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CATI  kwestionariuszowy wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (ang.
Computer Assisted Telephone Interview)
CIiPKZ  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (komórka WUP)
EFS  Europejski Fundusz Spo³eczny
FGI  zogniskowany wywiad grupowy (ang. Focused Group Interview)
GUS  G³ówny Urz¹d Statystyczny
IDI  indywidualny wywiad pog³êbiony (ang. Individual in-Depth Interview)
KOP  Komisja Oceny Projektów
MCIZ  Mobilne Centrum Informacji Zawodowej (jednostka OHP)
MCK  M³odzie¿owe Centrum Kariery (jednostka OHP)
MPiPS  Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej
MOPS  Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej
OHP  Ochotnicze Hufce Pracy
PAPI  bezporedni wywiad kwestionariuszowy (ang. Paper and Pencil Interview)
PKD  Polska Klasyfikacja Dzia³alnoci
PRZ  Powiatowa Rada Zatrudnienia
PSZ  Publiczne S³u¿by Zatrudnienia
PUP  Powiatowy Urz¹d Pracy
SPO RZL  Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
WUP  Wojewódzki Urz¹d Pracy
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WPROWADZENIE

Przekazujemy Pañstwu kolejny, czterdziesty pierwszy zeszyt z serii Zeszytów Informacyjno-Metodycznych Doradcy Zawodowego. W publikacji zosta³y przedstawione wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki
Spo³ecznej przez agencjê badañ rynku Opinia sp. z o.o. w ramach projektu pn.
Kompleksowa analiza wiadczenia pomocy pracodawcom w doborze pracowników realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich 2004-2006. Badanie przeprowadzone zosta³o w powiatowych urzêdach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej dzia³aj¹cych w strukturach wojewódzkich urzêdów pracy oraz m³odzie¿owych centrach kariery z Ochotniczych Hufców Pracy.
Wyniki pokazuj¹, i¿ pracodawcy niezbyt czêsto korzystaj¹ z tej mo¿liwoci
pomocy mimo, ¿e przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz akty wykonawcze do ustawy wskazuj¹
pracodawców jako grupê adresatów us³ugi poradnictwa zawodowego.
Niniejszy zeszyt prezentuje cele, koncepcjê i przebieg badania. Przeprowadzone ono zosta³o w okresie od grudnia 2006 r. do stycznia 2008 r. i objê³o 409
doradców zawodowych z publicznych instytucji rynku pracy oraz 2432 pracodawców reprezentuj¹cych przedsiêbiorstwa o ró¿nej wielkoci zatrudnienia. Wyniki badania
pozwalaj¹ wskazaæ czynniki od których zale¿y czy instytucje publiczne anga¿uj¹
siê w udzielanie pomocy pracodawcom w doborze pracowników oraz jaka jest jej
skala i okolicznoci, w których doradcy zawodowi najczêciej uczestnicz¹ w doborze kandydatów do pracy. W raporcie przedstawiono tak¿e zasoby jakimi dysponuj¹ badane instytucje  liczebnoæ i kwalifikacje personelu, wyposa¿enie techniczne,
zaplecze lokalowe, materia³y oraz narzêdzia diagnostyczne stosowane przy prowadzeniu poradnictwa zawodowego w urzêdach pracy, centrach i OHP.
Raport koñcz¹ rekomendacje dotycz¹ce rozwoju us³ugi w publicznych s³u¿bach zatrudnienia.
Mamy nadziejê, ¿e publikacja zainteresuje nie tylko doradców zawodowych
ale tak¿e przyczyni siê do spopularyzowania us³ugi wród pracodawców.
Departament Rynku Pracy
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1 INFORMACJE O BADANIU

1.1 INFORMACJE O PROJEKCIE
Badanie zosta³o przeprowadzone w okresie od grudnia 2006 roku do stycznia
2008 roku przez Agencjê Badañ Rynku Opinia w ramach projektu Kompleksowa analiza wiadczenia pomocy pracodawcom w doborze pracowników,
realizowanego przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki
Spo³ecznej (MPiPS). Koncepcja badania zosta³a opracowana przez badaczy agencji
Opinia, zgodnie z za³o¿eniami okrelaj¹cymi jego cel i zakres, sformu³owanymi
przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Projekt by³ prefinansowany ze rodków Funduszu Pracy i wspó³finansowany
ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

1.2 CELE BADANIA
Badanie stanowi³o pog³êbion¹ analizê pomocy w doborze pracowników, udzielanej pracodawcom przez doradców zawodowych zatrudnionych w Publicznych S³u¿bach Zatrudnienia (PSZ) oraz jednostkach Ochotniczych Hufców Pracy (OHP).
Pomoc w doborze pracowników, zgodnie z ustaw¹ z dnia 20 kwietnia 2004
roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1, stanowi us³ugê z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej dla pracodawców. Zakres
pomocy pracodawcom w doborze pracowników zosta³ okrelony w aktach wykonawczych do powy¿szej ustawy: rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie standardów us³ug rynku pracy2
oraz rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 2 marca 2007
roku w sprawie szczegó³owych warunków prowadzenia przez publiczne s³u¿by
zatrudnienia us³ug rynku pracy3.
1
2
3

Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z pón. zm.
Dz. U. z 2007 r. Nr 47, poz. 314
Dz. U. z 2007 r. Nr 47, poz. 315
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Poznawcze cele badania obejmowa³y:
1) ustalenie, na jak¹ skalê i w jaki sposób instytucje PSZ oraz OHP, do
których kompetencji nale¿y udzielanie pomocy pracodawcom w doborze
pracowników, wiadcz¹ us³ugi z tego zakresu,
2) zidentyfikowanie uwarunkowañ, od których zale¿y skala i sposób udzielania pomocy pracodawcom w doborze pracowników,
3) oszacowanie zapotrzebowania pracodawców na pomoc w doborze pracowników oraz poznanie preferencji pracodawców dotycz¹cych sposobu
udzielania takiej pomocy.
Utylitarne cele badania okrelono jako:
1) sformu³owanie przes³anek u¿ytecznych przy podejmowaniu decyzji, wp³ywaj¹cych na dzia³alnoæ instytucji PSZ w zakresie udzielania pomocy pracodawcom w doborze pracowników,
2) przedstawienie dobrych praktyk w celu ich upowszechnienia wród publicznych instytucji rynku pracy, do których zadañ nale¿y udzielanie pomocy pracodawcom w doborze pracowników.

1.3 STRUKTURA PROJEKTU BADAWCZEGO
Zrealizowanie za³o¿onych celów wymaga³o przeprowadzenia kompleksowego projektu badawczego, wykorzystuj¹cego zró¿nicowane techniki badawcze, dostosowane do charakteru analizowanych zagadnieñ. Projekt zrealizowano w szeciu etapach.
· Etap I: Jakociowe badanie eksploracyjne z udzia³em doradców zawodowych PSZ oraz pracodawców,
· Etap II: Badanie pilota¿owe pracowników instytucji rynku pracy (doradców zawodowych PSZ oraz OHP),
· Etap III: Ilociowe badanie doradców zawodowych z instytucji rynku pracy (PSZ oraz OHP),
· Etap IV: Badanie pilota¿owe pracodawców,
· Etap V: Ilociowe badanie pracodawców oraz badanie wybranych instytucji rynku pracy metod¹ studium przypadku,
· Etap VI: Opracowanie informacji o pracach i wynikach prac, przeprowadzonych w ramach etapów I  V oraz przygotowanie syntetycznej
informacji o badaniach, pozwalaj¹cej na upowszechnianie ich
wyników.
Ka¿dy z etapów I  V zakoñczy³ siê opracowaniem raportu cz¹stkowego. Niniejszy
Raport podsumowuj¹cy wykorzystuje przede wszystkim dane zebrane w ramach
etapów III oraz V (wobec których etapy: I, II oraz IV pe³ni³y rolê przygotowawcz¹).
12

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej  Departament Rynku Pracy

1 Informacje o badaniu

1.4 CHARAKTERYSTYKA ETAPÓW I  VI

1.4.1 Etap I:
Jakociowe badanie eksploracyjne
Cel

Celem eksploracyjnej fazy projektu Kompleksowa analiza wiadczenia pomocy
pracodawcom w doborze pracowników by³o wstêpne rozpoznanie obszarów
problemowych, których mia³y dotyczyæ dalsze etapy badania. W szczególnoci
poszukiwano informacji o sposobach wiadczenia przez doradców zawodowych PSZ us³ug na rzecz pracodawców, przebiegu wspó³pracy pomiêdzy doradcami zawodowymi a innymi pracownikami jednostek PSZ, zasobach wp³ywaj¹cych na zdolnoæ jednostek PSZ do udzielania pomocy pracodawcom w doborze pracowników, a tak¿e o czynnikach wp³ywaj¹cych na korzystanie przez
pracodawców z tej us³ugi.
Termin realizacji
Jakociowe badanie eksploracyjne zosta³o zrealizowane w okresie od grudnia
2006 do lutego 2007 roku.
Technika badawcza
Badanie zosta³o zrealizowane przy zastosowaniu jakociowych technik badawczych: indywidualnych wywiadów pog³êbionych (IDI) oraz zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI).
Próba
Wywiady przeprowadzono z doradcami zawodowymi (19 wywiadów indywidualnych) oraz z pracodawcami (2 wywiady grupowe, w których uczestniczy³o w sumie 14 osób oraz 13 wywiadów indywidualnych). Zapewniono zró¿nicowanie
obu grup respondentów pod wzglêdem rodzaju reprezentowanej przez nich
instytucji lub firmy oraz jej lokalizacji. Grupa doradców zawodowych zatrudnionych w Powiatowych Urzêdach Pracy (PUP) by³a dodatkowo zró¿nicowana ze
wzglêdu na typ powiatu, w którym dzia³a³ urz¹d.
W badaniu uczestniczyli doradcy zawodowi z Powiatowych Urzêdów Pracy
(10 respondentów), Wojewódzkich Urzêdów Pracy (4 respondentów), M³odzie¿owych Centrów Kariery OHP (2 respondentów), Mobilnych Centrów Informacji
Zawodowej OHP (2 respondentów) oraz Klubu Pracy OHP (1 respondent).
Wywiady z doradcami zawodowymi przeprowadzono w województwach mazowieckim (7 respondentów), l¹skim (3 respondentów), zachodniopomorskim
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej  Departament Rynku Pracy
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(4 respondentów), ³ódzkim (1 respondent) oraz podlaskim (4 respondentów).
Sporód PUP, w których przeprowadzono wywiady z doradcami zawodowymi,
7 by³o zlokalizowanych w powiatach ziemskich, a 3  w grodzkich.
Wywiady z pracodawcami zosta³y zrealizowane w województwach podlaskim (9 respondentów), zachodniopomorskim (7 respondentów), kujawsko-pomorskim (3 respondentów), l¹skim (3 respondentów), pomorskim (2 respondentów), mazowieckim (2 respondentów) oraz wielkopolskim (1 respondent).
Wszyscy pracodawcy, oprócz jednego, reprezentowali firmy prywatne.
Zró¿nicowanie pracodawców pod wzglêdem wielkoci firmy oraz rodzaju
prowadzonej dzia³alnoci przedstawia Tabela 1.
Tabela 1: Charakterystyka przedsiêbiorców, uczestnicz¹cych w jakociowym badaniu eksploracyjnym

W ie lk o  æ p rz e d s iê b io rs twa (lic z b a p ra c o wn ik ó w)
R o d z a j p ro wa d z o n e j d z ia ³a ln o  c i

m ik ro
(p o n i¿ e j 1 0 )

m a ³a
(1 0 -4 9 )
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1.4.2 Etap II:
Badanie pilota¿owe pracowników instytucji rynku pracy
Cel
Badanie pilota¿owe s³u¿y³o sprawdzeniu i udoskonaleniu kwestionariusza, którego ostateczn¹ wersjê zastosowano we w³aciwym badaniu doradców zawodowych, zrealizowanym w III etapie projektu.
Termin realizacji
Badanie zrealizowano w okresie od marca do kwietnia 2007 roku.
Technika badawcza
Badanie zrealizowano przy zastosowaniu kwestionariuszowego wywiadu bezporedniego (PAPI)  techniki, za pomoc¹ której w kolejnej fazie projektu przeprowadzono badanie w³aciwe. Ró¿nica w sposobie realizacji ankiety podczas
badania pilota¿owego i w³aciwego polega³a na tym, ¿e zasadniczym zadaniem
ankieterów przeprowadzaj¹cych badanie pilota¿owe by³o zarejestrowanie trudnoci, pojawiaj¹cych siê przy wype³nianiu ankiety oraz wyjanienie ich przyczyn.
Próba
Próbê dobrano w sposób celowy. Przeprowadzono 14 wywiadów ankietowych
z doradcami zawodowymi z PUP (5 wywiadów), WUP (3 wywiady), MCIZ OHP
(3 wywiady) oraz MCK OHP (3 wywiady). Ka¿dy respondent by³ zatrudniony
w innej instytucji.

1.4.3 Etap III:
Ilociowe badanie doradców zawodowych z instytucji
rynku pracy
Cel
Zasadniczym celem ilociowego badania doradców zawodowych zatrudnionych w
Powiatowych Urzêdach Pracy, Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz M³odzie¿owych Centrach Kariery OHP by³o ustalenie intensywnoci,
zakresu i sposobów udzielania przez nich pomocy pracodawcom w doborze
pracowników.

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej  Departament Rynku Pracy
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Termin realizacji
Badanie zosta³o zrealizowane w okresie od czerwca do lipca 2007 roku.
Technika badawcza
Badanie zosta³o zrealizowane technik¹ indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych (PAPI). Zastosowany kwestionariusz opracowano na podstawie wiedzy
uzyskanej w pierwszym, eksploracyjnym etapie projektu Kompleksowa analiza
wiadczenia pomocy pracodawcom w doborze pracowników, z wykorzystaniem wyników badania pilota¿owego, które stanowi³o drugi etap projektu.
Próba
Wywiady kwestionariuszowe przeprowadzono z 409 doradcami zawodowymi
publicznych instytucji rynku pracy, w tym 335 wywiadów w PUP, 51 wywiadów
w CIiPKZ, 23 wywiady w MCK OHP. Sporód doradców zawodowych dostêpnych w danej jednostce do wywiadu dobierano osobê z najd³u¿szym sta¿em
pracy. Ankietowanie mia³o charakter badania pe³nego, to jest przeprowadzanego na ca³ej populacji, nie za na dobranej z niej próbie.
Kontrola realizacji
Po zakoñczeniu realizacji badania przeprowadzono kontrolê, polegaj¹c¹ na telefonicznym skontaktowaniu siê z wybranymi respondentami. Respondentom
zadane zosta³o pytanie, czy brali udzia³u w badaniu, a tak¿e kluczowe pytania
ze zrealizowanej z nimi ankiety oraz pytania dotycz¹ce pracy ankietera.
Kontrola objê³a 27% (110 z 409) przeprowadzonych wywiadów, 64 wywiady
wybrano losowo, 36 ze wzglêdu na niezgodnoci pomiêdzy odpowiedziami
udzielonymi na poszczególne pytania4, natomiast 10 ze wzglêdu na szczególnie wysokie liczby dotycz¹ce wiadczonych us³ug, zanotowane w kwestionariuszu (znacznie odbiegaj¹ce od podanych przez pozosta³ych respondentów).
Kontrola nie wykaza³a nieprawid³owoci w pracy ankieterów. Sprzecznoci
logiczne pomiêdzy odpowiedziami na poszczególne pytania rozwi¹zano, przyjmuj¹c jako ostateczne odpowiedzi udzielone przez respondentów w rozmowie
telefonicznej, przeprowadzanej w ramach kontroli. W analogiczny sposób zweryfikowano informacje o wysokiej liczbie dotycz¹cej wiadczonych us³ug.

4
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Na przyk³ad: podana liczba us³ug zrealizowanych przez respondenta by³a wy¿sza, ni¿
liczba us³ug zrealizowanych przez wszystkich doradców zawodowych zatrudnionych
w urzêdzie, w którym pracowa³.
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1.4.4 Etap IV:
Badanie pilota¿owe pracodawców
Cel
Badanie pilota¿owe s³u¿y³o sprawdzeniu i udoskonaleniu kwestionariusza,
którego ostateczn¹ wersjê zastosowano we w³aciwym badaniu pracodawców,
przeprowadzonym w V etapie projektu.
Termin realizacji
Badanie zrealizowano w sierpniu 2007 roku.
Technika badawcza
Badanie przeprowadzono przy zastosowaniu telefonicznego wywiadu kwestionariuszowego wspomaganego komputerowo (CATI)  techniki, za pomoc¹
której zrealizowano tak¿e badanie w³aciwe w V etapie projektu. Na podstawie
wys³uchania wywiadów pilota¿owych5 udoskonalono pocz¹tkow¹ wersjê kwestionariusza.
Próba
Próba zosta³a dobrana w sposób losowy sporód podmiotów mikro (zatrudniaj¹cych poni¿ej 10 pracowników), ma³ych (od 10 do 49 pracowników), rednich (od 50 do 249 pracowników) oraz du¿ych (250 lub wiêcej pracowników).
Z ka¿dej kategorii wylosowano po 10 respondentów  w sumie 40.

1.4.5 Etap V: Ilociowe badanie pracodawców
Cel
Zasadniczym celem badania by³o uzyskanie informacji o dotychczasowej
intensywnoci korzystania przez pracodawców z pomocy instytucji rynku pracy w doborze pracowników, okrelenie poziomu zapotrzebowania na us³ugi
z tego zakresu oraz poznanie preferencji dotycz¹cych sposobu ich wiadczenia.

5

System teleinformatyczny do prowadzenia wywiadów CATI stwarza mo¿liwoæ wys³uchiwania na bie¿¹co wywiadów prowadzonych przez ankieterów oraz ledzenia na ekranie
komputera poprawnoci zaznaczania przez nich odpowiedzi, udzielanych przez respondentów.
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Termin realizacji
Badanie przeprowadzono w okresie od wrzenia do padziernika 2007 roku.
Technika badawcza
Badanie zrealizowano przy zastosowaniu telefonicznego wywiadu kwestionariuszowego wspomaganego komputerowo (CATI).
Próba
Badanie zrealizowano na próbie podmiotów gospodarki narodowej wylosowanej z rejestru REGON. Próba by³a nieproporcjonalna pod wzglêdem wielkoci
badanych podmiotów: udzia³ w próbie podmiotów mikro, ma³ych, rednich i du¿ych
nie by³ równy ich udzia³owi w populacji. Nieproporcjonalny dobór próby pozwoli³ na uzyskanie stosunkowo dok³adnych oszacowañ dla podmiotów nale¿¹cych
do poszczególnych kategorii.
Wielkoæ próby w poszczególnych kategoriach wyodrêbnionych ze wzglêdu
na wielkoæ zatrudnienia wynika³a z d¹¿enia do osi¹gniêcia 600 wywiadów
pe³nych w ramach ka¿dej z nich. Liczba wylosowanych podmiotów by³a tym
wy¿sza, im ni¿szy by³ przewidywany odsetek jednostek z danej grupy, które
zostan¹ zakwalifikowane do wywiadu pe³nego6.
W ramach ka¿dej z czterech kategorii, wyró¿nionych ze wzglêdu na wielkoæ
zatrudnienia, zastosowano proporcjonalne warstwowanie ze wzglêdu na:
· region (pó³nocno-zachodni / po³udniowo-zachodni / pó³nocny / centralny /
po³udniowy / wschodni),
· strukturê w³asnoci (prywatna lub z przewag¹ prywatnej / publiczna lub
z przewag¹ publicznej),
· bran¿ê (wed³ug sekcji Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoci  PKD podzielonych na 6 grup).
Zrealizowano 3975 wywiadów, w tym:
· 1543 wywiadów niepe³nych (tzw. screeningowych)  zakoñczonych po
stwierdzeniu, ¿e badany podmiot nie poszukiwa³ kandydatów do pracy
pomiêdzy majem 2004 roku a sierpniem 2007 roku, a reprezentuj¹cy go
respondent nie uwa¿a za prawdopodobne poszukiwania nowych pracowników w okresie do koñca 2008 roku,

6
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Odsetek jednostek spe³niaj¹cych kryteria zakwalifikowania do wywiadu pe³nego, wród
podmiotów mikro, ma³ych, rednich oraz du¿ych oszacowano na podstawie wczeniejszych badañ w³asnych Agencji Badañ Rynku Opinia.
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· 2432 wywiadów pe³nych  w podmiotach, które poszukiwa³y kandydatów do pracy w okresie pomiêdzy majem 2004 roku a sierpniem 2007 roku
i/lub których przedstawiciele uznali za prawdopodobne poszukiwanie nowych pracowników w okresie do koñca 2008 roku.
Wywiady pe³ne, których wyniki przedstawiono w raporcie, przeprowadzono w:
605 podmiotach mikro (zatrudniaj¹cych poni¿ej 10 pracowników), 610 ma³ych
(od 10 do 49 pracowników), 605 rednich (od 50 do 249 pracowników) oraz
612 du¿ych (250 lub wiêcej pracowników).
Maksymalny b³¹d oszacowania wyników dla podmiotów nale¿¹cych do poszczególnych kategorii wynosi ± 4,1%7.
Kontrola realizacji
Kontrola poprawnoci realizacji badania ilociowego z pracodawcami, która
objê³a oko³o 7% przeprowadzonych ankiet8, by³a prowadzona na bie¿¹co i polega³a na wys³uchaniu przebiegu wywiadu przy równoczesnym ledzeniu na
ekranie komputera poprawnoci zaznaczania przez ankietera odpowiedzi udzielanych przez respondenta. Kontrola nie wykaza³a przypadków nieprawid³owoci w pracy ankieterów.

1.4.6 Etap VI:
Badanie wybranych instytucji rynku pracy metod¹
studium przypadku
Cel
Zasadniczym celem ostatniego etapu badania by³o uzyskanie pog³êbionych
informacji o sposobach wiadczenia przez doradców zawodowych z PSZ9 pomocy pracodawcom w doborze pracowników oraz zidentyfikowanie uwarunkowañ wp³ywaj¹cych na udzielanie takiej pomocy.
7

8

9

Na poziomie ufnoci 0,95. Oznacza to, ¿e mo¿na przyj¹æ z 95% prawdopodobieñstwem,
¿e odsetek wskazañ poszczególnych odpowiedzi, uzyskany w próbie, nie ró¿ni siê od
wyniku, jaki by³by uzyskany po zbadaniu ca³ej populacji, o wiêcej, ni¿ ± 4,1%.
Zgodnie z wymogami Programu Kontroli Jakoci Pracy Ankieterów, w którym uczestniczy
Agencja Badañ Rynku Opinia, prowadzonym przez Organizacjê Firm Badania Opinii
Publicznej i Rynku, kontrola powinna obj¹æ co najmniej 5% ankiet przeprowadzonych
w systemie CATI w ramach jednego projektu badawczego.
Projekt Kompleksowa analiza pomocy pracodawcom w doborze pracowników obejmuje
równie¿ dzia³alnoæ w tym zakresie prowadzon¹ przez jednostki OHP, nienale¿¹ce do
PSZ, jednak badaniem przeprowadzonym metod¹ studium przypadku zosta³y objête wy³¹cznie wybrane PUP oraz CIiPKZ (wyspecjalizowane komórki WUP).
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Technika badawcza
Badanie zosta³o zrealizowane metod¹ studium przypadku. Badanymi przypadkami by³a dzia³alnoæ wybranych instytucji PSZ w zakresie udzielania przez
doradców zawodowych pomocy pracodawcom w doborze pracowników. Metoda studium przypadku, zak³adaj¹ca pog³êbion¹ analizê badanych zjawisk
i uwzglêdnianie perspektyw ró¿nych uczestników, by³a szczególnie przydatna
do zidentyfikowania zale¿noci pomiêdzy udzielaniem przez jednostki PSZ pomocy pracodawcom w doborze pracowników a kontekstem wp³ywaj¹cym na
dzia³alnoæ prowadzon¹ w tym zakresie.
Termin realizacji
Badanie zrealizowano w okresie od wrzenia do padziernika 2007 roku.
Technika badawcza
Podstawow¹ technik¹ badawcz¹ by³ indywidualny wywiad pog³êbiony (IDI).
Analizowanym materia³em by³y transkrypcje z wywiadów (57 transkrypcji),
a w wyj¹tkowych przypadkach, gdy respondent odmówi³ zgody na nagranie
rozmowy  notatka sporz¹dzona przez badacza bezporednio po jej zakoñczeniu (3 notatki).
Dodatkowo wykorzystano materia³y zwi¹zane ze wiadczeniem analizowanej
us³ugi, udostêpnione przez badane instytucje. Wród pozyskanych materia³ów
znalaz³y siê: sprawozdania roczne, ulotki przedstawiaj¹ce ofertê danej instytucji, kopie publikacji prasowych na temat jej dzia³alnoci, a tak¿e opis obowi¹zków poszczególnych pracowników. Uwzglêdniono równie¿ dane na temat lokalnych rynków pracy publikowane przez G³ówny Urz¹d Statystyczny (GUS).
Próba
Do badania zosta³o zakwalifikowanych szeæ jednostek PSZ, które odpowiadaj¹c na ankietê stwierdzi³y, ¿e w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 maja
2007 roku udziela³y pomocy pracodawcom w doborze pracowników, a podczas
rozmowy telefonicznej wyrazi³y zgodê na udzia³ w kolejnym etapie badania,
w okresie przewidzianym na jego realizacjê.
Badanymi przypadkami by³y dwa CIiPKZ (ka¿dy zlokalizowany w innym
województwie) oraz cztery PUP (ka¿dy zlokalizowany w innym województwie;
trzy PUP z powiatów ziemskich, a jeden  z grodzkiego). Ze wzglêdu na
trudnoci z przeprowadzeniem zak³adanej liczby wywiadów w szeciu g³ównych lokalizacjach, dwa wywiady przeprowadzono z pracownikami, którzy zostali
dobrani w ramach us³ugi wykonanej przez doradcê zawodowego z dodatkowego PUP.
20
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W sumie przeprowadzono 60 wywiadów. Ostateczny dobór respondentów
dokonywany by³ na bie¿¹co, w oparciu o informacje zebrane o danym przypadku. Wywiady przeprowadzono z osobami nale¿¹cymi do nastêpuj¹cych
kategorii respondentów:
· pracownikami urzêdu pracy:
 dyrektorem lub zastêpc¹ dyrektora PUP / kierownikiem CIiPKZ,
 kierownikiem komórki organizacyjnej, w której pracuj¹ doradcy zawodowi,
 doradc¹ zawodowym zajmuj¹cym siê udzielaniem pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy,
 porednikiem pracy,
· przedstawicielami rodowiska przedsiêbiorców:
 reprezentantem rodowiska pracodawców w Powiatowej Radzie Zatrudnienia,
 pracodawc¹ korzystaj¹cym z pomocy doradcy zawodowego w doborze kandydatów do pracy,
· pracownikami, w doborze których pomaga³ doradca zawodowy,
· zewnêtrznymi obserwatorami: pracownikami instytucji prowadz¹cej w danym powiecie dzia³alnoæ zwi¹zan¹ z rynkiem pracy (na przyk³ad: organizacji pozarz¹dowej lub agencji zatrudnienia).
W pierwszej kolejnoci do udzia³u w badaniu byli rekrutowani pracownicy urzêdu pracy oraz zewnêtrzni obserwatorzy i przedstawiciele rodowiska przedsiêbiorców, nastêpnie o udzia³ proszono pracodawców, których doradcy zawodowi wskazali jako swoich klientów, a na podstawie wskazañ doradców zawodowych lub pracodawców  pracowników, którzy zostali dobrani z udzia³em
doradców.
Informacje na temat liczby wywiadów przeprowadzonych w poszczególnych
lokalizacjach, z respondentami nale¿¹cymi do poszczególnych kategorii, przedstawia Tabela 2.

