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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PLANU DZIAŁAŃ SIECI EURES W POLSCE W 2019 R.

1.

DANE ADMINISTRACYJNE

INSTYTUCJA
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
PRZYGOTOWUJĄCA Departament Rynku Pracy
SPRAWOZDANIE
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
POLSKA
PODMIOTY,
KTÓRYCH
DZIAŁANIA
OPISANO W
SPRAWOZDANIU

Członkowie EURES:
16 wojewódzkich urzędów pracy we współpracy z 340 powiatowymi
urzędami pracy.
Partnerzy EURES:
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy we współpracy z
podległymi 16 wojewódzkimi komendami Ochotniczych Hufców
Pracy oraz 49 Centrami Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych
Hufców Pracy.
Organizacje współpracujące w partnerstwach
transgranicznych EURES na podstawie art. 27 Rozporządzenia
PE i Rady UE nr 2016/589:
2 związki zawodowe (Region Jeleniogórski NSZZ „Solidarność”,
OPZZ Województwa Śląskiego), 2 organizacje pracodawców (Izba
rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w
Katowicach, Dolnośląscy Pracodawcy) oraz 1 organizacja
zajmująca się doskonaleniem zawodowym (Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Katowicach).

1.1.

STRESZCZENIE

Działania sieci EURES w Polsce w 2019 r. były prowadzone na poziomie centralnym
(koordynacja) oraz regionalnym, lokalnym i przygranicznym (świadczenie usług wsparcia dla
poszukujących pracy i pracodawców).
Działania na poziomie centralnym prowadził Departament Rynku Pracy w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Obok standardowych działań
koordynacyjnych prace skupiły się w szczególności na:


udziale w unijnym procesie decyzyjnym dotyczącym projektu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Urzędu Pracy (EUP) oraz w opiniowaniu
dokumentów związanych z rozpoczęciem działalności EUP, a tym posiedzeń Zarządu
tego urzędu,



udziale w przygotowaniach do wdrożenia w Polsce unijnego Rozporządzenia w sprawie
Jednolitego Portalu Cyfrowego (JPC) w części dotyczącej rynku pracy i EURES, w tym
opiniowanie projektowanych unijnych przepisów prawnych z zakresu metod zbierania
statystyk i opinii użytkowników JPC,



przeprowadzeniu procesu legislacyjnego i wydaniu rozporządzenia Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o akredytację
do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES,



przygotowanie sprawozdania z Krajowego Planu Działań sieci EURES w Polsce w
2018 r., Krajowego Planu Działań sieci EURES w Polsce w 2020 r., raportów półrocznych
(za II półrocze 2018 r. oraz I półrocze 2019 r.) oraz analizy rocznej (za 2018 r.) z
monitorowania działań EURES w Polsce według nowego unijnego systemu mierzenia
rezultatów,



przygotowaniu wytycznych dla członków i partnerów EURES w sprawie obsługi
zagranicznych ofert pracy oraz w sprawie dostępu do kont w extranecie portalu EURES
oraz krajowej strony internetowej EURES,



działaniach na rzecz wspierania powrotów Polaków z emigracji (udział w Polskich Targach
Pracy w Londynie 12 maja 2019 r. które odwiedziło ok. 1 tys. osób, wydanie ulotki dla
powracających, współpraca z portalem www.powroty.gov.pl, promocja regionalnych
projektów wspierających powroty do Krakowa i do Gdańska),



prowadzeniu działań z okazji 25-lecia EURES i 15-lecia EURES w Polsce [doroczne
szkolenie kadry poświęcono uświetnieniu 25-lecia, promocja kampanii Komisji
Europejskiej (KE) prowadzonej w mediach społecznościowych #EURES25 i konkursów
ogłaszanych przez KE w ramach 25-lecia]. Dodatkowo działania związane z 25-leciem
EURES prowadziły w Polsce: Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Poznaniu (konferencja),
WUP w Opolu (szkolenie dla powiatowych urzędów pracy), Dolnośląski Wojewódzki
Urząd Pracy (DWUP) w Wałbrzychu (seminarium transgraniczne, spotkania z
kierownictwem urzędów pracy w regionie przygranicznym), WUP w Katowicach (artykuły
w internecie), WUP w Łodzi (artykuły w prasie lokalnej),



wydaniu 10 publikacji krajowych dotyczących EURES (m.in. ulotki, broszury) w nakładzie
466 900 szt. i przekazanie do wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy i Ochotniczych
Hufców Pracy (OHP),



prowadzeniu krajowej strony internetowej www.eures.praca.gov.pl, która odnotowała
430 708 odwiedzin,



organizacji szkolenia wstępnego oraz dorocznego dla kadry EURES, podczas których
przeszkolono 97 uczestników oraz koordynacji udziału kadry EURES z WUP i OHP w
szkoleniach organizowanych przez Komisję Europejską (KE): wirtualnych (92 uczestników
z Polski) i stacjonarnych (39 uczestników z Polski),



