Szwajcarii.
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WUP, PUP,
OHP

D.I.1.1.2

przygotowania do rekrutacji
międzynarodowej

pracy:

Obsługa krajowych ofert pracy dla
obywateli UE/EOG i Szwajcarii przez
WUP i OHP, w tym pojedynczych ofert
oraz ofert w ramach projektów
rekrutacyjnych7.

Liczba obsłużonych
wakatów polskich
pracodawców ogółem:

814

912

z czego w ramach
projektów rekrutacyjnych:

116

42

Liczba zatrudnionych
cudzoziemców z
UE/EOG u polskich
pracodawców w wyniku
pośrednictwa pracy w
ramach EURES:

150

22

Potencjalne sektory lub branże
gospodarki albo zawody w odniesieniu
do których planowane są projekty
rekrutacyjne dla polskich
pracodawców:
1. Branża inżynieryjna
2. Branża IT

3. Branża handlowa (w tym przedstawiciele handlowi)
4. Branża produkcyjna
5. Sektor outsourcingu procesów biznesowych (w dziedzinie
księgowości, finansów, usług informatycznych i
telekomunikacyjnych).

Państwa, z którymi
współpracowano w ww.
projektach rekrutacyjnych:

6. Budownictwo (w tym spawacze)
7. Rolnictwo, ogrodnictwo i sadownictwo (w tym: prace sezonowe
przy zbiorach owoców i warzyw)

Czechy, Niemcy, Wielka
Brytania, Rumunia, Hiszpania,
Portugalia, Finlandia,
Norwegia, Grecja, Dania,
Szwecja, Holandia, Słowacja,
Austria, Węgry, Słowenia,
Litwa, Łotwa, Belgia, Włochy,
Bułgaria, Francja, Estonia,
Szwajcaria, Liechtenstein

8. Przemysł spożywczy
9. Hotelarstwo
10. Gastronomia
11. Sektor usług osobistych
12. Przemysł maszynowy
13. Branża elektryczna

7

Sektory lub branże gospodarki WUP, PUP,
albo zawody w odniesieniu do
OHP
których realizowane były
projekty rekrutacyjne dla
polskich pracodawców:
branża handlowa,
gastronomia, przemysł
spożywczy, IT, sektor
outsourcingu procesów
biznesowych, transport,
przemysł drzewny,
budownictwo, administracja,
księgowość, call center.
Helpdesk, logistyka,
hotelarstwo, branża
produkcyjna

Przez projekt rekrutacyjny rozumie się obsługę jednej lub wielu ofert pracy, w stosunku do których przewidywana jest obsługa podań o pracę lub CV lub organizacja rozmów
kwalifikacyjnych lub innego rodzaju wsparcie dla polskiego pracodawcy w ramach prowadzonej rekrutacji cudzoziemców obywateli UE/EOG.
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14. Transport (w tym: kierowcy
kat. C+E)
15. Przemysł drzewny
16. Branża finansowa
17. Logistyka
18. Przemysł maszynowy,
19. Przemysł chemiczny,
20. Przemysł lekki i produkcja w tym
obróbka metali
21. Przemysł lotniczy
22. Przemysł stoczniowy
23. Obsługa klienta ( tym: operatorzy
Call Center, operatorzy
Helpdesk)
24. Edukacja
25. Sektor motoryzacyjny
Potencjalnymi państwami do
współpracy w projektach
rekrutacyjnych będą głównie:
Niemcy, Czechy, Słowacja, Bułgaria,
Hiszpania, Portugalia, Holandia,
Belgia, Szwecja, Finlandia, Węgry,
Dania, Włochy, Rumunia, Wielka
Brytania, Austria, Chorwacja,
Portugalia, Norwegia, Litwa, Łotwa,
Estonia.
D.I.1.1.3

Obsługa CV cudzoziemców
aplikujących na krajowe oferty pracy
dla obywateli UE/EOG w ramach
projektów rekrutacyjnych.

Liczba obsłużonych CV
cudzoziemców z
UE/EOG:

407

441

Osiągnięto wskaźnik wyższy
niż planowano.

WUP, PUP,
OHP

D.I.1.1.4

Wsparcie polskich pracodawców w

Liczba polskich

54

20

Osiągnięto wskaźnik niższy

WUP, PUP,

14

D.I.1.1.5

rozmowach kwalifikacyjnych z
cudzoziemcami z UE/EOG,
aplikujących na polskie oferty pracy
dla obywateli UE/EOG w ramach
projektów rekrutacyjnych.

pracodawców, którym
udzielone będzie
wsparcie w rozmowach
kwalifikacyjnych:

Wsparcie dla polskich pracodawców w
ramach prowadzonej rekrutacji
cudzoziemców obywateli UE/EOG
inne niż obsługa CV i rozmowy
kwalifikacyjne, takie jak:

Liczba polskich
pracodawców, którym
udzielone będzie
wsparcie:

niż planowano.

89

199

Osiągnięto wskaźnik wyższy
niż planowano.
Rodzaje wsparcia faktycznie
udzielonego polskim
pracodawcom:

- udostępnienie pomieszczeń urzędu
pracy,
- pomoc w uzupełnianiu niezbędnej
dokumentacji, wsparcie w
przygotowaniu opisów stanowisk
pracy, porady i pomoc doradcy
zawodowego i specjalisty ds. rozwoju
zawodowego w zakresie
odpowiedniego doboru specjalisty do
pracy,
- promocja ofert przez przekazanie
pakietów informacyjnych nt. usług
sieci EURES,
- uświadamianie pracodawcom
szczególnych wymagań i wyzwań, w
tym potrzebę przekazania informacji
do EURES nt. rezultatów rekrutacji.
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−

udostepnienie
pomieszczenia do
przeprowadzenie rozmów
kwalifikacyjnych w PUP,

−

promocja ofert przez
przekazanie pakietów
informacyjnych nt. usług
sieci EURES,

−

uświadamianie
pracodawcom
szczególnych wymagań i
wyzwań, w tym potrzebę
przekazania informacji do
EURES nt. rezultatów
rekrutacji, przekazanie
informacji nt. specyfiki
rekrutacji pracowników z
zagranicy oraz procedur
związanych z
zatrudnieniem
cudzoziemców z
UE/EOG,

OHP

WUP
(Wałbrzych
Toruń,
Katowice,
Poznań)
PUP (woj.
wielkopolsk
ie), OHP

−

8

pomoc w uzupełnianiu
niezbędnej dokumentacji,
wsparcie w przygotowaniu
opisów stanowisk pracy

D.I.1.1.6

Wsparcie polskich pracodawców po
Liczba indywidualnych
zakończeniu rekrutacji w ramach sieci porad dla polskich
EURES – informacje i porady.
pracodawców po
zakończonej rekrutacji:

159

34

Osiągnięto wskaźnik niższy
niż planowano.

WUP, PUP,
OHP

D.I.1.1.7
3.1.7

Wsparcie cudzoziemców obywateli
UE/EOG zrekrutowanych w ramach
sieci EURES do pracy w Polsce w
zakresie odpowiednich informacji i
porad dot. np.: stosownych procedur
administracyjnych do przejścia w
Polsce

Liczba indywidualnych
porad dla zrekrutowanych
cudzoziemców z
UE/EOG:

215

53

Osiągnięto wskaźnik niższy
niż planowano.

WUP, PUP,
OHP

D.I.1.1.8

Wsparcie cudzoziemców obywateli
UE/EOG zrekrutowanych w ramach
sieci EURES do pracy w Polsce w
zakresie usług relokacyjnych8.

Liczba cudzoziemców z
UE/EOG, którzy
otrzymają wsparcie w
zakresie usług
relokacyjnych:

9

4

Osiągnięto wskaźnik niższy
niż planowano, z uwagi na
brak środków z EFS na tego
typu usługi.

WUP
(Katowice),
PUP, OHP

D.I.1.1.9

Wsparcie cudzoziemców obywateli
UE/EOG zrekrutowanych w ramach
sieci EURES do pracy w Polsce w
zakresie szkoleń wspierających
integrację w Polsce, np. kursów
językowych, szkoleń zawodowych.

Liczba cudzoziemców z
UE/EOG, którzy
otrzymają wsparcie w
zakresie szkoleń
wspierających integrację
w Polsce:

48

3

Osiągnięto wskaźnik niższy
niż planowano, z uwagi na
brak środków z EFS na tego
typu usługi.

WUP
(Wałbrzych
), PUP,
OHP

Przez usługi relokacyjne rozumie się wsparcie (np. finansowe) dla polskiego pracodawcy, który zatrudnił obywateli UE/EOG w wyniku rekrutacji w ramach sieci EURES, w tym w
zakresie ustaleń co do podróży do Polski, zakwaterowania w Polsce i innych spraw.
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D.I.1.2
(3.2)

Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES dla zagranicznych pracodawców z UE/EOG - obsługa zagranicznych ofert pracy od
pracodawców z UE/EOG szczególnie zainteresowanych zatrudnieniem obywateli Polski, wsparcie po rekrutacji. Działanie nie obejmuje
obsługi staży i praktyk zawodowych mających charakter zatrudnienia, która jest przewidywana w ramach celu 6.

Wskaźnik
Realizator
nazwa
Lp.

wartość

Informacje uzupełniające

Poddziałanie
planowana

osiągnięta

D.I.1.2.1
(3.2.1)

Wsparcie polskich bezrobotnych i
poszukujących pracy przed rekrutacją
w ramach sieci EURES – informacje i
porady przygotowujące do rekrutacji
za granicę do państw UE/EOG.

Liczba indywidualnych
kontaktów z osobami
poszukującymi
pracy/pracownikami z
Polski nt. rekrutacji za
granicę:

ok. 391 tys.

114 674

Osiągnięto wskaźnik niższy
niż planowano.

WUP, PUP,
OHP

D.I.1.2.2

Wsparcie polskich bezrobotnych i
poszukujących pracy przed rekrutacją
w ramach sieci EURES – szkolenia
wspierające mobilność, np. kursy
językowe, szkolenia zawodowe.

Liczba bezrobotnych /
poszukujących pracy,
którzy otrzymają
wsparcie:

248

79

Osiągnięto wskaźnik niższy
niż planowano, z uwagi na
brak środków z EFS na tego
typu usługi.

WUP
(Wałbrzych
, Toruń,
Warszawa)
, OHP

D.I.1.2.3

Obsługa zagranicznych ofert pracy
pracodawców z UE/EOG szczególnie
zainteresowanych zatrudnieniem
obywateli Polski, w tym pojedynczych
ofert oraz ofert w ramach projektów
rekrutacyjnych9

Liczba obsłużonych
wakatów10 zagranicznych
pracodawców ogółem:

ok. 23, 7 tys.

79 549*
(6 181)*

* Wartość wskaźnika 79 549
WUP, PUP,
dotyczy łącznej liczby
OHP
zagranicznych wakatów
obsłużonych przez polską sieć
EURES. Z uwagi na to, że nie

9

Przez projekt rekrutacyjny rozumie się obsługę jednej lub wielu ofert pracy, w stosunku do których przewidywana jest obsługa podań o pracę lub CV lub organizacja rozmów
kwalifikacyjnych lub innego rodzaju wsparcie dla zagranicznego pracodawcy w ramach prowadzonej rekrutacji do pracy za granicą.

10

Dotyczy wakatów a nie ofert pracy, czyli dotyczy liczby stanowisk pracy w ramach ofert pracy.
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da uniknąć się sytuacji, że
jedna zagraniczna oferta
pracy trafi do wielu WUP czy
OHP, pojawia się zjawisko
wielokrotnego dublowania się
tej samej oferty. W celu
wskazania prawidłowej liczby
unikalnych (nie
powtarzających się)
zagranicznych ofert pracy
zastosowano algorytm liczący
pozwalający określić
dodatkowy wskaźnik,
pokazujący realną skalę
zjawiska. Wskaźnik ten
podany jest niżej:

Potencjalne sektory lub branże
gospodarki albo zawody, w których
może potencjalnie występować
zainteresowanie pracą za granicą w
UE/EOG wśród polskich
bezrobotnych i poszukujących
pracy, a co za tym idzie mogą być
planowane projekty rekrutacyjne:
1. Branża budowlana
2. Branża motoryzacyjna
3. Branża hotelarsko – gastronomiczna
4. Branża rolnicza (w tym: praca sezonowa)
5. Transport i logistyka (magazynierzy, pakowacze,
kierowcy, operatorzy wózków widłowych)
6. Przemysł chemiczny
7. Produkcja (pracownicy linii produkcyjnej) i
przetwórstwo

Liczba unikalnych (nie
powtarzających się)
zagranicznych wakatów
obsłużona przez kadrę
EURES z WUP i OHP
wyniosła: 6 181.