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej  Departament Rynku Pracy

21

Kompleksowa analiza pomocy pracodawcom w doborze pracowników
Raport podsumowuj¹cy badanie

Tabela 2: Charakterystyka respondentów uczestnicz¹cych w badaniu realizowanym metod¹ studium przypadku

dyrektor PUP / kierownik CIiPKZ

kierownik komórki

doradca zawodowy

porednik pracy

pracodawca

pracownik

pracodawca w PRZ

zewnêtrzny obserwator

K a te g o ria re s p o n d e n ta
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1

4



4

2

1

1

13
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1

1

1

1
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8
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1

1

1

1

1

1

1

2

9

P U P nr 2



1

1

1

1



1

1

6

P U P nr 3

1

1

2

3

2

2

1

2

14
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1



1

2

1



1

2

8

PU P dodatkow y











2





2

w sumi e:

4

5

10

8

10

7

7

9

60

P rz y p a d e k

w s u m ie :

Uwaga na temat zamieszczonych w Raporcie cytatów z wypowiedzi
Respondentów
Przedstawione w raporcie cytaty z wypowiedzi respondentów zachowuj¹ formê charakterystyczn¹ dla jêzyka mówionego, poniewa¿ zosta³y zaczerpniête
z wiernych transkrypcji przeprowadzonych rozmów. W przypadku indywidualnego wywiadu pog³êbionego (IDI) oraz zogniskowanego wywiadu grupowego
(FGI) analizowany materia³ stanowi¹ wypowiedzi respondentów w rzeczywistym
brzmieniu, dlatego cytaty nie s¹ redagowane w sposób w³aciwy dla wywiadu
prasowego.
10
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Respondentów ³¹cz¹cych ró¿ne funkcje w tabeli uwzglêdniono jednokrotnie (na przyk³ad
kierownik pe³ni¹cy jednoczenie obowi¹zki doradcy zawodowego zosta³ uwzglêdniony
wy³¹cznie jako doradca zawodowy).
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1.5 RÓ¯NICE POMIÊDZY PRZEBIEGIEM BADANIA A JEGO
POCZ¥TKOW¥ KONCEPCJ¥
Projekt z za³o¿enia mia³ charakter dynamiczny  informacje uzyskane w poszczególnych etapach wykorzystywano w kolejnych fazach projektu przy uszczegó³awianiu zakresu badania, opracowywaniu narzêdzi badawczych oraz precyzowaniu kryteriów doboru respondentów. Modyfikacja pierwotnej koncepcji badania polega³a w szczególnoci na:
· rezygnacji z objêcia badaniem ilociowym (przeprowadzonym w III etapie
projektu) doradców zawodowych z MCIZ OHP  po ustaleniu, ¿e pomoc
pracodawcom w doborze pracowników nie nale¿y do zakresu zadañ tych
jednostek,
· wy³¹czeniu z badania ilociowego pracodawców (przeprowadzonego w V
etapie projektu) us³ug wiadczonych przez MCK OHP  poniewa¿ za³o¿ono, ¿e  ze wzglêdu na niewielk¹ liczbê tego typu jednostek, a tak¿e fakt,
¿e nie koncentruj¹ siê na wiadczeniu us³ug dla pracodawców (co ustalono w I i III etapie projektu)  ich znajomoæ wród respondentów by³aby
niewielka,
· rozszerzeniu tematyki ilociowego badania pracodawców o us³ugi wiadczone przez agencje zatrudnienia  dzia³alnoæ agencji zatrudnienia stanowi³a punkt odniesienia wobec pomocy wiadczonej pracodawcom przez
instytucje PSZ.
Oprócz powy¿szych modyfikacji podyktowanych wzglêdami merytorycznymi,
wprowadzono nieznaczne zmiany wynikaj¹ce z trudnoci dotarcia do niektórych kategorii respondentów. Trudnoci te by³y spowodowane faktem, ¿e  jak
wykaza³o przeprowadzone badanie  skala pomocy w doborze pracowników,
udzielanej pracodawcom przez jednostki PSZ, jest bardzo ma³a.
Ze wzglêdu na trudnoci z umówieniem kilkuosobowych grup pracodawców,
którzy korzystali z badanej us³ugi, w I etapie projektu zamiast 4 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) z respondentami nale¿¹cymi do tej kategorii
przeprowadzono 2 wywiady grupowe (FGI) oraz 13 indywidualnych wywiadów
pog³êbionych (IDI). Konsekwencj¹ wprowadzonej zmiany by³o przed³u¿enie terminu realizacji badania.
Trudnoci ze zrealizowaniem zak³adanej liczby wywiadów z pracownikami,
którzy zostali dobrani w ramach pomocy udzielonej pracodawcom przez doradców zawodowych zatrudnionych w szeciu jednostkach, które badano metod¹
studium przypadku (w V etapie projektu), sprawi³y, ¿e dwa wywiady przeprowadzono z pracownikami dobranymi przez doradcê zawodowego z dodatkoMinisterstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej  Departament Rynku Pracy
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wego PUP. Doradca ten by³ respondentem w pierwszej, eksploracyjnej fazie
projektu.
Niewielkie rozbie¿noci pomiêdzy zak³adan¹ a zrealizowan¹ liczb¹ wywiadów wyst¹pi³y w III oraz V etapie projektu. W ramach ilociowego badania
doradców zawodowych (przeprowadzonego w III etapie) przewidywano zrealizowanie wywiadów z doradcami zawodowymi z 416 instytucji rynku pracy. Wywiadów nie uda³o siê zrealizowaæ w 7 jednostkach, przewa¿nie ze wzglêdu na
niedostêpnoæ doradców zawodowych z tych jednostek podczas ca³ego okresu realizacji badania (z powodu urlopu lub choroby).
Ze wzglêdu na fakt, ¿e osoba przewidziana jako respondent w terminie realizacji badania uda³a siê na urlop, nie zrealizowano równie¿ jednego z planowanych wywiadów z dyrektorami PUP, objêtych badaniem realizowanym metod¹
studium przypadku.
Z kolei liczba wywiadów pe³nych, przeprowadzonych w ramach badania
ilociowego z pracodawcami, by³a o 32 wy¿sza, od zak³adanej (2432 zamiast
planowanych 2400). Wynika³o to z nieznacznie wy¿szego, ni¿ zak³adano, odsetka respondentów, którzy na podstawie udzielonych odpowiedzi zostali zakwalifikowani do przeprowadzenia wywiadów pe³nych.

24
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2.1 MODEL
Uwarunkowania wp³ywaj¹ce na zakres oraz intensywnoæ wiadczenia pomocy pracodawcom w doborze pracowników zosta³y ujête w postaci modelu
(porównaj: Schemat 1).
Schemat 1:
Uwarunkowania wiadczenia pomocy pracodawcom w doborze pracowników

Model prezentuj¹cy uwarunkowania udzielania pomocy pracodawcom w doborze pracowników opiera siê na rozró¿nieniu strony poda¿owej oraz popytowej.
Strona poda¿owa oznacza w tym przypadku ofertê w zakresie udzielania pomocy pracodawcom w doborze pracowników, realizowan¹ przez instytucje Publicznych S³u¿b Zatrudnienia (PSZ). Stronê popytow¹ stanowi natomiast zapotrzebowanie pracodawców na tego rodzaju pomoc. Odpowiednio, po stronie
poda¿owej umieszczono uwarunkowania wp³ywaj¹ce na wiadczenie badanej
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej  Departament Rynku Pracy
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us³ugi przez doradców zawodowych PSZ, natomiast po stronie popytowej 
czynniki wp³ywaj¹ce na korzystanie z tej us³ugi przez pracodawców.
Przeprowadzone badanie pozwoli³o ustaliæ, ¿e wiadczenie us³ugi (jej zakres i intensywnoæ, z jak¹ jest wykonywana) stanowi wypadkow¹ przede wszystkim dwóch czynników: priorytetu, jaki udzielanie pomocy pracodawcom w doborze
pracowników ma w danej jednostce oraz zasobów, którymi dysponuje ta jednostka. Zasoby s¹ w tym przypadku rozumiane szeroko  obejmuj¹:
· liczebnoæ i kwalifikacje personelu,
· materia³y oraz narzêdzia diagnostyczne, stosowane przy prowadzeniu
poradnictwa zawodowego,
· wyposa¿enie techniczne,
· zaplecze lokalowe,
· liczbê bezrobotnych lub poszukuj¹cych pracy klientów danej jednostki
oraz ich zdolnoæ do bycia zatrudnionym11.
Zarówno priorytet nadawany us³udze w jednostce PSZ, jak i zasoby techniczne i kadrowe, którymi dysponuje, zale¿¹ z kolei od czynników systemowych,
takich jak:
· prawodawstwo reguluj¹ce sposób funkcjonowania instytucji rynku pracy,
· priorytety instytucji nadrzêdnych sprawuj¹cych nadzór i kontrolê nad dan¹
jednostk¹,
· system finansowania polityk rynku pracy  w tym tak¿e z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Z perspektywy wiadczenia us³ug dla pracodawców szczególnego rodzaju zasobem jednostek PSZ s¹ osoby bezrobotne lub poszukuj¹ce pracy, bêd¹ce
klientami tych instytucji. Na poziom tego szczególnego zasobu wp³ywa sytuacja
na rynku pracy w zale¿noci od niej, zmienia siê liczba bezrobotnych lub poszukuj¹cych pracy klientów PSZ oraz cechy osób nale¿¹cych do tej populacji,
przek³adaj¹ce siê na ich zdolnoæ do bycia zatrudnionym.
Sytuacja na rynku pracy wp³ywa równie¿ na poziom zapotrzebowania pracodawców na dokonywanie zaawansowanego doboru12 pracowników. Zwiêksza11

12
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Zdolnoæ do bycia zatrudnionym (employability) zale¿y od kwalifikacji zawodowych,
postaw, cech mentalnych i socjo-demograficznych danej osoby. Porównaj: Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach 2000-2006, s. 40.
Przez zaawansowany dobór rozumiemy proces selekcji kandydatów obejmuj¹cy weryfikacjê ich predyspozycji, kwalifikacji i/lub motywacji. Zaawansowanie doboru jest cech¹
stopniowaln¹: weryfikacja predyspozycji, kwalifikacji i/lub motywacji kandydatów odbywa
siê co najmniej poprzez przeprowadzenie z nimi rozmowy, jednak przy bardziej zaawansowanym doborze stosowane mog¹ byæ równie¿ testy osobowociowe lub kompetencyjne albo ocena wykonania przez kandydata powierzonych mu zadañ.
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niu zapotrzebowania w tym zakresie sprzyja wzrost popytu na pracowników,
zw³aszcza wykwalifikowanych. Z kolei ograniczona poda¿ si³y roboczej sk³ania
czêæ pracodawców do obni¿ania wymagañ wobec kandydatów oraz do upraszczania procesu selekcji, czyli zmniejsza realne zapotrzebowanie na dokonywanie doboru pracowników w zaawansowany sposób.
Wystêpowanie zapotrzebowania na zaawansowany dobór pracowników jest
koniecznym warunkiem zainteresowania pracodawców pomoc¹ doradców zawodowych PSZ lub OHP w tym zakresie. Ten warunek nie jest jednak wystarczaj¹cy. Skorzystanie przez pracodawcê z pomocy doradców zawodowych PSZ
lub OHP w doborze pracowników wymaga równie¿ posiadania przez niego
wiedzy, ¿e tego typu instytucje rynku pracy wiadcz¹ tak¹ us³ugê.
Na poziom wiedzy pracodawców o wiadczeniu pomocy w doborze pracowników przez instytucje PSZ wp³ywa rozpowszechnianie informacji o tej us³udze
przez instytucje PSZ. Zgodnie z rozporz¹dzeniem w sprawie standardów us³ug
rynku pracy elementem us³ugi jest udzielanie pracodawcy informacji o mo¿liwociach, sposobie i formie pomocy, jak¹ pracodawca mo¿e uzyskaæ w urzêdzie pracy w zakresie doboru kandydatów do pracy13.
Ostatnim z parametrów, które zosta³y uwzglêdnione w modelu, jest dokonywana przez pracodawcê ocena dostêpnoci i atrakcyjnoci rozwi¹zañ alternatywnych wobec pomocy w doborze pracowników wiadczonej przez publiczne instytucji rynku pracy. Do takich alternatywnych rozwi¹zañ nale¿y przeprowadzenie doboru pracowników w³asnymi si³ami lub zlecenie go agencji
zatrudnienia.
Przyjêty sposób prezentacji wyników badania stanowi odzwierciedlenie zaproponowanego modelu. W rozdziale 2.1 wskazano zale¿noci przyczynowe
zachodz¹ce pomiêdzy uwzglêdnionymi w modelu zagadnieniami. Zagadnienia
te zosta³y szczegó³owo omówione w rozdziale 2.2 oraz w rozdziale 2.3. Rozdzia³
2.2 powiêcono dzia³alnoci PSZ oraz OHP polegaj¹cej na udzielaniu pomocy
pracodawcom w doborze kandydatów do pracy oraz uwarunkowaniom tej dzia³alnoci (stronie poda¿owej modelu). W rozdziale 2.3 przedstawiono skalê
korzystania przez pracodawców z us³ug instytucji rynku pracy, w tym zw³aszcza z pomocy udzielanej przez jednostki PSZ w doborze pracowników, a tak¿e
czynniki kszta³tuj¹ce zainteresowanie tymi us³ugami (stronê popytow¹ modelu). W rozdziale 2.4 skala i sposób udzielania przez jednostki PSZ i OHP pomocy pracodawcom w doborze pracowników zosta³y skonfrontowane z deklarowanym przez pracodawców zapotrzebowaniem na us³ugi z tego zakresu.
13

Porównaj: Za³¹cznik do rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej w sprawie
standardów us³ug rynku pracy z dnia 2 marca 2007 roku, Czêæ III  standard poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pkt 5.5 lit. a (Dz.U. z 2007 r., Nr 47, poz.314).
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2.2. DZIA£ALNOÆ PSZ I OHP W ZAKRESIE UDZIELANIA
POMOCY PRACODAWCOM W DOBORZE KANDYDATÓW
ORAZ JEJ UWARUNKOWANIA (ASPEKT PODA¯OWY)

2.2.1 wiadczenie us³ugi w okresie styczeñ 2006  maj 2007
2.2.1.1 wiadczenie us³ugi w zale¿noci od typu instytucji rynku pracy
Skala wiadczenia pomocy pracodawcom w doborze pracowników jest niewielka. W badaniu ankietowym doradców zawodowych zatrudnionych w Powiatowych Urzêdach Pracy (PUP), Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIiPKZ) oraz M³odzie¿owych Centrach Kariery Ochotniczych Hufców Pracy
(MCK OHP)14 ustalono, ¿e w okresie od pocz¹tku 2006 roku do 31 maja 2007
roku15 w doborze kandydatów na zg³oszone przez pracodawcê stanowisko pracy, przygotowanie zawodowe lub sta¿, uczestniczyli doradcy zawodowi z 48%
(196 z 409) badanych jednostek. W tym samym okresie porad dotycz¹cych
wymagañ wobec kandydatów do pracy udzielali pracodawcom doradcy zawodowi z 22% (92 z 409) jednostek, a informacji na temat skutecznego prowadzenia rekrutacji16  doradcy zawodowi z 20% (83 z 409) PUP, CIiPKZ oraz MCK
OHP, rozpatrywanych ³¹cznie.
Odsetek jednostek, których doradcy zawodowi w okresie od pocz¹tku 2006
roku do 31 maja 2007 roku uczestniczyli w doborze kandydatów na zg³oszone
przez pracodawcê stanowisko pracy, przygotowanie zawodowe lub sta¿, by³ najwy¿szy wród PUP  51% (170 z 335), a najni¿szy wród CIiPKZ  31% (16 z 51),
natomiast wród MCK OHP wyniós³ 43% (10 z 23).
Ró¿nice pomiêdzy PUP, CIiPKZ oraz MCK pod wzglêdem powszechnoci
wiadczenia dwóch pozosta³ych us³ug by³y mniejsze. Odsetek jednostek, w których
doradcy zawodowi udzielali pracodawcom porad dotycz¹cych okrelania wymagañ wobec kandydatów do pracy, wynosi³ 23% wród PUP (77 z 335), 22%
wród CIiPKZ (11 z 51) oraz 17% wród MCK OHP (4 z 23).
14

15

16
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Ilociowe badanie doradców zawodowych z instytucji rynku pracy zosta³o zrealizowane
w ramach III etapu projektu Kompleksowa analiza wiadczenia pomocy pracodawcom
w doborze pracowników.
To jest do daty rozpoczêcia realizacji ilociowego badania doradców zawodowych z instytucji
rynku pracy.
Ten komponent pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy, niewyodrêbniony
w standardach poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, okrelonych w Za³¹czniku
do rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie
standardów us³ug rynku pracy (Dz.U. z 2007 r., Nr 47, poz. 314)., zosta³ zidentyfikowany
podczas jakociowego badania eksploracyjnego, przeprowadzonego w I etapie projektu.
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Z kolei odsetek jednostek, których doradcy zawodowi przekazywali pracodawcom informacje na temat skutecznego prowadzenia rekrutacji, wynosi³ 27% (14
z 51) wród CIiPKZ, 26% (6 z 23) wród MCK OHP oraz 19% (63 z 335) wród PUP.
Omówione wyniki przedstawiono na Wykresie 1.
Wykres 1:
wiadczenie poszczególnych komponentów pomocy pracodawcom w doborze pracowników w okresie od 1 I 2006 roku do 31 V 2007, w zale¿noci od typu jednostki

ród³o: Badanie ankietowe doradców zawodowych, przeprowadzone przez ABR Opinia

Wed³ug szacunków doradców zawodowych uczestnicz¹cych w badaniu ankietowym, na udzielanie pomocy pracodawcom (w formach takich, jak udzielanie
informacji na temat skutecznego prowadzenia rekrutacji, okrelanie wymagañ
wobec kandydatów lub ich dobór) w okresie pierwszych piêciu miesiêcy 2007
roku powiêcali od 0%17 (w 239 przypadkach) do 90% (w jednym przypadku)
swojego czasu pracy  rednio 6%.
17

Wartoæ 0% dotyczy doradców, którzy w ogóle nie wiadczyli us³ug z tego zakresu.
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Czas powiêcany na pomoc pracodawcom w okresie od stycznia do maja
2007 roku, by³ nieznacznie krótszy, ni¿ w roku 200618, w ci¹gu którego doradcy
zawodowi powiêcili na udzielanie pomocy pracodawcom rednio 8% czasu
pracy. Ró¿nice pomiêdzy wartociami wskanika w zale¿noci od rodzaju jednostek (PUP, CIiPKZ oraz MCK OHP) zarówno w odniesieniu do 2006 roku,
jak i do pierwszych piêciu miesiêcy 2007 roku, nie przekracza³y dwóch punktów procentowych (porównaj: Wykres 2).
Wykres 2:
Procent czasu przeznaczanego rednio przez doradców zawodowych na pomoc pracodawcom w doborze pracowników (przy za³o¿eniu, ¿e ca³kowity czas pracy doradcy stanowi 100%)
(rednia wartoci podanych dla roku 2006 oraz dla roku 2007 do 31 V)

ród³o: Badanie ankietowe doradców zawodowych, przeprowadzone przez ABR Opinia

18
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Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e dane te nie s¹ w pe³ni porównywalne, poniewa¿ dotycz¹
ca³ego roku 2006 i tylko pierwszych piêciu miesiêcy roku 2007.
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2.2.1.2 Rejestrowanie us³ugi w zale¿noci od typu instytucji rynku
pracy
W okresie, którego dotyczy³o badanie, jednostki PSZ oraz OHP, do których
kompetencji nale¿a³o wiadczenie us³ug z zakresu poradnictwa zawodowego
oraz informacji zawodowej dla pracodawców, nie by³y zobowi¹zane do rejestrowania takiej dzia³alnoci19.
Znaczna czêæ PUP, CIiPKZ oraz MCK OHP nie rejestrowa³a us³ug z zakresu
poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej dla pracodawców.
Us³ugi polegaj¹ce na doborze kandydatów na zg³oszone przez pracodawcê
stanowisko pracy, przygotowania zawodowego lub sta¿u by³y rejestrowane w zaledwie 51% (100 ze 196) jednostek, w których je wykonywano. Taka statystyka
by³a prowadzona w 49% (84 ze 170) PUP, 63% (10 z 16) CIiPKZ oraz 60%
(6 z 10) MCK, których doradcy zawodowi uczestniczyli w doborze kandydatów
na zg³oszone przez pracodawcê stanowisko pracy, przygotowania zawodowego lub sta¿u.
Us³ugi z zakresu doradzania pracodawcom w okrelaniu wymagañ wobec
kandydatów by³y rejestrowane w 37% (34 z 92) jednostek, w których je wykonywano. Statystykê takich us³ug prowadzi³o 37% PUP (28 z 77), 36% CIiPKZ
(4 z 11) oraz po³owa MCK (2 z 4), w których je wiadczono.
Przekazywanie pracodawcom informacji na temat skutecznego prowadzenia
rekrutacji by³o rejestrowane w 25% (21 z 83) jednostek, których doradcy zawodowi udzielali pracodawcom tego rodzaju pomocy. Statystyki dotycz¹ce tego
rodzaju us³ug prowadzi³o 22% PUP (14 z 63), 29% CIiPKZ (4 z 14) oraz po³owa
MCK OHP (3 z 6), które ich udziela³y.
Wyniki dotycz¹ce rejestrowania us³ug z zakresu pomocy w doborze pracowników przedstawiono na Wykresie 3.

19

Taki obowi¹zek przewidziano natomiast w projekcie rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie okrelenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objanieñ co do sposobu ich wype³niania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych
w badaniach statystycznych ustalonych w programie badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2008, w za³¹czniku 4 do sprawozdania MPiPS-01 (Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy, sta¿ i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy).
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Wykres 3:
Rejestrowanie wiadczenia poszczególnych komponentów pomocy pracodawcom w doborze pracowników w okresie od 1 I 2006 roku do 31 V 2007 roku, w zale¿noci od typu
jednostki
(Dotyczy wy³¹cznie instytucji, które wiadczy³y us³ugi z tego zakresu)

ród³o: Badanie ankietowe doradców zawodowych, przeprowadzone przez ABR Opinia

Fakt, ¿e dotychczas w wielu jednostkach nie by³y prowadzone statystyki dotycz¹ce udzielania pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy,
a tak¿e w zakresie przygotowania zawodowego lub sta¿u, sprawia, ¿e czêæ
uzyskanych od doradców zawodowych danych dotycz¹cych liczby wywiadczonych us³ug, przedstawionych w dalszej czêci raportu, ma charakter szacunkowy. Nierejestrowanie us³ug skutkowa³o równie¿ odmow¹ udzielenia informacji o ich liczbie w przypadku, gdy respondent nie zgodzi³ siê na podanie
ankieterowi danych szacunkowych.
32
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2.2.1.3 Intensywnoæ wiadczenia us³ug w zale¿noci od okolicznoci
oraz typu instytucji rynku pracy
Intensywnoæ dzia³alnoci polegaj¹cej na udziale doradców zawodowych w doborze
kandydatów ró¿ni³a siê w zale¿noci od tego, czy pracodawca przyjmowa³ kandydata na sta¿ lub przygotowanie zawodowe, czy te¿ go zatrudnia³, a je¿eli
zatrudnia³  to czy korzysta³ w zwi¹zku z tym z dodatkowego wsparcia20.
Rozpatruj¹c PUP, CIiPKZ oraz MCK OHP ³¹cznie, mo¿na stwierdziæ, ¿e zatrudnieni w nich doradcy zawodowi uczestniczyli w doborze kandydatów najczêciej, gdy pracodawca przyjmowa³ kandydata na przygotowanie zawodowe
lub sta¿. Po przesz³o 50 us³ug polegaj¹cych na udziale doradcy zawodowego
w doborze kandydata na przygotowanie zawodowe lub sta¿ wykonali doradcy
zawodowi z 18% (72 z 409) badanych jednostek, natomiast ¿adnej us³ugi nie
wywiadczyli w takiej sytuacji doradcy zawodowi z 62% (254 z 409) jednostek.
Doradcy zawodowi nieco rzadziej uczestniczyli w doborze osób, których zatrudnienie wi¹za³o siê z uzyskaniem przez pracodawców dodatkowego wsparcia.
Po przesz³o 50 us³ug polegaj¹cych na udziale doradcy zawodowego w doborze
pracownika, dziêki zatrudnieniu którego pracodawca otrzymywa³ wsparcie, wykonali doradcy zawodowi z 12% (50 z 409) badanych jednostek, natomiast ¿adnej
us³ugi nie wykona³o w takich okolicznociach 63% (259 z 409) jednostek.
Sytuacj¹, w której udzia³ doradcy zawodowego w doborze kandydatów by³
najmniej powszechny, by³o zatrudnianie przez pracodawcê osoby, której przyjêcie do pracy nie skutkowa³o uzyskaniem dodatkowej pomocy. Po przesz³o 50
us³ug polegaj¹cych na udziale doradcy zawodowego w doborze kandydata,
którego zatrudnienie nie wi¹za³o siê z otrzymaniem przez pracodawcê dodatkowego wsparcia, wykonali doradcy zawodowi z 8% (34 z 409) badanych jednostek, natomiast ¿adnej us³ugi nie zrealizowa³o w takiej sytuacji 70% (286 z 409)
badanych jednostek.
Prawid³owoæ, zgodnie z któr¹ doradcy zawodowi uczestniczyli w doborze
kandydatów czêciej w sytuacji, gdy pracodawca przyjmowa³ kandydata na
przygotowanie zawodowe czy sta¿ lub kiedy zatrudnia³ go uzyskuj¹c dziêki
temu wsparcie, ni¿ kiedy zatrudnia³ pracownika nie korzystaj¹c z tego tytu³u
z dodatkowego wsparcia zachodzi w odniesieniu do doradców zawodowych
z PUP, CIiPKZ oraz MCK OHP rozpatrywanych ³¹cznie, a tak¿e w podgrupie
doradców zawodowych zatrudnionych w PUP.
W przypadku udzia³u w doborze kandydatów doradców zawodowych zatrudnionych w CIiPKZ oraz MCK OHP prawid³owoæ by³a odwrotna. Prowadzenie
20