współpracy z Departamentem Informatyki w MRPiPS w zakresie przygotowań do
uruchomienia transferu danych osób poszukujących pracy, zarejestrowanych w
systemach teleinformatycznych publicznych służb zatrudnienia (PSZ), do unijnej bazy CV
na portalu EURES KE - dotyczy to wyłącznie osób, które wyrażą zgodę na przekazanie
swoich danych,



współpracy z władzami zarządzającymi i wdrażającymi Europejski Fundusz Społeczny
(EFS) w Polsce w zakresie przeglądu śródokresowego Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 – 2020, opiniowania dokumentów związanych z nową
perspektywą EFS+ 2021 – 2026,



współpracy z wykonawcą przy realizacji projektu na szkolenia z zakresu EURES dla kadry
Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) dofinansowanego z EFS z Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 dla łącznie 750 osób,



monitorowaniu realizacji zadania mapowania Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności
do klasyfikacji ESCO,



przygotowaniu materiałów o warunkach życia i pracy oraz rynku pracy w Polsce na portal
EURES KE,



koordynowanie niektórych projektów rekrutacyjnych do pracy za granicą (12 projektów)
oraz udziału polskiej kadry EURES w zagranicznych wydarzeniach (obsługa 23 zaproszeń
na wydarzenia zagraniczne, głównie targi pracy),



współpraca z unijnymi sieciami zajmującymi się świadczeniem usług informacyjnych i
doradczych, w tym udział w spotkaniach z tymi sieciami w Warszawie oraz z Europejskim
Korpusem Solidarności (spotkania, szkolenia),



monitorowaniu działań partnerstw transgranicznych EURES-TriRegio, EURES-T Beskidy,
w tym udziale w Komitecie Sterującym EURES-T Beskidy,



udziale w 3 grupach koordynacyjnych EURES i 4 spotkaniach i konferencjach
organizowanych przez KE.

Działania na poziomie regionalnym, lokalnym i przygranicznym prowadzone były przez
wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy w następujących
obszarach:


pośrednictwo pracy dla polskich bezrobotnych i poszukujących pracy za granicą w
państwach UE/EFTA w branżach i zawodach, w których występowała nadwyżka lub
równowaga na polskim rynku pracy, w tym organizacja targów pracy albo udział w
targach pracy na terenie kraju [liczba kontaktów z bezrobotnymi i poszukującymi pracy
nt. rekrutacji za granicę - ok. 61 tys., liczba zagranicznych wakatów obsłużonych w
ramach naborów prowadzonych przez WUP i Wojewódzkie Komendy (WK) OHP - ok.
8 tys., liczba polskich CV przekazana za granicę - ok. 2 tys., liczba zatrudnionych
Polaków za granicą w ramach prowadzonych naborów - ok. 372, liczba
międzynarodowych targów pracy zorganizowanych w Polsce - 3 (ok. 9,3 tys.
odwiedzających), liczba krajowych targów pracy, na których było dostępne stoisko
EURES - ok. 705 targów z ok. 25 tys. odwiedzającymi],



pośrednictwo pracy dla polskich pracodawców szczególnie zainteresowanych
zatrudnieniem obywateli UE/EFTA, w tym Europejskie Dni Pracy on-line (liczba
zagranicznych targów pracy, na których byli reprezentowani polscy pracodawcy - 9
(ok. 372 polskich wakatów promowano na tych targach, liczba kontaktów z polskimi
pracodawcami nt. rekrutacji międzynarodowej - ok. 4,7 tys., liczba polskich wakatów dla
obywateli wybranych państw UE/EFTA obsłużona przez WUP i WK OHP - ok. 1 tys.,
liczba CV cudzoziemców z UE/EFTA obsłużona przez WUP i WK OHP w ramach
naborów - 132, liczba cudzoziemców z UE/EFTA zatrudniona w ramach wspomnianych

obok naborów - 17, liczba Europejskich Dni Pracy online dla polskich pracodawców
zorganizowana w Polsce - 2 z ok. 1,5 tys. osób zarejestrowanych na platformie online),


informowanie o warunkach życia i pracy w Polsce oraz w państwach UE/EFTA (liczba
kontaktów nt. warunków życia i pracy w Polsce z cudzoziemcami z UE/EFTA - ok. 1 tys.,
liczba kontaktów nt. warunków życia i pracy w UE/EFTA z polskimi bezrobotnymi
i poszukującymi pracy - ok. 26 tys.),



staże i praktyki zawodowe dla polskich bezrobotnych i poszukujących pracy za granicą
w państwach UE/EFTA oraz dla cudzoziemców – obywateli UE lub EFTA
zainteresowanych podjęciem pracy w Polsce,