8. Ogrodnictwo i sadownictwo
9. Przemysł lotniczy
10. Handel
11. Branża rzemieślnicza,
12. Turystyka i rekreacja,
13. Przemysł elektromaszynowy (w tym: obsługa
maszyn CNC)
14. Ochrona zdrowia (w tym pielęgniarki i opieka
nad osobami starszymi)

Sektory lub branże
gospodarki albo zawody w
odniesieniu do których
realizowane były projekty
rekrutacyjne dla
zagranicznych
pracodawców z UE/EOG:

15. Branża IT
16. Przemysł lekki
17. Przemysł metalurgiczny

branża budowlana (blacharz
budowlany, monter instalacji
sanitarnych, pomocnik
montera instalacji

18. Branża rozrywkowa
19. Służba zdrowia
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sanitarnych, cieśla-stolarz,
inspektor nadzoru, spawacz,
betoniarz), motoryzacja,
branża hotelarskogastronomiczna, rolnictwo (w
tym praca sezonowa),
transport i logistyka
(listonosz/kurier, pracownik
magazynu, operator wózka
widłowego, pakowacz,
kierowca), przemysł
chemiczny, produkcja i
przetwórstwo (pracownik linii
produkcyjnej, pracownik
przetwórnio drobiu, operator
maszyn w przetwórstwie
drewna), ogrodnictwo i
sadownictwo, przemysł
lotniczy, handel, rzemiosło,
turystyka i rekreacja (animator
czasu wolnego), przemysł
elektromaszynowy
(elektromonter, pomocnik
elektromontera, elektryk
zakładowy, obsługa maszyn
cnc), ochrona zdrowia (w tym
pielęgniarki i opieka nad
osobami starszymi), IT,
przemysł lekki, przemysł
metalurgiczny (spawacz,
ślusarz), branża rozrywkowa,
służba zdrowia, usługi (fryzjer,
kosmetyczka, stylista),
leśnictwo.

Potencjalnymi państwami do
współpracy w projektach
rekrutacyjnych będą głównie:
Austria, Czechy, Francja, Wielka
Brytania, Skandynawia, Niemcy,
Holandia, Norwegia, Belgia,
Hiszpania, Włochy, Finlandia, Irlandia,
Dania, Szwecja, Islandia, Chorwacja.

z czego w ramach
projektów rekrutacyjnych:

ok. 5, 3 tys.
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8 639

Państwa, z którymi
współpracowano w ww.

projektach rekrutacyjnych:
Austria, Czechy, Francja,
Wielka Brytania, Szwecja,
Niemcy, Holandia, Norwegia,
Belgia, Hiszpania, Włochy,
Finlandia, Irlandia, Dania,
Szwecja, Litwa, Malta,
Portugalia, Słowacja, Łotwa,
Szwecja

Liczba obsłużonych
wakatów zagranicznych
pracodawców
pozyskanych z innych
WUP, OHP ogółem:

ok. 34,7 tys.

73 368

z czego w ramach
projektów rekrutacyjnych:

ok. 6 tys.

7 167

Liczba zatrudnionych
obywateli Polski u
pracodawców za granicą
w wyniku pośrednictwa
pracy w ramach EURES:

ok.1,2 tys.

1 110

D.I.1.2.4

Obsługa CV polskich kandydatów
aplikujących na zagraniczne oferty
pracy w ramach projektów
rekrutacyjnych.

Liczba obsłużonych CV
od polskich bezrobotnych
i poszukujących pracy:

ok. 9, 3 tys.

6 835

Osiągnięto wskaźnik niższy
niż planowano.

WUP, PUP,
OHP

D.I.1.2.5

Wsparcie zagranicznych
pracodawców z UE/EOG w
rozmowach kwalifikacyjnych z

Liczba obsłużonych
rozmów kwalifikacyjnych
dla pracodawców z

175

170

Działanie zrealizowano
zgodnie z planem (wskaźnik
nieznacznie niższy niż

WUP, PUP,
OHP
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polskimi kandydatami aplikującymi na
zagraniczne oferty pracy dla
obywateli UE/EOG

D.I.1.2.6

Wsparcie dla zagranicznych
pracodawców z UE/EOG w ramach
prowadzonej rekrutacji kandydatów z
Polski inne niż obsługa CV i rozmowy
kwalifikacyjne, takie jak :
− dodatkowa promocja ofert pracy
poprzez zamieszczenie ich na
popularnych portalach z ofertami
pracy,

UE/EOG:

planowano).

Liczba polskich
bezrobotnych i
poszukujących pracy,
którzy wezmą udział w
rozmowach
kwalifikacyjnych z
pracodawcami z
UE/EOG:

ok. 2 tys.

1 698

Działanie zrealizowano
zgodnie z planem (wskaźnik
nieznacznie niższy niż
planowano).

Liczba zagranicznych
pracodawców, którym
udzielone będzie
wsparcie:

29

123

Rodzaje wsparcia faktycznie
udzielonego zagranicznym
pracodawcom z UE/EOG –
zgodnie z planem oraz
przesyłanie dodatkowych
(poza standardową
procedurą) informacji do PUP
o prowadzonych rekrutacjach.

− promocyjna kampania medialna,

Osiągnięto wskaźnik wyższy
niż planowano.

− wsparcie językowe.
D.I.1.2.7

Wsparcie obywateli Polski
zrekrutowanych w ramach sieci
EURES do pracy za granicą w
UE/EOG w zakresie odpowiednich
informacji i porad dot. np.: stosownych
procedur administracyjnych do
przejścia w kraju zatrudnienia.

WUP
(Wałbrzych
, Łódź,
Warszawa,
Poznań),
PUP, OHP

Liczba indywidualnych
porad dla polskich
bezrobotnych i
poszukujących pracy,
zrekrutowanych w
ramach EURES do pracy
za granicą w UE/EOG:

ok. 3,4 tys.
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1 675

Osiągnięto wskaźnik niższy
niż planowano.

WUP, PUP,
OHP

D.I.1.3.

Udział w Międzynarodowych Targach Pracy za granicą w krajach UE/EOG

Wskaźnik
Lp.

Poddziałanie

Udział w międzynarodowych
(europejskich) targach pracy za
granicą na terenie UE/EOG w celu
prezentacji ofert pracy polskich
pracodawców.

Realizator

wartość
nazwa

D.I.1.3.1

Informacje uzupełniające

planowana

osiągnięta

29

0

Liczba targów zagranicą:
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Z uwagi na brak środków
finansowych z EFS dla
polskiej sieci EURES w 2015
r., organizacje zatrudniające
doradców EURES nie były w
stanie wygospodarować
środków finansowych z
własnych budżetów na
pokrycie kosztów delegacji
zagranicznych w celu udziału
polskiej kadry EURES w
wydarzeniach za granicą.
Liczba zaproszeń na
wydarzenia zagranicą jaka
wpłynęła do polskiego
krajowego biura koordynacji
EURES wyniosła 17.

WUP, OHP

Liczba polskich ofert
pracy prezentowana na
targach za granicą:

D.I.1.4

606

0

Międzynarodowe Targi Pracy w Polsce

Wskaźnik
Lp.

Poddziałanie

Organizacja na terenie Polski
międzynarodowych (europejskich)
targów pracy (MTP), w tym o
charakterze branżowym. Nie dotyczy
MTP dla młodzieży przewidzianych w
działaniu 5.3.

Realizator

wartość
nazwa

D.I.1.4.1

Informacje uzupełniające

planowana

osiągnięta

10

6

Liczba targów:

Zorganizowano następujące
MTP (mniej niż planowano):
• VI Międzynarodowe Targi
Pracy, 20.10.2015 r., Toruń
• Targi do pracy do Niemiec
w branży gastronomicznohotelarskiej, 04.02.2015 r.,
Zielona Góra

Potencjalne branże w jakich
planowane są międzynarodowe targi
pracy w Polsce: budowlanometalurgiczna, handlowo-usługowa,
produkcyjna, usługi opiekuńcze ,
transport i logistyka, budownictwo,
hotelarstwo, gastronomia, prace
sezonowe, ogrodnictwo, sadownictwo,
rolnictwo, chemiczna, turystyka,
stoczniowa, metalurgiczna,
motoryzacyjna, IT, ochrona zdrowia,
medyczna, finansowa i księgowość,

• Międzynarodowe Targi
Pracy i Integracji,
2.10.2015, Płock
• Europejskie Targi Pracy
WORK EXPO, 15.10.2015
r., Rzeszów
• Metropolitalne Targi Pracy
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WUP (Toruń,
Zielona
Góra,
Warszawa,
Rzeszów,
Gdańsk,
Szczecin)
PUP (Police)

Pomorza, 08.04.2015 r.
Gdańsk

zawody rzemieślnicze, handel,
przemysł , pracownicy
niewykwalifikowani, usługi, medyczna
i ochrony zdrowia

• XIII Kiermasz Pracy w
Policach, 23.10.2015 r.,
Police.

Potencjalne państwa do zaproszenia
do udziału w MTP w Polsce to
głównie: Niemcy, Czechy, Austria,
Francja, Holandia , Wielka Brytania,
Norwegia, Szwecja, Litwa, Irlandia,
Finlandia, Dania, Hiszpania, Czechy,
Włochy, Słowacja, Słowenia

Należy podkreślić, że
zrealizowane międzynarodowe
targi pracy miały w większości
formę dołączenia się z
komponentem EURES do
wydarzeń organizowanych
przez inne organizacje, które
współfinansowały dane
wydarzenie.
Sektory lub branże gospodarki
albo zawody w odniesieniu do
których realizowane były MTP:
branża produkcyjna,
budowlana, przemysł, sektor
medyczny, usługi opiekuńcze,
motoryzacja, transport i
logistyka, prace sezonowe,
hotelarstwo, gastronomia,
kierowcy, IT, obsługa klienta (w
tym pracownicy call center),
nauczyciele języków, spawacze,
specjaliści z branży
inżynieryjnej.

Państwa, z którymi
współpracowano w ww.
projektach rekrutacyjnych:
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Niemcy, Holandia, Wielka
Brytania, Dania, Łotwa, Czechy,
Norwegia, Francja, Wielka
Brytania, Bułgaria, Finlandia,
Słowacja, Włochy
Liczba odwiedzających:

20,3 tys.

14 050

Liczba pracodawców
zagranicznych:

112

79

Liczba rozmów
rekrutacyjnych:

240

507
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D.I.2 Rozwój europejskiego rynku pracy (Cel 1)
Zrealizowane działania
L.p.
D.I.2.1

Działanie
Utrzymanie krajowych regulacji prawnych z zakresu EURES oraz współpraca przy tworzeniu unijnych przepisów prawnych z zakresu EURES

D.I.2.2

Ujęcie działań EURES w głównych dokumentach strategicznych Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) oraz dotyczących EFS

D.I.2.3

Działania informacyjne i promujące rozwój europejskiego rynku pracy z wykorzystaniem sieci EURES

D.I.2.4

Rozwój sieci współpracy z właściwymi krajowymi organizacjami oraz unijnymi sieciami/programami w celu rozszerzenia dostępu polskich
bezrobotnych i poszukujących pracy oraz polskich pracodawców do specjalistycznych porad nt. mobilności (migracji zarobkowych) na terenie
UE/EOG i Szwajcarii

D.I.2.5

Europejskie Dni Pracy

D.I.2.6

Szkolenia dotyczące EURES

D.I.2.7

Utrzymanie odpowiedniej infrastruktury IT podłączonej do portalu EURES Komisji Europejskiej oraz systemów wewnętrznych PSZ i OHP dla celów
prowadzenia działań EURES
Koordynacja sieci EURES w Polsce

D.I.2.8

Poddziałania, wskaźniki, realizatorzy
D.I.2.1

Utrzymanie krajowych regulacji prawnych z zakresu EURES oraz współpraca przy tworzeniu unijnych przepisów prawnych z zakresu
EURES

Wskaźnik
L.p.

Poddziałanie

nazwa

Informacje uzupełniające
wartość
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Realizator

D.I.2.1.1

11

planowana

osiągnięta

5

5

Utrzymanie krajowych regulacji
Liczba aktów prawnych
prawnych z zakresu EURES w :
krajowych, w których
ujęte są kwestie EURES:
• ustawie z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy,
• rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 14
maja 2014 r. w sprawie
szczegółowych warunków
oraz trybu i sposobów
prowadzenia usług rynku
pracy,
• rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 14
maja 2014 r. w sprawie wzoru
wniosku o akredytację do
prowadzenia pośrednictwa
pracy w ramach sieci EURES,
• rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 18 marca
2009 r. w sprawie
wynagradzania pracowników
samorządowych,
• rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 30
kwietnia 2008 r. w sprawie
warunków wynagradzania za
pracę i przyznawania innych
świadczeń związanych z
pracą dla pracowników
zatrudnionych w niektórych
państwowych jednostkach

Działanie zrealizowano zgodnie
z planem.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; od 16 listopada 2015 r. – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS)
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MPIPS11

budżetowych.
Utrzymanie pełnej integracji unijnego
pośrednictwa pracy (EURES) z
pośrednictwem pracy realizowanym
przez WUP, PUP, i OHP.
D.I.2.1.2

Współudział w procesie uzgadniania i Liczba konsultowanych
konsultowania projektu
unijnych aktów prawnych
Rozporządzenia Rady i Parlamentu
związanych z EURES:
Europejskiego w sprawie europejskiej
sieci służb zatrudnienia dostępu
pracowników do usług w zakresie
mobilności oraz dalszej integracji
rynków pracy, w tym przygotowywanie
wsadów do instrukcji dla
przedstawicieli Polski w spotkaniach
gremiów procedujących ww.
rozporządzenie.

1

1

Departament Rynku Pracy w
MPiPS (pełniący rolę Krajowego
Biura Koordynacji EURES)
współpracował ze Stałym
Przedstawicielstwem
Rzeczypospolitej Polskiej w
Brukseli w zakresie
przygotowania odpowiednich
instrukcji europejskich na
posiedzenia gremiów
procedujących Rozporządzenie.
Przygotowano łącznie 15
instrukcji lub wsadów do
instrukcji na 4 posiedzenia
Grupy Roboczej ds. Kwestii
Społecznych Rady UE, 10
posiedzeń COREPER I, 1 Radę
EPSCO.
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MPiPS

D.I.2.2

Ujęcie działań EURES w głównych dokumentach strategicznych PSZ oraz dotyczących EFS

Wskaźnik
L.p.