Na przyk³ad wsparcie w ramach prac interwencyjnych albo robót publicznych lub w formie
refundacji wyposa¿enia stanowiska pracy.
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tego rodzaju dzia³alnoci by³o stosunkowo najbardziej powszechne w sytuacji,
gdy pracodawca zatrudnia³ pracownika nie korzystaj¹c z dodatkowego wsparcia.
Omówione wyniki przedstawiono na Wykresie 4.
Wykres 4:
Liczba us³ug polegaj¹cych na udziale w doborze pracowników, wykonanych przez doradców zawodowych w okresie od I 2006 roku do V 2007 roku, w zale¿noci od typu jednostki
oraz od okolicznoci

ród³o: Badanie ankietowe doradców zawodowych, przeprowadzone przez ABR Opinia

Drugim komponentem us³ug z zakresu poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej, wyró¿nionym w badaniu ankietowym doradców zawodowych,
by³o doradzanie pracodawcom w okrelaniu wymagañ wobec kandydatów.
Skala udzielania pracodawcom porad na ten temat przez doradców zawodowych z jednostek PSZ oraz OHP rozpatrywanych ³¹cznie, by³a podobna niezale¿nie od tego, czy osoba, której dotyczy³y wymagania, by³a kandydatem na
sta¿ lub przygotowanie zawodowe, czy kandydatem do pracy, a je¿eli kandydatem do pracy  to czy jej zatrudnienie wi¹za³o siê z uzyskaniem przez pracodawcê dodatkowego wsparcia.
34
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Ponad 50 us³ug, polegaj¹cych na pomocy w okreleniu wymagañ wobec
kandydata, którego pracodawca przyjmowa³ na przygotowanie zawodowe lub
sta¿ wykonali doradcy zawodowi z 5% (19 z 409) badanych jednostek, natomiast ani jednej takiej us³ugi nie wiadczy³o 83% (341 z 409) badanych jednostek. W przypadku pomocy w okreleniu wymagañ wobec kandydatów, których
pracodawca zatrudnia³ korzystaj¹c z dodatkowego wsparcia, analogiczne odsetki wynosi³y 83% (339 z 409 jednostek) oraz 4% (16 z 409 jednostek), natomiast w przypadku pomocy w okreleniu wymagañ wobec kandydatów do pracy, których zatrudnienie nie wi¹za³o siê z otrzymaniem przez pracodawcê dodatkowej pomocy: 85% (346 z 409 jednostek) oraz 2% (9 z 409 jednostek).
Omówione wyniki przedstawiono na Wykresie 5.
Wykres 5:
Liczba us³ug polegaj¹cych na pomocy w okrelaniu wymagañ, wykonanych przez doradców zawodowych w okresie od I 2006 roku do V 2007 roku, w zale¿noci od typu jednostki
oraz od okolicznoci

ród³o: Badanie ankietowe doradców zawodowych, przeprowadzone przez ABR Opinia
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Trzeciego komponentu us³ug z zakresu poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej, wyró¿nionego w badaniu ankietowym doradców zawodowych z PUP, CIiPKZ oraz MCK OHP, czyli udzielania pracodawcom informacji
na temat skutecznego prowadzenia rekrutacji, nie rozpatrywano w kontekcie
okolicznoci, w jakich taka pomoc by³a wiadczona21.
Rezultaty badania przeprowadzonego metod¹ studium przypadku pozwalaj¹
lepiej zinterpretowaæ wyniki wczeniejszego badania ankietowego doradców
zawodowych. Badanie metod¹ studium przypadku da³o równie¿ okazjê do zweryfikowania informacji uzyskanych w badaniu ankietowym.
W fazie przygotowawczej badania realizowanego metod¹ studium przypadku, podejmowano kontakty z PUP oraz CIiPKZ, które w ankiecie poda³y
dane wiadcz¹ce o udzielaniu pomocy w doborze pracowników w sposób
bardziej intensywny ni¿ pozosta³e jednostki. Niejednokrotnie okazywa³o siê
wówczas, ¿e instytucje, które w ankiecie deklarowa³y du¿¹ liczbê kontaktów
z pracodawcami korzystaj¹cymi z pomocy doradców zawodowych w doborze
pracowników, s¹ w stanie podaæ kontakty do zaledwie kilku pracodawców,
którzy skorzystali z takiej us³ugi. Mo¿na zatem przypuszczaæ, ¿e podawane
w ankiecie informacje na temat udzielania pracodawcom pomocy w doborze
kandydatów do pracy  maj¹ce czêsto charakter wy³¹cznie szacunkowy 
bywa³y zawy¿one.
Ponadto nale¿y podkreliæ, ¿e w przypadku PUP nawet stosunkowo wysoka liczba us³ug polegaj¹cych na udziale doradcy zawodowego w doborze
kandydatów nie oznacza wysokiej aktywnoci wiadczenia us³ug z tego zakresu na zamówienie pracodawców. W badaniu ankietowym ustalono, ¿e doradcy zawodowi z PUP us³ugê polegaj¹c¹ na doborze kandydatów wykonuj¹
przewa¿nie, gdy osoba zarejestrowana w urzêdzie jest kwalifikowana na sta¿
czy przygotowanie zawodowe lub gdy jej zatrudnienie wi¹¿e siê z otrzymaniem
przez pracodawcê wsparcia. Badanie przeprowadzone metod¹ studium przypadku wykaza³o, ¿e w takich sytuacjach udzia³ doradcy zawodowego zazwyczaj nie jest podyktowany zg³oszeniem takiej potrzeby przez pracodawcê,
lecz wynika z wymogów programowych (jeli kandydat jest kierowany na sta¿
lub przygotowanie zawodowe w ramach projektu finansowanego z funduszy
unijnych) lub ustawowych. Jeden z respondentów t³umaczy³ to w nastêpuj¹cy
sposób:
21
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Decyzja ta opiera³a siê na za³o¿eniu, ¿e porady dotycz¹ce prowadzenia rekrutacji maj¹
charakter bardziej uniwersalny, ni¿ pomoc w doborze kandydatów oraz w okreleniu wymagañ wobec osób przyjmowanych na konkretne stanowiska. Informacje na temat skutecznego prowadzenia rekrutacji pracodawca mo¿e wykorzystaæ przy dobieraniu pracowników niezale¿nie od tego, czy w zwi¹zku z ich zatrudnieniem korzysta z dodatkowego
wsparcia.
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[W ankiecie] jest wiêcej wpisanych us³ug doradczych na rzecz pomocy pracodawcom w doborze kandydatów. Ja mylê, ¿e to lekkie nieporozumienie wynika
z tego, ¿e u nas, zw³aszcza w przypadku realizacji projektów wspó³finansowanych
ze SPO RZL, osoba kierowana na przygotowanie zawodowe w ramach projektu
zawsze w momencie, kiedy porednik tê osobê przewiduje do skierowania na przygotowanie zawodowe trafia do doradcy zawodowego, który ostatecznie wydaje
opiniê, ¿e ta osoba mo¿e pójæ na to przygotowanie zawodowe. Nie jest to opinia
spisana, tylko w ramach projektu jest to kwalifikacja do realizacji tej formy wsparcia. Podobnie jest w przypadku sta¿u (...). I ta tak du¿a liczba us³ug mo¿e wynikaæ z tej pomocy doradcy zawodowego w rekrutacji osoby na przygotowanie zawodowe w ramach projektu SPO RZL Dzia³anie 1.3 jak równie¿ w przypadku czêci sta¿y to jest równie¿ projekt SPO RZL Dzia³anie 1.222.
Co wiêcej, pracodawca w takiej sytuacji zazwyczaj przewa¿nie nawet nie
wie, ¿e w doborze osoby, która zosta³a do niego skierowana, uczestniczy³ doradca zawodowy. Wprawdzie zwiêkszenie trafnoci doboru kandydata dziêki
udzia³owi doradcy zawodowego przynosi pracodawcy korzyæ równie¿ wtedy,
gdy nie jest tego udzia³u wiadomy, jednak w takim przypadku czynnoci doradcy zawodowego trudno nazwaæ, w cis³ym sensie, us³ug¹ dla pracodawcy. Jeden z doradców zawodowych, uczestnicz¹cych w badaniu, zaproponowa³ okrelenie us³uga wykonana porednio dla pracodawcy.
Okazuje siê zatem, ¿e zasadniczym celem udzia³u doradcy zawodowego
w doborze kandydatów jest zazwyczaj zapewnienie w³aciwego wykorzystania
rodków publicznych, z których zostanie sfinansowany sta¿, przygotowanie zawodowe lub wsparcie dla pracodawcy zatrudniaj¹cego osobê zarejestrowan¹
w urzêdzie pracy. Fakt ten stanowi wyt³umaczenie wyniku badania ankietowego,
zgodnie z którym doradcy zawodowi z PUP uczestnicz¹ w doborze kandydatów
czêciej w sytuacji, gdy pracodawca przyjmuje kandydata na przygotowanie
zawodowe b¹d sta¿ lub kiedy zatrudnia go uzyskuj¹c dziêki temu wsparcie,
ni¿ kiedy zatrudnia pracownika nie korzystaj¹c z takiego wsparcia.
Pracownicy ¿adnego z czterech PUP, objêtych studiami przypadków, nie
wymieniali pomocy w doborze kandydatów, udzielanej przez doradców zawodowych, wród podstawowych us³ug oferowanych przez ich urz¹d pracodawcom. Rzeczywiste przypadki wiadczenia przez doradców zawodowych pomocy w doborze pracowników z inicjatywy pracodawców uda³o siê natomiast potwierdziæ w obu objêtych studiami przypadków CIiPKZ. Wprawdzie równie¿
w CIiPKZ us³uga nie by³a wiadczona na du¿¹ skalê, jednak niektóre rozwi¹za-
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IDI z doradc¹ zawodowym/kierownikiem PUP.
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nia, stosowane przy jej wykonywaniu w tych jednostkach, mo¿na uznaæ za
warte upowszechniania elementy dobrych praktyk23.
W badaniu ankietowym doradców zawodowych zatrudnionych w PUP, CIiPKZ
oraz MCK ustalono, ¿e skala wiadczenia przez nich pomocy pracodawcom
w doborze pracowników jest niewielka. Badanie wybranych jednostek PSZ metod¹ studium przypadku nie tylko potwierdza ten wniosek, ale pozwala na sformu³owanie go  w odniesieniu do jednostek PSZ  w sposób bardziej zdecydowany. Us³uga z zakresu poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej,
polegaj¹ca na pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy, jest
przez jednostki PSZ wiadczona sporadycznie.

2.2.1.4 Sposoby wiadczenia us³ugi
Zgodnie ze Standardem poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej
przy udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy24, do
którego Publiczne S³u¿by Zatrudnienia zobowi¹zane by³y dostosowaæ siê do 30
czerwca 2008 roku, us³uga ta obejmuje miêdzy innymi:
· identyfikacjê potrzeb pracodawcy przez zapoznanie siê lub pozyskanie
informacji, w szczególnoci o profilu dzia³ania pracodawcy, specyfice produkcji lub us³ug, warunkach pracy i stanie zatrudnienia,
· okrelenie wymagañ niezbêdnych i wymagañ po¿¹danych dla pracownika na stanowisku zg³oszonym w ofercie pracy, w szczególnoci kwalifikacji, umiejêtnoci, predyspozycji psychofizycznych,
· dobór kandydatów sporód osób bezrobotnych lub poszukuj¹cych pracy, który obejmuje z kolei:
 analizê predyspozycji psychofizycznych kandydata, jego dowiadczenia
zawodowego, kwalifikacji, umiejêtnoci, niezbêdnych i po¿¹danych do
wykonywania pracy na stanowisku pracy zg³oszonym w ofercie pracy
przez pracodawcê do urzêdu pracy,
 skierowanie kandydata przez starostê na specjalistyczne badania lekarskie lub psychologiczne,
 analizê informacji o kandydacie, z uwzglêdnieniem wyników specjalistycznych badañ lekarskich lub psychologicznych,
 przekazanie pracodawcy oraz porednikowi pracy informacji, którzy
kandydaci spe³niaj¹ wymagania okrelone dla stanowiska pracy.
23
24
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Porównaj: rozdzia³ 2.5  Elementy dobrych praktyk.
Porównaj: Za³¹cznik do rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej w sprawie
standardów us³ug rynku pracy z dnia 2 marca 2007 roku, Czêæ III  standard poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej (Dz.U. z 2007 r., Nr 47, poz. 314).
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Czynnoci wykonywane obecnie przez doradców zawodowych w zwi¹zku
z doborem pracowników lub kandydatów na sta¿ albo przygotowanie zawodowe mo¿na umieciæ na kontinuum rozci¹gaj¹cym siê od dzia³añ stanowi¹cych
wzorcowe przyk³ady us³ug z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej dla pracodawców, po dzia³ania, które sytuuj¹ siê na obrze¿ach tego
zakresu.
Schemat 2:
Warianty pomocy pracodawcom w doborze pracowników

Dobór na
¿yczenie
pracodawcy
„WZORZEC”

„FORMY PERYFERYJNE”

Doradztwo
personalne

Gie³da pracy

Dobór w ramach „aktywnych
form przeciwdzia³ania bezrobociu”
lub gdy pracodawca uzyskuje
dodatkowe wsparcie

Poradnictwo zawodowe dla osoby bezrobotnej
lub poszukuj¹cej pracy
w zwi¹zku z konkretn¹ ofert¹ pracy

2.2.1.4.1 Dobór pracowników przeprowadzany z inicjatywy pracodawcy
W ramach us³ugi polegaj¹cej na udziale doradcy zawodowego w doborze pracowników, wykonanej z inicjatywy pracodawcy, doradcy zawodowi najczêciej
dokonuj¹ wstêpnej selekcji kandydatów. Taka selekcja polega zazwyczaj na
przeprowadzeniu rozmowy, maj¹cej na celu ustalenie wymagañ wobec kandydata na okrelone stanowisko:
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Bezporednio by³a to rozmowa z pracodawc¹ na temat okrelenia preferencji, predyspozycji zawodowych, jakimi pracownik na danym stanowisku pracy powinien
dysponowaæ. Nastêpnie przekazanie informacji jakiego rodzaju mamy osoby bezrobotne, o jakich kwalifikacjach, czyli tak naprawdê kogo mog¹ spodziewaæ siê
pracodawcy, je¿eli my skierujemy do pracy, jak równie¿ pomoc na zasadzie takich
umiejêtnoci doradcy zawodowego sprawdzenia (...) na ile dana osoba odpowiada wymogom pracodawcy, wymogom stanowiska pracy25.
Zdarza siê, ¿e doradcy zawodowi proszeni s¹ o przeprowadzenie weryfikacji
kandydatów, którzy poszukuj¹c pracy zg³osili siê bezporednio do pracodawcy.
Zadaniem doradcy jest w takim przypadku analiza dokumentów aplikacyjnych
oraz uczestnictwo w rozmowach kwalifikacyjnych, których celem jest ostateczna weryfikacja kandydatów:
[Pracodawcy] zg³aszali siê tutaj z grup¹ osób, które zg³osi³y siê do nich z prob¹
o pracê i oni wtedy prosili nas o zweryfikowanie, kto siê nadaje do tego rodzaju
pracy, kto nie, okrelenie jaki kryteriów, te rozmowy by³y prowadzone z osobami,
które by³y kandydatami na kierownicze stanowiska26.
W celu okrelenia wymagañ wobec kandydatów doradcy zawodowi dokonuj¹
niekiedy analizy stanowisk pracy w przedsiêbiorstwach, które poszukuj¹ pracowników. Informacje o charakterze pracy na konkretnym stanowisku, zdobyte
w trakcie wizyty w zak³adzie pracy, s¹ podwójnie u¿yteczne. Dziêki nim doradca mo¿e lepiej sformu³owaæ kryteria doboru, a tak¿e przedstawiæ kandydatom
bardziej obszerny opis stanowiska, którego dotyczy rekrutacja:
Jednym z moich obowi¹zków by³o to, ¿e musia³am siê do tej firmy wybraæ, ¿eby
zobaczyæ na miejscu, jak ta firma funkcjonuje, ¿eby móc w miarê wiarygodnie opowiadaæ ludziom, co ich czeka. Jak wygl¹da stanowisko pracy, jak wygl¹da dzieñ
pracy tego cz³owieka, w jakich warunkach to siê odbywa, tak ¿eby troszkê przybli¿yæ, ¿eby nie by³o to ogromne zaskoczenie. ( ) Wiêc ja wizualizowa³am to rodowisko pracy, i otoczenie, i rytm pracy, co te¿ czêsto u³atwia³o w jaki sposób decyzjê, taka zachêta [dla kandydatów], ¿eby to by³o [im] bli¿sze27.
Doradcy zawodowi dokonuj¹c wstêpnej selekcji kandydatów opieraj¹ siê na
indywidualnej, pog³êbionej rozmowie z osob¹ bezrobotn¹ lub poszukuj¹c¹ pracy. Wywiad dotyczy zwykle jej kwalifikacji zawodowych, umiejêtnoci oraz predyspozycji do pracy na danym stanowisku. Doradcy korzystaj¹ równie¿ z in25
26
27
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IDI z doradc¹ zawodowym PUP.
IDI z doradc¹ zawodowym CIiPKZ.
IDI z doradc¹ zawodowym CIiPKZ.
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nych form oceny kandydatów: analizy ich dokumentów aplikacyjnych b¹d analizy danych zawartych w karcie doradczej klienta urzêdu. Zw³aszcza ten ostatni
sposób weryfikacji kandydatów ma dla doradców kluczowe znaczenie. Obserwuj¹c aktywnoæ, z jak¹ klient poszukuje pracy, doradca zawodowy jest w stanie
oceniæ jego motywacjê i gotowoæ do podjêcia zatrudnienia. Im pe³niejszy obraz osoby poszukuj¹cej pracy uzyska doradca, tym efektywniej mo¿e dobraæ
pracownika dla konkretnego pracodawcy:
Mymy w jaki sposób opiniowali, dlatego ¿e te¿ to by³o tak, ¿e pytano nas o kandydatów do pracy, którzy wed³ug nas by siê nadawali i w niektórych przypadkach
mymy wydawali pozytywn¹ opiniê wiedz¹c o motywacji tych osób. Dlatego, ¿e
je¿eli prowadzilimy z nimi wczeniej rozmowy, [je¿eli] widzielimy ich aktywnoæ
zwi¹zan¹ z przegl¹daniem tych informacji, czy dzia³ania tych osób w odniesieniu
do innych pracodawców, to wówczas moglimy przedstawiæ nasze sugestie, przy
czym to nie by³y sugestie, ¿e proszê go zatrudniæ, tylko, ¿e u nas znalaz³aby siê
taka i taka osoba  nie wymienialimy jej z nazwiska, ale mówilimy, ¿e jest taka
osoba28.
Rozmowa doradcy z osob¹ bezrobotn¹ czy poszukuj¹c¹ pracy nie zawsze jest
ustrukturyzowana. Zdarza siê jednak, ¿e doradca zawodowy, w celu zwiêkszenia obiektywnoci rozmowy, przeprowadza j¹ wed³ug przygotowanego wczeniej schematu:
Szykowa³em w³asne wywiady, uk³ada³em pewn¹ strukturê pytañ, po to ¿eby na
pewno te same pytania zadaæ kolejnym osobom, ¿eby jak najdalej odejæ od tego
subiektywnego wchodzenia w temat z cz³owiekiem i dr¹¿enia danego tematu, tylko ¿eby zadaæ mu ten zestaw pytañ, który jest na pewno pewn¹ form¹ weryfikacji
tego czy on bêdzie lepszy, czy gorszy na dane stanowisko pracy29.
Badanie przeprowadzone metod¹ studium przypadku potwierdzi³o udzielanie
pomocy w doborze pracowników na zamówienie pracodawców w obu objêtych
badaniem CIiPKZ oraz jednym z czterech PUP.
2.2.1.4.2 Doradztwo personalne30
Us³ugi dla pracodawców z zakresu poradnictwa zawodowego oraz informacji
zawodowej niekiedy wykraczaj¹ poza pomoc w okreleniu wymagañ oraz udzia³
w doborze kandydatów. Doradcy zawodowi z jednego z CIiPKZ, objêtych badaniem przeprowadzonym studium przypadku, w 2004 roku wykonali dla du¿ego
28
29
30

IDI z doradc¹ zawodowym CIiPKZ.
IDI z doradc¹ zawodowym CIiPKZ.
Na podstawie sprawozdania z dzia³alnoci CIiPKZ.
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przedsiêbiorstwa produkuj¹cego ozdoby choinkowe us³ugê polegaj¹c¹ na pomocy w sformu³owaniu za³o¿eñ polityki personalnej firmy, sporz¹dzeniu charakterystyk idealnych kandydatów na okrelone stanowiska pracy, opracowaniu
schematu komunikacji pomiêdzy kluczowymi stanowiskami oraz opracowaniu
formu³y dotycz¹cej wzajemnej wymiany dowiadczeñ zwi¹zanych z kierowaniem zespo³ami. Ponadto, doradcy dokonali oceny kompetencji interpersonalnych kierowników ni¿szego szczebla oraz ich predyspozycji do sprawowania
funkcji kierowniczych. Na podstawie przeprowadzonych spotkañ opracowano
17 charakterystyk i ocen pracowników.
2.2.1.4.3 Udzia³ doradcy zawodowego w doborze pracowników podczas
gie³d pracy31
Form¹ udzielania pracodawcom pomocy w doborze pracowników, stosowan¹
regularnie przez wszystkie badane instytucje, s¹ gie³dy pracy32. Wsparcie udzielane
pracodawcy przez doradcê zawodowego w zwi¹zku z gie³d¹ pracy przybiera
dwie formy.
Pierwsza polega na tym, ¿e doradca zawodowy, czêsto wraz z porednikiem
pracy, przeprowadza wstêpny dobór kandydatów wed³ug kryteriów okrelonych
w ofercie pracy. Nastêpnie wybrane osoby s¹ zapraszane na grupowe spotkanie z pracodawc¹, w którym doradca ju¿ nie uczestniczy. Pracodawca prowadzi
takie spotkanie samodzielnie lub ewentualnie za porednictwem agencji zatrudnienia:
Je¿eli to jest gie³da pracy, my wybieramy takie osoby, a pracodawca ju¿ przeprowadza sobie we w³asnym zakresie rozmowê kwalifikacyjn¹. Najczêciej jest tak,
¿e na takiej gie³dzie pracy pracodawca, znaczy firma, dzia³aj¹ca na rzecz pracodawcy, przeprowadza jak gdyby tê weryfikacjê, natomiast tego raczej nie robi¹
pracownicy urzêdu. Je¿eli jest gie³da pracy, to pracodawca przysy³a tu swoich
pracowników, którzy weryfikuj¹, kogo do tej pracy ostatecznie przyjm¹33.
Druga forma udzielania przez doradcê zawodowego pomocy pracodawcy
w zwi¹zku z gie³d¹ pracy to uczestnictwo w spotkaniu rekrutacyjnym, w którym

31

32
33
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Doradcy zawodowi uczestnicz¹ tak¿e w targach pracy organizowanych przez urz¹d pracy, jednak¿e ze wzglêdu na du¿¹ liczbê pracodawców, którzy bior¹ zwykle udzia³
w przedsiêwziêciu (od kilku do kilkudziesiêciu pracodawców) mo¿liwoæ udzielania porad w trakcie targów jest znacznie ograniczona, a tym samym rzadko praktykowana.
Odmienny charakter maj¹ gie³dy pracy, w trakcie których dobierani s¹ pracownicy dla
jednego pracodawcy, zwykle w odpowiedzi na konkretne oferty pracy, co sprzyja realizowaniu doradztwa dla pracodawców.
Jeden z badanych PUP w 2006 roku zorganizowa³ ponad 50 gie³d pracy.
IDI z porednikiem pracy PUP.
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bierze udzia³ równie¿ pracodawca. Doradca zwykle proszony jest przez pracodawcê o udzia³ w rozmowie kwalifikacyjnej oraz pomoc w ostatecznym wyborze
kandydata, a niekiedy na ¿yczenie pracodawcy prowadzi ca³e spotkanie.
Je¿eli jest na przyk³ad gie³da pracy, to wtedy przychodzi pracodawca i mówi na
przyk³ad, ¿e ma do zaoferowania ofertê pracy i w zwi¹zku z tym szuka konkretnych osób, które spe³nia³yby pewne, podane przez niego wymagania. Wtedy porednicy na ogó³ sporz¹dzaj¹ listê osób, które spe³niaj¹ wymagania. Bior¹ to
z komputera. A my na przyk³ad rozmawiamy z tymi osobami. Czasem wczeniej,
czasem podczas ju¿ tej gie³dy pracy. I wybieramy te, które by siê kwalifikowa³y
i proponujemy je pracodawcy. Albo czasem jest tak, ¿e pracodawca siedzi obok
nas, powiedzmy, i my zadajemy pytania a on obserwuje tê osobê, z któr¹ siê rozmawia, i na tej podstawie podejmuje decyzjê. Czêsto pracodawcy, (...) zdaj¹ siê
na nasz¹ pomoc, czyli po prostu nie uczestnicz¹ [aktywnie] ( ) Przy czym zdarza
siê tak, ¿e pracodawca jest [obecny], ale jak gdyby na nasz¹ probê, a tylko my
przeprowadzamy rozmowê34.
Bezporednie uczestnictwo doradcy zawodowego w trakcie gie³dy pracy wi¹¿e
siê tak¿e z podwójn¹35 rol¹, któr¹ pe³ni doradca w trakcie takiego spotkania.
Jego obecnoæ jest bowiem wa¿na nie tylko dla pracodawcy, na ¿yczenie którego jest przeprowadzany dobór, ale tak¿e dla osób, które poszukuj¹ pracy.
Obecnoæ doradcy zawodowego zapewnia kandydatom poczucie bezpieczeñstwa oraz powstrzymuje pracodawców przed zadawaniem pytañ, które mog¹
zostaæ uznane za dyskryminuj¹ce. Zarazem doradca zawodowy mo¿e mobilizowaæ i zachêcaæ kandydatów do uczestnictwa w rekrutacji.
Taka metoda spotkania grupowego jest czasem bardziej efektywna i bardziej mobilizuj¹ca dla tych ludzi, dlatego wybór metody czêsto zale¿y od nas, bo my sugerujemy firmie [przeprowadzenie gie³dy pracy], oni siê godz¹, bo im zale¿y na efekcie. [Gie³dy] sprzyjaj¹ skutecznoci, bo z jednej strony jest obecny doradca zawodowy, który pilnuje tego pracodawcy ¿eby nie narozrabia³, ¿eby za du¿o nie
naopowiada³, a z drugiej strony jest ten kontakt, ludzie s¹ w grupie i nie boj¹ siê
pytaæ, a pracodawca musi odpowiadaæ. Mylê, ¿e taki model porednictwa, takie
spotkania s¹ fajne, bardziej skuteczne, to siê sprawdza36.
Nie zawsze jednak udzia³ doradcy zawodowego w spotkaniu osoby poszukuj¹cej pracy przynosi korzystne dla niej efekty. Nadmiernie opiekuñcza rola doradcy wobec kandydata do pracy mo¿e niekiedy przyczyniaæ siê do swoistego
34
35
36

IDI z doradc¹ zawodowym PUP.
Podwójna rola doradcy zawodowego zosta³a szerzej opisana w rozdziale 2.2.1.4.5.
IDI z kierownikiem PUP.
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odpodmiotowienia osoby poszukuj¹cej pracy. Oto wypowied pracownika,
bêd¹cego do niedawna osob¹ bezrobotn¹, która ilustruje ten problem:
By³em w [nazwa instytucji PSZ], bo oni [pracodawcy] akurat byli na tym spotkaniu,
zorganizowano to spotkanie z pracodawc¹ ( ) by³ przedstawiciel urzêdu i to co
by³o wypisane w CV, to przekazywa³ pracodawcy ( ) przecie¿ to samo i ja mogê
zreferowaæ na swój temat i byæ mo¿e nawet dok³adniej, takie sprawy typu: gdzie
i ile lat ja pracowa³em. To bez sensu ( ) [pracodawca nie rozmawia³ ze mn¹] wys³ucha³ [doradcy] i [powiedzia³, ¿e] skontaktujemy siê, taka by³a rozmowa37.
2.2.1.4.4 Dobór pracowników w ramach realizacji aktywnych form
przeciwdzia³ania bezrobociu lub w sytuacji, gdy pracodawca
uzyskuje wsparcie finansowe
Dzia³ania najczêciej wykonywane przez doradców zawodowych na rzecz pracodawców, które tylko porednio38 zwi¹zane s¹ z us³ug¹ doboru, maj¹ miejsce w przypadku kwalifikacji osób bezrobotnych do udzia³u w aktywnych formach przeciwdzia³ania bezrobociu, takich jak sta¿e, przygotowanie zawodowe,
czy skierowanie bezrobotnego do wykonywania prac interwencyjnych, a tak¿e
gdy pracodawca korzysta z refundacji kosztów wyposa¿enia stanowiska pracy,
na którym zatrudnia osobê bezrobotn¹.
Doradca zawodowy kieruj¹c osobê bezrobotn¹ na sta¿ lub przygotowanie
zawodowe dokonuje oceny pod k¹tem posiadanych przez ni¹ kwalifikacji, umiejêtnoci i predyspozycji psychofizycznych. Taka weryfikacja pomaga osobie
bezrobotnej w wybraniu odpowiedniego zawodu, a zarazem zwiêksza prawdopodobieñstwo, ¿e pracodawca zatrudni osobê bezrobotn¹ po zakoñczeniu odbywania przez ni¹ sta¿u lub przygotowania zawodowego:
To co mówi³am, ¿e kierowanie do tych form, to s¹ nasze ustalenia. Tym zajmuj¹ siê
[doradcy zawodowi], ¿eby dobrze dobraæ dla pracodawcy tego pracownika, ¿eby
on mia³ szanse póniej [na zatrudnienie]. Bo w ka¿dym takim programie pracodawca jest zobowi¹zany w mniejszym b¹d wiêkszym stopniu do zatrudnienia ilu tam
procent [osób skierowanych], to jest ta efektywnoæ tak zwana, ile procent pracowników. Wiêc je¿eli my mu nie pomo¿emy przez doradcê w doborze tych ludzi do
przygotowania zawodowego, to on nie bêdzie mia³ z kogo wybraæ. ( ) dobór przez
doradców jest potrzebny i na pewno na razie bêdziemy dalej to robili ze wzglêdu na
to, ¿eby chocia¿by ten twardy efekt czyli zatrudnienie po programie by³o39.
37
38
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IDI z pracownikiem.
Porównaj rozdzia³: 2.2.1.3  Intensywnoæ wiadczenia us³ug w zale¿noci od okolicznoci oraz typu instytucji rynku pracy.
IDI z zastêpc¹ dyrektora PUP.
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2.2.1.4.5 Poradnictwo zawodowe dla osoby bezrobotnej lub poszukuj¹cej
pracy w zwi¹zku z konkretn¹ ofert¹ pracy
Ostatni¹ form¹ udzia³u doradcy zawodowego w doborze kandydatów do pracy,
któr¹ mo¿na wyodrêbniæ na podstawie analizy danych zebranych w trakcie
badania zrealizowanego metod¹ studium przypadku, jest sytuacja, w której
doradca zawodowy przeprowadza rozmowê doradcz¹ z osob¹ bezrobotn¹ lub
poszukuj¹c¹ pracy, w zwi¹zku z konkretn¹ ofert¹ pracy. Dzia³ania, które wykonuje w takiej sytuacji doradca, sytuuj¹ siê na granicy poradnictwa zawodowego
dla osoby bezrobotnej oraz pomocy w doborze dla pracodawcy:
Bo generalnie pomoc pracodawcy w pozyskaniu pracownika no to jest te¿ pomoc
bezrobotnemu w pozyskaniu pracy. No to jest nierozerwalnie zwi¹zane wiêc nie
da siê tak oddzieliæ tych dwóch spraw40.
Doradca pe³ni w tym przypadku podwójn¹ rolê. Z jednej strony  przygotowuje bezrobotnego do spotkania z pracodawc¹, z drugiej  d¹¿y do znalezienia
kandydata, który odpowiada kryteriom okrelonym przez pracodawcê. Fakt, ¿e
zarówno osoba staraj¹ca siê o zdobycie zatrudnienia, jak i jej ewentualny pracodawca, s¹ klientami, na rzecz których zobowi¹zany jest dzia³aæ doradca,
mo¿e sprawiaæ trudnoæ w sytuacji, gdy rozwa¿any kandydat nie w pe³ni spe³nia wymogi zawarte w ofercie pracy. Regu³¹, któr¹ czêsto stosuj¹ w takich
przypadkach doradcy, jest d¹¿enie do rozs¹dnego kompromisu pomiêdzy
kwalifikacjami kandydata a wymaganiami pracodawcy. Doradcy zawodowi niekiedy zachêcaj¹ osoby bezrobotne do udzia³u w rozmowach kwalifikacyjnych
pomimo niespe³niania niektórych kryteriów, a zarazem staraj¹ siê wynegocjowaæ z pracodawcami z³agodzenie wymagañ, stosownie do kompetencji potencjalnych kandydatów:
Je¿eli kto na przyk³ad nie mia³ dowiadczenia, to te¿ dajemy tak¹ mo¿liwoæ, ¿eby
osoby mog³y skorzystaæ [z ofert], choæby nawet po to, ¿e czêsto jest tak, ¿e pracodawcy w swoich informacjach o wolnych miejscach pracy wypisuj¹ ró¿ne rzeczy,
które czasami na tych miejscach pracy nie s¹ tak bardzo potrzebne i je¿eli osoba
wydaje siê sensowna i [mo¿na przypuszczaæ, ¿e] w miarê szybko siê zaadaptuje
do danego miejsca, albo jest b³yskotliwa, to po prostu zapraszamy na spotkanie,
¿eby mog³a skorzystaæ, ¿eby daæ jej te¿ jak¹ szansê ( ). [Pracodawcy] maj¹
oczywicie wizjê takiej osoby, czêsto jest to wizja wyimaginowana, taka idealna,
któr¹ naprawdê ciê¿ko spe³niæ, szczególnie teraz, kiedy tyle ludzi fajnych wyjecha³o za granicê, tak¿e no czasami ich te¿ sprowadzamy na ziemiê ( ) sprowadzamy wymagania do takiej postaci, ¿eby to nie odstrasza³o tych ludzi, bo czêsto
40

IDI z doradc¹ zawodowym PUP.
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oni jak widz¹ w tej informacji o wolnym miejscu pracy, ¿e s¹ takie wymagania, to
sobie myl¹: przecie¿ ja w ¿yciu sobie nie poradzê, a to siê póniej okazuje, ¿e
wcale nie jest diabe³ taki straszny, tylko pracodawcy wyolbrzymiaj¹, bo oni chcieliby mieæ idealnego [pracownika], wiêc podpowiadamy jak to [og³oszenie] najprzyzwoiciej sformu³owaæ, ¿eby przyci¹gnê³o, a nie odstraszy³o41.
Poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych lub poszukuj¹cych pracy, zwi¹zane z konkretn¹ ofert¹ pracy, by³o realizowane na znaczn¹ skalê we wszystkich badanych PUP i CIiPKZ.

