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1.

DANE ADMINISTRACYJNE

INSTYTUCJA
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
PRZYGOTOWUJĄCA Departament Rynku Pracy
SPRAWOZDANIE
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 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:
EURES-T Beskydy: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Katowicach, OPZZ (Ogólnokrajowe
Porozumienie Związków Zawodowych) Województwa Śląskiego w
Katowicach, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.
EURES-TriRegio: Dolnośląscy Pracodawcy w Wałbrzychu, Region
Jeleniogórski NSZZ (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy)
„Solidarność” w Jeleniej Górze.
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1.1.

STRESZCZENIE

Działania sieci EURES w Polsce w 2020 r. były prowadzone na poziomie centralnym
(koordynacja) oraz regionalnym, lokalnym i przygranicznym (świadczenie usług wsparcia
dla poszukujących pracy i pracodawców).
Na zakres zrealizowanych zadań na każdym poziomie znaczący wpływ miał wybuch epidemii
COVID-19. Mobilność pracowników w Europie została bardzo ograniczona co w znacznym
stopniu ograniczyło możliwości prowadzenia międzynarodowego pośrednictwa pracy
i organizacji fizycznych spotkań, targów pracy i innych wydarzeń grupowych. Usługi doradcze
w ramach EURES również zostały ograniczone lecz nie w tak dużym zakresie jak pośrednictwo
pracy. Znaczna część kadry EURES z Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) na wszystkich
poziomach (centralnym, regionalnym i lokalnym) została oddelegowana do realizacji działań
wpierających walkę z negatywnymi skutkami na rynku pracy w Polsce co również miało wpływ
na mniejszy zakres zrealizowanych działań.
Działania na poziomie centralnym prowadził Departament Rynku Pracy w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) a następnie (od października 2020 r.)
w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT). Do działań tych należało
realizowanie zadań Krajowego Urzędu Koordynacji EURES w Polsce w szczególności:
•

koordynacja działań członków i partnerów EURES (wojewódzkich i powiatowych
urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy),

•

współpraca przy kwestiach związanych z tworzeniem się Europejskiego Urzędu ds.
Pracy, który przejmie zadania koordynacji sieci EURES na terenie UE/EFTA oraz
kwestiach wdrażania Jednolitego Portalu Cyfrowego (Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 2018/1724) w części dotyczącej krajowej sieci EURES,

•

utrzymanie krajowych regulacji prawnych z zakresu EURES w jednej ustawie
i 4 rozporządzeniach,

•

przygotowanie krajowego planu działań sieci EURES na 2021 r., sprawozdania z
realizacji krajowego planu działań sieci EURES na 2019 r. oraz monitorowanie działań
EURES w kraju zgodnie z systemem mierzenia rezultatów EURES w UE,

•

współpraca z Departamentem Informatyki w MRPiPS w zakresie utrzymania na
odpowiednim poziomie systemów IT PSZ dla celów działań EURES, w szczególności
transferów CV z systemów IT PSZ na portal EURES Komisji Europejskiej (KE),

•

prowadzenie krajowej strony internetowej www.eures.praca.gov.pl,

•

przygotowanie materiałów informacyjnych o warunkach życia i pracy oraz rynku pracy
w Polsce na portal EURES KE, publikacja wydawnictw z zakresu EURES w
szczególności broszury o warunkach życia i pracy w Polsce w trzech językach,

•

koordynacja udziału krajowej kadry EURES w szkoleniach organizowanych przez KE
oraz stosowania narzędzi komunikacyjnych EURES dostarczanych przez KE,

•

współpraca z wykonawcą projektu na szkolenia z zakresu EURES dla kadry PSZ
dofinansowanych z EFS z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 20142020 oraz opiniowanie założeń nowych projektów EURES z regionalnych programów
operacyjnych 2014 – 2020,

•

współpraca z władzami zarządzającymi EFS w Polsce w zakresie prac
przygotowawczych do wdrożenia nowej perspektywy finansowej dla EFS+ na lata
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2021-2027 w celu umożliwienia dofinansowania działań EURES z EFS w kolejnej
perspektywie finansowej,
•

monitorowanie realizacji zadania
i Specjalności do klasyfikacji ESCO,

•

wspieranie działań partnerstw transgranicznych EURES działających na terenie Polski,

•

udział w posiedzeniach Grupy Koordynacyjnej EURES, udział w spotkaniach
odpowiednich grup roboczych EURES KE i innych spotkaniach z zakresu EURES.

mapowania

Polskiej

Klasyfikacji

Zawodów

Działania na poziomie regionalnym, lokalnym i przygranicznym były prowadzone 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 występuje nadwyżka lub
równowaga na polskim rynku pracy,

•

pośrednictwo pracy dla polskich pracodawców szczególnie zainteresowanych
zatrudnieniem obywateli UE/EFTA,

•

informowanie o warunkach życia i pracy w Polsce oraz w państwach UE/EFTA,

•

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,

•

pomoc po rekrutacji dla polskich bezrobotnych i poszukujących pracy zrekrutowanych
do pracy za granicą w państwach UE/EFTA oraz dla cudzoziemców – obywateli UE lub
EFTA zrekrutowanych do 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 2019-2020 oraz
Reactivate 2019-2020.

Szczegółowe rezultaty opisanych wyżej działań, w formie wskaźników, zostały podane w
dalszej części sprawozdania (częściach 2-5).
1.2.

PERSONEL REALIZUJĄCY ZADANIA

Działania ujęte w sprawozdaniu były realizowane w Polsce w 2020 r. przez łącznie
ok. 905 osób.
Z uwagi na to, że zadania EURES nie są realizowane w pełnym wymiarze etatu przez
przeważającą większość wspomnianych 905 osób, liczba pełnych etatów realizujących
zadania EURES w 2020 r. wyniosła ok. 177 (liczba ta wyliczona została na podstawie
średniej czasu pracy poświęcanego na zadania EURES przez kadrę EURES).
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1.3.

WYDATKOWANE ŚRODKI FINANSOWE

W skali kraju na działania EURES w 2020 r. wydatkowano ok. 9,83 mln zł (równowartość
ok. 2,21 mln euro), z czego 95 % wydatków pochodziło ze środków krajowych (budżetów:
MRPiPS i MRPiT, samorządów województw, samorządów powiatów, Funduszu Pracy,
budżetu OHP, innych środków krajowych), a 5 % wydatków pochodziło ze środków unijnych
(EFS, program EaSI).
W ramach łącznej kwoty wydatkowanych środków na działania EURES w Polsce w 2020 r.
ok. 93% przeznaczono na działania o charakterze centralnym, regionalnym i lokalnym,
natomiast ok. 7% przeznaczono na działania w regionach przygranicznych.
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