Poddziałanie

Informacje uzupełniające

Realizator

wartość
nazwa

planowana

osiągnięta

D.I.2.2.1

Ujęcie działań EURES w Krajowym
Planie działań na rzecz Zatrudnienia
na lata 2015 – 2017.

Liczba Krajowych Planów
Działań na rzecz
Zatrudnienia, w których
ujęte będą działania
EURES:

1

1

Działanie zrealizowano zgodnie
z planem.

MPiPS

D.I.2.2.2

Współpraca z władzami
zarządzającymi i wdrażającymi na
poziomie krajowym i regionalnym w
ramach EFS 2014-2020 w celu
pozyskania wsparcia finansowego na
działania EURES w kraju czyli z
Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju
Regionalnego, 16 Urzędami
Marszałkowskimi, 16 Wojewódzkim
Urzędami Pracy.

Liczba krajowych władz
zarządzających EFS, z
którymi utrzymywana
będzie współpraca:

1

1

Departament Rynku Pracy w
MPiPS współpracował z
władzami zarządzającymi EFS
na poziomie krajowym w
Ministerstwie Infrastruktury i
Rozwoju oraz z urzędami
marszałkowskimi województwa
dolnośląskiego, małopolskiego,
śląskiego i wielkopolskiego w
zakresie opiniowania założeń
projektów z RPO 2014-2020
wspierających działania
EURES.

MPiPS,

Zaopiniowano pozytywnie dwa
projekty do realizacji w 2016 r. –
projekt województwa
dolnośląskiego oraz śląskiego.
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WUP,
OHP

D.I.2.3

Liczba regionalnych
władz zarządzających
EFS, z którymi
utrzymywana będzie
współpraca:

16

4

Liczba regionalnych
władz wdrażających EFS,
z którymi utrzymywana
będzie współpraca:

16

4

Działania informacyjne i promujące rozwój europejskiego rynku pracy z wykorzystaniem sieci EURES

L.p.
Poddziałanie

Wskaźnik
nazwa

D.I.2.3.1

Ogólne działania informacyjne,
promocyjne i porady na rzecz polskich
bezrobotnych i poszukujących pracy
takie jak m.in.:
spotkania informacyjne, warsztaty,
videokonferencje, porady
indywidualne i grupowe, konferencje,
dni informacyjne, dni doradcze, dni
otwarte, seminaria, artykuły
sponsorowane, materiały
informacyjne, publikacje, media

Liczba indywidualnych
kontaktów z osobami
poszukującymi
pracy/pracownikami z
Polski:

Informacje uzupełniające

Realizator

wartość
planowana

osiągnięta

248,3 tys.

270 929
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Przeprowadzono działania
WUP, PUP,
informacyjne, promocyjne i
OHP
porady na rzecz polskich
bezrobotnych i poszukujących
pracy takie jak: spotkania
informacyjne, warsztaty, porady
indywidualne i grupowe, dni
doradcze, spotkania
indywidualne, upowszechnianie
ulotek, prelekcje, targi pracy,

społecznościowe, publikacje na
stronie internetowej, ogłoszenia
prasowe, spoty radiowe, kampanie
informacyjne, uczestnictwo w targach
pracy i inne.

ogłoszenia prasowe, dni kariery,
dni otwarte, kampanie
informacyjne, zajęcia
aktywizacyjne, konferencje,
seminaria, videokonferencje,
artykuły sponsorowane,
publikacje, dyżury eksperckie,
działania informacyjne w
różnych kanałach
informacyjnych (e-mail, media
społecznościowe, tablice
informacyjne, telefon, dyżury z
wykorzystaniem komunikatorów
internetowych, publikacje na
stronie internetowej itp).
Osiągnięty wskaźnik wyższy
niż planowano.

D.I.2.3.2

Ogólne działania informacyjne,
promocyjne oraz porady na rzecz
polskich pracodawców, w tym dot.
rynków pracy, zawodów
nadwyżkowych i deficytowych w
UE/EOG, takie jak m.in.:
porady indywidualne i grupowe, dni
informacyjne, udział w giełdach,
seminariach, konferencjach,
spotkaniach informacyjnych, artykuły
sponsorowane, rozpowszechnianie
materiałów informacyjnopromocyjnych, spoty radiowe, dni
otwarte, spotkania informacyjne,
warsztaty, media społecznościowe,
kampanie informacyjne, dyżury
eksperckie i inne.

Liczba indywidualnych
kontaktów z
pracodawcami z Polski:

18,3 tys.

31

21 689

Przeprowadzono działania
WUP, PUP,
informacyjne, promocyjne oraz OHP
porady na rzecz polskich
pracodawców, w tym dot.
rynków pracy, zawodów
nadwyżkowych i deficytowych w
UE/EOG, takie jak: udzielanie
informacji nt. usług EURES:
emailowo, telefonicznie,
poprzez media
społecznościowe, dyżury
eksperckie, prezentacje
multimedialne, porady
indywidualne i grupowe,
spotkania indywidualne,
rozpowszechnianie informacji
nt. usług i form pomocy
świadczonych przez sieć
EURES poprzez uczestnictwo w

targach pracy, spotkaniach
informacyjnych, giełdach pracy,
seminariach, warsztatach,
konferencjach, dniach
informacyjnych, dniach
otwartych, dniach
przedsiębiorczości,
informowanie nt. targów pracy
odbywających się w Polsce i za
granicą, przekazywanie
materiałów informacyjnych,
współpraca z Krajową Izbą
Gospodarczą, Klubami
Pracodawców, wizyty
marketingowe, artykuły
sponsorowane, kampanie
informacyjne, promocja portalu
EURES.
Osiągnięty wskaźnik wyższy
niż planowano.
D.I.2.3.3

Ogólne działania informacyjne i
promocyjne na rzecz bezrobotnych i
poszukujących pracy będących
obywatelami UE/EOG takie jak m.in.:
porady indywidualne i grupowe, dni
informacyjne, udział w giełdach,
seminariach, konferencjach, dni
otwarte, warsztaty, media
społecznościowe, strona internetowa
PUP w języku angielskim (PUP
Gdańsk) i inne.

Liczba indywidualnych
kontaktów z
poszukującymi
pracy/pracownikami
będącymi cudzoziemcami
obywatelami UE/EOG:

4 tys.

Uczestnictwo w projekcie AMIGA
„Aktywni migranci na lokalnym
rynku pracy – projekt współpracy
polsko - niemieckiej” (okres
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1 852

Przeprowadzono
WUP, PUP,
działania informacyjne i
OHP
promocyjne na rzecz
bezrobotnych i poszukujących
pracy będących obywatelami
UE/EOG takie jak: udzielanie
porad i informacji nt. możliwości
zatrudnienia w Polsce, usług
EURES, polskiego rynku pracy,
zawodów deficytowych i
nadwyżkowych, aktualnych
ofert pracy w formie:
emailowej, telefonicznej,
wykorzystanie mediów
społecznościowych, chatów

realizacji: czerwiec 2013 – maj 2015
(WUP Poznań)

online, pomoc w pisaniu CV w
języku polskim, udzielanie
informacji z zakresu warunków
życia i pracy w Polsce,
uczestnictwo w targach,
giełdach pracy, dniach
informacyjnych, konferencjach,
seminariach, warsztatach,
poradnictwo indywidualne,
rozpowszechnianie materiałów
informacyjnych, organizacja
warsztatów tematycznych.
Osiągnięto wskaźnik niższy niż
planowano.

D.I.2.3.4

Ogólne działania informacyjne i
promocyjne na rzecz zagranicznych
pracodawców z UE/EOG takie jak
m.in.: porady indywidualne i grupowe,
spotkania informacyjne (Czechy,
Niemcy), media społecznościowe,
kampanie medialne.

Liczba indywidualnych
kontaktów z
pracodawcami z
UE/EOG:

2,5 tys.
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3 502

Przeprowadzono działania
WUP, PUP,
informacyjne i promocyjne na
OHP
rzecz zagranicznych
pracodawców z UE/EOG takie
jak:
udzielanie porad i informacji nt.
możliwości zatrudnienia w
Polsce, usług EURES,
rejestrowania ofert pracy w sieci
EURES z wykorzystaniem:
emaila, telefonu, porady
indywidualne i grupowe,
spotkania informacyjne,
rozpowszechnianie materiałów
informacyjnych, informowanie
nt. organizowanych targów
pracy w Polsce, promocja
wydarzeń w Polsce,
zaproszenia do udziału w

wydarzeniach.
Osiągnięto wskaźnik wyższy
niż planowano.
D.I.2.3.5

Udział polskiej kadry partnerów
EURES oraz stowarzyszonych
partnerów EURES w targach /
imprezach masowych na terenie
Polski ze stoiskiem wystawienniczym
EURES – nie dotyczy stoisk
wystawienniczych na
międzynarodowych targach pracy, o
których mowa w poddziałaniu 3.4 i
5.3.

Liczba targów
pracy/imprez masowych,
na których kadra EURES
posiadała swoje stoisko:

473

771

Osiągnięto wskaźnik wyższy
niż planowano.

D.I.2.3.6

Publikacje, materiały informacyjne i
promocyjne nt. EURES dla klientów
(krajowe i regionalne)

Liczba rodzajów
publikacji (itp. ulotek,
broszur, plakatów itp.):

108

70

Osiągnięto wskaźnik niższy niż MPiPS
planowano.
WUP

z czego o charakterze
krajowym, wydanych
przez MPiPS:

20

9

z czego o charakterze
regionalnym, wydanych
przez WUP:

40

14

z czego o charakterze
regionalnym, wydanych
przez PUP:

48

41

z czego o charakterze
regionalnym, wydanych
przez OHP:

0

6

Liczba egzemplarzy
(nakład):

862,4 tys.

738 988

z czego o charakterze:
krajowym, wydanych
przez MPiPS:

764,1 tys.

674 770

WUP, PUP,
OHP

PUP
OHP
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D.I.2.3.7

Prowadzenie krajowej strony
internetowej EURES
www.eures.praca.gov.pl

z czego o charakterze
regionalnym, wydanych
przez WUP:

48,5 tys.

25 970

z czego o charakterze
regionalnym, wydanych
przez PUP:

49,8 tys.

29 498

z czego o charakterze
regionalnym, wydanych
przez OHP:

0

8 250

Liczba odwiedzin strony
przez unikatowych gości
rocznie

1,1 tys.

647 071

W planie błędnie podano
wartość wskaźnika. Dla
zobrazowania całości
planowane wskaźniki powinny
być następujące:
Liczba wizyt: ok. 1,1 mln;
Liczba unikatowych gości: ok.
900 tys.
Wskaźniki osiągnięte to:
Liczba wizyt: 1 015 328,
Liczba unikatowych gości:
647 071.
Osiągnięto wskaźnik niższy niż
planowano. Prawdopodobną
przyczyną zmniejszenia liczby
odwiedzin strony internetowej
jest fakt, iż od 1 stycznia 2015 r.
baza zagranicznych ofert pracy
EURES została przeniesiona ze
strony www.eures.praca.gov.pl
do bazy CBOP na portalu PSZ
www.psz.praca.gov.pl
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MPiPS

W związku z tym jest wysoce
prawdopodobne, że klienci
szukali ofert pracy za granicą
bezpośrednio w CBOP a nie za
pośrednictwem strony
www.eures.praca.gov.pl
D.I.2.3.8

D.I.2.3.9

Ujęcie logo EURES i przekierowania
do strony www.eures.praca.gov.pl na
stronach internetowych MPiPS i
krajowym wortalu PSZ oraz stronach
internetowych partnerów EURES i
stowarzyszonych partnerów EURES.

Działania informacyjne i porady na
rzecz obywateli Polski
przebywających za granicą w
UE/EOG, planujących powrót z
emigracji do Polski takie jak m.in.:
porady indywidualne, spotkania
informacyjne, dni doradcze,
rozpowszechnianie materiałów
informacyjnych (WUP w Opolu)

Liczba strony
internetowych, na których
zamieszczone będą
informacje, z czego na:

323

351

stronach krajowych:

2

2

stronach WUP:

17

17

na stronach PUP:

313

313

na stronach OHP

1

20

z czego na stronach
podmiotów
współpracujących spoza
PSZ (stowarzyszonych
partnerów EURES):

1

1

Liczba indywidualnych
kontaktów z obywatelami
Polski przebywającymi za
granicą:

30

436
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Osiągnięto wskaźnik wyższy
niż planowano.

MPiPS,
WUP, PUP,
OHP

Prowadzono działania
informacyjne i porady na rzecz
obywateli Polski
przebywających za granicą w
UE/EOG, planujących powrót z
emigracji do Polski takie jak:
porady indywidualne podczas
korespondencji mailowej oraz
czatu na platformie
www.eures.europa.eu, porady
telefoniczne,

WUP
(Wałbrzych
, Lublin,
Łódź,
Kraków,
Warszawa,
Katowice)

rozpowszechnianie materiałów
informacyjnych, porady
indywidualne, przekazywanie
informacji nt. krajowych ofert
pracy, stron internetowych
EURES, bazy ofert pracy.
Osiągnięto wskaźnik znacznie
wyższy niż planowano.