2.2.2 Priorytet us³ugi w jednostce
W okresie przeprowadzania badania instytucji PSZ metod¹ studium przypadku
priorytet us³ugi, polegaj¹cej na udzielaniu przez doradców zawodowych pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy, we wszystkich instytucjach
objêtych tym badaniem mo¿na okreliæ jako niski.
Pracownicy wszystkich badanych PUP oraz CIiPKZ podkrelali, ¿e ich g³ównym klientem jest osoba bezrobotna lub poszukuj¹ca pracy:
Mylê, ¿e jako urzêdy pracy w tym momencie jeszcze chyba nie mamy na tyle
czasu i mo¿liwoci, by wyjæ do pracodawców z pe³n¹ gam¹ us³ug. Mamy zadania, które nak³ada na nas ustawa, mamy rodki funduszu pracy, które chcemy
zrealizowaæ w ci¹gu roku i rozliczyæ siê z nich, zrealizowaæ je efektywnie. Poza
tym jako doradcy zawodowi mamy bardzo du¿o osób, zw³aszcza teraz, które s¹
bardzo d³ugo nieaktywne zawodowo, pozostaj¹cych w ewidencji osób bezrobotnych, nad którymi trzeba pracowaæ i dobieraæ nowe formy pomocy po to ¿eby
ich zaktywizowaæ i ponownie wprowadziæ na rynek pracy. Tak¿e, powiedzmy
sobie szczerze, ta us³uga [pomocy w doborze] nie jest na piedestale naszych
preferencji42.
Wiêkszoæ dzia³añ, które mo¿na uznaæ za wzorcowe przyk³ady udzielania pomocy pracodawcom w doborze pracowników, doradcy zawodowi z CIiPKZ,
objêtych badaniem przeprowadzonym metod¹ studium przypadku, wykonali przed
rokiem 2006.

41
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2.2.3 Czynniki systemowe
Wydaje siê, ¿e impulsem, który na pewien czas zwiêkszy³ aktywnoæ CIiPKZ
w zakresie pomocy pracodawcom w doborze pracowników, by³o wprowadzenie
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku.
Sprawozdanie za rok 2004, opisuj¹ce dzia³alnoæ prowadzon¹ przez jedno
z CIiPKZ, uczestnicz¹cych w badaniu studium przypadku, rozpoczyna informacja, ¿e Centrum realizowa³o wszystkie dzia³ania wynikaj¹ce z ustawy. Kompleksowa us³uga z zakresu doradztwa personalnego, omówiona w rozdziale 2.2.1.4.2
niniejszego raportu, zosta³a wykonana przez CIiPKZ bezporednio po uchwaleniu ustawy.
Pracownicy PUP, które zosta³y objête badaniem studium przypadku, nie odczuwali, ¿eby przepisy reguluj¹ce dzia³alnoæ instytucji rynku pracy nadawa³y
pomocy pracodawcom w doborze pracowników na tyle wysok¹ rangê, ¿eby
konieczne by³o intensywne wiadczenie tej us³ugi:
[Us³uga doboru pracowników dla pracodawców jest] mniej popularna. Mylê, ¿e to
wynika z samego charakteru pracy urzêdów pracy, na co tak naprawdê na dzieñ
dzisiejszy jestemy nastawieni, [czyli] przede wszystkim na bezrobotnych, na poszukuj¹cych pracy, na pracodawców równie¿, ale poniewa¿ jest o¿ywienie gospodarcze, jest troszeczkê wiêksza liczba ofert pracy, to nie nadaje siê takiej rangi kontaktom z pracodawcami i zdobywaniu nowych miejsc pracy, bo one i tak s¹, bo pracodawcy zg³aszaj¹ te miejsca pracy. I czy tu bêdzie wiadczona us³uga poradnictwa
zawodowego dla pracodawców czy nie, to oni i tak je [oferty pracy] bêd¹ zg³aszaæ43.
Na niewielk¹ skalê wiadczenia pomocy pracodawcom w doborze pracowników wp³ywa³ brak wymogu sprawozdawania takiej dzia³alnoci, przy równoczesnym obowi¹zku wykazywania dzia³añ na rzecz osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy. Wzór sprawozdania44 z dzia³alnoci PUP przewidywa³ podawanie
informacji przede wszystkim o liczebnoci i strukturze populacji osób bezrobotnych oraz o dzia³aniach z zakresu porednictwa pracy. Wykazywanie poradnictwa zawodowego by³o przewidziane tylko w przypadku us³ug dla osób
43
44

IDI z doradc¹ zawodowym PUP.
Porównaj: Za³¹cznik nr 4 Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy, sta¿ i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy do sprawozdania MPiPS-01, stanowi¹cego Za³¹cznik nr 17 do Rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2006 r.
zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie okrelenia wzorów formularzy sprawozdawczych,
objanieñ co do sposobu ich wype³niania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 (Dz.U. z 2006 r., Nr 33, poz. 226).
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bezrobotnych. Brak wytycznych w kwestii rejestracji pomocy pracodawcom w doborze pracowników wydaje siê istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na poziom
intensywnoci wiadczenia us³ugi w okresie, którego dotyczy³o badanie. Oto
charakterystyczna wypowied w tej kwestii:
Doradcy robi¹ to niechêtnie przede wszystkim dlatego, ¿e nie mog¹ takiego pracodawcy uj¹æ sobie w swojej statystyce. Jeli powiêc¹ temu pracodawcy powiedzmy tê godzinê to ju¿ maj¹ godzinê mniej jak gdyby tego swojego czasu który
im siê liczy w statystyce. Ja jako doradca zawodowy nie mam takiej opcji, na przyk³ad z iloma pracodawcami porozmawia³am, to jest kosztem mojej normalnej pracy w tej chwili45.
Równie¿ w przypadku CIiPKZ nie obowi¹zywa³ wymóg rejestrowania pomocy
w doborze pracowników, udzielanej pracodawcom. Mimo to wród instytucji
objêtych badaniem przeprowadzonym metod¹ studium przypadku wy³¹cznie
CIiPKZ wiadczy³y us³ugi z zakresu pomocy pracodawcom w doborze pracowników we wzorcowej formie (choæ na niewielk¹ skalê i w momencie badania
mniej intensywnie, ni¿ w przesz³oci). Poszukuj¹c specyficznych dla CIiPKZ
(czyli nie wystêpuj¹cych w przypadku PUP) czynników, zwiêkszaj¹cych aktywnoæ Centrów w udzielaniu pracodawcom pomocy z zakresu poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej, warto odwo³aæ siê do wypowiedzi pracowników tych jednostek.
Informacje uzyskane podczas wywiadów jakociowych wskazuj¹, ¿e wiêksza
aktywnoæ niektórych CIiPKZ w wiadczeniu badanej us³ugi by³a zwi¹zana
z potrzeb¹ sprecyzowania przez te jednostki roli odgrywanej przez nie w systemie instytucjonalnym rynku pracy. Dla niektórych CIiPKZ skierowanie oferty do
pracodawców by³o sposobem odró¿nienia siê od PUP, skoncentrowanych na
porednictwie pracy oraz na poradnictwie zawodowym dla osób bezrobotnych
i poszukuj¹cych pracy, a tak¿e sposobem na pozyskanie klientów zainteresowanych zdobyciem zatrudnienia:
Dodatkow¹ us³ugê wiadczymy na rzecz pracodawców. To jest taka us³uga, któr¹
zaczêlimy wprowadzaæ w okolicach 2000 roku, dlatego, ¿e kiedy powsta³o nasze Centrum to bylimy postrzegani przez powiatowe urzêdy pracy jako konkurencja i mielimy trudnoci z pozyskaniem klientów. Osoba bezrobotna zawsze
bêdzie musia³a trafiæ do [powiatowego] urzêdu pracy, a do Centrum nie bardzo,
bo na pocz¹tku nie wiedziano, co to jest, z czego tu mo¿na skorzystaæ. I wpadlimy na taki pomys³, ¿e damy informacjê [o wolnych miejscach pracy]. I kiedy
dalimy tê informacjê, ¿e w naszym Centrum mo¿na dowiedzieæ siê o wolnych
45
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miejscach pracy, to ludzie zaczêli przychodziæ, ¿eby dowiedzieæ siê o ofertach,
a jak oni ju¿ przychodzili, to my w ten sposób pozyskiwalimy sobie klientów, namawialimy ich, ¿eby skorzystali z poradnictwa zawodowego, ¿eby porozmawiaæ
z doradc¹ zawodowym, z czego mo¿na u nas skorzystaæ. Kiedy pojawi³y siê te
oferty pracy, to pojawili siê ludzie i to by³ motor napêdzaj¹cy te liczby [pracodawców], którymi dzisiaj dysponujemy46.
Pomoc wiadczona pracodawcom przez doradców zawodowych CIiPKZ mia³a
wyró¿niaæ siê wysokim profesjonalizmem oraz kompleksowoci¹. W za³o¿eniach,
us³ugi skierowane by³y do pracodawców, którzy poszukiwali kandydatów trudno
dostêpnych na rynku pracy. Z inicjatywy pracowników jednego z badanych
CIiPKZ, w 2000 roku powsta³ projekt programu profesjonalnego doradztwa personalnego i fachowego doboru kadr47, który adresowany by³ do pracodawców
staj¹cych przed problemem doboru odpowiednich kandydatów oraz rzetelnej
oceny kwalifikacji zawodowych potencjalnych pracowników. Ostatecznie jednak
programu nie uda³o siê zrealizowaæ i koncepcja profesjonalizacji us³ugi pozosta³a w fazie projektu.
Wydaje siê, ¿e podobnie jak wprowadzenie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy przyczyni³o siê do podniesienia w niektórych instytucjach PSZ rangi us³ug z zakresu poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla pracodawców, tak póniejszy spadek aktywnoci w tym zakresie
jest zwi¹zany z przeszeregowaniem priorytetów, wynikaj¹cym z zaanga¿owania
w obs³ugê projektów wspó³finansowanych ze rodków Unii Europejskiej.
Sprawozdania z dzia³alnoci CIiPKZ, które w latach 2004-2005 stosunkowo
intensywnie wiadczy³o pomoc pracodawcom w doborze pracowników, wskazuj¹, ¿e pocz¹wszy od roku 2005 doradcy zawodowi zaczêli uczestniczyæ w posiedzeniach Komisji Oceny Projektów (KOP), przeprowadzanych w ramach zadañ realizowanych przez Wojewódzki Urz¹d Pracy (WUP). Od pocz¹tku roku
2005 do wrzenia 2007 roku doradcy wziêli udzia³ w przesz³o 70 posiedzeniach
KOP, przy czym liczba posiedzeñ w kolejnych okresach sprawozdawczych ros³a. Ponadto, w ramach wspó³pracy z PUP, doradcy CIiPKZ od 2005 roku przeprowadzali porady indywidualne dla osób bezrobotnych zakwalifikowanych do
projektów wspó³finansowanych ze rodków EFS w ramach Dzia³ania 1.2 oraz
Dzia³ania 1.3 SPO RZL. W roku 2005 udzielono ponad 800 takich porad, a w roku
2006 ich liczba przekroczy³a 1000. Wzrostowi zaabsorbowania doradców zawodowych prac¹ zwi¹zan¹ z projektami finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej
46
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IDI z kierownikiem CIiPKZ.
Na podstawie materia³ów informacyjnych o programie doradztwa personalnego dla pracodawców, udostêpnionych przez CIiPKZ.
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towarzyszy spadek intensywnoci wiadczenia pomocy pracodawcom w doborze
pracowników. W sprawozdaniu za rok 2006 CIiPKZ nie wykaza³o ¿adnej us³ugi
z zakresu doradztwa personalnego, ze sprawozdania tego wynika natomiast, ¿e
dzia³alnoæ CIiPKZ skupia³a siê na udzielaniu porad osobom bezrobotnym oraz
realizowaniu otwartego porednictwa pracy. Zmianê priorytetów potwierdzaj¹
tak¿e pracownicy CIiPKZ:
My jako urz¹d przenielimy ciê¿ar funkcjonowania w stronê EFS i wspierania
dzia³añ niektórzy [doradcy] przechodz¹ do oceny projektów, zajmujemy siê [równie¿] pomoc¹ powiatowym urzêdom pracy w doborze kandydatów na szkolenia,
natomiast sami pracodawcy jako tacy zniknêli z orbity zainteresowania wojewódzkiego urzêdu jako ca³oci i to, co jestemy w stanie realizowaæ na w³asnym podwórku, to dalej realizujemy, czyli to poredniczenie, natomiast inne dzia³ania
nie zyskuj¹ jakiego szerszego nag³onienia, ¿e moglibymy co takiego robiæ48.

2.2.4 Zasoby jednostki
2.2.4.1 Ocena zasobów
Doradcy zawodowi z 62% (253 z 409) instytucji objêtych badaniem ankietowym
stwierdzili, ¿e odczuwaj¹ brak niektórych zasobów potrzebnych do wiadczenia
us³ug z zakresu doboru pracowników. Brak zasobów deklarowali doradcy zawodowi z 62% PUP (208 z 335), 69% CIiPKZ (35 z 51) oraz 43% MCK (10 z 23).
(Porównaj: Wykres 6).
Wykres 6:
Opinie doradców zawodowych na temat posiadanych zasobów: Czy obecnie (stan na dzieñ
31 V 2007 roku) odczuwa P. brak jakich zasobów potrzebnych przy doborze pracowników?

ród³o: Badanie ankietowe doradców zawodowych, przeprowadzone przez ABR Opinia
48
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Wyniki badania instytucji PSZ przeprowadzonego metod¹ studium przypadku49
wskazuj¹, ¿e sygnalizowany przez doradców zawodowych brak zasobów niezbêdnych do wiadczenia us³ugi doboru pracowników nale¿y rozpatrywaæ bior¹c pod uwagê priorytet, jaki w danej instytucji PSZ posiada ta us³uga. Gdy
priorytet udzielania pracodawcom pomocy w doborze pracowników nie jest
wysoki (a taka sytuacja mia³a miejsce w jednostkach badanych metod¹ studium
przypadku), mo¿na uznaæ, ¿e niedostatek niektórych zasobów koniecznych lub
przydatnych do wiadczenia tej us³ugi nie stanowi problemu, który zak³óca³by
bie¿¹c¹ dzia³alnoæ urzêdu pracy.
Dobry przyk³ad stanowi kwestia liczby doradców zawodowych zatrudnionych w jednym z badanych CIiPKZ. W ocenie kierownika jednostki jest ich
obecnie zbyt niewielu, ¿eby pomoc pracodawcom w doborze pracowników
mog³a byæ wiadczona na wiêksz¹ skalê. Wyra¿enie przez dyrekcjê WUP zgody
na zatrudnienie w tej komórce dodatkowego doradcy, który zosta³by oddelegowany do wykonania tej us³ugi, jej kierownik ocenia jako ma³o prawdopodobne.
Sytuacja taka nie powoduje dysonansu, poniewa¿ zarazem dyrekcja WUP przywi¹zuje mniejsz¹ wagê do dzia³alnoci CIiPKZ w zakresie udzielania pomocy
pracodawcom w doborze kandydatów do pracy, ni¿ do dzia³alnoci tej komórki w innych obszarach (priorytetowo traktowany jest udzia³ w obs³udze programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej):
Polityka w tej chwili naszego urzêdu generalnie jest taka, ¿e potrzeby zatrudnieniowe raczej s¹ w wydziale programów operacyjnych, gdzie te zadania tak naprawdê s¹ dla dyrektora urzêdu priorytetem, obs³uga funduszy europejskich. [Pe³niæ roli] instytucji wdra¿aj¹co porednicz¹cej po prostu nie da siê bez kadry. (...)
nie wiem jakby [prze³o¿ona] zareagowa³a jakbym powiedzia³a, ¿e potrzebujê dodatkowego doradcy50.
Nale¿y natomiast podkreliæ, ¿e ograniczenia zasobów prawdopodobnie ujawni³yby siê jako braki w sytuacji, w której udzielanie pomocy pracodawcom
w doborze pracowników uzyska³oby wy¿szy priorytet.

2.2.4.2 Liczba pracowników
Z informacji uzyskanych w badaniu ankietowym od doradców zawodowych zatrudnionych w PUP, CIiPKZ oraz MCK OHP wynika, ¿e w jednostkach, w których
pracuj¹, przeciêtnie zatrudnionych jest ponad dwóch (2,3) doradców zawodowych.
49
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Badanie instytucji PSZ metod¹ studium przypadku zosta³o zrealizowane w ramach V etapu projektu Kompleksowa analiza wiadczenia pomocy pracodawcom w doborze pracowników.
IDI z kierownikiem CIiPKZ.
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Najwy¿sza liczba doradców przypada przeciêtnie na CIiPKZ  blisko czterech
(3,8) na jednostkê, podczas gdy poszczególne PUP zatrudniaj¹ rednio oko³o
dwóch (2,1) doradców, a MCK OHP mniej ni¿ dwóch (1,7). Na poszczególne
CIiPKZ przypada równie¿ najwiêksza liczba doradców zawodowych z najwiêkszym
dowiadczeniem  rednio trzech doradców w poszczególnych CIiPKZ posiada
licencjê zawodow¹ I stopnia. Na poszczególne PUP oraz MCK OHP przypada
przeciêtnie nieco wiêcej, ni¿ jeden doradca zawodowy I stopnia (1,2 w przypadku
PUP oraz 1,4 w przypadku MCK OHP).
Szczegó³owe informacje na temat przeciêtnej liczby doradców zawodowych
w poszczególnych typach placówek przedstawia Wykres 7.
Wykres 7:
rednia liczba doradców zawodowych w zale¿noci od typu jednostki

ród³o: Badanie ankietowe doradców zawodowych, przeprowadzone przez ABR Opinia

W ocenie ponad po³owy (55%) doradców zawodowych objêtych badaniem ankietowym liczba doradców zatrudnionych w ich jednostce jest obecnie zdecydowanie (20%  84 z 409) lub raczej (35%  142 z 409) wystarczaj¹ca do
zaspokojenia zapotrzebowania pracodawców na pomoc w doborze pracowników. Przesz³o jedna trzecia (36%) doradców by³a jednak odmiennego zdania
po 18% uzna³o liczbê doradców ze swojej instytucji za zdecydowanie niewystarczaj¹c¹ (72 z 409) lub raczej niewystarczaj¹c¹ (73 z 409) do zaspokojenia
potrzeb pracodawców w zakresie doboru pracowników. W przybli¿eniu co dziesi¹ty (9%  38 z 409) ankietowany doradca nie mia³ w tej kwestii wyrobionej
opinii.
52
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Liczbê doradców zawodowych za wystarczaj¹c¹ uwa¿ali czêciej doradcy
zatrudnieni w CIiPKZ, ni¿ w PUP lub MCK OHP. W CIiPKZ ku opinii, ¿e liczba
doradców zatrudnionych w jednostce pozwala zaspokoiæ zapotrzebowanie pracodawców na us³ugi doradcze zwi¹zane z doborem kandydatów do pracy,
sk³ania³o siê (raczej lub zdecydowanie) oko³o siedmiu na dziesiêciu respondentów (72%  37 z 51), natomiast w dwóch pozosta³ych typach jednostek 
w przybli¿eniu co drugi ankietowany (53% w PUP  178 z 335, 47% w MCK
OHP  11 z 23).
Opinie na temat liczby doradców zawodowych zatrudnionych w danej jednostce w odniesieniu do zapotrzebowania pracodawców na ich us³ugi przedstawiono na Wykresie 8.
Wykres 8:
Opinie doradców zawodowych na temat tego, czy ich liczba pozwala zaspokoiæ zapotrzebowanie pracodawców: Proszê oceniæ, czy liczba doradców zawodowych obecnie (stan
na 31 V 2007 roku) zatrudnionych w P. jednostce pozwala zaspokoiæ zapotrzebowanie
pracodawców na us³ugi doradcze zwi¹zane z doborem kandydatów do pracy?

ród³o: Badanie ankietowe doradców zawodowych, przeprowadzone przez ABR Opinia

Interpretuj¹c przedstawione wyniki nale¿y pamiêtaæ, ¿e w wiêkszoci instytucji
PSZ pomoc pracodawcom w doborze kandydatów jest obecnie prowadzona co
najwy¿ej na niewielk¹ skalê, co utrudnia doradcom zawodowym, zatrudnionym
w tych instytucjach, dokonanie adekwatnej oceny zapotrzebowania ze strony
pracodawców.
Z tego wzglêdu bardziej miarodajne mog¹ byæ informacje uzyskane w instytucjach objêtych studium przypadku, które zosta³y zakwalifikowane do badania
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ze wzglêdu na ponadprzeciêtn¹ aktywnoæ w wiadczeniu badanej us³ugi. Ocena
zasobów ludzkich dokonana przez doradców zawodowych zatrudnionych w tych
instytucjach by³a bardziej sceptyczna, ni¿ opinie wyra¿one przez ogó³ doradców uczestnicz¹cych w badaniu ankietowym. Pracownicy urzêdów pracy objêtych badaniem przeprowadzonym metod¹ studium przypadku podkrelali, ¿e
liczba pracowników zatrudnionych obecnie w tych jednostkach nie pozwala na
zwiêkszenie skali pomocy udzielanej pracodawcom w doborze pracowników.
Wed³ug relacji doradcy zawodowego zatrudnionego w CIiPKZ, jednym z powodów
stopniowego wygaszania us³ug z zakresu poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla pracodawców po roku 2004 by³y w³anie braki kadrowe.
Doradcy zawodowi z instytucji PSZ jako dodatkowy czynnik, zwiêkszaj¹cy
zaabsorbowanie obs³ug¹ osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy, wskazywali fakt, ¿e osoby bezrobotne s¹ obecnie bardziej wiadome potrzeby nabywania szerokiego wachlarza umiejêtnoci niezbêdnych do funkcjonowania na
rynku pracy i w coraz wiêkszym stopniu dostrzegaj¹, ¿e w trakcie poszukiwania
zatrudnienia wa¿ne s¹ równie¿ umiejêtnoci miêkkie. Wobec ograniczonych
zasobów kadrowych, aktywnoæ doradców skupia siê na obs³udze osób bezrobotnych, a nie na pracodawcach:
W Centrum du¿y nacisk jest na pracê indywidualn¹ z cz³owiekiem, przychodz¹
ludzie w potrzebach ró¿nych, z brakami informacji, z brakami wiedzy, z potrzeb¹
rzeczywicie indywidualn¹, i to sporo czasu zajmuje. Wzrasta liczba klientów, (...)
trzeba [ich] jednak marketingowo do tego rynku przygotowaæ. My tym siê staramy
te¿ zajmowaæ, wiêc tu jest sporo pracy, natomiast sam proces wspó³pracy z pracodawcami uwa¿am, ¿e siê kurczy51.
Zasoby ludzkie urzêdów pracy zale¿¹ od mo¿liwoci finansowych tych instytucji, przek³adaj¹cych siê na liczbê etatów oraz wysokoæ wynagrodzeñ, które
otrzymuj¹ pracownicy. Dyrektorzy i kierownicy PUP uczestnicz¹cych w badaniu
instytucji PSZ metod¹ studium przypadku przyznawali, ¿e poziom wynagrodzeñ
utrudnia zatrzymanie w tych instytucjach wysoko wykwalifikowanej kadry:
[Problemem s¹] wynagrodzenia, dlatego, ¿e w tej chwili ju¿ zaczyna nas dotykaæ
to co innych pracodawców, ludzie szukaj¹ sobie lepiej p³atnej pracy. Mo¿e nie
dotknê³o to jeszcze grupy doradców zawodowych, ale innych pracowników merytorycznych tak, tak¿e utrzymywanie wynagrodzeñ na tym niskim poziomie spowoduje, ¿e nied³ugo tych specjalistów te¿ utracimy, bo nie mamy argumentów: poczekaj dwa miesi¹ce, bêd¹ podwy¿ki, nie ma takiej mo¿liwoci52.

51
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2.2.4.3 Kwalifikacje pracowników
Pracownicy instytucji PSZ, w tym doradcy zawodowi, maj¹ obecnie szerokie
mo¿liwoci podnoszenia swoich kwalifikacji. Dostêpnoæ szkoleñ i studiów
podyplomowych dla tej grupy zawodowej zwiêkszy³a siê znacz¹co dziêki dofinansowaniu ze rodków unijnych, w szczególnoci w ramach Dzia³ania 1.1
SPO RZL53.
Za ilustracjê wzrostu liczby szkoleñ mo¿e pos³u¿yæ zestawienie kolejnych
sprawozdañ rocznych z dzia³alnoci jednego z CIiPKZ objêtych badaniem przeprowadzonym metod¹ studium przypadku. Od stycznia do padziernika 2007
roku doradcy zawodowi wziêli udzia³ w 10 szkoleniach, w tym w 7 finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, a w roku 2006  w 15, sporód których 3 by³y
finansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Dla porównania, sprawozdania z 2004 oraz 2005 roku odnotowuj¹ uczestnictwo doradców zawodowych CIiPKZ ³¹cznie w 4 szkoleniach, z których ¿adne nie by³o finansowane ze
rodków unijnych.
Zdecydowana wiêkszoæ ankietowanych doradców zawodowych  93% (381 z
409) w okresie pomiêdzy 1 stycznia 2006 roku a 31 maja 2007 roku, bra³a
udzia³ w szkoleniach zwi¹zanych z prac¹ zawodow¹, przy czym odsetek ten by³
podobnie wysoki wród doradców z PUP (93%  312 z 355), CIiPKZ (91% 
46 z 51) oraz MCK OHP (91%  21 z 23)  porównaj Wykres 9.
Wykres 9:
Udzia³ doradców zawodowych w szkoleniach: Czy w okresie od 1 I 2006 roku do 31 V 2007
roku uczestniczy³(a) P. w szkoleniach zwi¹zanych z P. prac¹ zawodow¹?

ród³o: Badanie ankietowe doradców zawodowych, przeprowadzone przez ABR Opinia
53

Celem Dzia³ania 1.1 SPO RZL jest lepsze dostosowanie oferty us³ugowej instytucji rynku
pracy do rosn¹cych potrzeb w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy. Jednym ze sposobów realizacji tego celu jest podnoszenie kwalifikacji
zawodowych pracowników Publicznych S³u¿b Zatrudnienia poprzez szkolenia. (Na podstawie Uzupe³nienia SPO RZL, str.21-22).