świadczenie usług pośrednictwa pracy i doradztwa dla bezrobotnych i poszukujących
pracy w obszarach przygranicznych Polski ze Słowacją, Czechami i Niemcami w formie
w szczególności partnerstw transgranicznych EURES-T Beskydy, EURES-TriRegio oraz
inicjatyw EURES Odra-Oder i EURES Poprad-Dunajec,



prowadzenie 3 projektów z zakresu działań EURES dofinansowanych z EFS w ramach
regionalnych programów operacyjnych 2014-2020 oraz udział jako partner
współpracujący w programach „Twoja Pierwsza Praca z EURES” 2018-2019 oraz
„Reactivate” 2017-2019,



działania informacyjne i komunikacyjne nt. EURES wobec pracodawców krajowych
(liczba kontaktów indywidualnych z polskimi pracodawcami - ok. 19,4 tys., liczba
kontaktów z polskimi organizacjami pracodawców - 325, liczba wydarzeń grupowych dla
polskich pracodawców - ok. 113, liczba uczestników wydarzeń grupowych dla polskich
pracodawców - ok. 3,1 tys., liczba postów dla pracodawców polskich w mediach
społecznościowych - ok. 320),



działania informacyjne i komunikacyjne wobec polskich bezrobotnych i poszukujących
pracy (liczba indywidualnych kontaktów z bezrobotnymi i poszukującymi pracy
- ok. 99,5 tys., liczba wydarzeń grupowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy
- ok. 3,3 tys., liczba uczestników wydarzeń grupowych dla bezrobotnych i poszukujących
pracy - ok. 47,8 tys., liczba postów dla bezrobotnych i poszukujących pracy w mediach
społecznościowych - ok. 1 tys. a także wobec cudzoziemców poszukujących pracy w
Polsce (liczba kontaktów indywidualnych - ok. 2,5 tys.).

1.2.

PERSONEL REALIZUJĄCY ZADANIA

Działania ujęte w sprawozdaniu były realizowane w Polsce łącznie przez 1 039 osób, z czego
przez:


Koordynatorów i ekspertów na poziomie centralnym w MRPiPS: 4 osoby, w Komendzie
Głównej OHP: 1 osoba,



Kierowników Liniowych EURES: 34 osoby,



Doradców EURES: 60 osób,



Asystentów EURES: 84 osoby,



Pracowników realizujących zadania EURES w PUP: 818 osób,



Inny personel: 38 osób.

Z uwagi na to, że zadania EURES nie są realizowane w pełnym wymiarze etatu przez
przeważającą większość wspomnianych 1039 osób, liczba pełnych etatów realizujących
zadania EURES w 2019 r. wyniosła ok. 204 pełne etaty, wyliczane na podstawie średniej
czasu pracy poświęcanego na zadania EURES przez kadrę EURES. Dla zobrazowania

sytuacji, poniżej został przedstawiony średni czas pracy poświęcany na zadania EURES przez
kadrę EURES;


Kierownik Liniowy EURES w WUP przeznaczał na działania EURES średnio ok. 27 %
czasu pracy, natomiast w Komendzie Wojewódzkiej OHP odpowiednio ok. 17 % czasu
pracy,



Doradca EURES w WUP przeznaczał na działania EURES średnio ok. 78 % czasu
pracy, natomiast Doradca EURES w WK OHP odpowiednio ok. 70 % czasu pracy,



Asystent EURES w WUP przeznaczał na działania EURES średnio ok. 52 % czasu
pracy, natomiast Asystent EURES w WK OHP odpowiednio ok. 85 % czasu pracy,



Pracownik PUP przeznaczał na działania EURES średnio ok. 13 % czasu pracy.
Zgodnie z prawem krajowym w każdym PUP co najmniej jeden pracownik powinien
prowadzić pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES. W zależności od możliwości
i potrzeb PUP w jednych urzędach zadania EURES realizuje w części swego czasu
pracy jeden pośrednik pracy a w innych kliku pośredników pracy;



Asystent EURES w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP przeznaczał na działania
EURES średnio ok. 42 % czasu pracy.

1.3.

WYDATKOWANE ŚRODKI FINANSOWE

Na realizację działań EURES
ok. 3 142 115,43 euro, z czego:

wydatkowano

łącznie

w

przeliczeniu

na



ze środków krajowych: ok. 2 628 821,88 euro (ok. 84% łącznych wydatków),



ze środków unijnych: ok. 513 293,56 euro (ok. 16% łącznych wydatków).

EURO

W ramach wydatkowanych środków z łącznej kwoty ok. 3 142 115,43 euro, przeznaczono:


na działania krajowe (centralne, regionalne, lokalne) niemające charakteru
przygranicznego - ok. 2 698 799,11 euro (ok. 86% łącznych wydatków),



na działania o charakterze przygranicznym - ok. 443 316,33 euro (ok. 14% łącznych
wydatków).