D.I.2.4

Lp.

Rozwój sieci współpracy z właściwymi krajowymi organizacjami oraz unijnymi sieciami/programami w celu rozszerzenia dostępu
polskich bezrobotnych i poszukujących pracy oraz polskich pracodawców do specjalistycznych porad nt. mobilności (migracji
zarobkowych) na terenie UE/EOG i Szwajcarii

Poddziałanie

Wskaźnik

Informacje uzupełniające

Realizator

wartość
nazwa
D.I.2.4.1

Współpraca z krajowymi
organizacjami takimi jak m.in.
Państwowa Inspekcja Pracy, gminne
ośrodki pomocy społecznej, biura
karier, szkoły ponadgimnazjalne,
uczelnie wyższe, agencje rozwoju
regionalnego, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, Narodowy Fundusz
Zdrowia, urzędy skarbowe, związki
zawodowe, urzędy miejskie, urzędy

planowana

osiągnięta

30

30

Liczba współpracujących
krajowych organizacji:
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Współpraca z krajowymi
organizacjami przebiegała
zgodnie z planem.

WUP, PUP,
OHP

marszałkowskie, wojewódzkie, gminne
centra kultury, organizacje
pozarządowe w zakresie wymiany
informacji dot. bezpiecznych
wyjazdów do pracy za granicę, praw
pracowników migrujących oraz
organizacji szkoleń z udziałem
przedstawicieli instytucji
współpracujących, izby przemysłowohandlowe, organizacje pracodawców,
szkoły językowe, straż graniczna,
policja, euroregiony, centra/zakłady
kształcenia ustawicznego i
zawodowego, organizacje studenckie,
AISEC, agencje zatrudnienia,
poradnie psychologicznopedagogiczne.
D.I.2.4.2

Współpraca z unijnymi
Liczba współpracujących
programami/sieciami takimi jak m.in. unijnych
EUROPASS, EURODESK, SOLVIT
programów/sieci:
Europass, Europa Direct, Solvit,
Ploteus, Naric, Enterprise European
Network, Your Europe Advice,
Euroguidance, trESS, MISSOC,
EUGO, Erasmus, Leonardo da Vinci,
EURYDICE - wymiana informacji,
udział w organizowanych
przedsięwzięciach, korzystanie z
informacji zamieszczonych na
stronach internetowych ww. instytucji.

14

38

14

Współpracę z unijnymi
WUP, PUP,
programami/sieciami
OHP
prowadzono zgodnie z planem

D.I.2.5

Lp.

Europejskie Dni Pracy

Poddziałanie

Wskaźnik
wartość
nazwa

D.I.2.5.1

Organizacja Europejskich Dni Pracy
(EDP) (stacjonarnych).
Potencjalne
branże,
w
planowane są EDP w Polsce:

planowana

osiągnięta

3

0

4000

0

Liczba pracodawców
zagranicznych:

15

0

Liczba rozmów
rekrutacyjnych:

100

0

Liczba EDP12
stacjonarnych:

jakich

• operatorzy maszyn i urządzeń
wydobywczych,
ceramicy
i
rzemieślnicy
obróbki
szkła,
cukiernicy,
geologowie,
geografowie
i
geofizycy,
inżynierowie chemicy i chemicy,
inżynierowie inżynierii środowiska,
inżynierowie rolnictwa i leśnictwa,
kelnerzy i barmani, kierowcy
samochodów osobowych, krawcy
i pracownicy produkcji odzieży,
kucharze, magazynierzy, malarze
budowlani, mechanicy maszyn i
urządzeń, mechanicy pojazdów
samochodowych (WUP Kraków);

Liczba odwiedzających:

• medyczna
i
opiekuńcza,
hotelarsko-gastronomiczna,
12

Informacje uzupełniające

Europejskie Dni Pracy pod egidą Komisji Europejskiej.
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Z uwagi na brak środków
finansowych na realizację
stacjonarnych EDP podjęto
decyzję o ich organizacji
wyłącznie w formie on-line

Realizator

-

metalowa,
produkcyjna
logistyczna (WUP Poznań);

i

• medyczna w tym pielęgniarstwo i
opieka nad osobami starszymi
logistyka i transport, IT i
automatyka, mechaniczna w tym
obróbka metali, turystyczna i
gastronomiczna (WUP Opole).

Potencjalne państwa do zaproszenia
do udziału w EDP w Polsce to
głównie: Wielka Brytania, Niemcy,
Republika Czeska, Holandia, Francja,
Norwegia, Szwecja, Dania, Irlandia,
Hiszpania, Austria, Belgia.
D.I.2.5.2

Organizacja Europejskich Dni Pracy
(on-line na platformie KE13).

Liczba EDP on-line:

5

Potencjalne branże, w jakich
planowane są EDP w Polsce :
•

branża hotelarsko –
gastronomiczna, budowlana,
metalurgiczna, handlowa,
logistyczna, produkcyjna,
prace sezonowe (DWUP w
Wałbrzychu);

•

oferty pracy dla polskich
poszukujących pracy na
stanowiska: operatorzy

1

W dniu 22.10.2015 r.
zorganizowano Europejskie Dni
Pracy on-line na platformie KE
www.europeanjobdays.eu.
Zamiast organizacji 5-ciu
oddzielnych wydarzeń o
mniejszej skali przez 5 WUP,
zorganizowano jedno wspólne
wydarzenie o większej skali z
udziałem 5 WUP.
Wydarzenie zostało objęte
patronatem honorowym Ministra
Pracy i Polityki Społecznej.
Sektory lub branże gospodarki

13

Komisja Europejska.
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WUP: w
Wałbrzych
u,
Krakowie,
Poznaniu,
Opolu i
Katowicach

albo zawody, które pojawiły się
na EDP on-line w odniesieniu
do:
• zagranicznych
pracodawców: branża
samochodowa, branża
budowlana, transport i
logistyka, branża hotelarsko
-gastronomiczna, branża
medyczna, prace proste i
sezonowe,

maszyn i urządzeń
wydobywczych, ceramicy i
rzemieślnicy obróbki szkła,
cukiernicy, geologowie,
geografowie i geofizycy,
inżynierowie chemicy i
chemicy, inżynierowie
inżynierii środowiska,
inżynierowie rolnictwa i
leśnictwa, kelnerzy i barmani,
kierowcy samochodów
osobowych, krawcy i
pracownicy produkcji odzieży,
kucharze, magazynierzy,
malarze budowlani,
mechanicy maszyn i
urządzeń, mechanicy
pojazdów samochodowych;
oferty pracy polskich
pracodawców
zainteresowanych
znalezieniem kandydatów z
EOG w branży m.in.: Usługi
księgowe, Logistyka,
Transport, IT (WUP w
Krakowie);
•

•

•

polskich pracodawców:
sektor BPO (Business
Process Outsourcing)
powiązany z branżą IT oraz
księgowość i finanse.

W wydarzeniu wzięło udział
łącznie 57 wystawców, w tym
41 pracodawców (26
zagranicznych i 15 polskich).
Liczba ofert pracy
zaprezentowana podczas EDP:
574 na łącznie 1910 wakatów
(miejsc pracy).

medyczna i opiekuńcza,
hotelarsko-gastronomiczna,
metalowa, produkcyjna i
logistyczna (WUP Poznań);

Państwa, z którymi
współpracowano przy
organizacji EDP on-line:
Czechy, Niemcy, Irlandia,
Holandia, Hiszpania, Wielka
Brytania, Dania, Słowenia.

medyczna w tym
pielęgniarstwo i opieka nad
osobami starszymi, logistyka i
transport, IT i automatyka,
mechaniczna w tym obróbka
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metali, turystyczna i
Liczba odwiedzających
gastronomiczna (WUP Opole); poszukujących pracy
zarejestrowanych na
• Budowlany (spawacze, cieśle, platformie:
zbrojarze, betoniarze,
hydraulicy, elektrycy),
Liczba pracodawców
metalurgiczny, usługi, branża
zagranicznych
motoryzacyjna, IT, transport,
zarejestrowanych na
logistyka, medyczny i ochrona
platformie:
zdrowia, finance i księgowość
(WUP Katowice)
Liczba rozmów
Potencjalne państwa do zaproszenia rekrutacyjnych on-line:
do udziału w EDP w Polsce to
głównie: Niemcy, Austria, Czechy,
Holandia, Wielka Brytania, Norwegia,
Szwecja, Dania , Irlandia, Hiszpania,
Słowacja , Włochy, Finlandia,
Słowenia.

D.I.2.6

1000

313

45

26

60

89

Szkolenia dotyczące EURES

Lp.

Wskaźnik
Poddziałanie

Realizator

wartość
nazwa

D.I.2.6.1

Informacje uzupełniające

planowana

osiągnięta

2

1

Krajowe szkolenia dla kadry EURES i Liczba szkoleń dla
innego odpowiedniego personelu
pracowników WUP:
partnerów EURES i stowarzyszonych
partnerów EURES nt. działań EURES.

42

Osiągnięto wskaźnik niższy niż MPiPS
zakładano z uwagi na
ograniczone możliwości
czasowe spowodowane pilnymi

działaniami z zakresu
koordynacji EURES na
poziomie krajowym.

14

Liczba szkoleń dla
pracowników OHP:

2

1

Liczba szkoleń dla
pracowników UW 14:

1

0

Liczba szkoleń dla
pracowników innych
organizacji niż WUP,
OHP, UW:

1

0

Liczba przeszkolonej
kadry EURES
z WUP:

ok. 120

40

Liczba przeszkolonej
kadry EURES
z OHP:

ok. 80

35

Liczba przeszkolonej
kadry EURES
z podmiotów
współpracujących:

ok. 30

0

Liczba przeszkolonych
pracowników
niebędących kadrą
EURES z WUP:

ok. 30

0

Liczba przeszkolonych
pracowników
niebędących kadrą
EURES z OHP:

ok. 30

0

Urzędy Wojewódzkie.
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D.I.2.6.2

Liczba przeszkolonych
pracowników
niebędących kadrą
EURES z UW:

ok. 15

0

Liczba przeszkolonych
pracowników
niebędących kadrą
EURES z podmiotów
współpracujących:

ok. 15

0

ok. 10

12

Regionalne i lokalne szkolenia dla
Liczba szkoleń dla
kadry EURES i innego odpowiedniego pracowników WUP:
personelu partnerów EURES i
stowarzyszonych partnerów EURES
nt. działań EURES

Osiągnięto wskaźnik wyższy
niż planowano.
W przypadku szkoleń
organizowanych dla OHP ich
duża liczba (120) wynika z
faktu, iż formuła szkoleń dla
pracowników OHP polegała na
szkoleniu wielu niedużych grup
(1-2 osobowych).

Liczba szkoleń dla
pracowników PUP:

ok. 15

18

Liczba szkoleń dla
pracowników OHP:

ok. 10

120

2

1

Liczba przeszkolonej
kadry EURES z WUP:

ok. 60

116

Liczba przeszkolonej
kadry EURES z PUP:

ok. 200

257

Liczba przeszkolonej
kadry EURES z OHP:

ok. 100

264

Liczba szkoleń dla
pracowników innych
organizacji niż WUP,
PUP, OHP:
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WUP, OHP

D.I.2.6.3

Koordynacja udziału polskiej kadry
EURES w szkoleniach
organizowanych na zlecenie KE,
stacjonarnych i wirtualnych, w ramach
ds. EURES Initial Training, EURES
Advanced Training.

Liczba przeszkolonych
pracowników nie
będących kadrą EURES
z WUP:

ok. 30

12

Liczba przeszkolonej
kadry EURES z PUP:

ok. 30

66

Liczba przeszkolonej
kadry EURES z OHP:

ok. 20

8

Liczba przeszkolonej
kadry EURES z innych
organizacji:

10

11

Liczba szkoleń
stacjonarnych, w których
weźmie udział polska
kadra EURES:

ok. 10

18

Liczba przeszkolonych
osób z kadry EURES w
ramach szkoleń
stacjonarnych:

ok. 35

37

8

7

Liczba przeszkolonych
osób z kadry EURES w
ramach szkoleń
wirtualnych:

ok. 50

57

Liczba szkoleń
komunikacyjnych
(webinaria), w których

ok. 10

12

Liczba szkoleń
wirtualnych, w których
weźmie udział polska
kadra EURES:

45

Osiągnięto wskaźnik wyższy
niż planowano.

MPiPS

weźmie udział polska
kadra EURES
Liczba przeszkolonych
osób z kadry EURES w
ramach szkoleń
komunikacyjnych

D.I.2.7

Lp.

ok. 80

109

Utrzymanie odpowiedniej infrastruktury IT podłączonej do portalu EURES Komisji Europejskiej oraz systemów wewnętrznych PSZ i
OHP dla celów prowadzenia działań EURES

Poddziałanie

Wskaźnik

Informacje uzupełniające

Realizator

wartość
nazwa
D.I.2.7.1

15

Utrzymanie prawidłowych transferów
ofert pracy z CBOP15 na portal
EURES KE.
CBOP zawierać będzie docelowo:
• krajowe oferty pracy
publikowane przez PUP, OHP
i podmioty akredytowane,
• zagraniczne oferty pracy
EURES publikowane przez
WUP, OHP oraz podmioty

Średnia liczba polskich
ofert pracy transferowana
dziennie z CBOP na
portal EURES KE:

planowana

osiągnięta

ok. 23 tys.

ok. 40 tys.