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej  Departament Rynku Pracy

55

Kompleksowa analiza pomocy pracodawcom w doborze pracowników
Raport podsumowuj¹cy badanie

Wyniki badania ilociowego doradców zawodowych54 wskazuj¹ zarazem, ¿e
w szkoleniach dostarczaj¹cych wiedzy przydatnej w udzielaniu pomocy pracodawcom w doborze pracowników, w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31
maja 2007 roku uczestniczy³o ju¿ tylko 44% (181 z 409) respondentów. Odsetek
badanych, którzy brali udzia³ w takich szkoleniach, by³ przy tym zdecydowanie
wy¿szy wród doradców zawodowych z CIiPKZ (67%  34 z 51), ni¿ wród
doradców z PUP (41%  137 z 335) oraz MCK OHP (43%  10 z 23).
Omówione wyniki zosta³y przedstawione na wykresie 10.
Wykres 10:
Udzia³ doradców zawodowych w szkoleniach: Czy w okresie od 1 I 2006 roku do 31 V 2007
roku uczestniczy³(a) P. w szkoleniach dostarczaj¹cych wiedzy przydatnej w wykonywaniu
us³ug polegaj¹cych na pomocy pracodawcom w doborze pracowników?

ród³o: Badanie ankietowe doradców zawodowych, przeprowadzone przez ABR Opinia

Na brak szkoleñ dotycz¹cych udzielania pomocy pracodawcom w doborze pracowników zwracali uwagê doradcy zawodowi zatrudnieni w instytucjach PSZ
objêtych badaniem przeprowadzonym metod¹ studium przypadku. Z ich relacji
wynika, ¿e udzielaj¹c pomocy pracodawcom, doradcy bazuj¹ przede wszystkim na posiadanym dowiadczeniu zawodowym b¹d wiedzy zdobywanej samodzielnie lub przy okazji szkoleñ, które nie s¹ dedykowane tematyce poradnictwa zawodowego dla pracodawców. Oto fragment rozmowy z doradc¹ zawodowym, dotycz¹cy tej kwestii:
Tutaj [w zakresie pomocy pracodawcom w doborze pracowników] jest jeszcze taki
niedosyt i z drugiej strony taka niewiadoma do koñca jak skutecznie wiadczyæ
[pomoc], ¿eby pracodawców zachêciæ do korzystania z tej us³ugi ( ).
54
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Ilociowe badanie doradców zawodowych z instytucji rynku pracy zosta³o zrealizowane
w ramach III etapu projektu Kompleksowa analiza wiadczenia pomocy pracodawcom
w doborze pracowników.
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Czyli tutaj sobie Pañstwo radz¹ sami, we w³asnym zakresie?
To jest przede wszystkim wspó³praca z porednictwem pracy, to jest wspó³praca
wewn¹trz referatów, pomiêdzy doradcami zawodowymi wymiana dowiadczeñ,
wymiana informacji, to jest równie¿ poszukiwanie jakich róde³ informacji w Internecie, gdzie mo¿na poszukaæ [informacji] na temat doradztwa, doradztwa personalnego, jak to wygl¹da (...)55.
Doradcy zawodowi, z którymi przeprowadzono indywidualne wywiady pog³êbione, uwa¿ali, ¿e maj¹ du¿y wp³yw na wybór tematyki szkoleñ z oferty dostêpnej na rynku. Decyzjê o uczestnictwie w kursach lub szkoleniach przewa¿nie
podejmowali wspólnie z bezporednimi prze³o¿onymi, po dyskusji i ocenie przydatnoci danego szkolenia w codziennej pracy:
Tak, nie ma z tym [ze szkoleniami] absolutnie ¿adnego problemu. Je¿eli uwa¿amy,
¿e [szkolenie] jest dla nas korzystne, jestemy kierowani przez urz¹d. Do tej pory
nie by³o z tym problemu, rodki finansowe na szkolenia s¹ ( ). Mamy mo¿liwoæ
korzystania ze szkoleñ ( ), nasze zdanie jest brane pod uwagê przy wyborze szkolenia. To nie jest tak, ¿e jest nam niejako z góry nakazywane, ¿e w takim szkoleniu
mamy uczestniczyæ, tylko [kierownik ustala], czy uwa¿amy to za korzystne, przydatne w naszej pracy, uczestnictwo akurat w takim szkoleniu56.
Doradcy z instytucji badanych metod¹ studium przypadku zazwyczaj maj¹ wp³yw
na decyzjê o swoim udziale w poszczególnych szkoleniach i kursach dokszta³caj¹cych, proponowanych przez instytucje szkoleniowe, natomiast trudniej jest
im zaspokoiæ potrzeby szkoleniowe wykraczaj¹ce poza aktualn¹ ofertê jednostek szkoleniowych. Jednym ze sposobów przekazywania informacji o potrzebach w tym zakresie s¹ spotkania organizowane przez WUP, podczas których
doradcy mog¹ wysun¹æ propozycjê zorganizowania przez tê instytucjê interesuj¹cych ich szkoleñ:
Staramy siê raz na pó³ roku siê spotykaæ, wymieniamy informacje, czego nam brakuje, ¿eby WUP wiedzia³, ¿e zdiagnozowane ma nasze potrzeby, z czego ma nas
szkoliæ. Tak to funkcjonuje. ( ) wtedy WUP podejmuje siê organizacji [szkolenia],
szuka miejsca (...), szuka firmy. ( ) ró¿nie to wychodzi, bo jak siê spotka³o piêtnacie osób i ka¿dy poda³ swoje potrzeby, to nie mo¿na ka¿demu dogodziæ, jednak
zawsze jaki niezadowolony bêdzie57.
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IDI z doradc¹ zawodowym/kierownikiem PUP.
IDI z doradc¹ PUP.
IDI z doradc¹ zawodowym CIiPKZ.
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Wydaje siê jednak, ¿e niewielka liczba szkoleñ, które by³yby bezporednio przydatne w udzielaniu pomocy pracodawcom w doborze pracowników, wi¹¿e siê
jednak nie tyle z trudnociami w skutecznym zg³aszaniu potrzeb szkoleniowych,
co z brakiem zapotrzebowania, wynikaj¹cym z niskiego priorytetu badanej us³ugi. Doradcy zawodowi s¹ wiadomi potrzeby nabycia dodatkowych umiejêtnoci, niezbêdnych do efektywnego wiadczenia pomocy pracodawcom, jednak¿e koncentracja na realizowaniu innych zadañ sprawia, ¿e potrzeby te schodz¹
na dalszy plan.
Omawiaj¹c kompetencje potrzebne do wiadczenia us³ug na rzecz pracodawców warto równie¿ przytoczyæ komentarz jednego z doradców zawodowych na temat szkolenia z zakresu wspó³pracy z przedsiêbiorcami, w którym
uczestniczy³. W jego opinii czêæ doradców, którzy wczeniej nie utrzymywali
kontaktów z pracodawcami, mo¿e mieæ obawy przed nawi¹zywaniem takich
relacji. Jak stwierdzi³ respondent, doradcom zawodowym bardziej brakuje obycia w rodowisku przedsiêbiorców, ni¿ teoretycznej wiedzy o sposobach udzielania pomocy pracodawcom:
Uczestniczymy w projekcie, w którym realizowalimy co takiego jak szko³a trenerów biznesu i to jak najbardziej przygotowywa³o do kontaktów z pracodawcami.( )
Mielimy okazjê rozmawiaæ. (...) Osoby [doradcy zawodowi], które nigdy nie mia³y
kontaktu z biznesem albo rodowiskami, w których nie liczy siê fakt bycia zatrudnionym, tylko fakt rozwoju zawodowego, sp³oszy³y siê nieco, zaczê³y bardziej krytycznie podchodziæ do [wspó³pracy z pracodawcami] ( ). Niektóre osoby reagowa³y takim du¿ym oporem, ¿e dlaczego my to mamy robiæ. Ten opór to nie jest
tylko kwestia materii, czy to dyrekcja, czy decydenci, czy jeszcze kto inny, ale po
stronie niektórych doradców te¿ mo¿e zaistnieæ ten opór. Nie ka¿de Centrum reprezentuje to samo podejcie i nie ka¿de bêdzie mia³o takie zasoby ludzkie, które
pozwol¹ wejæ do firm i realizowaæ tê us³ugê w jakim szerszym zakresie58.

2.2.4.4 Organizacja pracy  PUP
W PUP, objêtych badaniem przeprowadzanym metod¹ studium przypadku, podzia³ zadañ pomiêdzy porednikami pracy a doradcami zawodowymi w praktyce nie jest tak precyzyjny, jak opisuj¹ to wewnêtrzne regulaminy tych instytucji.
Porednicy pracy i doradcy zawodowi dziel¹ siê prac¹ stosownie do bie¿¹cych
potrzeb, co sprawia, ¿e w praktyce ich dzia³ania czêsto s¹ podobne. Zdarza
siê, zw³aszcza w mniejszych urzêdach, ¿e doradcy zawodowi zajmuj¹ siê tak¿e
realizacj¹ ofert pracy, a porednicy pracy udzielaj¹ porad osobom bezrobotnym. Taka p³ynnoæ zakresów obowi¹zków, o ile nie s¹ przekraczane granice
58
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kompetencji poredników pracy i doradców zawodowych, wydaje siê niekiedy
po¿¹dana:
Mylê, ¿e jest mo¿liwoæ zmiany, ¿e czêsto jest tak, ¿e my wykonujemy takie zadanie, jak na przyk³ad porednicy i czêsto porednicy musz¹ w jaki sposób doradzaæ. Tak¿e nie jest to jakie takie sztywne, chocia¿ wiadomo, trzeba siê tego zakresu [obowi¹zków] jako tam trzymaæ. Ale podchodzimy do tego dosyæ... swobodnie to jest z³e s³owo. W ka¿dym razie ka¿da sytuacja wymaga trochê innego
podejcia, wymaga od nas elastycznoci. O w³anie! I to chyba stosujemy59.
Systematyczna wspó³praca poredników i doradców ma miejsce podczas organizowania i prowadzenia gie³d pracy. Porednicy pracy zazwyczaj wybieraj¹
sporód bezrobotnych zarejestrowanych w urzêdzie pracy osoby spe³niaj¹ce
kryteria wskazane przez pracodawcê w ofercie pracy. Natomiast rola doradców
zawodowych jest podwójna i obejmuje, z jednej strony dokonanie oceny
i wstêpnego doboru kandydatów, sporód tych osób, których kwalifikacje i umiejêtnoci odpowiadaj¹ kryteriom zawartym w ofercie pracy. Z drugiej za, doradcy zajmuj¹ siê przygotowaniem osób bezrobotnych do spotkania z pracodawc¹60. Dobrani w ten sposób kandydaci s¹ nastêpnie przedstawiani pracodawcy:
Jeli organizujemy gie³dê, wtedy wzywamy [doradcê], zale¿y od iloci osób, czy
godzinê wczeniej, czy pó³ godziny, ¿eby sobie doradca móg³ porozmawiaæ [z bezrobotnymi] pod k¹tem tej oferty, przygotowaæ te osoby do rozmowy z pracodawc¹
i potem ju¿ pracodawca z przygotowanymi osobami w pewnym sensie rozmawia61.
Jedn¹ z kwestii, których dotyczy podzia³ pracy pomiêdzy porednikami pracy
a doradcami zawodowymi, jest codzienny kontakt z pracodawcami. Pracownikiem PUP, który pierwszy przyjmuje pracodawcê, a nastêpnie utrzymuje z nim
kontakt, jest przewa¿nie porednik pracy. Poniewa¿ znaczna czêæ pracodawców kontaktuj¹c siê z PUP nie zna oferty urzêdu w zakresie poradnictwa zawodowego, o tym, czy pracodawca skorzysta z us³ug doradcy zawodowego, przes¹dza czêsto porednik pracy, który podejmuje decyzjê, czy skierowaæ danego
pracodawcê do doradcy:
Je¿eli zachodzi potrzeba, to oni [porednik pracy i doradca zawodowy] wspó³pracuj¹ ze sob¹. To jest na takiej zasadzie, ¿e musz¹ wezwaæ jak¹ grupê osób bezrobotnych, bo s¹ sytuacje takie, ¿e pracodawca nie okreli³ stanowiska i nie wie,
59
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IDI z doradc¹ zawodowym PUP.
Porównaj rozdzia³y: 2.2.1.4.3  Udzia³ doradcy zawodowego w doborze pracowników
podczas gie³d pracy i 2.2.1.4.5  Poradnictwo zawodowe dla osoby bezrobotnej lub
poszukuj¹cej pracy w zwi¹zku z konkretn¹ ofert¹ pracy.
IDI z porednikiem pracy PUP.
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jakie s¹ oczekiwania wobec bezrobotnych. To porednik razem z doradc¹ mog¹
za³atwiaæ ten temat, mog¹ kojarzyæ: jest pracodawca powiadomiony, ¿e w danym dniu proszê o przybycie, i grono bezrobotnych, po przeprowadzeniu przez
doradcê i przez porednika rozmów, ¿eby ukszta³towaæ tego bezrobotnego, ¿eby
ju¿ wiedzieæ, co przedstawiæ pracodawcy o danej osobie. Tak, ¿e tutaj porednik
bierze cis³¹ ofertê, a doradca bêdzie kojarzy³ to wszystko. Porednik to jest osoba, która zbieraj¹c ofertê musi wiedzieæ o firmie praktycznie wszystko. A doradca
zawodowy ju¿ musi wiedzieæ o bezrobotnych wszystko62.

2.2.4.5 Organizacja pracy  CIiPKZ
Pod wzglêdem organizacji pracy, CIiPKZ objête badaniem przeprowadzonym
metod¹ studium przypadku, ró¿ni³y siê od PUP. Ró¿nica polega³a miêdzy innymi
na tym, ¿e w badanych CIiPKZ doradcy zawodowi mieli bezporedni kontakt
z pracodawcami.
Podzia³ pracy miêdzy doradcami zawodowymi w jednym z objêtych badaniem CIiPKZ mo¿na uznaæ za godny polecenia63 tego typu instytucjom. Oprócz
obowi¹zków wspólnych dla wszystkich doradców, ka¿dy z nich ma równie¿
przypisan¹ okrelon¹ specjalizacjê, tak¹ jak:
Prowadzenie warsztatów z zakresu ma³ej przedsiêbiorczoci, udzielanie porad
indywidualnych w zakresie samozatrudnienia64.
Gromadzenie, opracowywanie i udostêpnianie klientom Centrum informacji o sytuacji na rynku pracy, mo¿liwociach zatrudnienia oraz aktualnych ofertach pracy65.
Prowadzenie doradztwa personalnego dla pracodawców, a w szczególnoci prowadzenie badañ psychologicznych w celu doboru odpowiednich kandydatów do
pracy na stanowiska wymagaj¹ce szczególnych predyspozycji psychofizycznych66.
Rozwi¹zaniem szczególnie dobrze ocenianym przez przedsiêbiorców, którzy
wziêli udzia³ w badaniu, jest oddelegowanie jednego z pracowników Centrum
do obs³ugi trafiaj¹cych do urzêdu pracodawców. Zalet¹ takiego rozwi¹zania
jest przede wszystkim spójnoæ informacji przekazywanych pracodawcom oraz
u³atwienie im korzystania z us³ug CIiPKZ. Taki sposób organizacji pracy doradców zawodowych w CIiPKZ doceniaj¹ zw³aszcza pracodawcy, którzy poszuku62
63
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IDI z kierownikiem PUP.
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Zakres obowi¹zków doradcy zawodowego ds. przedsiêbiorczoci w CIiPKZ.
Zakres obowi¹zków doradcy zawodowego ds. otwartego porednictwa pracy w CIiPKZ.
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j¹c pracowników korzystaj¹ równie¿ z us³ug PUP. W tej ostatniej instytucji kontaktami z pracodawcami zajmuje siê wielu pracowników, co zdecydowanie utrudnia
pracodawcom wspó³pracê z urzêdem. Oto wypowied pracodawcy, ilustruj¹ca
powy¿szy problem:
Do mnie dzwoni po czterech tygodniach: dzieñ dobry dzwoniê z [powiatowego]
urzêdu pracy, min¹³ miesi¹c od z³o¿enia oferty, czy jest ona nadal aktualna?  ja
mówiê: tak. To proszê zadzwoniæ pod numer tam i tam i jeszcze raz z³o¿yæ [ofertê]. Bo ta pani nie mo¿e jej na nowo aktualizowaæ, tylko muszê zadzwoniæ do innej pani, od pocz¹tku jej wszystko powiedzieæ i ta pani jeszcze raz j¹ wystawi. [W
PUP] jest kilka komórek osobno do zg³aszania ofert. Wiêc ja dzwoniê jeszcze raz
i od pocz¹tku zg³aszam, ¿e dalej szukam na owoce i warzywa, albo dalej szukam
piekarza ( ). A w CIiPKZ jest taka pani kierownik, ja zawsze siê z ni¹ kontaktujê,
od samego pocz¹tku zreszt¹ z ni¹ pracujê, dlatego zawsze rozmawiam z ni¹67.
Zgodnie z zakresem czynnoci doradców zawodowych zatrudnionych w badanym CIiPKZ, udzielaniem pracodawcom pomocy w doborze pracowników zajmuje siê doradca posiadaj¹cy wykszta³cenie psychologa. Pozwala to na wykorzystywanie, podczas wykonywania us³ugi, miêdzy innymi wystandaryzowanych
narzêdzi diagnostycznych, do stosowania których uprawnieni s¹ wy³¹cznie psychologowie.
Opisana specjalizacja doradców zawodowych nie wyklucza wiadczenia
us³ug dla klientów CIiPKZ w przypadku czasowej nieobecnoci którego z doradców. W razie potrzeby, poszczególni pracownicy Centrum zastêpuj¹ siê nawzajem w wykonywanych obowi¹zkach (wyj¹tkiem jest stosowanie narzêdzi diagnostycznych wymagaj¹cych wykszta³cenia psychologicznego), dziêki czemu
zapewniona jest ci¹g³oæ obs³ugi osób poszukuj¹cych pracy i pracodawców.
Trafnym rozwi¹zaniem wydaje siê równie¿ ocenianie pracy doradców zawodowych na podstawie informacji o wszystkich zadaniach, wykonanych przez
nich w danym okresie. Formularz oceny okresowej jest taki sam dla wszystkich
doradców zawodowych, niezale¿nie od specjalizacji ka¿dego z nich. Dziêki
temu doradcy mog¹ udokumentowaæ równie¿ dzia³ania, które wykracza³y poza
zakres ich podstawowych obowi¹zków. Wed³ug relacji kierownika CIiPKZ:
Ka¿dy doradca w momencie, kiedy bêdzie podlega³ ocenie, ma tak¹ swoj¹ kartê, w któr¹ wpisuje ilu obs³u¿y³ ludzi, co z informacj¹ zawodow¹, czy jakie dodatkowe dzia³ania [prowadzi³], czyli po prostu, co robi³ przez kwarta³  i na podstawie
tego ja oceniam. ( ) Zwracam uwagê na to, kto by³ jak obci¹¿ony prac¹ na przestrzeni danego kwarta³u. Na przyk³ad: iloæ klientów, iloæ udzielonych informacji
67

IDI z pracodawc¹ z du¿ej firmy, dzia³aj¹cej w bran¿y handlowej.
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zawodowych, czy innych rzeczy. Na przyk³ad jest doradca, który czêsto wyje¿d¿a
na posiedzenia komisji oceny projektów, a to s¹ spotkania cykliczne raz w tygodniu i ja muszê wzi¹æ pod uwagê, ¿e jak on wyjecha³ w miesi¹cu siedem czy piêtnacie razy, to on to zrobi³ kosztem innych dzia³añ. ( ) ale ja wiem, z czego to
wynika, bo ja wiem, ¿e on ma inne dodatkowe dzia³ania68.

2.2.4.6 Zaplecze lokalowe i sprzêt techniczny
Do zasobów, do których swobodny dostêp zadeklarowa³o przesz³o 90% doradców zawodowych uczestnicz¹cych w badaniu ankietowym, nale¿¹ komputer
z oprogramowaniem do edycji dokumentów tekstowych (wskazany przez 98%
respondentów  400 z 409), drukarka (97%  395 z 409), ³¹cze internetowe
(95%  387 z 409) oraz telefon (94%  382 z 409)  porównaj Wykres 11.
Bior¹c pod uwagê dane na temat dostêpnoci zasobów  uzyskane w badaniu ankietowym doradców zawodowych  oraz informacje dotycz¹ce znaczenia
poszczególnych zasobów w procesie wiadczenia us³ug z zakresu poradnictwa
zawodowego  uzyskane w badaniu przeprowadzonym metod¹ studium przypadku  za stosunkowo najpowa¿niejsze mo¿na uznaæ ograniczenia lokalowe.
Pokój umo¿liwiaj¹cy odbywanie indywidualnych rozmów znalaz³ siê wród zasobów, do których swobodny dostêp zadeklarowa³ najni¿szy odsetek ankietowanych doradców zawodowych  71% (293 z 409). Doradcy zawodowi z jednostek PSZ objêtych badaniem przeprowadzonym metod¹ studium przypadku,
zwracali uwagê na uci¹¿liwoci wynikaj¹ce z braku takich pomieszczeñ. Przeprowadzenie rozmowy z klientem bez obecnoci osoby trzeciej czêsto wymaga
zmiany stanowiska pracy przez innego doradcê zawodowego lub porednika
pracy:
Potrzebny [jest] lokal, bo sytuacja nieraz jest taka, ¿e bezrobotny czy doradca
chcia³by z tym pracodawc¹ porozmawiaæ w cztery oczy i nie ma gdzie. I w sumie
ten doradca, który bêdzie prowadzi³ rozmowy czy z bezrobotnym, czy z pracodawc¹, to idzie na koniec sali, a tamci [inni doradcy] id¹ na drugi koniec. Nie jest
to komfortowa sytuacja i nie mo¿e siê dana osoba przed tym doradc¹ otworzyæ,
no bo chcia³aby indywidualnie porozmawiaæ69.
Nieco mniejszym problemem wydaje siê ograniczona dostêpnoæ sal umo¿liwiaj¹cych prowadzenie spotkañ grupowych. Swobodny dostêp do takich sal
mia³o 81% (331 z 409) ankietowanych doradców zawodowych  porównaj Wykres 11.
68
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Wykres 11:
Dostêpnoæ zasobów technicznych i lokalowych: Jakie zasoby ma P. obecnie (stan na
dzieñ 31 V 2007 roku) do swojej dyspozycji w miejscu pracy? [N=409]

ród³o: Badanie ankietowe doradców zawodowych, przeprowadzone przez ABR Opinia
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Wyposa¿enie w podstawowy sprzêt techniczny  komputery, drukarki, a tak¿e
sprzêt do odtwarzania i nagrywania dwiêku i obrazu  nie budzi³o zastrze¿eñ
doradców zawodowych zatrudnionych w jednostkach objêtych badaniem przeprowadzonym metod¹ studium przypadku. Opinie tej grupy respondentów oddaje nastêpuj¹ca wypowied:
Wyposa¿eniowo  wiadomo, ¿e trzeba d¹¿yæ do czego lepszego, ale dysponujemy w miarê niez³ymi warunkami. Z usprzêtowieniem akurat w urzêdach pracy nie
ma problemu, je¿eli chodzi o sprzêt informatyczny. Sprzêty dodatkowe, rzutniki
multimedialne i takie rzeczy, te¿ s¹, bo to jest z funduszu pracy kupowane. Tu nie
ma potrzeby zbytniego poszerzania, bo jest to systematycznie dofinansowywane.
Na to rodki s¹70.

2.2.4.7 Narzêdzia diagnostyczne, materia³y, opracowania
Zasobami, do których stosunkowo wielu doradców zawodowych nie ma dostêpu, lub ma jedynie ograniczony dostêp, okaza³y siê licencjonowane narzêdzia
diagnostyczne, zw³aszcza takie, których stosowanie nie wymaga wykszta³cenia
psychologicznego. Swobodny dostêp do tego rodzaju narzêdzi mia³o 48% (195
z 409) doradców zawodowych, którzy uczestniczyli w badaniu ankietowym. Swobodny dostêp do licencjonowanych narzêdzi diagnostycznych, których stosowanie wymaga wykszta³cenia psychologicznego, mia³o natomiast 64% (28 z 44)
doradców zawodowych posiadaj¹cych takie wykszta³cenie. W porównaniu z licencjonowanymi narzêdziami diagnostycznymi, ksi¹¿ki i czasopisma powiêcone poradnictwu zawodowemu mo¿na uznaæ za powszechnie dostêpne  swobodny dostêp do tego rodzaju zasobów informacyjnych mia³o 85% (348 z 409)
ankietowanych doradców.
Omówione wyniki przedstawiono na Wykresie 12.
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Wykres 12:
Dostêpnoæ narzêdzi diagnostycznych i zasobów informacyjnych: Jakie zasoby ma P.
obecnie (stan na dzieñ 31 V 2007 roku) do swojej dyspozycji w miejscu pracy?
[N=44 / N =40971]

ród³o: Badanie ankietowe doradców zawodowych, przeprowadzone przez ABR Opinia

Problemem jest nie tylko ograniczony dostêp do narzêdzi diagnostycznych, ale
tak¿e ograniczona przydatnoæ narzêdzi, którymi dysponuj¹ obecnie doradcy,
do przeprowadzania doboru pracowników. Narzêdzia te s³u¿¹ w wiêkszoci do
rozpoznawania preferencji i zainteresowañ zawodowych osób bezrobotnych
i poszukuj¹cych pracy, nie s¹ natomiast przeznaczone do stosowania w procesie
doboru kadr:
[Brakuje] testów kompetencji. My zajmujemy siê raczej badaniem preferencji a nie
predyspozycji. I nie mamy czego takiego, co by weryfikowa³o kompetencje. Pracodawcy bardzo czêsto podchodz¹ do takiej weryfikacji przynosz¹c testy wykonaniowe, zrêcznociowe. To, czym dysponuje doradca zawodowy w Wojewódzkim Urzêdzie Pracy to jest taki ubogi zestaw, mamy jeden test inteligencji, który
jest dla grup a nie osób indywidualnych, a z takich testów wykonaniowych mamy
baterie testów uzdolnieñ ogólnych wykorzystywane niegdy w wojsku, ale tym mo¿e
siê pos³ugiwaæ tylko osoba z wykszta³ceniem psychologicznym, ale to te¿ nie jest
specjalnie pomocne w odniesieniu do innych stanowisk ni¿ techniczne72.
Doradcy zwracaj¹ uwagê, ¿e narzêdzia diagnostyczne, którymi dysponuj¹ (na
przyk³ad test inteligencji APIS), s¹ pomocne w ogólnym okreleniu poziomu
71

72

W przypadku licencjonowanych narzêdzi diagnostycznych wymagaj¹cych wykszta³cenia
psychologicznego jako podstawê oprocentowania przyjêto liczbê ankietowanych doradców zawodowych posiadaj¹cych takie wykszta³cenie, natomiast w przypadku dwóch pozosta³ych rodzajów zasobów, przedstawionych na wykresie, podstaw¹ oprocentowania
by³a liczba wszystkich ankietowanych doradców.
IDI z doradc¹ zawodowym CIiPKZ.
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kompetencji kandydatów, ale nie pozwalaj¹ na dostatecznie precyzyjne opisanie ich predyspozycji i umiejêtnoci w odniesieniu do konkretnego stanowiska.
Zgodnie z opini¹ wyra¿on¹ przez jednego z doradców:
Test inteligencji, APIS, móg³by byæ jakim identyfikatorem takiego wyjciowego
poziomu mo¿liwoci intelektualnych konkretnych osób, tudzie¿ okrelania gdzie,
w jakiej sferze [ich potencja³] jest wy¿szy a w jakiej ni¿szy, ale to siêga raczej podstaw a nie konkretów, czyli [pozwala stwierdziæ] ¿e dana osoba mo¿e mieæ zdolnoci, a nie, ¿e ma. Potrzebne by by³o co, co jest stopniowalne w schodzeniu
do poziomu wykonania, czyli dajmy na to, ¿e dana osoba potrafi uj¹æ ile elementów przestrzeni, ale równie¿ potrafi t¹ przestrzeni¹ operowaæ, co w niej zrobiæ.
[Przydatne by³yby testy] podobne do testów inteligencji, ale jednak zapewniaj¹ce
szersze mo¿liwoci wykonaniowe73.
Przewa¿nie doradcy zawodowi uczestnicz¹c w doborze kandydatów opieraj¹
siê nie na wynikach testów, lecz na przeprowadzonej z nimi pog³êbionej rozmowie.
Oprócz testów, doradcy wykorzystuj¹ w pracy tak¿e inne narzêdzia, takie jak
na przyk³ad katalogi zawodów, zawieraj¹ce opis wykonywanych na danym stanowisku czynnoci, wymaganych kompetencji oraz mo¿liwoci przekwalifikowania.
W trakcie przeprowadzanych rozmów doradcy zwracali uwagê na brak narzêdzi s³u¿¹cych do precyzyjnego zdiagnozowania oczekiwañ pracodawców
zainteresowanych uzyskaniem pomocy w doborze pracowników. Tego rodzaju
narzêdziem mog³aby byæ ankieta zawieraj¹ca zestaw pytañ, dziêki którym mo¿liwe by³oby dok³adne zidentyfikowanie oczekiwañ pracodawców wobec poszukiwanego pracownika oraz wymagañ, które nale¿a³oby sformu³owaæ na dane
stanowisko pracy. Wed³ug przewidywañ jednego z uczestnicz¹cych w badaniu
doradców zawodowych, brak narzêdzia s³u¿¹cego do precyzyjnej identyfikacji
wymagañ pracodawców wobec kandydatów do pracy bêdzie bardzo odczuwalny, gdy zaczn¹ obowi¹zywaæ przepisy rozporz¹dzenia w sprawie standardów us³ug rynku pracy74 , przewiduj¹ce udzielanie pomocy pracodawcom
w okrelaniu wymagañ w sposób bardziej intensywny, ni¿ obecnie:
Druga sprawa to jest identyfikacja potrzeb pracodawcy oraz zapoznanie siê lub
pozyskanie informacji w szczególnoci o profilu dzia³ania pracodawcy, specyfice
produkcji, us³ug warunkach pracy i zatrudnienia. Nie ma [w standardach us³ug
73
74
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IDI z doradc¹ zawodowym CIiPKZ.
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 2 marca 2007r
w sprawie standardów us³ug rynku pracy, PSZ mia³y czas na dostosowanie siê do standardów do 30 czerwca 2008 r.
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rynku pracy] mowy o narzêdziach, w jaki sposób mia³oby siê to odbywaæ. Firmy
zajmuj¹ce siê doradztwem personalnym buduj¹ gigantyczne narzêdzia, zajmuj¹
siê latami tym, ¿eby wypracowaæ sobie jakie narzêdzia, a tutaj [w standardach]
jest has³o. To jest moim zdaniem ¿yczeniowe, dlatego ¿e przy porywaniu siê na
tego typu identyfikacjê potrzeb trzeba mieæ co najmniej przygotowane zaplecze
do tego typu dzia³añ. Ustalenie zakresu i form wspó³pracy, po czym okrelenie
wymagañ niezbêdnych i wymagañ po¿¹danych dla pracowników na stanowisku
zg³aszanym w ofercie pracy, w szczególnoci kwalifikacji, umiejêtnoci, predyspozycji psychofizycznych. (...) tutaj trzeba by by³o zrobiæ co takiego, co by³oby
opisem stanowiska pracy, ale w miarê szczegó³owo odnosi³o siê do konkretnej instytucji (...). I tutaj potrzebne s¹ odpowiednie ankiety, odpowiednio przeszkolona
osoba, która dostrze¿e istotne fakty, bêdzie potrafi³a wy³oniæ to, co jest najwa¿niejsze75.