Osiągnięto wskaźnik wyższy
niż planowano.
Według stanu na dzień
31.12.2015 r. liczba polskich
ofert pracy PUP i OHP
publikowana w CBOP wyniosła
39 978 na łączną liczbą 96 125
wolnych miejsc pracy
(wakatów).

Centralna Baza Ofert Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
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MPiPS

•

akredytowane,
zagraniczne oferty pracy do
UE/EOG i Szwajcarii nie
pochodzące z EURES,
publikowane przez podmioty
akredytowane.

Średnia liczba
zagranicznych wakatów
EURES wyświetlana
dziennie w CBOP:

ok. 200

2 272

Osiągnięto wskaźnik wyższy
niż planowano.
Osiągnięty wskaźnik dotyczy
stanu na dzień 31.12.2015 r. i
dotyczy liczby wolnych
zagranicznych miejsc pracy
(wakatów), które były ogłaszane
przez WUP i OHP w CBOP
ramach 249 zagranicznych ofert
pracy.

D.I.2.7.2

Utrzymanie i modernizacja systemów
PSZ podłączonych do CBOP w
zakresie prowadzenia działań EURES:
• aktualizacja systemu
informatycznego SYRIUSZ,
• aktualizacja systemu
informatycznego WUP-Viator.

Liczba krajowych
systemów
informatycznych (IT)
PSZ, w których ujęto
kwestie EURES:

2

2

Działanie zrealizowano zgodnie MPiPS
z planem.

D.I.2.7.3

Rozwój systemów IT OHP w celu
prawidłowego transferu ofert pracy
publikowanych w bazie ofert pracy
OHP („Młodzieżowe Pośrednictwo
Pracy”) do CBOP.

Liczba systemów IT
spoza PSZ, w których
ujęto kwestie EURES:

1

1

W 2015 r. trwały prace
OHP
przygotowawcze do
podłączenia systemu IT
obsługującego bazę ofert pracy
OHP do CBOP. Podłączenie
nastąpiło 31.12.2015 r.
W tym dniu liczba ofert pracy w
CBOP (ofert pracy
publikowanych przez PUP i
WUP) wyniosła 39 588.
Baza ofert pracy OHP zasiliła
CBOP ofertami pracy w ilości
639 co spowodowało wzrost
liczby ofert pracy w CBOP o ok.
1,6 %.
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D.I.2.8

Lp.

Koordynacja sieci EURES w Polsce

Poddziałanie

Wskaźnik

Informacje uzupełniające

Realizator

wartość
nazwa
D.I.2.8.1

planowana

osiągnięta

13

11

Realizacja zadań Krajowego Urzędu
Liczba podróży
Koordynacji, w tym:
zagranicznych:
• koordynacja działań partnerów
EURES oraz stowarzyszonych
partnerów EURES ,
• przygotowanie rekomendacji
MPiPS co do roli Kierowników
Liniowych EURES oraz
zakresu obowiązków
doradców EURES,
asystentów EURES i
doradców klienta realizujących
zadania EURES,
• przygotowanie krajowego
planu działania EURES na
2016 r.,
• monitoring kwartalny działań
EURES prowadzonych przez
WUP, PUP i OHP,
• przygotowanie sprawozdania
z realizacji działań EURES w
okresie 1.06.2013 r. –
31.12.2014 r.,

Działania przeprowadzono
zgodnie z planem, za
wyjątkiem następujących
działań:
• przygotowanie
rekomendacji MPiPS co do
roli Kierowników Liniowych
EURES oraz zakresu
obowiązków doradców
EURES, asystentów
EURES i doradców klienta
realizujących zadania
EURES – działania nie
zrealizowano ponieważ
zadania kardy EURES
zostaną zmodyfikowane po
wejściu w życie
Rozporządzenia PE i Rady
ws. EURES,
• prowadzenie procesu
akredytacji jednostek
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MPiPS

•
•

•

•

•

•

•
•

zewnętrznych do
prowadzenia pośrednictwa
pracy w ramach sieci
EURES oraz współpraca z
marszałkami województw,
wojewodami i Państwa
Inspekcją Pracy w zakresie
kontroli podmiotów
akredytowanych – działania
nie zrealizowano ponieważ
nie uruchomiono procesu
akredytacji. Po wejściu w
życie Rozporządzenia PE i
Rady ws. EURES, Po
wejściu w życie tego
rozporządzenia krajowy
system akredytacji będzie
musiał ulec pewnym
modyfikacjom, w związku z
powyższym nie było
uzasadnione wcześniejsze
uruchamianie akredytacji
ponieważ naraziłoby to
podmioty akredytowane na
niepotrzebne koszty, w
szczególności związane z
dostosowaniem i
podłączeniem systemów
informatycznych do
systemu informatycznego
prowadzonego przez
ministra właściwego do
spraw pracy.

koordynacja udziału krajowej
kadry EURES w szkoleniach
organizowanych przez KE,
koordynacja stosowania
narzędzi komunikacyjnych
EURES dostarczanych przez
KE,
współpraca z władzami
zarządzającymi i
wdrażającymi EFS w celu
monitorowania realizacji
działań EURES
finansowanych ze środków
EFS,
prowadzenie procesu
akredytacji jednostek
zewnętrznych do prowadzenia
pośrednictwa pracy w ramach
sieci EURES,
współpraca z marszałkami
województw, wojewodami i
Państwa Inspekcją Pracy w
zakresie kontroli podmiotów
akredytowanych,
współpraca z Departamentem
Informatyki MPiPS w zakresie
utrzymania na odpowiednim
poziomie systemów IT MPiPS
dla celów działań EURES,
udział w posiedzeniach Grupy
Koordynacyjnej EURES,
udział w spotkaniach
odpowiednich grup roboczych
EURES KE, w tym grupy
roboczej ds. Informacji i
Komunikacji, ds.
Interoperacyjności, ds.
partnerstw transgranicznych

W odniesieniu do udziału w
spotkaniach za granicą
przedstawiciele MPiPS wzięli
udział w 1 posiedzeniu Zarządu
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EURES.

EURES, 3 posiedzeniach Grupy
Koordynacyjnej EURES, 1
spotkaniu grupy roboczej ds.
Informacji i Komunikacji, 2
spotkaniach grupy roboczej ds.
Interoperacyjności, 1 spotkaniu
grupy roboczej ad-hoc ds.
partnerstw transgranicznych
EURES, 1 konferencji nt. EFS.
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D.I.3. Wymiana informacji o warunkach życia i pracy w państwach UE/EOG (Cel 4)
Zrealizowane działania
L.p.
D.I.3.1

Działanie
Informowanie o warunkach życia i pracy w Polsce

D.I.3.2

Informowanie o warunkach życia i pracy w państwach UE/EOG

D.I.3.3

Nawiązywanie stałych kontaktów z krajowymi organizacjami właściwymi w zakresie kwestii związanych z zatrudnieniem i pobytem w Polsce
cudzoziemców z państw UE/EOG

Poddziałania, wskaźniki, realizatorzy
D.I.3.1

Lp.

Informowanie o warunkach życia i pracy w Polsce

Poddziałanie

Wskaźnik

Informacje uzupełniające

Realizator

wartość
nazwa
D.I.3.1.1

Przygotowanie materiałów
informacyjnych nt. warunków życia i
pracy w Polsce na portal EURES KE

Liczba aktualizacji
materiału informacyjnego
rocznie:

D.I.3.1.2

Informowanie i porady nt. warunków
życia i pracy w Polsce dla
cudzoziemców – obywateli UE/EOG

Liczba indywidualnych
kontaktów z
cudzoziemcami z
UE/EOG nt. warunków
życia i pracy w Polsce:

planowana

osiągnięta

1

1

Działanie zrealizowano zgodnie MPiPS
z planem.

ok. 6 tys.

1998

Osiągnięto wskaźnik niższy niż WUP i
planowano.
OHP
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D.I.3.2

Informowanie o warunkach życia i pracy w państwach UE/EOG

Wskaźnik
Lp.

Poddziałanie

nazwa

Informacje uzupełniające

Realizator

Osiągnięto wskaźnik wyższy
niż planowano.

WUP, PUP,
OHP

Wartość
planowana

osiągnięta

D.I.3.2.1

Informowanie i porady nt. warunków
życia i pracy w państwach UE/EOG
dla polskich bezrobotnych i
poszukujących pracy.

Liczba indywidualnych
kontaktów z
bezrobotnymi i
poszukującymi pracy z
Polski nt. warunków życia
i pracy w UE/EOG:

ok. 40 tys.

43 208

D.I.3.2.2

Utrzymanie na krajowej stronie
internetowej EURES działu
informacyjnego w języku polskim nt.
warunków życia i pracy w państwach
UE/EOG.

Liczba materiałów
informacyjnych o krajach
UE/EOG:

ok. 32

32

Utrzymanie specjalizacji nt. danego
kraju UE/EOG pośród polskich
doradców EURES.
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Działanie zrealizowano zgodnie MPiPS
z planem.

D.I.3.3

Lp.

Nawiązywanie stałych kontaktów z krajowymi organizacjami właściwymi w zakresie kwestii związanych z zatrudnieniem i pobytem w
Polsce cudzoziemców z państw UE/EOG

Poddziałanie

Wskaźnik

Informacje uzupełniające

Realizato
r

wartość
nazwa
D.I.3.3.1

Nawiązywanie kontaktów z krajowymi
organizacjami właściwymi w zakresie
zatrudnienia i pobytu cudzoziemców
(w tym obywateli UE/EOG) w Polsce.
Wymiana
informacji,
udział
w
organizowanych
przedsięwzięciach,
korzystanie
z
informacji
zamieszczonych
na
stronach
internetowych takich instytucji jak:
zakład ubezpieczeń społecznych,
urzędy skarbowe, izby przemysłowo –
handlowe,
agencje
rozwoju
regionalnego, urzędy wojewódzkie,
NFZ, Państwowa Inspekcja Pracy,
Punkt Informacji Europejskiej Europe
Direct, Urząd ds. Cudzoziemców,
właściwe organizacje pozarządowe,
straż
graniczna,
urzędy
miast,
organizacje pracodawców.

Liczba organizacji
krajowych właściwych w
zakresie kwestii
związanych z
zatrudnieniem i pobytem
w Polsce cudzoziemców
z państw UE/EOG, z
którymi nawiązana
będzie współpraca:

planowana

osiągnięta

ok. 12

15

Nawiązano kontakty z
następującymi rodzajami
krajowymi organizacjami
właściwymi w zakresie
zatrudnienia i pobytu
cudzoziemców (w tym obywateli
UE/EOG) w Polsce:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Urzędy Skarbowe
Izby Przemysłowo – Handlowe
Agencje Rozwoju Regionalnego
Państwowa Inspekcja Pracy,
NFZ,
Straż Graniczna,
Urząd ds. Cudzoziemców,
Urzędy Wojewódzkie,
Związek Biur Porad
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WUP,
OHP

Obywatelskich,
Biuro Uznawalności
Wykształcenia i Wymiany
Międzynarodowej,
Urzędy miast,
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct,
Centrum Obsługi
Przedsiębiorców,
Portal www.migrant.info.pl

Rodzaj przeprowadzonych
działań:
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−

udział w przedsięwzięciach
organizowanych przez
agencje rozwoju
regionalnego,

−

korzystanie z informacji
zamieszczonych na
stronach internetowych
instytucji,

−

wymiana informacji dot.
pobytu cudzoziemców w
Polsce i dostępu do
świadczeń, udział
przedstawicieli instytucji w
organizowanych
szkoleniach,
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−

konsultacje telefoniczne
dotyczące sytuacji
poszczególnych osób,

−

seminaria nt. EURES

−

przekazywanie ulotek,
broszur, plakaty
umieszczane w siedzibach
partnerów,

−

porady indywidualne.

D.I.4. Wymiana informacji o rynkach pracy (Cel 2)
Planowane działania
L.p.
D.I.4.1
D.I.4.2

Działanie
Przygotowanie materiałów informacyjnych na portal EURES KE nt. polskiego rynku pracy w skali krajowej i wojewódzkiej oraz zawodów
nadwyżkowych i deficytowych w Polsce
Wymiana informacji o zawodach nadwyżkowych i deficytowych, perspektywach zatrudnienia, prognozach na pracę, najbardziej poszukiwanych
zawodach w UE/EOG

Planowane poddziałania, wskaźniki, realizatorzy
D.I.4.1

Przygotowanie materiałów informacyjnych na portal EURES KE nt. polskiego rynku pracy w skali krajowej i wojewódzkiej oraz
zawodów nadwyżkowych i deficytowych w Polsce

Wskaźnik
Lp.

Poddziałanie

Przygotowanie materiału
informacyjnego nt. polskiego rynku
pracy oraz wojewódzkich rynków
pracy oraz zawodów nadwyżkowych i
deficytowych w Polsce

Realizator

wartość
nazwa

D.I.4.1.1

Informacje uzupełniające

planowana

osiągnięta

1

1

Liczba aktualizacji
materiału informacyjnego
rocznie:
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Działanie zrealizowano zgodnie MPiPS
z planem.

D.I.4.2

Wymiana informacji o zawodach nadwyżkowych i deficytowych, perspektywach zatrudnienia, prognozach na pracę, najbardziej
poszukiwanych zawodach w UE/EOG i Szwajcarii

Wskaźnik
Lp.