2.2.4.8 Osoby bezrobotne i poszukuj¹ce pracy
Równie¿ osoby bezrobotne i poszukuj¹ce pracy, zarejestrowane w PUP lub
bêd¹ce klientami CIiPKZ, mog¹ byæ rozpatrywane jako szczególny zasób tych
instytucji, wp³ywaj¹cy na ich zdolnoæ do wiadczenia pomocy pracodawcom
w doborze kandydatów do pracy.
Oczywistym warunkiem przeprowadzania doboru pracowników sporód osób
bezrobotnych lub poszukuj¹cych pracy, zarejestrowanych w PUP lub bêd¹cych
klientami CIiPKZ, jest wystêpowanie wród nich osób, które mog¹ byæ rozwa¿ane jako kandydaci na dane stanowisko. Pracownicy instytucji PSZ objêtych
badaniami zauwa¿aj¹, ¿e coraz trudniej jest im dobieraæ kandydatów dla pracodawców, ze wzglêdu na zmniejszenie siê liczby osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy, jakie nast¹pi³o na przestrzeni ostatnich dwóch lat, w tym zw³aszcza wyrejestrowywanie siê, w zwi¹zku ze znalezieniem pracy, przez osoby dysponuj¹ce kompetencjami poszukiwanymi przez pracodawców.
Doradcy zawodowi uczestnicz¹cy w badaniu ankietowym wskazywali, ¿e
najczêstszym powodem niezrealizowania przez nich us³ugi z zakresu doboru
pracowników dla pracodawców by³y problemy ze znalezieniem odpowiednich
kandydatów  powód ten wskaza³ prawie co drugi (47%  18 z 38) sporód
doradców, którzy stwierdzili, ¿e us³uga polegaj¹ca na udzieleniu pracodawcy
pomocy w doborze pracowników co najmniej raz nie dosz³a do skutku  porównaj Wykres 13.
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IDI z doradc¹ zawodowym CIiPKZ.
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Wykres 13:
Wskazane przez doradców zawodowych powody niezrealizowania przez nich us³ugi z zakresu doboru kandydatów na stanowisko pracy, przygotowanie zawodowe lub sta¿ [N=38]
(Dotyczy wy³¹cznie respondentów, którzy stwierdzili, ¿e zdarzy³o siê, ¿e pracodawca zainteresowa³ siê skorzystaniem z pomocy doradcy zawodowego w doborze kandydata na stanowisko pracy, przygotowanie zawodowe lub sta¿, ale ostatecznie us³uga nie zosta³a przeprowadzona; ³¹czny odsetek wskazañ przekracza 100%, poniewa¿ respondent móg³ wskazaæ
kilka odpowiedzi)

ród³o: Badanie ankietowe doradców zawodowych, przeprowadzone przez ABR Opinia

Doradcy zawodowi z instytucji objêtych badaniem przeprowadzonym metod¹
studium przypadku zgodnie przyznaj¹, ¿e wród bezrobotnych, którzy pozostaj¹ obecnie w rejestrach urzêdów pracy, dominuj¹ osoby, których aktywizacja
zawodowa jest trudna i wymaga intensywnej pracy doradców zawodowych.
W przypadku osób o kwalifikacjach umo¿liwiaj¹cych jedynie wykonywanie
prac prostych, przedmiotem ewentualnej oceny, dokonywanej przez doradcê
zawodowego, jest w zasadzie wy³¹cznie motywacja do pracy76. Zakres pomocy
udzielanej przez doradców zawodowych w doborze kandydatów jest zatem ograniczony równie¿ z tego wzglêdu, ¿e wród osób bezrobotnych i poszukuj¹cych
pracy, bêd¹cych klientami PSZ, znaczn¹ grupê stanowi¹ osoby nisko wykwalifikowane. Na koniec pierwszego pó³rocza 2007 roku 18% bezrobotnych stanowi³y
osoby bez zawodu, a dalszych 11%  pracownicy przy pracach prostych77;
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Doradcy w badaniu studium przypadku wspominali równie¿ o sprawdzaniu zdolnoci
manualnych, jednak tego rodzaju sprawdziany by³y przeprowadzane przez pracodawców, doradcy wystêpowali jedynie w roli obserwatorów.
Porównaj: Informacja o bezrobotnych wed³ug grup zawodów i specjalnoci w I pó³roczu
2007 roku, Bezrobotni oraz oferty pracy wed³ug zawodów i specjalnoci.
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kwalifikacje osób bezrobotnych nale¿¹cych do pozosta³ych wielkich grup zawodowych78 s¹ czêsto zdezaktualizowane.
Zarówno z wypowiedzi pracowników PUP i CIiPKZ, jak i z wypowiedzi pracodawców korzystaj¹cych z us³ug tych instytucji, wynika, ¿e kluczow¹ cech¹ bran¹ pod uwagê przy dobieraniu kandydata sporód osób bezrobotnych lub poszukuj¹cych pracy jest motywacja:
Je¿eli to s¹ pracownicy produkcyjni czy pracownicy najni¿szego szczebla to wtedy ju¿ nawet nie s¹ wa¿nie kwalifikacje, bo [jeli] kto ma chêæ do pracy, niech to
bêdzie osoba nawet, która nigdy nie pracowa³a w danej bran¿y, ale jeli tylko bêdzie chcia³a pracowaæ, to oni [pracodawcy] zrobi¹ wszystko, ¿eby tylko ta osoba
chcia³a przyjæ do nich, oni j¹ przyucz¹, naucz¹, poka¿¹, co trzeba robiæ79.
Zwracanie szczególnej uwagi na motywacjê jest zwi¹zane z przekonaniem, ¿e
osoby zarejestrowane w PUP czêsto nie s¹ faktycznie zainteresowane podjêciem pracy, a jedynie stworzeniem pozorów jej poszukiwania w celu zachowania statusu osoby bezrobotnej i zwi¹zanych z nim wiadczeñ socjalnych:
Mnóstwo klientów, którzy rejestruj¹ siê w powiatowym urzêdzie pracy jest tam
z powodu socjalnych potrzeb, to jest takie wrêcz przekleñstwo urzêdów, ¿e fakt
bycia zarejestrowanym w urzêdzie jest formalnym potwierdzeniem dla Miejskiego
czy Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej, ¿e ten cz³owiek rzeczywicie poszukuje pracy i mo¿e otrzymaæ zasi³ek. I teraz klient opieki spo³ecznej otrzymuje informacje, ¿e mo¿e uzyskaæ pomoc, o ile zarejestruje siê w urzêdzie to robi to, po
czym porednik ma obowi¹zek aktywizowaæ tak¹ osobê, która siê zarejestrowa³a
i wysy³a j¹ do jednego pracodawcy, drugiego, trzeciego, po czym siê okazuje, ¿e
ta osoba jest faktycznie zainteresowana [wy³¹cznie] otrzymywaniem pomocy. I co
ma taki pracodawca z takim cz³owiekiem zrobiæ, skoro on nie chce podj¹æ tej pracy? Wiêc go odsy³a z kwitkiem. Tam siê odbywa pewien dramat, bo ten cz³owiek,
który trafia do tego pracodawcy, musi tak wymanewrowaæ sytuacjê, ¿eby ten pracodawca nie napisa³ przypadkiem, ¿e on nie chce podj¹æ pracy80.
Pracodawców utwierdzaj¹ w tym przekonaniu spotkania z kandydatami do pracy skierowanymi przez PUP, którzy w rzeczywistoci wcale nie chc¹ jej podj¹æ. O takich dowiadczeniach pracodawcy opowiadali ze szczególn¹ irytacj¹:
Teraz pytanie, czy osoba chcia³aby pracowaæ, czy osoba nie szuka pracy. To jest
inny problem, na który urzêdy pracy ju¿ nie maj¹ wp³ywu.
78
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Porównaj: Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie
klasyfikacji zawodów i specjalnoci dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
(Dz. U. Nr 265, poz. 2644).
IDI z porednikiem pracy PUP.
IDI z doradc¹ zawodowym CIiPKZ.
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Czyli mo¿e byæ tak, ¿e kto przychodzi, a tak naprawdê nie bardzo chce?
Dok³adnie, tak czêsto siê zdarza. Urzêdy pracy wysy³aj¹ nam ludzi, a okazuje siê, ¿e
po prostu ten pan przyszed³ podbiæ tak¹ kartê, czy tam co oni dostaj¹, i dziêkujê81.
Pod wzglêdem szczególnego zasobu, jaki dla instytucji PSZ stanowi¹ osoby
bezrobotne i poszukuj¹ce pracy, sytuacja CIiPKZ ró¿ni siê korzystnie od sytuacji
PUP. Najwa¿niejsza ró¿nica wynika z faktu, ¿e wspó³praca osoby bezrobotnej lub
poszukuj¹cej pracy z CIiPKZ nie stanowi warunku otrzymywania przez ni¹ jakichkolwiek wiadczeñ socjalnych, jest zatem w pe³ni dobrowolna. O tym, jak du¿e
znaczenie ma to dla pracodawców, wiadczy wypowied jednego z nich:
No dla mnie podstawow¹ kwesti¹ to jest to czy kto chce pracowaæ przede wszystkim, je¿eli kto chce pracowaæ to wykazuje wiêksze zaanga¿owanie i mu siê chce,
jeli kto przychodzi z przymusu, to nawet je¿eli zostaje zatrudniony, to bardzo
szybko siê zwalnia albo porzuca pracê, wiêc na razie z tych osób które by³y tutaj
polecane [przez CIiPKZ] no to by³y osoby, które rzeczywicie chcia³y pracowaæ82.
W przypadku wspó³pracy pomiêdzy pracodawcami a CIiPKZ w zasadzie nie
wystêpuje problem braku autentycznej chêci uzyskania pracy przez osoby bezrobotne, który zdecydowanie negatywnie wp³ywa na wspó³pracê pracodawców z PUP:
My tutaj dzia³amy dobrowolnie, i nigdy nikogo nie zmuszamy do pójcia do jakiego pracodawcy, mo¿emy tylko sugerowaæ i zachêcaæ, je¿eli wiemy, ¿e warto. Do
nas trafiaj¹ tacy [klienci], którzy naprawdê aktywnie szukaj¹ pracy. To nie s¹ tacy
bezrobotni, jak w urzêdzie powiatowym, ¿e on ma termin i on jest zarejestrowany,
¿e jest, bo musi byæ, bo korzysta z Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej i MOPS
tak sobie ¿yczy, a tak naprawdê to on za bardzo nie szuka pracy i mu nie zale¿y na
tym, ¿eby j¹ znaleæ. I wtedy taka osoba do nas raczej nie trafia, bo przychodz¹
do nas ludzie dobrowolnie, sami, nie pod ¿adnym przymusem. Je¿eli ju¿ (...) anga¿uje siê w to poszukiwanie pracy, to dobrowolnie przychodzi do nas83.
Brak wymogu rejestrowania siê w CIiPKZ przez osoby poszukuj¹ce pracy sprawia, ¿e do CIiPKZ, inaczej ni¿ do PUP, trafiaj¹ nieomal wy³¹cznie osoby autentycznie zainteresowane znalezieniem zatrudnienia. Doradcy z CIiPKZ przyznawali, ¿e brak koniecznoci udzielania porad osobom bezrobotnym, które w rzeczywistoci nie poszukuj¹ zatrudnienia, znacznie u³atwia ich pracê:
81
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IDI z pracodawc¹ z firmy redniej wielkoci, wiadcz¹cej us³ugi ochroniarskie.
IDI z pracodawc¹ z du¿ej firmy (zatrudniaj¹cej powy¿ej 250 pracowników), dzia³aj¹cej
w bran¿y handlowej.
IDI z doradc¹ zawodowym CIiPKZ.
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My mamy ten wiêkszy komfort, ¿e osoba, klient, który przychodzi do nas, on to ju¿
czuje na wejciu, po wyjciu te¿ wie, ¿e ten komfort porady jest o wiele lepszy
ni¿ w powiatowym urzêdzie pracy. Bo tutaj mo¿na powiêciæ klientowi dwie godziny, w powiatowym urzêdzie pracy jest mniej doradców, jest ta presja, ¿e czeka
nastêpny klient. Z drugiej strony w niektórych urzêdach mo¿e byæ w³anie to d¹¿enie do tego, ¿eby jak najwiêksz¹ iloæ klientów obs³u¿yæ. Bo wa¿niejsza jest
w³anie liczba, ni¿ jakoæ i efekt koñcowy. U nas jest ten komfort, ¿e w³anie klient
wie, ¿e zostanie obs³u¿ony od pocz¹tku do koñca, ¿e mo¿na mu du¿o uwagi powiêciæ, zostanie potraktowany bardziej podmiotowo, ni¿ w powiatowym urzêdzie
pracy, gdzie dochodz¹ jeszcze te aspekty zwi¹zane ze skierowaniem, je¿eli nie przyjdê to jakie sankcje. A tu nie ma sankcji, tu jest dobrowolnoæ. I je¿eli klient chce byæ
obs³u¿ony, nawet wrêcz wymagane jest powiêcenie wiêkszej iloci czasu dla tego
klienta84.

2.2.4.9 Relacje z pracodawcami
Do zasobów wp³ywaj¹cych na mo¿liwoæ wiadczenia pomocy pracodawcom
w doborze kandydatów nale¿y zaliczyæ tak¿e zdolnoæ urzêdów pracy do nawi¹zywania i podtrzymywania relacji z pracodawcami.
W przypadku PUP nawi¹zywaniem kontaktów z pracodawcami zajmuj¹ siê
zwykle porednicy pracy i to oni s¹ odpowiedzialni za pozyskiwanie do wspó³pracy nowych pracodawców oraz utrzymywanie kontaktu z dotychczasowymi
klientami. W jednym z PUP, objêtych badaniem przeprowadzonym metod¹ studium przypadku, tak¹ dzia³alnoci¹ zajmowa³ siê pracownik zatrudniony na stanowisku porednika pracy do spraw marketingu. Jego zadaniem by³a szeroka
promocja us³ug urzêdu pracy wród lokalnych pracodawców oraz wyszukiwanie
informacji o nowych miejscach pracy. W trzech pozosta³ych PUP, objêtych badaniem przeprowadzonym metod¹ studium przypadku, dzia³ania z zakresu porednictwa pracy ogranicza³y siê do realizacji zg³aszanych przez pracodawców ofert.
Ciekaw¹ inicjatyw¹ jednego z PUP, s³u¿¹c¹ podtrzymywaniu relacji urzêdu
pracy z pracodawcami, jest organizowany corocznie konkurs, do którego zakwalifikowane zostaj¹ firmy, które w poprzednim roku zatrudni³y najwiêcej osób na
stanowiska zg³oszone w ofertach pracy z³o¿onych w PUP. Nastêpnie czytelnicy
lokalnej prasy mog¹ wybraæ przedsiêbiorcê, który otrzymuje symboliczny tytu³
Najlepszego Pracodawcy oraz prawo do wykorzystywania tego tytu³u w materia³ach promocyjnych firmy. Nagroda przyznawana jest podczas uroczystej gali,
bezporednio przed wiêtami Bo¿ego Narodzenia. Zasadniczym celem konkursu jest zacienianie kontaktów ze wspó³pracuj¹cymi z PUP pracodawcami:
84

IDI z doradc¹ zawodowym CIiPKZ.
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Teraz bêdzie czwarta edycja [konkursu]. Czytelnicy g³osuj¹. Kontakt z pracodawcami jest podtrzymywany. Wszyscy s¹ zapraszani na rozdanie tych nagród. Ka¿dy [pracodawca] dostaje pami¹tkowy dyplom [uczestnictwa w konkursie]. Poza
tym, pracodawców, którzy trafiaj¹ do nas, zapraszamy na targi pracy. (...) Tak¿e
w ten sposób podtrzymujemy znajomoæ 85.
¯aden z dwóch CIiPKZ, objêtych badaniem przeprowadzonym metod¹ studium
przypadku, nie prowadzi obecnie intensywnych dzia³añ zmierzaj¹cych do nawi¹zywania nowych kontaktów z pracodawcami, natomiast oba kontynuuj¹ wspó³pracê z dotychczasowymi partnerami. Oba CIiPKZ wiêksz¹ aktywnoæ w zakresie udzielania pomocy pracodawcom w doborze pracowników przejawia³y
w przesz³oci. W przypadku jednego z CIiPKZ nawi¹zaniu relacji z pracodawcami
sprzyja³a cis³a wspó³praca ówczesnej kierowniczki Centrum z regionaln¹ organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ pracodawców. Pozwoli³o to wypromowaæ us³ugê wród pracodawców i przyczyni³o siê do jej rozwoju:
Sk¹d siê wziê³a idea wspó³pracy z pracodawcami odnonie tego doradztwa? By³
taki moment, ¿e nasza prze³o¿ona wspó³pracowa³a z tutejsz¹ organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ pracodawców i to by³ te¿ moment, kiedy ona prezentowa³a us³ugi Centrum na forum tej federacji i stamt¹d pojawili siê pracodawcy, którzy us³yszeli, ¿e
my oferujemy tego rodzaju us³ugê. I to by³ taki zaczep, i potem ju¿ generalnie dialog, który siê toczy³ miêdzy nami, a t¹ instytucj¹ owocowa³ jakimi sugestiami, albo
rozmow¹ z kandydatami, których oni mieli. To nie ma takiej regu³y czy klucza, który
wskazywa³by, ¿e tylko nasi kandydaci, czy osoby z zewn¹trz, tylko taki mix86.
Aktualnie, gdy CIiPKZ skoncentrowane s¹ na realizacji innych zadañ, ni¿ wiadczenie pomocy pracodawcom w doborze pracowników, podtrzymywanie relacji z pracodawcami polega na przypominaniu im o us³udze wiadczonej przez
doradców zawodowych:
Raz w roku wysy³amy do pracodawców informacjê, ¿e oferujemy takie us³ugi. ¯e
Centrum dokonuje naboru pracowników uwzglêdniaj¹c ich cechy psychofizyczne, ¿e rekrutacja jest taka wyselekcjonowana. Pracodawcy wiedz¹ [o tym] g³ównie z naszych pism, które do nich wysy³amy87.
Oba CIiPKZ, objête badaniem przeprowadzonym metod¹ studium przypadku,
posiadaj¹ grono klientów, z którymi wspó³pracuj¹ cyklicznie od lat. Sta³a wspó³praca sprzyja nawi¹zywaniu trwa³ych relacji pomiêdzy pracodawcami a dorad85
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cami zawodowymi, co przek³ada siê na lepsz¹ znajomoæ wzajemnych oczekiwañ i umo¿liwia doradcom zawodowym efektywne wiadczenie  z jednej strony  pomocy pracodawcom w doborze kandydatów, z drugiej za  pomocy
osobom poszukuj¹cym pracy w jej znalezieniu. Na przyk³ad, gdy do CIiPKZ
trafia osoba, która w opinii doradcy zawodowego mog³aby siê sprawdziæ u pracodawcy, z którym doradcê ³¹czy d³ugotrwa³a wspó³praca, to niezale¿nie od
zg³oszonego zapotrzebowania, doradca zawodowy stara siê doprowadziæ do
spotkania kandydata z tym pracodawc¹. Oto relacja na ten temat uczestnicz¹cej w badaniu kierowniczki dzia³u kadr hipermarketu:
[Doradca] dzwoni i pyta: Pani Beato, czy nie ma pani akurat czego dla m³odej
dziewczyny w [pracy] biurowej?, albo: mam fajnego pana, chcia³by pracowaæ
na magazynie albo w ochronie, czy nie ma akurat [miejsca]?. [Doradca] z dowiadczenia wie, ¿e to, ¿e ja podam jak¹ ofertê, to nie znaczy, ¿e ja nie mam na
bie¿¹co jakich innych [ofert] jeszcze, wiec czêsto dzwoni do mnie i pyta, czy w³anie czego nie mam. Podaje mi imiê i nazwisko tego pana lub tej pani i ja wtedy
wiem, ¿e jest to osoba z polecenia jakby tego Centrum88.
Podtrzymywaniu relacji z pracodawcami s³u¿y tak¿e podzia³ pracy, zgodnie
z którym jeden z doradców CIiPKZ specjalizuje siê w kontaktach z t¹ grup¹
klientów. Takie rozwi¹zanie, sprzyjaj¹ce utrzymywaniu sta³ej i regularnej wspó³pracy, jest doceniane przez pracodawców. Kierownik rekrutacji w agencji zatrudnienia, która od 2004 roku systematycznie wspó³pracuje z CIiPKZ, podkrela³, ¿e wprawdzie generalnie nie ufa ocenie przeprowadzonej przez personel
urzêdów pracy i woli oceniaæ kandydatów samodzielnie, jednak ma zaufanie do
doboru przeprowadzonego przez pracownika CIiPKZ, ze wzglêdu na d³ugotrwa³¹ wspó³pracê z tym doradc¹.

2.2.5 Informowanie o us³udze
Badanie ankietowe doradców zawodowych zatrudnionych w PUP, CIiPKZ oraz
MCK pokazuje, ¿e do najpowszechniej stosowanych sposobów informowania
pracodawców o pomocy w doborze pracowników, któr¹ mog¹ uzyskaæ od doradców zawodowych, nale¿y zamieszczanie informacji na ten temat na stronie
internetowej urzêdu (sposób wskazany przez 61% respondentów: 249 z 409),
albo w dostêpnych w urzêdzie ulotkach lub broszurach (sposób wskazany przez
54% respondentów: 219 z 409).
88

IDI z pracodawc¹ z du¿ej firmy (zatrudniaj¹cej powy¿ej 250 pracowników), dzia³aj¹cej
w bran¿y handlowej.
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W powiadamianiu pracodawców o mo¿liwoci uzyskania pomocy doradców
zawodowych w doborze pracowników istotn¹ rolê odgrywaj¹ spotkania indywidualne z porednikami pracy (sposób wskazany przez 59% badanych: 243
z 409) lub doradcami zawodowymi (sposób wskazany przez 42% respondentów: 171 z 409) oraz grupowe, w tym podczas targów pracy (sposób wskazany
przez 47% respondentów: 191 z 409).
Oferta w zakresie poradnictwa zawodowego dla pracodawców przez czêæ
badanych instytucji by³a równie¿ przedstawiana w mediach: w prasie (przez
19%  79 z 409 badanych instytucji), a tak¿e w programach radiowych (przez
11%  44 z 409 badanych instytucji) oraz telewizyjnych (przez 8%  34 z 409
badanych instytucji). Blisko jedna pi¹ta (17%  70 z 409) badanych instytucji
PSZ i OHP informacje o mo¿liwoci skorzystania z pomocy w doborze kandydatów przesy³a³a pracodawcom poczt¹ tradycyjn¹ lub elektroniczn¹.
Odpowiedzi respondentów na temat sposobów informowania pracodawców
o wiadczonej przez doradców zawodowych pomocy w doborze pracowników
przedstawia Wykres 14.
Wykres 14:
Sposoby informowania pracodawców o pomocy w doborze pracowników: W jaki sposób
informacje o pomocy w doborze pracowników, wiadczonej przez doradców zawodowych
z P. urzêdu, by³y przekazywane pracodawcom, w okresie od 1 I 2006 do 31 V 2007 roku?
[N=409]
(£¹czny odsetek wskazañ przekracza 100%, poniewa¿ respondent móg³ wskazaæ kilka odpowiedzi)

ród³o: Badanie ankietowe doradców zawodowych, przeprowadzone przez ABR Opinia
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Uzupe³nieniem uzyskanych w badaniu ankietowym danych na temat dzia³añ
informacyjnych prowadzonych przez jednostki PSZ i OHP, s¹ wyniki badania
wybranych instytucji PSZ metod¹ studium przypadku. Jednostki PSZ, objête
tym badaniem, wprawdzie udostêpnia³y pracodawcom informacje o mo¿liwoci
skorzystania z pomocy doradców zawodowych w doborze kandydatów do pracy, jednak ¿adna z nich nie realizowa³a kompleksowej strategii promowania tej
us³ugi. W przesz³oci us³uga polegaj¹ca na pomocy pracodawcom w doborze
pracowników by³a przez CIiPKZ promowana intensywniej, ni¿ przez PUP, jednak w momencie badania CIiPKZ nie informowa³y ju¿ o niej tak aktywnie, jak
w latach poprzednich:
Nasz¹ ambicj¹ przed laty by³o propagowanie tego programu doboru kadr i realizowanie go w takim szerokim zakresie. ( ) Nie robimy ju¿ czego takiego, co kiedy proponowalimy, ¿e na przyk³ad wysy³amy maile do pracodawców, bo raz taka
akcja posz³a, zasiêg wielki, s¹ to koszty, jest to dla nas nak³ad pracy89.
Do sposobów przedstawiania oferty w zakresie poradnictwa zawodowego dla
pracodawców, które zosta³y wskazane przez ponad po³owê ankietowanych doradców zawodowych, nale¿a³o prezentowanie jej na stronie internetowej urzêdu
oraz w wyk³adanych w jego siedzibie ulotkach, a w przybli¿eniu co pi¹ty respondent jako sposób upowszechniania informacji o us³udze poda³ publikowanie ich w prasie.
Analiza informacji publikowanych przez PUP, które zosta³y objête badaniem
przeprowadzonym metod¹ studium przypadku, wskazuje, ¿e informacje te
w wiêkszoci by³y adresowane do osób bezrobotnych. Z kolei informacje skierowane do pracodawców koncentrowa³y siê na mo¿liwoci skorzystania z takich
form wspó³pracy jak sta¿e, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne lub
dofinansowanie wyposa¿enia stanowiska pracy. Teksty og³oszeñ zamieszczanych z inicjatywy urzêdów w lokalnej prasie stosunkowo szczegó³owo prezentowa³y korzyci, jakie mog¹ uzyskaæ pracodawcy decyduj¹c siê na przyjêcie
pracownika na sta¿ lub przygotowanie zawodowe  na przyk³ad:
Szanowny Pracodawco, jeli chcesz zatrudniæ nowego pracownika, a wczeniej
przeszkoliæ, nie ponosz¹c kosztów, zapraszamy do sk³adania wniosków o przygotowanie zawodowe dla osób powy¿ej 25 roku ¿ycia. W myl ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pracodawca korzystaj¹cy z programu nie
ponosi kosztów zatrudnienia, a PUP wyp³aca osobom bezrobotnym co miesi¹c
stypendium w wysokoci zasi³ku dla bezrobotnych, tj. 697 z³ brutto90.