Poddziałanie

wartość
nazwa

D.I.4.2.1

Wymiana informacji z doradcami
EURES z Niemiec, Czech i Austrii na
temat zawodów nadwyżkowych i
deficytowych w każdym z krajów
UE/EOG; warsztaty z doradcami
EURES z Niemiec, Czech, Austrii i
Holandii; wizyta studyjna w urzędach
pracy w Niemczech, Austrii,
Czechach; współpraca z kadrą
EURES z Niemiec, Czech, i/lub
Holandii (seminarium i/lub warsztat)
(DWUP Wałbrzych).

Liczba wizyt studyjnych:

Informacje uzupełniające

planowana

osiągnięta

ok. 6

1

Zrealizowano część z
zaplanowanych działań w
następującym zakresie:
• Bieżąca wymiana
informacji na temat
zawodów
nadwyżkowych i
deficytowych z
doradcami Eures z
Czech, Niemiec i Austrii
głównie przy współpracy
dot. realizowanych
rekrutacji – (DWUP
Wałbrzych)

Wymiana informacji o zawodach
nadwyżkowych i deficytowych na
rynku pracy województwa łódzkiego i
rynków pracy Holandii oraz Wielkiej
Brytanii (WUP Łódź).

• Projekt EURES DIALOG
z Irlandią - spotkanie z
bezrobotnymi
obywatelami Polski w
dniu w Irlandii
09.07.2015 r. – (WUP
Rzeszów)

Wymiana informacji z doradcami
EURES z Niemiec, Austrii, Holandii,
krajów skandynawskich, Wielkiej
Brytanii, Irlandii nt. zawodów
nadwyżkowych i niedoborów, udział w
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Realizator

Wszystkie
WUP i OHP

• Opracowano 116
informacji lokalnych o
zawodach w zakresie
szans na zatrudnienie w
wybranych krajach
UE/EOG oraz w
zakresie uznawania
wykształcenia i
doświadczenia za
granicą – (WUP Toruń)

seminariach nt. możliwości rekrutacji
w poszczególnych branżach (WUP
Rzeszów).
Wymiana informacji o zawodach
nadwyżkowych i deficytowych z
wybranych krajów (WUP Kielce).

Współpraca z kadrą EURES z
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Norwegii,
Francji i Holandii w celu pozyskania
informacji nt. zapotrzebowania na
konkretne zawody w wymienionych
państwach. Informacje te posłużą do
opracowania lokalnej informacji o
zawodach i szansach na zatrudnienie
w wybranych krajach UE/EOG;
organizacja konferencji w Bydgoszczy
(PUP) na temat monitoringu zawodów
deficytowych i nadwyżkowych (w tym
w krajach UE/EOG), upowszechnianie
informacji wśród szkół
ponadgimnazjalnych i uczelni
wyższych (WUP Toruń).

• Kontakt z doradcami
EURES z Norwegii,
Słowacji, Czech,
Niemiec, Finlandii,
Łotwy, Litwy, Holandii,
Wielkiej Brytanii,
Słowenii, Rumunii, Danii,
Austrii, w tym przesłanie
informacji pn. Barometr
zawodów w Małopolsce
– (WUP Kraków)
• Współpraca z kadrą
EURES z Norwegii w
zakresie wymiany
informacji o zawodach
nadwyżkowych i
deficytowych,
perspektywach
zatrudnienia,
prognozach na pracę,
najbardziej
poszukiwanych
zawodach w Norwegii organizacja

Współpraca z kadrą EURES z Wielkiej
Brytanii, Niemiec, Republiki Czeskiej,
Holandii, Francji, Norwegii, Szwecji,
Danii w zakresie zawodów
nadwyżkowych i deficytowych w
Małopolsce do upowszechnienia
wśród pracodawców (WUP Kraków).
Współpraca z kadrą EURES z
Holandii, Wielkiej Brytanii, Włoch,
Norwegii, Danii, Chorwacji w formie
wymiany informacji w zakresie
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zawodów nadwyżkowych i
deficytowych w woj. podlaskim, w tym
realizacja wideokonferencji (WUP
Białystok).

wideokonferencji –
(WUP Białystok)
• Opracowanie raportu
dot. zawodów
nadwyżkowych i
deficytowych w woj.
lubelskim i
przetłumaczenie go na
język angielski. Raport
został przesłany drogą
mailową do doradców
Eures w Belgii,
Niemczech, Wielkiej
Brytanii i Norwegii. –
(WUP Lublin)

Współpraca z kadrą EURES z
Niemiec, Szwecji, Danii, Litwy nt.
wymiany informacji o nadwyżkach i
niedoborach na regionalnych rynkach
pracy oraz o projektach
realizowanych na rzecz poprawy
sytuacji osób młodych na rynku pracy
(WUP Olsztyn).
Współpraca z kadrą EURES z Belgii,
Norwegii i Danii w zakresie wymiany
informacji nt. zawodów
nadwyżkowych i deficytowych w woj.
Lubelskim (WUP Lublin).

• W dn. 10.06.2015 r.
zorganizowano
seminarium EURES, w
którym udział wzięli m.in.
przedstawiciele
Ambasady Niemiec i
Ambasady Holandii –
(WUP Warszawa)

Współpraca z kadrą EURES z
Holandii, Niemiec i Norwegii (WUP
Warszawa).
Wizyty studyjne nt. trendów na
rynkach pracy oraz identyfikacji
identyfikowania nadwyżek i
niedoborów w Norwegii, Szwecji,
Holandii, Wielkiej Brytanii (WUP
Gdańsk).

• wymiana informacji
(wymiana opracowań,
informacji dot. prawa,
analiz, wymiana
informacji o dobrych
praktykach),
barometrów zawodów,
niezbędnych do
aktualizacji danych w
zakresie warunków życia

Udział w seminariach/ konferencjach /
szkoleniach dot. współpracy z
pracodawcami, w zakresie wymiany
informacji o zawodach
nadwyżkowych i deficytowych ;
współpraca z kadrą EURES np. z
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i pracy w Danii i
Hiszpanii – (WUP
Poznań)

Hiszpanii, Włoch, Holandii, Szwecji,
Danii w formie wymiany informacji
(wymiana opracowań, analiz, wymiany
dobrych praktyk), barometrów
zawodów, spotkań
międzynarodowych, seminariów,
konferencji (WUP Poznań).

• Pozyskano 4 raporty nt.
bezrobocia na terenie
Brandenburgii i
zawodów deficytowych –
(WUP Zielona Góra)

Wymiana informacji nt. bezrobocia i
zawodów deficytowych na terenie
Niemiec (WUP Zielona Góra).

• przekazano drogą e-mail
do 6 krajów UE (Czech,

Niemiec, Austrii,
Holandii, Norwegii,
Wielkiej Brytanii – do

Wizyty studyjne w Czechach,
Niemczech, Szwecji, Słowacji, Austrii,
Słowenia, Chorwacji w zakresie
projektów rekrutacyjnych i
pośrednictwa pracy oraz wymiany
informacji , udział w seminariach nt.
sytuacji na rynkach pracy,
zapotrzebowania na pracowników
oraz niedoborów, możliwości
nawiązania współpracy, wymiany
dobrych praktyk; seminaria (WUP
Opole).

25 doradców EURES)
informację odnośnie
zawodów
nadwyżkowych i
deficytowych
występujących na
terenie woj. śląskiego –
(WUP Katowice)
• współpraca z kadrą
EURES z Irlandii,
Niemiec, Holandii w
formie wymiany
informacji w zakresie
zawodów
nadwyżkowych i
deficytowych oraz
perspektyw zatrudnienia
w tych krajach oraz w
Polsce – (WUP

Przygotowanie informacji o zawodach
nadwyżkowych i deficytowych
występujących na terenie woj.
śląskiego – współpraca z wybranymi
państwami (WUP Katowice).
Współpraca z kadrą EURES z Irlandii,
Danii, Norwegii, Holandii w formie
wymiany informacji w zakresie
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zawodów nadwyżkowych i
deficytowych oraz perspektyw
zatrudnienia w w tych krajach oraz w
Polsce (WUP Szczecin).

Szczecin)
• Spotkania on-line z
kadra EURES z UK,
Chorwacji, Hiszpanii,
krajów skandynawskich.
Współpraca z kadrą
EURES z Norwegii,
Danii, Niemiec, Wielkiej
Brytanii, Holandii,
Finlandii, Szwecji,
Francji, Włoch, Czech,
Słowacji, nt. perspektyw
zatrudnienia, zawodów
nadwyżkowych i
deficytowych (OHP).

Współpraca z kadrą EURES z:
Norwegii, Danii, Niemiec, Wielkiej
Brytanii, Holandii, Finlandii, Szwecji,
Francji, Włoch, Czech, Słowacji,
Chorwacji, Bułgarii, Hiszpanii nt.
perspektyw zatrudnienia, zawodów
nadwyżkowych i deficytowych;
seminariów on-line; organizacja
telekonferencji (OHP).

Następujące WUP nie
zrealizowały zaplanowanych
działań: WUP Łódź, Gdańsk,
Opole, Kielce, Olsztyn.

Liczba seminariów /
konferencji / warsztatów,
w tym online:

ok.30

7

Liczba
publikacji/raportów:

ok. 10

10

Liczba kontaktów
internetowych za pomocą
narzędzi IT dostępnych
na platformie EURES:

ok. 50

26
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Liczba wiadomości
przesłanych drogą
mailową oraz kontaktów
telefonicznych:

ok. 100

62
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D.I.5. Wsparcie mobilności młodzieży do 29 roku życia16 (Cel 5)
Zrealizowane działania
L.p.
D.I.5.1

Działanie
Informacje i porady dla polskiej młodzieży w zakresie podejmowania pracy za granicą w państwach UE/EOG

D.I.5.2

Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES dla zagranicznych pracodawców z UE/EOG dla polskiej młodzieży, wsparcie po rekrutacji. Działanie
nie obejmuje pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES dotyczącego staży i praktyk zawodowych mających charakter zatrudnienia,
która jest przewidywana w ramach celu 6

Poddziałania, wskaźniki, realizatorzy
D.I.5.1

Lp.

Informacje i porady dla polskiej młodzieży w zakresie podejmowania pracy za granicą w państwach UE/EOG

Poddziałanie

Wskaźnik

Informacje uzupełniające

Realizator

wartość
nazwa
D.I.5.1.1

16

Informowanie i porady dla polskiej
młodzieży w zakresie podejmowania
pracy za granicą w państwach
UE/EOG, w formie m.in.:
informowanie i porady w formie
mailowej, telefonicznej i
bezpośredniej; spotkania informacyjne

Liczba indywidualnych
kontaktów z młodzieżą z
Polski:

z czego z młodzieżą w
wieku do 25 r.ż.:

planowana

osiągnięta

30 361

41 528

16 569

25 544

Osiągnięto wskaźnik wyższy WUP, PUP,
niż planowano.
OHP
Informowanie i porady dla
polskiej młodzieży w
zakresie podejmowania
pracy za granicą w

Dotyczy specjalnych działań wyłącznie na rzecz młodzieży w wieku do 25 roku życia oraz młodzieży miedzy 26 a 29 rokiem życia.
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z czego z młodzieżą w
i porady indywidualne i grupowe,
organizowane w szkołach średnich i wieku 26-29 r.ż.:
wyższych, również we współpracy z
ABK17; informacja i doradztwo na
Targach Pracy, seminariach,
konferencjach, spotkaniach również
organizowanych przez OHP i inne
instytucje; udział w regionalnych
kampaniach informacyjnych; warsztaty
i lekcje europejskie w szkołach
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i
w szkołach wyższych; seminaria,
prelekcje, szkolenia nt bezpiecznych
wyjazdów do pracy za granicę i LWC
w krajach UE/EOG w szkołach
średnich i wyższych; dni otwarte;
materiały informacyjne i promocyjne,
biuletyny, informacja o ofertach pracy
oraz LWC; artykuły prasowe, również
sponsorowane, biuletyny; audycje
telewizyjne; media społecznościowe.
Udział kadry EURES w projekcie
„Guide my way” na lata 2015-2016 w
ramach ERASMUS, wypracowanie
europejskiej koncepcji poradnictwa
zawodowego (EKPZ) WUP woj.
śląskie

13 792

15 984

państwach UE/EOG, odbyły
się w formie:
− spotkań indywidualnych i
grupowych,
przeprowadzanych m.in.
w szkołach
ponadgimnazjalnych dla
uczniów i studentów
− spotkań informacyjnych
nt. działania sieci EURES,
warunków życia i pracy w
krajach UE/EOG,
możliwości podejmowania
pracy za granicą
− warsztatów, m.in. nt.
zasad pisania CV
− udzielania porad i
informacji m.in. podczas
wydarzeń takich jak: targi
pracy, seminaria, dni
doradcze, dni kariery lub
udzielanych osobiście,
mailowo i telefonicznie
− prelekcji nt.
podejmowania pracy za
granicą, bezpiecznych
wyjazdów do pracy za
granicę, warunków życia i
pracy w krajach UE/EOG

17

Akademickie Biura Karier.
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− informowania o ofertach
pracy, programach
unijnych dla młodzieży za
pośrednictwem
społecznościowych
− przekazywania ulotek i
materiałów
informacyjnych
− szkoleń tematycznych
skierowanych do
młodzieży, m.in. nt.
bezpiecznych wyjazdów
do pracy za granicę,
warunków życia i pracy w
krajach UE/EOG
− organizacji konferencji,
giełd i targów pracy m.in.
dla studentów/
absolwentów uczelni
wyższej w Płocku z
udziałem holenderskiego
pracodawcy
− współpracy z ABK
− udział kadry EURES w
projekcie „Guide my way”
w ramach ERASMUS

65

D.I.5.2

Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES dla zagranicznych pracodawców z UE/EOG dla polskiej młodzieży, wsparcie po
rekrutacji. Działanie nie obejmuje pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES dotyczącego staży i praktyk zawodowych mających
charakter zatrudnienia, która jest przewidywana w ramach celu 6.

Lp.

Wskaźnik
Poddziałanie

wartość
nazwa

D.I.5.2.1

Wsparcie polskiej młodzieży przed
rekrutacją w ramach sieci EURES –
szkolenia wspierające mobilność:
spotkania indywidualne i grupowe w
ramach spotkań/targów pracy
organizowanych przez ABK i GCI18,
porady indywidualne i grupowe,
audycje telewizyjne, spotkania z
klientami, materiały informacyjne i
promocyjne, biuletyny (m.in. z WUP),
informacja o ofertach pracy oraz
warunkach życia i pracy w UE/EOG.

Informacje uzupełniające

planowana

osiągnięta

Liczba młodzieży z
Polski, która otrzyma
wsparcie:

99

3 528

z czego: młodzieży w
wieku do 25 r.ż.:

43

2 654

z czego młodzieży w
wieku 26-29 r.ż.:

56

874

Osiągnięto wskaźnik wyższy WUP, PUP,
niż planowano.
OHP
Rodzaje przeprowadzonych
działań:
− porady indywidualne i
grupowe (m.in.
bezpośrednie, mailowe,
telefoniczne)
− dystrybucja materiałów
informacyjnych
− informowanie o
prowadzonych
rekrutacjach, ofertach
pracy oraz o warunkach
życia i pracy w krajach
UE/EOG
− uczestnictwo w targach
pracy organizowanych

18

Gminne Centra Informacji.
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Realizator

przez uczelnie wyższe,
biura karier, powiatowe
urzędy pracy
− organizacja spotkań
informacyjnych w
szkołach średnich i
wyższych na temat sieci
EURES, warunków życia i
pracy w poszczególnych
krajach UE/EOG
− cykl szkoleń
tematycznych
„Bezpieczny wyjazdbezpieczny powrót” dla
młodzieży
− warsztaty „Jak pisać CV
europejskie” dla
studentów uczelni
wyższych
− działania promocyjne
podczas organizowanych
targów pracy i giełd
pracy
− organizacja szkolenia
wspierającego mobilność
D.I.5.2.2

Obsługa zagranicznych ofert pracy
pracodawców z UE/EOG ze
szczególnym przeznaczeniem dla

Liczba obsłużonych
wakatów zagranicznych
pracodawców w ramach

5285

697*
(360)*
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* Wartość wskaźnika 697
dotyczy łącznej liczby
zagranicznych wakatów dla

WUP, PUP,
OHP

polskiej młodzieży w ramach
projektów rekrutacyjnych19. Działanie
nie dotyczy obsługi zagranicznych
ofert pracy mających charakter staży
lub praktyk zawodowych, bowiem tego
typu działania są planowane w
ramach celu 6)
Potencjalne sektory lub branże
gospodarki albo zawody, w których
może potencjalnie występować
zainteresowanie pracą za granicą w
UE/EOG wśród polskiej młodzieży, a
co za tym idzie mogą być planowane
projekty rekrutacyjne: budownictwo,
gastronomia, handel, hotelarstwo, IT,
logistyka, metalurgia, motoryzacja,
ochrona zdrowia, ogrodnictwo,
przemysł, produkcja, rekreacja,
rolnictwo (w tym prace sezonowe),
sadownictwo, transport, turystyka,
usługi opiekuńcze (w tym opieka nad
osobami starszymi), prace
magazynowe, prace sezonowe; Park
rozrywki Disneyland- Francja (WUP
Białystok).

projektów rekrutacyjnych
dla młodzieży ogółem:
z czego pozyskanych z
innych WUP, OHP:

5096

337

Liczba zatrudnionej
młodzieży z Polski u
pracodawców za granicą
w wyniku pośrednictwa
pracy w ramach EURES:

347

157

z czego: młodzieży w
wieku do 25 r.ż.:

203

72

z czego młodzieży w
wieku 26-29 r.ż.:

144

85

Liczba unikalnych (nie
powtarzających się)
wakatów zagranicznych
pracodawców obsłużonych
w ramach projektów
rekrutacyjnych dla młodzieży
przez polską sieć EURES
wyniosła: 360.

Potencjalnymi państwami do
współpracy w projektach
rekrutacyjnych będą głównie: Austria,
Belgia, Czechy, Dania, Francja,
Hiszpania, Holandia, Niemcy,
Szwecja, Wielka Brytania, Włochy,
Norwegia.

19

młodzieży obsłużonych
przez polską sieć EURES. Z
uwagi na to, że nie da
uniknąć się sytuacji, że
jedna zagraniczna oferta
pracy trafi do wielu WUP czy
OHP, pojawia się zjawisko
wielokrotnego dublowania
się tej samej oferty. W celu
wskazania prawidłowej
liczby unikalnych (nie
powtarzających się)
zagranicznych ofert pracy,
zastosowano algorytm
liczący, pozwalający określić
dodatkowy wskaźnik,
pokazujący realną skalę
zjawiska. Wskaźnik ten
podany jest niżej:

Sektory lub branże
gospodarki albo zawody, w
których prowadzono projekty

Przez projekt rekrutacyjny rozumie się obsługę jednej lub wielu ofert pracy, w stosunku do których przewidywana jest obsługa podań o pracę lub CV lub organizacja rozmów
kwalifikacyjnych lub innego rodzaju wsparcie dla zagranicznego pracodawcy w ramach prowadzonej rekrutacji do pracy za granicą.
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rekrutacyjne dla młodzieży:
branża hotelarskogastronomiczna, produkcja,
turystyka, prace sezonowe,
branża IT, branża medyczna,
budownictwo, handel,
motoryzacja, rekreacja,
rolnictwo, sadownictwo,
ogrodnictwo, logistyka
Państwa, z którymi
współpracowano:
Niemcy, Czechy, Wielka
Brytania, Hiszpania,
Holandia, Włochy, Norwegia.
Osiągnięto wskaźnik niższy
niż planowano.
D.I.5.2.3

D.I.5.2.4

Obsługa CV polskiej młodzieży
aplikującej na zagraniczne oferty
pracy w ramach projektów
rekrutacyjnych.

Wsparcie zagranicznych
pracodawców z UE/EOG w
rozmowach kwalifikacyjnych z polską
młodzieżą aplikującą na zagraniczne
oferty pracy dla obywateli UE/EOG

Liczba obsłużonych CV
od polskiej młodzieży:

1402

988

z czego młodzieży w
wieku do 25 r.ż.:

707

591

młodzieży w wieku 26-29
r.ż.:

695

397

Liczba obsłużonych
rozmów kwalifikacyjnych
dla pracodawców z
UE/EOG:

96

95

Liczba polskiej młodzieży,
która weźmie udział w
rozmowach

347

356
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Osiągnięto wskaźnik niższy
niż planowano.

WUP, PUP,
OHP

Osiągnięto wskaźniki
zbliżone do planowanych.

WUP, PUP,
OHP

kwalifikacyjnych z
pracodawcami z
UE/EOG:

D.I.5.2.5

D.I.5.2.6

Wsparcie dla zagranicznych
pracodawców w ramach prowadzonej
rekrutacji młodzieży z Polski inne niż
obsługa CV i rozmowy kwalifikacyjne,
takie jak: wsparcie językowe; kursy
językowe; informacja o ofertach,
wymaganiach, kwalifikacjach,
uprawnieniach; wizyty studyjne

Wsparcie polskiej młodzieży
zrekrutowanej w ramach sieci EURES
do pracy za granicą w zakresie
odpowiednich informacji i porad dot.
np.: stosownych procedur
administracyjnych do przejścia w
kraju zatrudnienia.

z czego młodzieży w
wieku do 25 r.ż.:

180

152

z czego młodzieży w
wieku 26-29 r.ż.:

167

204

Liczba zagranicznych
pracodawców, którym
udzielone będzie
wsparcie:

21

73

Osiągnięto wskaźnik wyższy WUP, PUP,
niż planowano.
OHP
Wsparcie miało formę:

Liczba indywidualnych
porad dla polskiej
młodzieży, zrekrutowanej
w ramach EURES do
pracy za granicą w
UE/EOG:

612

70

114

−

pomocy językowej

−

udzielenia informacji o
ofertach, wymaganiach,
kwalifikacjach

−

pomocy w
rozpowszechnianiu ofert
pracy

−

informowaniu o
aktualnych ofertach
pracy

Osiągnięto wskaźnik niższy
niż planowano.

WUP, PUP,
OHP

z czego dla młodzieży w
wieku do 25 r.ż.:

338

63

z czego dla młodzieży w
wieku 26-29 r.ż.:

274

51

71

D.I.6. Wymiana informacji i stażach i praktykach zawodowych (Cel 6)
Zrealizowane działania
L.p.
D.I.6.1

Działanie
Informacje nt. staży i praktyk zawodowych w Polsce

D.I.6.2

Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES w zakresie staży i praktyk zawodowych mających charakter zatrudnienia

Poddziałania, wskaźniki, realizatorzy
D.I.6.1

Informacje nt. staży i praktyk zawodowych w Polsce

Wskaźnik
Lp.

Poddziałanie

Przygotowanie informacji nt. staży i
praktyk zawodowych w Polsce na
portal EURES KE i jego aktualizacja.

Realizator

wartość
nazwa

D.I.6.1.1

Informacje uzupełniające

planowana

osiągnięta

1

1

Liczba materiałów
informacyjnych:

Działanie przeprowadzono
zgodnie z planem.
Materiał przekazano do KE
na przełomie czerwca i lipca
2015 r.
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MPiPS

D.I.6.2

Lp.

Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES w zakresie staży i praktyk zawodowych mających charakter zatrudnienia

Poddziałanie

Wskaźnik

Informacje uzupełniające

Realizator

wartość
nazwa
D.I.6.2.1

D.I.6.2.2

Wsparcie polskich bezrobotnych i
poszukujących pracy przed rekrutacją
na staż lub praktykę zawodową w
ramach sieci EURES, które mają
charakter zatrudnienia czyli
przewidywane jest zawarcie umowy o
pracę – szkolenia wspierające
mobilność, np. kursy językowe,
szkolenia zawodowe.
Obsługa zagranicznych ofert pracy
mających charakter stażu lub praktyki
zawodowej, w przypadku których
oferowana jest umowa o pracę przez
pracodawców z UE/EOG szczególnie
zainteresowanych zatrudnieniem
obywateli Polski, w tym pojedynczych

planowana

osiągnięta

Liczba polskich
bezrobotnych i
poszukujących pracy,
która otrzyma wsparcie:

273

48

z czego młodzieży w
wieku do 25 r.ż.:

157

46

z czego młodzieży w
wieku 26-29 r.ż.:

116

2

Liczba obsłużonych
wakatów zagranicznych
pracodawców ogółem:

60

334
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Osiągnięto wskaźnik niższy
niż planowano, z powodu
braku dostępnych środków
EFS na ten cel.

WUP w
Wałbrzychu,

Osiągnięto wskaźnik wyższy
niż planowano w odniesieniu
do liczby wakatów oraz
nieco niższy niż zakładano
w odniesieniu do rezultatów
zatrudnienia za granicą.

WUP w
Wałbrzychu,

WUP w
Rzeszowie

WUP w Łodzi
WUP w
Katowicach

Sektory lub branże
gospodarki albo zawody
jakie występowały w ofertach
pracy mających charakter
stażu lub praktyki
zawodowej:

ofert oraz ofert w ramach projektów
rekrutacyjnych20
Potencjalne sektory lub branże
gospodarki albo zawody, w których
może potencjalnie występować
zainteresowanie pracą za granicą w
UE/EOG w charakterze stażu lub
praktyki zawodowej wśród polskich
bezrobotnych i poszukujących pracy, a
co za tym idzie mogą być planowane
projekty rekrutacyjne: branża
hotelarsko – gastronomiczna,
budowlana, turystyczna, handel,
logistyka, przemysł ciężki.
Potencjalnymi państwami do
współpracy w projektach
rekrutacyjnych będą głównie: Austria,
Niemcy, Dania, Holandia

20

branża hotelarsko –
gastronomiczna, opieka nad
osobami starszymi

Państwa, z którymi
współpracowano:
Austria, Wielka Brytania
w tym w ramach
projektów rekrutacyjnych:

47

334

Liczba obsłużonych
wakatów zagranicznych
pracodawców
pozyskana z innych
WUP i OHP ogółem:

10

27

w tym w ramach
projektów rekrutacyjnych:

2

0

Liczba zatrudnionych
obywateli Polski u
pracodawców za granicą
w wyniku pośrednictwa
pracy w ramach EURES:

40

34

Przez projekt rekrutacyjny rozumie się obsługę jednej lub wielu ofert pracy, w stosunku do których przewidywana jest obsługa podań o pracę lub CV lub organizacja rozmów
kwalifikacyjnych lub innego rodzaju wsparcie dla zagranicznego pracodawcy w ramach prowadzonej rekrutacji do pracy za granicą.
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D.I.6.2.3

D.I.6.2.4

D.I.6.2.5

Obsługa CV polskich kandydatów
aplikujących na zagraniczne oferty
pracy o charakterze staży lub praktyk
zawodowych w ramach projektów
rekrutacyjnych.