89
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IDI z doradc¹ zawodowym/kierownikiem CIiPKZ.
Og³oszenie PUP zamieszczone w lokalnej gazecie (wydanie z 26 lipca 2005 roku).
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Tymczasem informacje o pomocy wiadczonej przez doradców zawodowych
w doborze pracowników zwykle sprowadza³y siê do krótkiego wyliczenia jej elementów. W ulotce skierowanej do pracodawców mo¿na przeczytaæ na przyk³ad:
Poradnictwo zawodowe [to] pomoc w doborze pracownika odpowiadaj¹cego wymogom stanowiska pracy poprzez przeprowadzanie wstêpnych rozmów kwalifikacyjnych, doradztwo w trakcie gie³d pracy, badanie preferencji i predyspozycji
zawodowych kandydatów do pracy91.
Na etapie badania wybranych instytucji rynku pracy metod¹ studium przypadku
nie zetknêlimy siê z materia³ami, które w szczególny sposób zachêca³yby pracodawców do korzystania z us³ug z zakresu poradnictwa zawodowego lub informacji zawodowej.
Z badania ankietowego doradców zawodowych wynika, ¿e jednym z dwóch
najbardziej powszechnych sposobów powiadamiania pracodawców o mo¿liwoci skorzystania z pomocy doradców zawodowych w doborze pracowników,
jest przekazywanie informacji na ten temat przez poredników pracy, podczas
indywidualnych rozmów. Wyniki badania przeprowadzonego metod¹ studium
przypadku sk³aniaj¹ natomiast do wniosku, ¿e porednik pracy nie wystêpuje
wy³¹cznie w roli promotora us³ug wiadczonych przez doradcê, lecz pe³ni tak¿e
rolê selekcjonera, który mo¿e ograniczaæ dostêp pracodawców do pomocy
udzielanej przez doradcê zawodowego.
Trudnoci z dostêpem do us³ug doradców zawodowych jeden z uczestnicz¹cych w badaniu pracodawców relacjonowa³ w nastêpuj¹cy sposób:
Musia³em rozmawiaæ z kierownikiem urzêdu przekonuj¹c go, ¿e dla mnie lepszym
rozwi¹zaniem bêdzie przeprowadzenie rekrutacji poprzez zespó³ poradnictwa
zawodowego ( ) pierwotnie szefowa chcia³a mi wcisn¹æ tak¹ opcjê: a czemu
siê upierasz przy poradnictwie, przecie¿ to jest prosty temat, przepucimy to przez
poredników pracy. Ja mówiê: nie, nie, nie chcê poredników, bo  i tu przedstawi³em argumenty ( )92.
Z relacji pracowników PUP wynika, ¿e okolicznociami, które bywaj¹ brane pod
uwagê przy podejmowaniu decyzji o skontaktowaniu pracodawcy z doradc¹
zawodowym, jest aktualne obci¹¿enie doradcy prac¹, perspektywicznoæ wspó³pracy z danym pracodawc¹, a niekiedy równie¿ znajomoæ pracodawcy z pracownikami urzêdu pracy.
Porednicy pracy w PUP anga¿uj¹ doradców zawodowych w proces doboru zwykle wtedy, gdy realizowana jest tzw. trudna oferta pracy, wymagaj¹ca
91
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znalezienia kandydata charakteryzuj¹cego siê specyficznymi kwalifikacjami lub
w sytuacji, gdy pracodawca nie wie, jakie wymagania sformu³owaæ wobec kandydatów. Porednicy pracy przewa¿nie staraj¹ siê jednak dokonywaæ doboru bez
anga¿owania doradcy zawodowego, który zazwyczaj jest obci¹¿ony prac¹ zwi¹zan¹ z udzielaniem us³ug doradczych dla osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy:
Je¿eli my wiemy, ¿e to bêdzie praca polegaj¹ca na przylutowaniu jakich elementów to my te¿ nie musimy w to w³¹czaæ od razu doradcy, to porednik mo¿e... Najczêciej, jak przychodzi oferta, to ona trafia do porednika. Je¿eli on wie, ¿e on
tych ludzi znajdzie i wie, ¿e sam sobie poradzi, to doradca nie jest w³¹czany, no bo
on ma dosyæ du¿o tych spotkañ indywidualnych [z bezrobotnymi]93.
Zaanga¿owanie doradcy zawodowego w proces doboru pracowników na zg³oszone przez pracodawcê stanowisko pracy niekiedy wynika z d¹¿enia do nawi¹zania lub pog³êbienia kontaktów z du¿ymi, znacz¹cymi na lokalnym rynku
firmami. Oto opinia zewnêtrznego obserwatora  w³aciciela agencji zatrudnienia  na temat sk³onnoci PUP do udzielania pomocy w szczególnoci pracodawcom, którzy s¹ w stanie z³o¿yæ liczne oferty pracy:
Z du¿ymi [firmami] wspó³pracuje [urz¹d pracy] jak najbardziej chêtnie, z licz¹cymi siê, powa¿nymi firmami. [...] nie jest to raczej problem, ¿eby zorganizowaæ spotkanie [takich pracodawców z kandydatami]. Fakt rekrutacji przez ten zak³ad nowych pracowników mo¿e byæ bez problemu nag³oniony przez urz¹d pracy.
Czyli mo¿na powiedzieæ, ¿e urz¹d pracy specjalizuje siê w takich wiêkszych
przedsiêbiorstwach, w obs³udze wiêkszych firm?
Raczej tak. ( ) my mamy ma³o klientów, tak¿e my [agencja zatrudnienia] po prostu pomagamy raczej tym takim mniejszym firmom, do dziesiêciu, dwudziestu osób,
mo¿e czterdziestu94.
Powy¿sze spostrze¿enie potwierdza opinia doradcy zawodowego z CIiPKZ, który pracowa³ tak¿e w PUP, na temat wspó³pracy z pracodawcami, bêd¹cymi
istotnymi aktorami na lokalnym rynku pracy. Z relacji respondenta wynika, ¿e
najwiêksz¹ szansê uzyskania pomocy w doborze pracowników mieli przedsiêbiorcy, którzy mogli zaoferowaæ liczne oferty pracy, a tym samym przyczyniæ siê
do aktywizacji wiêkszej liczby osób bezrobotnych. Oto fragment wywiadu ilustruj¹cy powy¿sze obserwacje:
[Porednicy pracy] raczej nie kieruj¹ [pracodawców do doradców zawodowych].
I ja bym mia³ tutaj ogromny problem ¿eby odpowiedzieæ, ¿e je¿eli ju¿ kieruje, to na
93
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IDI z zastêpc¹ dyrektora PUP.
IDI z zewnêtrznym obserwatorem, w³acicielem agencji zatrudnienia.
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jakiej zasadzie. Przypuszczam, ¿e w ogóle nie kieruje, dlatego ¿e kontakt pracodawcy z urzêdem pracy koñczy siê na poredniku. Bywa³o tak, ¿e w momencie,
gdy pojawia³ siê znacz¹cy pracodawca dla urzêdu pracy to w urzêdzie pojawia³a
siê akcja na zasadzie okej, mamy kandydatów, to si¹dcie, porozmawiajcie z nimi,
¿eby to byli tacy klienci jak trzeba.
A co by³o kryterium tej znacz¹coci [pracodawcy]?
Bli¿sze osobiste kontakty, to znaczy pracodawca by³ na tyle znacz¹cy, ¿e oferowa³ czasami te miejsca pracy, które by³y potrzebne w danym momencie. Czyli
wspó³praca z tym pracodawc¹ powiatowego urzêdu pracy uk³ada³a siê na tyle
pomylnie, ¿e teraz wskazane by³oby dobranie dla tego pracodawcy w miarê odpowiednich kandydatów, a nie wysy³anie jak leci95.
Niektórzy pracownicy badanych instytucji PSZ wspominali równie¿ o przypadkach podejmowania decyzji o zaanga¿owaniu doradcy zawodowego w pomoc
okrelonemu pracodawcy ze wzglêdu na jego znajomoæ z pracownikami lub
kierownictwem urzêdu.
Sposobem informowania pracodawców o mo¿liwoci skorzystania z pomocy
doradców zawodowych w doborze pracowników, wskazanym przez blisko po³owê (47%  192 z 409) doradców, by³y spotkania grupowe, w tym targi pracy
(porównaj Wykres 14). Targi pracy stwarzaj¹ mo¿liwoæ bezporedniej rozmowy
pomiêdzy doradcami zawodowymi a pracodawcami. Jeden z doradców zawodowych przedstawia zalety targów w nastêpuj¹cy sposób:
My tutaj organizujemy z regu³y dwa razy do roku targi pracy, tak¿e przy okazji tych
targów pracy jest mo¿liwoæ kontaktu z pracodawcami, porozmawiania, jakie problemy, jakie mo¿liwoci, czy firma siê rozwija, czy ewentualnie jest potrzebna pomoc ze strony doradcy zawodowego, jacy kandydaci przychodz¹, jakiego rodzaju pracowników poszukuj¹ pracodawcy i st¹d ten kontakt poprzez te targi na nowo
od¿ywa, na nowo przypomina siê równie¿ i o tej us³udze. Mylê, ¿e bardziej pracodawcy pamiêtaj¹ [wtedy] o tej us³udze96.
Targi pracy przez zewnêtrznych obserwatorów bywaj¹ uznawane za najbardziej
widoczny element promocji us³ug urzêdu pracy:
Tak¹ imprez¹ [promocyjn¹] s¹ te targi pracy organizowane przez urz¹d pracy. To jest
taka, mo¿na powiedzieæ, nie impreza tylko spotkanie, o którym wszyscy [pracodawcy] wiedz¹, wszyscy s¹ tym zainteresowani. Jest du¿e zainteresowanie tym wszyst-
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kim i [to] jest taka, chyba jedyna, bardzo na zewn¹trz wychodz¹ca inicjatywa [urzêdu
pracy], o której jest g³ono w miecie i w naszych tych lokalnych publikacjach97.
W czêci jednostek PSZ do standardowych sposobów powiadamiania pracodawców o us³ugach doradców zawodowych nale¿y wysy³anie informacji poczt¹. Rozwi¹zaniem stosowanym przez jedno z badanych CIiPKZ by³o systematyczne wysy³anie oferty urzêdu pracy do firm, których pojawienie siê stwierdzi³ pracownik
CIiPKZ odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu lokalnego rynku pracy. Listê
adresatów opracowywano na podstawie artyku³ów i og³oszeñ prasowych oraz
informacji o nowozarejestrowanych firmach, przekazywanych regularnie (raz na kwarta³)
przez zarz¹d Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dzia³aj¹cej na terenie powiatu.

2.3 ZAPOTRZEBOWANIE PRACODAWCÓW NA POMOC
W DOBORZE PRACOWNIKÓW ORAZ JEGO UWARUNKOWANIA
(ASPEKT POPYTOWY)

2.3.1 Korzystanie z us³ugi
Porównanie poziomu korzystania (w okresie od stycznia 2006 roku do sierpnia
2007 roku) z us³ug98 urzêdów pracy i agencji zatrudnienia przez podmioty mikro, ma³e, rednie i du¿e, prowadzi do wniosku, ¿e niezale¿nie od wielkoci
zatrudnienia, korzystanie z us³ug urzêdów jest znacznie powszechniejsze, ni¿
z us³ug agencji. Przewaga odsetka pracodawców korzystaj¹cych z us³ug urzêdów pracy nad odsetkiem korzystaj¹cych z us³ug agencji zatrudnienia wród
podmiotów du¿ych by³a w przybli¿eniu trzykrotna, a w pozosta³ych grupach,
wyró¿nionych ze wzglêdu na wielkoæ zatrudnienia  jeszcze wiêksza. Okazuje
siê równie¿, ¿e z us³ug instytucji rynku pracy czêciej korzystaj¹ pracodawcy,
u których zatrudniona jest wiêksza liczba pracowników.
W okresie od stycznia 2006 roku do sierpnia 2007 roku z us³ug urzêdu pracy
korzysta³a jedna trzecia (34%) podmiotów mikro, przesz³o po³owa (53%) ma³ych
oraz po oko³o dwie trzecie rednich (65%) i du¿ych (68%)99. W tym samym
97
98

99

IDI z zewnêtrznym obserwatorem, dyrektorem organizacji zrzeszaj¹cej pracodawców.
W tym przypadku us³ugi z zakresu porednictwa pracy i poradnictwa zawodowego rozpatrywano ³¹cznie.
Podmioty mikro oznaczaj¹ firmy i instytucje zatrudniaj¹ce mniej ni¿ 10 osób, podmioty
ma³e  zatrudniaj¹ce od 10 do 49 osób, podmioty rednie  zatrudniaj¹ce od 50 do 249
osób, podmioty du¿e  zatrudniaj¹ce 250 lub wiêcej osób.

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej  Departament Rynku Pracy

79

Kompleksowa analiza pomocy pracodawcom w doborze pracowników
Raport podsumowuj¹cy badanie

okresie z us³ug agencji zatrudnienia korzysta³ w przybli¿eniu co dwudziesty
sporód podmiotów mikro (5%) i ma³ych (6%), przesz³o co ósmy (13%) redni
i przesz³o jedna pi¹ta (22%) sporód podmiotów du¿ych.
Omówione wyniki przedstawiono na Wykresie 15.
Wykres 15:
Powszechnoæ korzystania z us³ug instytucji rynku pracy (porednictwa pracy
lub poradnictwa zawodowego) w okresie od stycznia 2006 roku do sierpnia 2007 roku
 w zale¿noci od wielkoci podmiotu oraz typu instytucji rynku pracy wiadcz¹cej us³ugê

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia

Wyniki sonda¿u z pracodawcami, odnosz¹ce siê do skali korzystania przez
nich z us³ug zewnêtrznych instytucji w zakresie doboru pracowników, pozwalaj¹
stwierdziæ, ¿e skala korzystania przez pracodawców z pomocy urzêdów pracy
lub agencji zatrudnienia w doborze pracowników jest ograniczona100, przy czym
podmioty, w których zatrudnionych jest wiêcej osób, korzystaj¹ z pomocy
w doborze pracowników nieco czêciej, ni¿ mniejsze firmy lub instytucje. Odsetek
100

80

Tym samym wyniki badania pracodawców potwierdzaj¹ wnioski sformu³owane na podstawie badania doradców zawodowych, przedstawione w rozdziale 2.2.1
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pracodawców, którzy w okresie od stycznia 2006 roku do sierpnia 2007 roku
korzystali101 z pomocy w doborze pracowników, udzielonej przez urz¹d pracy
lub agencjê zatrudnienia, wyniós³ 7% wród podmiotów mikro, 12% wród ma³ych, 14% wród rednich i 17% wród du¿ych102.
Korzystanie z pomocy zewnêtrznych instytucji w doborze pracowników by³o
znacznie mniej powszechne, ni¿ korzystanie ze wiadczonych przez nie us³ug
z zakresu porednictwa pracy. W poszczególnych grupach, wyró¿nionych ze
wzglêdu na wielkoæ zatrudnienia, odsetek firm lub instytucji, które korzysta³y
z pomocy w doborze pracowników, jest w przybli¿eniu czterokrotnie lub piêciokrotnie ni¿szy od odsetka podmiotów, które korzysta³y z us³ug z zakresu porednictwa pracy.
Omówione wyniki zosta³y przedstawione na Wykresie 16.
Wykres 16:
Powszechnoæ korzystania z pomocy w doborze pracowników oraz porednictwa pracy
w okresie od stycznia 2006 roku do sierpnia 2007 roku  w zale¿noci od wielkoci podmiotu

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia

101
102

W okresie od pocz¹tku 2006 roku do koñca sierpnia 2007 roku.
Istotne statystycznie (na poziomie ufnoci 0,95) s¹ ró¿nice pomiêdzy: podmiotami mikro
a ma³ymi, mikro a rednimi, mikro a du¿ymi oraz miêdzy ma³ymi a du¿ymi.
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Wród podmiotów nale¿¹cych do tej samej kategorii, wyró¿nionej ze wzglêdu
na wielkoæ zatrudnienia, poziom korzystania z ka¿dego z trzech komponentów
pomocy udzielanej przez doradców zawodowych (to jest z: udzia³u w ocenie
kandydatów, pomocy w okrelaniu wobec nich wymagañ, informacji na temat
skutecznego prowadzenia rekrutacji) by³ podobny  ró¿nice nie przekracza³y
trzech punktów procentowych.
Ró¿nice istotne statystycznie, choæ nieznaczne, zachodzi³y natomiast pomiêdzy podmiotami ró¿ni¹cymi siê wielkoci¹ zatrudnienia  dotyczy³y odsetka
podmiotów korzystaj¹cych z pomocy doradców zawodowych w ocenie kandydatów oraz w okrelaniu stawianych im wymagañ103.
Z us³ug polegaj¹cych na ocenie kandydatów do pracy korzysta³o 3% podmiotów mikro, 4% ma³ych, 8% rednich oraz 9% du¿ych, a z pomocy w okrelaniu wymagañ wobec kandydatów 3%, 6%, 7% i 8% pracodawców nale¿¹cych
do kolejnych kategorii, wyró¿nionych ze wzglêdu na wielkoæ zatrudnienia.
Odbiorcami informacji na temat skutecznego prowadzenia rekrutacji by³o odpowiednio 4%, 6%, 5% oraz 8% podmiotów.
Omówione wyniki przedstawiono na Wykresie 17.

103

82

Ró¿nice istotne statystycznie (na poziomie ufnoci 0,95) pod wzglêdem korzystania
z pomocy w ocenie kandydatów, zachodzi³y pomiêdzy podmiotami: mikro a rednimi,
mikro a du¿ymi, ma³ymi a rednimi oraz ma³ymi a du¿ymi. Natomiast pod wzglêdem
korzystania z pomocy w okreleniu wymagañ, istotne statystycznie ró¿nice zachodzi³y
pomiêdzy podmiotami: mikro a rednimi, mikro a du¿ymi oraz ma³ymi a du¿ymi.
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Wykres 17:
Powszechnoæ korzystania z poszczególnych komponentów pomocy w doborze pracowników (pomocy w ocenie kandydatów, pomocy w okrelaniu wymagañ wobec kandydatów oraz informacji o skutecznym prowadzeniu rekrutacji) w okresie od stycznia 2006
roku do sierpnia 2007 roku  w zale¿noci od wielkoci podmiotu

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia

Poniewa¿ skala korzystania z pomocy w doborze pracowników jest bardzo ograniczona, liczba pracodawców korzystaj¹cych z us³ug z tego zakresu, którzy
znaleli siê w badanej próbie, by³a niewielka. Z tego wzglêdu wyniki mówi¹ce
o tym, w jakiego typu instytucji (urzêdzie pracy czy agencji zatrudnienia) badane podmioty korzysta³y z poszczególnych komponentów pomocy w doborze
pracowników, mog¹ znacznie odbiegaæ od proporcji wystêpuj¹cych w ca³ej
populacji pracodawców.
Informacje udzielone przez respondentów reprezentuj¹cych podmioty, które
korzysta³y z pomocy w doborze pracowników, wskazuj¹, ¿e korzystanie z us³ugi
tego samego rodzaju zarówno w urzêdzie pracy, jak i w agencji zatrudnienia, by³o
ma³o powszechne. Z pomocy w okrelaniu wymagañ wobec kandydatów oraz
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z informacji na temat skutecznego prowadzenia rekrutacji badani pracodawcy 
niezale¿nie od wielkoci reprezentowanej przez nich firmy lub instytucji  korzystali
czêciej w urzêdach pracy, ni¿ w agencjach zatrudnienia. Uczestnicz¹ce w badaniu podmioty zatrudniaj¹ce mniej ni¿ 250 osób, równie¿ z us³ugi polegaj¹cej na
ocenie kandydatów korzysta³y czêciej w urzêdach pracy, ni¿ w agencjach zatrudnienia, natomiast prawid³owoci takiej nie stwierdzono wród podmiotów zatrudniaj¹cych 250 lub wiêcej pracowników  porównaj: Tabela 3, Tabela 4, Tabela 5.
Tabela 3:
Typ instytucji, w której pracodawca korzysta³ z oceny kandydatów: Gdzie P. firma / instytucja korzysta³a z us³ugi polegaj¹cej na ocenie kandydatów do pracy?
(Dotyczy wy³¹cznie podmiotów, które korzysta³y z takiej us³ugi; ze wzglêdu na ma³¹ skalê
korzystania z us³ugi w tabeli podano liczby korzystaj¹cych, nie za odsetki).
p o d m io ty
m ik ro
[N = 1 8 ]

p o d m io ty
m a ³e [N =2 7 ]

p o d m io ty
 re d n ie
[N = 4 8 ]

p o d m io ty
d u ¿e
[N = 5 8 ]

w urzêdzi e pracy

10

17

32

23

w agencj i zatrudni eni a

6

6

13

28

i w urzêdzi e pracy
i w agencj i zatrudni eni a

2

4

3

5

trudno pow i edzi eæ

0

0

0

2

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia

Tabela 4:
Typ instytucji, w której pracodawca korzysta³ z us³ugi polegaj¹cej na okreleniu wymagañ wobec kandydatów: Gdzie P. firma korzysta³a z us³ugi polegaj¹cej na okreleniu wymagañ wobec kandydatów?
(Dotyczy wy³¹cznie podmiotów, które korzysta³y z takiej us³ugi; ze wzglêdu na ma³¹ skalê
korzystania z us³ugi w tabeli podano liczby korzystaj¹cych, nie za odsetki).
p o d m io ty
m ik ro
[N = 1 7 ]

p o d m io ty
m a ³e
[N = 3 4 ]

p o d m io ty
 re d n ie
[N = 4 3 ]

p o d m io ty
d u ¿e
[N = 5 0 ]

w urzêdzi e pracy

12

27

26

25

w agencj i zatrudni eni a

3

1

8

12

i w urzêdzi e pracy
i w agencj i zatrudni eni a

2

3

7

11

trudno pow i edzi eæ

0

3

2

2

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia

84

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej  Departament Rynku Pracy

2 Wyniki badania

Tabela 5:
Typ instytucji, w której pracodawca korzysta³ z us³ugi polegaj¹cej na udzielaniu informacji na temat skutecznego prowadzenia rekrutacji: Gdzie P. firma korzysta³a z us³ugi polegaj¹cej na udzielaniu informacji na temat skutecznego prowadzenia rekrutacji?
(Dotyczy wy³¹cznie podmiotów, które korzysta³y z takiej us³ugi; ze wzglêdu na ma³¹ skalê
korzystania z us³ugi w tabeli podano liczby korzystaj¹cych, nie za odsetki).
p o d m io ty
m ik ro
[N = 2 3 ]

p o d m io ty
m a ³e
[N = 3 5 ]

p o d m io ty
 re d n ie
[N = 3 1 ]

p o d m io ty
d u ¿e
[N = 5 0 ]

w urzêdzi e pracy

15

31

19

28

w agencj i zatrudni eni a

5

1

5

13

i w urzêdzi e pracy
i w agencj i zatrudni eni a

2

3

7

9

trudno pow i edzi eæ

1

0

0

0

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia

2.3.2 Potrzeba zaawansowanego doboru pracowników
Uznanie przez pracodawcê, ¿e powinien poszerzyæ swoj¹ wiedzê z zakresu
prowadzenia rekrutacji lub zleciæ zewnêtrznej instytucji ocenê kandydatów do
pracy, zale¿y zarówno od obiektywnej sytuacji pracodawcy, jak i od tego, jak
pracodawca j¹ postrzega.
Brak zainteresowania poszerzaniem wiedzy w zakresie rekrutacji i selekcji
mo¿e byæ przejawem niedostatecznych kompetencji pracodawcy w³anie w tym
obszarze. Przekonanie pracodawcy, ¿e jest w stanie sam odpowiednio oceniæ
kandydatów, albo ¿e przeprowadzenie oceny jest zbêdne, mo¿e okazaæ siê
nieadekwatne. W opinii pracowników urzêdów pracy, objêtych badaniem przeprowadzonym metod¹ studium przypadku, pracodawcy czêsto nie s¹ wiadomi
w³asnych ograniczeñ w zakresie prowadzenia doboru pracowników lub nie s¹
gotowi przyznaæ, ¿e ich wiedza na temat prowadzenia rekrutacji jest skromna:
Ja mylê, ¿e trzeba jeszcze troszkê czasu na to, ¿eby pracodawca te¿ siê przekona³, ¿e ten doradca zawodowy ma trochê racji i mo¿e [go] ukierunkowaæ. Bo niektórzy pracodawcy to s¹ tacy, ¿e alfa i omega, on wszystko wie, a w rzeczywistoci siê póniej okazuje, ¿e on niewiele wie, ¿e skorzystanie z us³ugi doradcy zawodowego by mu wiele pomog³o i wyjani³o tê sytuacjê. A niektórzy pracodawcy  na
zasadzie wstydu, nie pójdzie. On nie pójdzie, bêdzie siê broni³, a niektórzy chêtnie
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pójd¹. Ale ich jest mniej. Pracodawca, który idzie do doradcy zawodowego to siê
nie wstydzi, ¿e czego nie wie104.
Wed³ug relacji doradców zawodowych z badanych instytucji problem ten wystêpuje przewa¿nie wród w³acicieli niewielkich firm, którzy s¹ przewiadczeni, ¿e
jako pracodawcy sami wiedz¹ najlepiej, jakiego potrzebuj¹ pracownika i sami
s¹ w stanie najlepiej go oceniæ.
Zdaniem doradców zawodowych z instytucji PSZ badanych metod¹ studium
przypadku, gotowoæ pracodawców do korzystania ze wsparcia profesjonalnych instytucji rynku pracy stopniowo wzrasta. Niektórzy doradcy wi¹¿¹ tê zmianê,
porednio, z popraw¹ wizerunku urzêdu pracy:
[Zainteresowanie pracodawców us³ug¹] jest to pozytywny objaw, przedtem niechêtnie podchodzili do urzêdnika, do tematów zwi¹zanych z rynkiem pracy. A przecie¿ nikt mu nie bêdzie doradzaæ, co ma robiæ w produkcji, tylko czy zatrudniaæ,
czy nie. Wiêc jest to tendencja wzrostowa. Tak jak tendencj¹ wzrostow¹ jest coraz
bardziej pozytywne postrzeganie urzêdu pracy105.
Nie lekcewa¿¹c ograniczeñ wynikaj¹cych z barier kompetencyjnych, wystêpuj¹cych w przypadku czêci pracodawców, nale¿y zwróciæ uwagê na rodzaj
stanowisk, na które pracodawcy poszukuj¹ kandydatów oraz na kluczow¹ rolê
okolicznoci zwi¹zanych z sytuacj¹ na rynku pracy.
W przypadku stanowisk niewymagaj¹cych okrelonych umiejêtnoci ani szczególnych predyspozycji, stosowanie bardziej zaawansowanych technik oceny kandydatów, ni¿ przeprowadzenie rozmowy przez pracodawcê lub przysz³ego prze³o¿onego, mo¿e byæ zbyteczne. Przyznaj¹ to równie¿ pracownicy urzêdów pracy:
Wydaje mi siê, ¿e wiêkszoæ ofert pracy, jakie wp³ywaj¹ do naszego urzêdu, to nie
s¹ oferty dla osób o wysokich kwalifikacjach, to nie s¹ stanowiska pracy, które by
wymaga³y a¿ tak skrupulatnego przygotowania tego pracownika. Wydaje mi siê,
¿e wiêksze wymagania mieliby pracodawcy, którzy chcieliby, ¿eby im tak¹ specjalistyczn¹ kadrê wyszukiwaæ, no to trzeba by³oby testowaæ, takie metody fachowe rekrutacji [stosowaæ]. Natomiast ci pracodawcy, którzy tutaj na lokalnym rynku
pracy zg³aszaj¹ oferty to s¹ takie oferty pracy, które nie wymagaj¹ chyba takiej
zbyt specjalistycznej obróbki, tak bym powiedzia³a106.
Opinia pracodawców o celowoci przeprowadzania oceny przysz³ych pracowników oraz poziom wymagañ wobec kandydatów na poszczególne stanowiska
IDI z kierownikiem PUP.
IDI z dyrektorem PUP.
106
IDI z porednikiem pracy PUP.
104
105
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zale¿y od sytuacji na rynku pracy. Obecnie, gdy pracodawcy napotykaj¹ coraz
wiêksze problemy z pozyskaniem osób chêtnych do pracy, ich oczekiwania
wobec potencjalnych pracowników ulegaj¹ zmianie.
W zgodnej ocenie pracowników, zewnêtrznych obserwatorów oraz pracodawców, uczestnicz¹cych w badaniu realizowanym metod¹ studium przypadku, w ci¹gu ostatnich dwóch lat na rynku pracy zasz³a zmiana, opisywana jako
przejcie od rynku pracodawcy do rynku pracownika107. Wzrost trudnoci
w znalezieniu odpowiednich pracowników jest wi¹zany z powstawaniem nowych miejsc pracy, odp³ywem si³y roboczej za granicê, a tak¿e niedostosowaniem systemu kszta³cenia zawodowego do zapotrzebowania pracodawców108.
Zarówno doradcy zawodowi, jak i przedsiêbiorcy, wspominali w tym kontekcie
równie¿ o wzrocie oczekiwañ p³acowych kandydatów, które pracodawcy nie
zawsze s¹ w stanie zaspokoiæ:
Jest rotacja pracowników, czyli zg³oszenie kolejnej oferty pracy przez pracodawcê nie zawsze oznacza, ¿e on zatrudnia osobê na kolejne stanowisko. Zamierza
zatrudniæ kolejn¹ osobê, ale w miejsce osoby, która na przyk³ad przesta³a pracowaæ u danego pracodawcy, bo pracownicy maj¹ inne alternatywy, zmieniaj¹ pracê, szukaj¹ lepszej pracy, lepiej p³atnej pracy co jest wa¿ne. ( ) coraz trudniej
znaleæ pracownika wykwalifikowanego, pracodawcy trochê powoli, ale zaczynaj¹ sobie zdawaæ sprawê, ¿e ¿eby zatrzymaæ tego pracownika to musz¹ chocia¿by zwiêkszyæ wynagrodzenie, bo tracimy tych fachowców. Po prostu tracimy
ich, bo oni wyje¿d¿aj¹, szukaj¹ innych mo¿liwoci109.
Trudnoci z zatrudnieniem odpowiednich pracowników zmieniaj¹ podejcie pracodawców do procesu rekrutacji i selekcji. Pracodawcy redukuj¹ stawiane wymagania i s¹ sk³onni wykazywaæ wiêksz¹ elastycznoæ podczas oceny kandydatów. W sytuacji niedoboru pracowników, przy rekrutacji kandydatów na stanowiska niespecjalistyczne spada znaczenie posiadanych przez nich umiejêtnoci
i wykszta³cenia, relatywnie wzrasta natomiast waga przypisywana do motywacji
Powy¿sz¹ tendencjê obrazuj¹ tak¿e dane ze statystyki publicznej. Stopa bezrobocia w roku
2006, w stosunku do roku 2005, spad³a we wszystkich województwach oraz powiatach,
w których zlokalizowane by³y jednostki PSZ objête badaniem przeprowadzonym metod¹
studium przypadku.
108
Ostatnia z wymienionych okolicznoci zwiêksza zapotrzebowanie na us³ugi instytucji PSZ
polegaj¹ce na przekwalifikowywaniu osób bezrobotnych. W opinii pracowników urzêdów
pracy, uczestnicz¹cych w badaniu przeprowadzonym metod¹ studium przypadku, pracodawcy s¹ coraz bardziej zainteresowani udzia³em osób bezrobotnych  swoich potencjalnych pracowników  w kursach doszkalaj¹cych, organizowanych przez urz¹d pracy, a tak¿e
w przygotowaniu zawodowym. Takie dzia³ania pozwalaj¹ poszerzyæ grono kandydatów do
pracy o osoby, których zdolnoæ do bycia zatrudnionym by³a dotychczas niska.
109
IDI z doradc¹ zawodowym PUP.
107
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kandydatów, przejawianej przez nich chêci do pracy oraz kompetencji miêkkich. Jak relacjonuje jeden z doradców:
[Zmieniaj¹ siê] równie¿ potrzeby pracodawców. A to wynika z poda¿y na rynku
pracy. Z poda¿y pracowników, kadry. W latach ubieg³ych pracodawcy mieli wiêksze oczekiwania, poniewa¿  jak wiemy  osób bezrobotnych by³o zdecydowanie
wiêcej. Na przyk³ad pracownik obs³ugi klienta  w latach ubieg³ych, dwa lata temu,
czy jeszcze rok temu pracodawca wyznacza³ nam szereg warunków, które musia³
spe³niæ kandydat. Dzisiaj pracodawca mówi dajcie mi cz³owieka, ja ju¿ go wyszkolê. Byleby by³ cz³owiek. Zaczyna brakowaæ nam ludzi do pracy. Ale to nie do
koñca jest prawda. Wiadomo, ¿e pracodawca wyszkoli pracownika, ale musi on
posiadaæ podstawowe umiejêtnoci. Spe³niaæ podstawowe warunki. Musi byæ
komunikatywny, otwarty, a wiêc posiadaæ takie wewnêtrzne predyspozycje110.
Wyniki badania ankietowego pracodawców wskazuj¹, ¿e najwiêksze znaczenie
ocenie motywacji kandydatów przypisuje siê w podmiotach mikro oraz ma³ych.
Oko³o szeciu na dziesiêciu badanych reprezentuj¹cych takie podmioty (odpowiednio 60% i 59% ) okreli³o ocenê motywacji kandydatów jako bardzo wa¿n¹, podczas gdy wród przedstawicieli podmiotów rednich i du¿ych odsetek
osób, które udzieli³y takiej odpowiedzi, wynosi³ nieco ponad dwie pi¹te (odpowiednio 46% i 43%).
Pracodawcy z podmiotów rednich oraz du¿ych, w odró¿nieniu od badanych
reprezentuj¹cych podmioty mikro lub ma³e, podobnie czêsto, jak ocenê motywacji, za bardzo wa¿n¹ uwa¿aj¹ ocenê wiedzy i umiejêtnoci kandydatów
(47% wskazañ wród podmiotów rednich oraz 45% wród du¿ych).
Niezale¿nie od wielkoci reprezentowanego przez pracodawcê podmiotu,
ocena predyspozycji kandydatów, a tak¿e ich cech fizycznych i stanu zdrowia,
by³y uznawane za bardzo wa¿ne rzadziej, ni¿ ocena motywacji oraz wiedzy
i umiejêtnoci.
Odsetek respondentów, dla których bardzo wa¿na by³a ocena predyspozycji kandydatów, a tak¿e respondentów, którzy za bardzo wa¿n¹ uwa¿ali ocenê
cech fizycznych i stanu zdrowia ewentualnych pracowników, by³ zbli¿ony niezale¿nie od wielkoci podmiotu (ró¿nice pomiêdzy podmiotami mikro, ma³ymi,
rednimi i du¿ymi nie przekracza³y piêciu punktów procentowych).
Szczegó³owe wyniki przedstawiono na Wykresie 18.
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IDI z doradc¹ zawodowym/kierownikiem CIiPKZ.
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Wykres 18:
Znaczenie przypisywane przez pracodawców ocenie poszczególnych cech kandydatów
do pracy: Na ile wa¿na jest ocena kandydatów do pracy w P. firmie pod nastêpuj¹cymi
wzglêdami:
(Odpowiedzi udzielano za pomoc¹ dziesiêciopunktowej skali ocen, gdzie 1 oznacza³o, ¿e
ocena pod danym wzglêdem w ogóle nie jest wa¿na, a 10  ¿e jest bardzo wa¿na)