Wsparcie zagranicznych
pracodawców z UE/EOG w
rozmowach kwalifikacyjnych z
polskimi bezrobotnymi i
poszukującymi pracy aplikującymi na
zagraniczne oferty pracy dla
obywateli UE/EOG mające charakter
staży lub praktyk zawodowych

Wsparcie polskich bezrobotnych i
poszukujących pracy zrekrutowanych
w ramach sieci EURES do pracy za

w tym młodzieży w wieku
do 25 r.ż.:

20

34

w tym młodzieży w wieku
26-29 r.ż.:

20

0

Liczba obsłużonych CV
od polskich bezrobotnych
i poszukujących pracy:

250

44

w tym: młodzieży w wieku
do 25 r.ż.:

130

44

w tym młodzieży w wieku
26-29 r.ż.:

120

0

Liczba obsłużonych
rozmów kwalifikacyjnych
dla pracodawców z
UE/EOG:

22

1

Liczba kandydatów z
Polski, która weźmie
udział w rozmowach
kwalifikacyjnych z
pracodawcami z
UE/EOG:

65

44

w tym młodzieży w wieku
do 25 r.ż.:

35

44

w tym młodzieży w wieku
26-29 r.ż.:

30

0

Liczba indywidualnych
porad dla polskich
bezrobotnych i

119

34
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Osiągnięto wskaźnik niższy
niż zakładano.

WUP w
Wałbrzychu,

Mimo, iż liczba
WUP w
przeprowadzonych rozmów Wałbrzychu,
kwalifikacyjnych była o wiele
niższa niż zakładano, liczba
kandydatów z Polski, która
wzięła w nich udział, była
nieco niższa niż planowano.

Osiągnięto wskaźnik niższy
niż planowano.

WUP w
Wałbrzychu

granicą – o charakterze stażu lub
praktyki zawodowej – w zakresie
odpowiednich informacji i porad dot.
Np.: stosownych procedur
administracyjnych do przejścia w
kraju zatrudnienia.

poszukujących pracy,
zrekrutowanych w
ramach EURES do pracy
za granicą w UE/EOG o
charakterze stażu lub
praktyki zawodowej:
w tym młodzieży w wieku
do 25 r.ż.:

56

34

w tym młodzieży w wieku
26-29 r.ż.:

63

0
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D.I.7. Rozwój metodologii i wskaźników do raportowania (Cel 7)
Planowane działania
L.p.
D.I.7.1.

Działanie
Modyfikacja ram monitorowania i sprawozdawczości w ramach sieci EURES

Planowane poddziałania, wskaźniki, realizatorzy

Lp.

Poddziałanie

Wskaźnik

Informacje uzupełniające

Realizator

Krajowa baza monitoringu
działań EURES w intranecie
strony
www.eures.praca.gov.pl
została zmodyfikowana w
celu włączenia nowego
partnera EURES – OHP
oraz doprecyzowania
wskaźników. Dzięki
wprowadzonym
modyfikacjom, od 1 stycznia
2016 r., 16 wojewódzkich
komend OHP rozpoczęło
wprowadzanie danych
statystycznych ukazujących

MPiPS

wartość
nazwa

D.I.7.1.1
7.1.1

Dostosowanie systemu monitorowania
działań sieci EURES w Polsce oraz
ram sprawozdawczości.

planowana

osiągnięta

-

-

Nie dotyczy
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rezultaty działań OHP w
sieci EURES. Pozwoliło to
na objęcie automatycznym
monitoringiem kwartalnym
wszystkich podmiotów
uprawnionym w Polsce do
prowadzenia pośrednictwa
pracy w ramach sieci
EURES. Monitoring ten
obrazuje efekty działań całej
sieci EURES w Polsce. Bazę
uzupełnia raz na kwartalnie
372 jednostek.
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D.II. UNIJNE CELE SPECYFICZNE I DZIAŁANIA
D.II.1. Zaprojektowanie ram udziału nowych organizacji w sieci EURES (Cel 1)
Zrealizowane działania
L.p.
D.II.1.1
D.II.1.2

Działanie
Określenie ram współpracy PSZ ze stowarzyszonymi partnerami EURES
Opracowanie praktycznego wdrożenia systemu akredytacji podmiotów spoza PSZ i OHP do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci
EURES

Poddziałania, realizatorzy
D.II.1.1

Lp.

Określenie ram współpracy PSZ ze stowarzyszonymi partnerami EURES

Poddziałanie

Wskaźnik

Informacje uzupełniające

Realizator

Działania nie zrealizowano. WUP w
Katowicach i w Wałbrzychu, które jako
jedyne w kraju posiadają
stowarzyszonych partnerów EURES
spoza PSZ w ramach EURES-T, same
wypracowały własne wzory umów z
podmiotami zewnętrznymi uzgodnione z
radcami prawnymi w tych urzędach.

MPiPS

wartość
nazwa

D.II.1.1.1 Opracowanie rekomendowanego
wzoru umowy pomiędzy WUP a
podmiotami zewnętrznymi
zainteresowanymi uzyskaniem statusu
stowarzyszonego partnera EURES.

Nie dotyczy

planowana

osiągnięta

-

-

79

D.II.1.2

Lp.

Opracowanie praktycznego wdrożenia systemu akredytacji podmiotów spoza PSZ i OHP do prowadzenia pośrednictwa pracy w
ramach sieci EURES

Poddziałanie

Wskaźnik

Informacje uzupełniające

Realizator

wartość
nazwa
planowana

osiągnięta

D.II.1.2.1 Opracowanie wewnętrznych procedur
niezbędnych do uruchomienia procesu
akredytacji przez MPiPS do
prowadzenia pośrednictwa pracy w
ramach sieci EURES. Opracowanie
wzoru umowy akredytacyjnej.
Określenie ram współpracy z
organami kontrolnymi w Polsce
uprawnionymi do kontroli podmiotów
akredytowanych do EURES.

Nie dotyczy

-

-

Działania nie zrealizowano,
ponieważ nie uruchomiono
procesu akredytacji.

MPiPS

D.II.1.2.2 Przygotowanie założeń i zawartości
merytorycznej do uruchomienia
elektronicznego rejestru akredytacji
MPiPS zintegrowanego z rejestrem
agencji zatrudnienia oraz rejestrem
instytucji szkoleniowych.

Nie dotyczy

-

-

Działanie zrealizowano.
Elektroniczny rejestr
akredytacji EURES (RPA
EURES) powstał i został
umiejscowiony w Systemie
Teleinformatycznym Obsługi
Rejestrów (STOR)
zawierającym 3
zintegrowane rejestry:
Rejestr Instytucji
Szkoleniowych, Krajowy

MPiPS
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Rejestr Agencji Zatrudnienia,
Rejestr Podmiotów
Akredytowanych EURES.
Rejestr uruchomiono 3
sierpnia 2015 r. na stronie
http://stor.praca.gov.pl/portal/
#/eures .
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D.III. KRAJOWE CELE SPECYFICZNE I DZIAŁANIA
D.III.1. Wdrożenie reformy EURES (Cel 1)
Zrealizowane działania
L.p.
D.III.1.1

Działanie
Przygotowanie struktur OHP do realizacji zadań związanych z udziałem w sieci EURES

D.III.1.2

Uruchomienie procesu akredytacji do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES dla podmiotów spoza PSZ i OHP

D.III.1.3

Ustanowienie partnerstw EURES-T

Poddziałania, wskaźniki, realizatorzy
D.III.1.1

Lp.

Przygotowanie struktur OHP do realizacji zadań związanych z udziałem w sieci EURES

Poddziałanie

Wskaźnik

Informacje uzupełniające

Realizator

Na bieżąco współpracowano
z Komendą Główną OHP w
zakresie prawidłowej
realizacji działań EURES
przez OHP. Przekazywano
stosowne wytyczne i
wskazówki, w tym dotyczące
przygotowania systemu IT

MPiPS

wartość
nazwa

D.III.1.1.1 Określenie wytycznych w zakresie
włączenia działań EURES do działań
OHP we wszystkich niezbędnych
dziedzinach takich jak m.in.:
• koordynacja EURES w OHP,
• struktura organizacyjna
EURES w OHP,
• kadra EURES w OHP wraz z
rekomendacją co do zakresu

planowana

osiągnięta

-

-

Nie dotyczy
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obowiązków,
system IT OHP,
działania informacyjne i
promocyjne,
• planowanie i raportowanie,
• monitoring działań.
Dzielenie się, w miarę potrzeb, z
Krajowymi Biurami Koordynacji
EURES z innych krajów,
doświadczeniem w zakresie otwarcia
polskiej sieci EURES na organizacje
spoza PSZ.

OHP do podłączenia do
CBOP, przygotowania
wsadów do krajowego planu
działań sieci EURES na
2016 r., obsługi ofert pracy
EURES, zasad wyjazdów na
wydarzenia zagraniczne,
przygotowania do udziału w
niemieckim programie
MobiPro EU, kadry EURES
w OHP, monitorowania
działań EURES przez OHP,
udziału w szkoleniach
unijnych z cyklu Initial
Training oraz Advanced
Training. Ponadto
opiniowano Plan Pracy OHP
na 2015 r. oraz
Sprawozdanie z realizacji
Planu Pracy OHP za 2015 r.

•
•

Założenia polskiego systemu
akredytacji do sieci EURES
zostały przetłumaczone na
język angielski i przekazane
do Komisji Europejskiej oraz
wszystkich krajowych biur
koordynacji EURES w
UE/EOG.
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D.III.1.2

Uruchomienie procesu akredytacji do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES dla podmiotów spoza PSZ i OHP

Poddziałania, realizatorzy

Lp.

Poddziałanie

Wskaźnik

Informacje uzupełniające

Realizator

Działania nie zrealizowano,
ponieważ nie uruchomiono
procesu akredytacji.

MPiPS

wartość
nazwa

D.III.1.2.1 Ogłoszenie konkursu na podmioty
akredytowane do prowadzenia
pośrednictwa pracy w ramach sieci
EURES. Przeprowadzenie naboru i
procesu akredytacji oraz udzielenie
akredytacji odpowiednim
organizacjom.

planowana

osiągnięta

-

-

Nie dotyczy

Procesu akredytacji nie
uruchomiono ponieważ
Komisja Europejska
rozpoczęła procedowanie
kolejnych unijnych zmian
prawnych dotyczących
działania sieci EURES
w państwach członkowskich.
Od stycznia 2014 r. do
marca 2016 r. trwały prace
nad projektem
rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE w
sprawie europejskiej sieci
służb zatrudnienia, dostępu
pracowników do usług w
zakresie mobilności oraz
dalszej integracji rynków
pracy (EURES). Po wejściu

Dzielenie się, w miarę potrzeb, z
Krajowymi Biurami Koordynacji
EURES z innych krajów,
doświadczeniem w zakresie otwarcia
polskiej sieci EURES na organizacje
spoza PSZ.
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w życie tego rozporządzenia
(12 maja 2016 r.) krajowy
system akredytacji będzie
musiał ulec pewnym
modyfikacjom, w związku z
powyższym nie było
uzasadnione wcześniejsze
uruchamianie akredytacji
ponieważ naraziłoby to
podmioty akredytowane na
niepotrzebne koszty, w
szczególności związane z
dostosowaniem i
podłączeniem systemów
informatycznych do systemu
informatycznego
prowadzonego przez
ministra właściwego do
spraw pracy.

D.III.1.3

Ustanowienie partnerstw EURES-T

Poddziałania, wskaźniki, realizatorzy

Lp.

Poddziałanie

Wskaźnik

Informacje uzupełniające

wartość
nazwa
planowana

osiągnięta
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Realizator

D.III.1.3.1 Ponowne formalne ustanowienie
dwóch partnerstw EURES-T, w tym
zawarcie nowych umów ramowych:
• EURES-T Beskydy (PL-CZSK)
• EURES-TriRegio (PL-CZ-DE)

Nie dotyczy

-

-

Departament Rynku Pracy w MPiPS brał
udział w konsultacjach i opiniowaniu 2
projektów umów ramowych partnerstw
transgranicznych EURES, działających na
terenie Polski: EURES-T Beskydy oraz
EURES-TriRegio.
Zawarcie umów miało na celu ponowne
ustanowienie obu ww. partnerstw,
ponieważ iż działalność formalnie wygasła
31.12.2014 r. (EURES-T Beskydy) oraz
30.11.2014 r. (EURES-TriRegio).
W przypadku EURES-T Beskydy umowa
ramowa na okres 2015-2020 została
zawarta w dniu 25.11.2015 r. MPiPS jest
partnerem i stroną tej umowy.
W przypadku EURES-TriRegio umowa
ramowa na okres 2014 - 2020 została
zawarta w dniu 11.03.2016 r. ale MPiPS
nie jest partnerem i stroną tej umowy.
Ponadto przedstawiciel Departamentu
Rynku Pracy w MPiPS wziął udział w 2
posiedzeniach Komitetu Sterującego
EURES-T Beskydy.

załączniki – 3
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MPiPS