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia

Ankietowani pracodawcy za najbardziej odpowiedni¹ metodê oceny motywacji
kandydatów uznawali najczêciej przeprowadzenie z nimi rozmowy  taki sposób
wskaza³o w przybli¿eniu szeciu na dziesiêciu (61%) respondentów z podmiotów
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mikro, siedmiu na dziesiêciu (72%) z ma³ych i omiu na dziesiêciu ze rednich
(82%) oraz z du¿ych (83%). Przedstawiciele firm mikro byli przy tym jedyn¹
grup¹, która podobnie czêsto, co rozmowê, za szczególnie dobry sposób oceny motywacji kandydatów uwa¿a³a wykonanie przez nich próbnego zadania
(58%).
Powierzenie kandydatowi zadania by³o uznawane szczególnie czêsto, przez
przedstawicieli podmiotów ka¿dej wielkoci, za najlepszy sposób oceny posiadanej przez niego wiedzy i umiejêtnoci  70% wskazañ wród podmiotów
mikro, 63% wród ma³ych, 54% wród rednich i 55% wród du¿ych. O ile
jednak reprezentanci podmiotów mikro oraz ma³ych wskazywali ten sposób znacznie czêciej, ni¿ inne metody sprawdzania wiedzy i umiejêtnoci kandydatów,
o tyle przedstawiciele podmiotów rednich oraz  zw³aszcza  du¿ych, tylko
niewiele rzadziej wskazywali w tym kontekcie wywiad z kandydatem. Prawdopodobnie ró¿nica ta wynika przynajmniej czêciowo z faktu, ¿e przedstawiciele
wiêkszych firm czêciej prowadz¹ rekrutacje na stanowiska, w przypadku których posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejêtnoci mo¿na zweryfikowaæ prowadz¹c rozmowê.
Rozmowa, niezale¿nie od wielkoci reprezentowanego przez respondenta
podmiotu, by³a najczêciej wskazywanym sposobem weryfikacji posiadania przez
kandydata odpowiednich predyspozycji (72% wskazañ wród podmiotów mikro, 78% wród ma³ych, 80% wród rednich, 76% wród du¿ych).
W zale¿noci od wielkoci reprezentowanych podmiotów, badani ró¿nili siê
opiniami na temat przydatnoci testów. Niezale¿nie od przedmiotu oceny (motywacja, wiedza i umiejêtnoci lub predyspozycje), odsetek respondentów wskazuj¹cych testy jako najlepszy sposób oceny by³ najmniejszy wród przedstawicieli podmiotów mikro i ma³ych, redni wród przedstawicieli podmiotów zatrudniaj¹cych od 50 do 249 pracowników, najwy¿szy natomiast  wród pracodawców
z du¿ych firm i instytucji.
Zapoznanie siê z dokumentami kandydata w ¿adnej podgrupie i w odniesieniu do ¿adnego przedmiotu oceny nie by³o metod¹, któr¹ najczêciej wskazywano jako najlepsz¹. Analiza dokumentów znalaz³a siê na drugim miejscu wród
metod oceny motywacji kandydatów, preferowanych przez przedstawicieli podmiotów du¿ych.
Omówione wyniki przedstawia Tabela 6.
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Tabela 6:
Opinie pracodawców na temat najlepszych sposobów oceny cech kandydatów: Czy chêæ
kandydata do pracy (jego motywacjê); wiedzê fachow¹ i umiejêtnoci techniczne; cechy psychiczne i spo³eczne (predyspozycje) kandydata najlepiej jest P. zdaniem, oceniaæ poprzez:
(£¹czny odsetek wskazañ przekracza 100%, poniewa¿ respondent móg³ wskazaæ kilka odpowiedzi)

predyspozycji

wiedzy i umiejêtnoci

p o d m io ty d u ¿ e
[N = 6 1 2 ]

motywacji

predyspozycji

wiedzy i umiejêtnoci

p o d m io ty
 re d n ie [N =6 0 5 ]

motywacji

6%

predyspozycji

10% 13%

wiedzy i umiejêtnoci

motywacji

7%

p o d m io ty m a ³e
[N = 6 1 0 ]

predyspozycji

zastosow ani e
testów

wiedzy iumiejêtnoci

motywacji

p o d m io ty m ik ro
[N = 6 0 5 ]

12% 13% 12% 16% 23% 19% 21% 32%

rozmow ê
z kandydatem

61% 37% 72% 72% 42% 78% 82% 46% 80% 83% 52% 76%

za p o zn a n i e si ê
z dokumentami
kandydata

21% 17%

za d a n i e d l a
kandydata

58% 70% 30% 46% 63% 26% 35% 54% 20% 34% 55% 20%

9%

35% 31% 14% 44% 39% 19% 40% 37% 16%

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia

2.3.3 Wiedza o wiadczeniu us³ugi przez doradców
zawodowych z PSZ
Poziom wiedzy o wiadczeniu przez urzêdy pracy us³ug z zakresu pomocy
w doborze kandydatów jest wród pracodawców stosunkowo niski.
O tym, ¿e urzêdy pracy udzielaj¹ pomocy w ocenie kandydatów, wiedzia³o
w przybli¿eniu trzech na dziesiêciu przedstawicieli podmiotów nale¿¹cych do
poszczególnych kategorii wielkoci zatrudnienia (29% przedstawicieli podmiotów mikro, 28% podmiotów ma³ych, 30% rednich i 30% du¿ych111).
111

£¹czny odsetek odpowiedzi urzêdy pracy oraz i urzêdy pracy, i agencje zatrudnienia.
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Odsetek pracodawców wiadomych, ¿e urzêdy pracy wiadcz¹ pomoc
w okrelaniu wymagañ wobec kandydatów, wynosi³ w poszczególnych podgrupach, wyró¿nionych ze wzglêdu na wielkoæ zatrudnienia, od oko³o jednej trzeciej do dwóch pi¹tych (40% wród podmiotów mikro, 38% wród ma³ych, 37%
wród rednich i 34% wród du¿ych).
Podobnie kszta³towa³ siê odsetek pracodawców, którzy wiedzieli, ¿e urzêdy
pracy mog¹ stanowiæ ród³o informacji na temat skutecznego prowadzenia rekrutacji (40% wród podmiotów mikro, 42% wród ma³ych, 40% wród rednich i 32% wród du¿ych).
Warto równie¿ zwróciæ uwagê na prawid³owoæ specyficzn¹ dla firm oraz
instytucji zatrudniaj¹cych 250 i wiêcej osób: wród przedstawicieli tej grupy
podmiotów wyst¹pi³a znaczna  w przybli¿eniu dwukrotna  przewaga respondentów, którzy wykonywanie ka¿dego z komponentów badanej us³ugi przypisywali wy³¹cznie agencjom zatrudnienia, nad respondentami przekonanymi, ¿e
tego rodzaju pomoc wiadcz¹ wy³¹cznie urzêdy pracy. Przeprowadzanie oceny
kandydatów wy³¹cznie agencjom zatrudnienia przypisywa³o 32% badanych reprezentuj¹cych du¿e podmioty, natomiast wy³¹cznie urzêdom pracy 15%.
W przypadku okrelania wymagañ wobec kandydatów analogiczne odsetki wynosi³y 31% i 15%, natomiast w odniesieniu do udzielania informacji na temat
prowadzenia rekrutacji 32% i 16%.
Przewaga respondentów przekonanych, ¿e dan¹ us³ugê wykonuj¹ wy³¹cznie
agencje zatrudnienia, nad tymi, którzy uwa¿ali, ¿e jej wiadczeniem zajmuj¹ siê
wy³¹cznie urzêdy pracy, wyst¹pi³a równie¿ wród przedstawicieli podmiotów
mikro, w odniesieniu do udzielania pomocy w ocenie kandydatów do pracy
(odpowiednio 24% i 16%).
Omówione wyniki przedstawiono na Wykresie 19.
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Wykres 19:
Wiedza pracodawców o wiadczeniu us³ug z zakresu pomocy w doborze kandydatów przez
urzêdy pracy oraz przez agencje zatrudnienia: Proszê okreliæ czy zgodnie z P. wiedz¹
poszczególne us³ugi s¹ wiadczone przez: urzêdy pracy, agencje zatrudnienia, i urzêdy
pracy i agencje zatrudnienia, ani urzêdy pracy ani agencje zatrudnienia.

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia

Wiedza o udzielaniu przez urzêdy pracy pomocy w doborze kandydatów jest
mniej powszechna, ni¿ wiedza o wiadczeniu przez te instytucje us³ug z zakresu porednictwa pracy (udzielaniu pomocy w znalezieniu kandydatów oraz przekazywaniu informacji o lokalnym rynku pracy). Odsetek pracodawców, którzy
wiedz¹, ¿e urzêdy pracy udzielaj¹ pomocy w znalezieniu kandydatów, wynosi³
 w zale¿noci od wielkoci podmiotu  od oko³o dwóch trzecich do oko³o
trzech czwartych (68% wród podmiotów mikro, 73% wród ma³ych, 74% wród
rednich oraz 76% wród du¿ych).
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O tym, ¿e urzêdy pracy udzielaj¹ informacji na temat sytuacji na lokalnym
rynku pracy, wiedzia³o w przybli¿eniu siedmiu na dziesiêciu przedsiêbiorców
z ka¿dej grupy (66% przedstawicieli podmiotów mikro, 69% ma³ych, 72% rednich oraz 72% du¿ych).
Ponadto, w przypadku us³ug z zakresu porednictwa pracy (w odró¿nieniu
od us³ug z zakresu pomocy w doborze kandydatów), respondenci przekonani,
¿e us³ugi te s¹ wykonywane wy³¹cznie przez urzêdy pracy, byli kilkakrotnie
liczniejsi od osób, które s¹dzi³y, ¿e wiadcz¹ je wy³¹cznie agencje zatrudnienia
(ró¿nica wynosi³a od trzech do dziewiêciu razy  w zale¿noci od us³ugi oraz
kategorii pracodawców, wyró¿nionej ze wzglêdu na wielkoæ zatrudnienia) 
porównaj Wykres 20.
Wykres 20:
Wiedza pracodawców o wiadczeniu us³ug z zakresu porednictwa przez urzêdy pracy
oraz przez agencje zatrudnienia: Proszê okreliæ czy zgodnie z P. wiedz¹ poszczególne
us³ugi s¹ wiadczone przez: urzêdy pracy, agencje zatrudnienia, i urzêdy pracy i agencje
zatrudnienia, ani urzêdy pracy ani agencje zatrudnienia.

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia
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W badaniu ankietowym, pracodawców którzy zdawali sobie sprawê, ¿e urzêdy
pracy wiadcz¹ pomoc w doborze pracowników, zapytano, gdzie spotkali siê
z informacjami na ten temat.
Przedstawiciele podmiotów mikro oraz ma³ych wskazywali najczêciej strony
internetowe urzêdu pracy (28% wskazañ w pierwszej i 36% w drugiej grupie)
oraz og³oszenia zamieszczane przez urz¹d w mediach (odpowiednio 33% i 29%).
Po oko³o jednej pi¹tej badanych reprezentuj¹cych podmioty mikro, z informacjami
na temat udzielania przez urz¹d pracy pomocy w doborze kandydatów, zetknê³o siê w ulotkach lub broszurach udostêpnianych przez tê jednostkê (21%)
lub w rozmowie z innym pracodawc¹ (20%). Wród przedstawicieli podmiotów
ma³ych, oprócz tych dwóch sposobów (wskazanych przez, odpowiednio 21%
i 19% badanych), po oko³o jednej pi¹tej wskazañ uzyska³y równie¿ rozmowa
z porednikiem pracy (19%) oraz rozmowa z osob¹ poszukuj¹c¹ pracy u danego
pracodawcy (20%).
Przedstawiciele podmiotów rednich i du¿ych z informacj¹ o udzielaniu przez
urz¹d pracy pomocy w doborze pracowników spotykali siê zdecydowanie najczêciej na stronie internetowej urzêdu (48% wskazañ w pierwszej i 45% w drugiej
grupie). Kolejne miejsca pod wzglêdem odsetka wskazañ zajê³y  wymieniane
podobnie czêsto og³oszenia zamieszczane przez urz¹d pracy w mediach (31%
wskazañ wród przedstawicieli podmiotów rednich i 27% wród respondentów
reprezentuj¹cych podmioty du¿e) oraz rozmowa z porednikiem pracy (po 28%
wskazañ w obu grupach). Niewiele rzadziej wymieniano ulotki i broszury, udostêpniane przez urz¹d pracy (26% wskazañ wród przedstawicieli podmiotów
rednich i 23% wród przedstawicieli podmiotów du¿ych). Po oko³o jednej pi¹tej ankietowanych reprezentuj¹cych podmioty zatrudniaj¹ce od 50 do 249 osób,
a tak¿e respondentów z podmiotów zatrudniaj¹cych 250 lub wiêcej pracowników, o udzielaniu przez urz¹d pracy pomocy w doborze pracowników dowiedzia³o siê od osób poszukuj¹cych pracy w ich firmie lub instytucji (po 19%
w obu grupach) lub w rozmowie z doradc¹ zawodowym z urzêdu pracy (równie¿ po 19% w obu grupach).
Szczegó³owe wyniki przedstawiono na Wykresie 21.
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Wykres 21:
ród³a informacji o pomocy w doborze pracowników, wiadczonej przez jednostki PSZ:
Gdzie spotka³(a) siê P. z informacj¹, ¿e urzêdy pracy prowadz¹ pomoc w doborze pracowników?
(Dotyczy tylko podmiotów, których przedstawiciele wiedzieli, ¿e urzêdy pracy wiadcz¹ pomoc w doborze pracowników)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

na stronie internetowej urzêdu pracy
w og³oszeniach zamieszczanych przez urz¹d pracy w prasie, radiu lub telewizji
w ulotkach, broszurach urzêdu pracy
w rozmowie z porednikiem pracy z urzêdu pracy
w rozmowie z osob¹ poszukuj¹c¹ pracy w P. firmie
w rozmowie z doradc¹ zawodowym z urzêdu pracy
w rozmowie z innym pracodawc¹
w rozmowie z pracownikiem urzêdu pracy innym ni¿ wymienieni
w rozmowie z pracownikiem urzêdu pracy, ale nie wiem, na jakim by³ stanowisku
na targach pracy lub innych grupowych spotkaniach organizowanych przez urz¹d pracy
w informacji przekazanej przez organizacjê pracodawców
inne
trudno powiedzieæ

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia
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Tezê o niskiej znajomoci us³ug doradców zawodowych potwierdza wynik badania przeprowadzonego metod¹ studium przypadku, które wykaza³o, ¿e niekiedy przebieg czynnoci wykonanych przez doradcê zawodowego nie jest
znany nawet pracodawcy, na rzecz którego us³uga zosta³a wykonana. Osoby
wskazane przez doradców zawodowych z PUP lub CIiPKZ jako ich klienci,
wprawdzie potwierdza³y fakt wspó³pracy z dan¹ jednostk¹, jednak przewa¿nie
nie posiada³y pe³nych informacji na temat tego, w jaki sposób wybrano kandydatów, których PUP lub CIiPKZ do nich skierowa³:
Wiem, ¿e zanim dana osoba trafi³a do mnie to jeszcze by³a wzywana i [doradca
zawodowy] przeprowadza³ z ni¹ rozmowê, to wiem, natomiast czy tam przy tym
by³y jakie ankiety czy inne historie, to nie wiem, ale wiem, ¿e nie by³a to osoba
wziêta z komputera tylko i wypisane skierowanie, ale wiem, ¿e ta osoba by³a wzywana i by³a z ni¹ rozmowa, o co chodzi i jak, tyle wiem. Wiêc mylê, ¿e mo¿na to
spokojnie zakwalifikowaæ do jakiej formy doradztwa, [ale] ja nie móg³bym szczegó³ów przedstawiæ112.
Niski stopieñ poinformowania potencjalnych klientów o us³udze polegaj¹cej na
pomocy w doborze kandydatów do pracy potwierdzali równie¿ niektórzy doradcy zawodowi. W opinii jednego z doradców zawodowych zatrudnionych w PUP,
pracodawcy nie wiedz¹ o mo¿liwoci skorzystania z pomocy w doborze kandydatów lub nie s¹ wiadomi, ¿e taka us³uga by³aby przydatna:
Mylê, ¿e [wiedza pracodawców o us³udze] chyba jest jednak na zbyt ma³ym poziomie. Mo¿e nie zdaj¹ sobie sprawy, ¿e mo¿na z tego skorzystaæ, ¿e jest to bogate ród³o informacji i pomocy dla nich113.
Opiniê o niedostatecznej wiedzy pracodawców na temat us³ug wiadczonych
przez urz¹d pracy potwierdzali równie¿ przedsiêbiorcy, przy czym respondenci z tej grupy zwracali uwagê na zbyt nisk¹  ich zdaniem  aktywnoæ urzêdu w przedstawianiu pracodawcom skierowanej do nich oferty:
Uwa¿am, ¿e [przyczyn¹ niekorzystania przez pracodawców w doborze kandydatów do pracy jest] ogólna wiadomoæ [pracodawców], a szczególnie zbyt ma³a
wiadomoæ w firmie 2-3-5 osobowej, [w której] po prostu nie ma na to czasu. To
trzeba podaæ komu jak to siê mówi na talerzu z konkretn¹ kartk¹, to powinno
gdzie tam wisieæ, powinno trafiaæ: potrzebujesz pracownika  przyjd do nas,
mamy odpowiednich ludzi, przygotowanych zawodowo [do wyszukania pracownika]. A tego nie ma w sensie takim masowym. Gdzie co tam przechodzi przez

112
113

IDI z pracodawc¹, w³acicielem prowadz¹cym sieæ sklepów w bran¿y spo¿ywczej.
IDI z doradc¹ zawodowym PUP.
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tê Izbê [Przemys³owo  Handlow¹], ale nie ma tej pe³nej wiadomoci, ¿e co takiego istnieje, wród tych pracodawców114.
Pracownicy instytucji PSZ dostrzegali, ¿e poziom zainteresowania pracodawców pomoc¹ PUP lub CIiPKZ w doborze pracowników zale¿y bezporednio od
dzia³añ informacyjnych, podejmowanych przez dan¹ jednostkê. Niektórzy doradcy przyznawali zarazem, ¿e us³ugi z zakresu poradnictwa zawodowego dla
pracodawców nie nale¿¹ do elementów oferty, które s¹ aktywnie promowane
przez ich urz¹d:
Oni [pracodawcy] na przyk³ad wiedz¹, ¿e mog¹ skorzystaæ ze sta¿y, z przygotowania zawodowego, z innych form, ale w³anie informacja na temat [us³ugi doboru pracowników] jest niezbyt, chyba, przekazywana. ( ) mo¿e urzêdy bardziej s¹
nastawione w³anie na osoby bezrobotne jednak. Ja sama osobicie te¿ to tak
odbieram. Tutaj u nas jednak tym naszym celem jest pomoc osobie bezrobotnej.
Natomiast pracodawca jest tym, któremu mo¿emy pomóc, ale tak ju¿ siê na niego
mniej zwraca uwagê. Tak¿e, chyba o to chodzi115.
Prawdopodobnie zainteresowanie pracodawców [us³ug¹] by³oby wiêksze, gdybymy my wychodzili z tak¹ szersz¹ ofert¹ ( ). Natomiast nie ma takiej us³ugi
wyspecjalizowanej, ¿eby bardziej chcieli siê [pracodawcy] zwróciæ do nas ( )
Jakie narzêdzia, jakie szkolenia w tym kierunku [by³yby przydatne]. Wtedy tak,
bymy takie metody stosowali116.
Fakt, ¿e obecne zaanga¿owanie instytucji PSZ w promowanie us³ugi polegaj¹cej na pomocy pracodawcom w doborze kandydatów jest stosunkowo niewielkie, mo¿na interpretowaæ jako konsekwencjê relatywnie niskiego priorytetu tej
us³ugi. Warto jednak zwróciæ uwagê, ¿e  z drugiej strony  ma³o aktywne
informowanie o mo¿liwoci uzyskania pomocy doradcy zawodowego w doborze
kandydatów do pracy w zasadzie wyklucza wyst¹pienie ze strony pracodawców powszechnego zainteresowania t¹ us³ug¹, które stanowi³oby impuls sk³aniaj¹cy do nadania jej wy¿szego priorytetu. W sytuacji, gdy poziom wiedzy
o badanej us³udze jest wród pracodawców niski, rozpowszechnienie informacji
na jej temat stanowi konieczny warunek ewentualnego wzrostu zg³aszanego na
ni¹ zapotrzebowania.

IDI z pracodawc¹, w³acicielem prowadz¹cym sieæ sklepów w bran¿y spo¿ywczej.
IDI z doradc¹ zawodowym PUP.
116
IDI z porednikiem pracy PUP.
114
115
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2.3.4 Wybór us³ug PSZ sporód innych sposobów
przeprowadzenia zaawansowanego doboru
pracowników
W analizie podejmowania przez pracodawców decyzji o skorzystaniu z pomocy
jednostki PSZ lub OHP w doborze pracowników, przydatne jest wyró¿nienie
dwóch aspektów117. Po pierwsze  pracodawca wybiera pomiêdzy prowadzeniem doboru pracowników wy³¹cznie w³asnymi si³ami, a skorzystaniem z pomocy zewnêtrznej instytucji. Po drugie  decyduje, czy zewnêtrzn¹ instytucj¹, z której
pomocy skorzysta, bêdzie jednostka PSZ.

2.3.4.1 Komu  wed³ug pracodawców  najlepiej powierzyæ ocenê
kandydatów
W badaniu ankietowym pracodawcom zadano pytanie, komu ich zdaniem najlepiej powierzyæ ocenê kandydatów do pracy pod wzglêdem motywacji, wiedzy
fachowej i umiejêtnoci technicznych, a tak¿e cech psychospo³ecznych. Niezale¿nie od rodzaju ocenianych w³aciwoci kandydata, a tak¿e od wielkoci reprezentowanego przez pracodawcê podmiotu, respondenci jako osobê, która
najlepiej oceni potencjalnego pracownika, najczêciej wskazywali jego przysz³ego prze³o¿onego118.
Oko³o szeciu na dziesiêciu pracodawców (przedstawiciele 59% podmiotów
mikro, 64% ma³ych, 64% rednich oraz 61% du¿ych) stwierdzi³o, ¿e przysz³y
prze³o¿ony najlepiej oceni chêci kandydata do pracy. W przybli¿eniu siedmiu
na dziesiêciu przedstawicieli podmiotów mikro (69%) i ma³ych (72%) oraz omiu
na dziesiêciu pracodawców reprezentuj¹cych podmioty rednie (78%) i du¿e
(85%) stwierdza³o, ¿e przysz³y zwierzchnik najskuteczniej oceni kandydata pod
wzglêdem wiedzy fachowej i umiejêtnoci technicznych.
Za powierzeniem przysz³emu prze³o¿onemu oceny predyspozycji kandydata
opowiada³o siê blisko szeciu na dziesiêciu pracodawców z podmiotów mikro
(58%) oraz ma³ych (57%), oraz zbli¿ony odsetek respondentów, którzy reprezentowali podmioty rednie (55%), natomiast wród przedstawicieli podmiotów
du¿ych tak¹ odpowied wybiera³o oko³o czterech na dziesiêciu (41%) badanych.
Wyodrêbnienie tych aspektów ma charakter analityczny, nie oznacza, ¿e sami pracodawcy rozpatruj¹ ka¿dy z nich oddzielnie.
118
Badani pracodawcy mo¿liwoæ prowadzenia rekrutacji w³asnymi si³ami wymienili jako jeden z g³ównych czynników ograniczaj¹cy ich zainteresowanie korzystaniem w przysz³oci z pomocy urzêdów pracy w doborze pracowników  porównaj rozdzia³ 2.3.4.3.
117
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Pracodawcy zatrudniaj¹cy 250 lub wiêcej osób stanowili jedyn¹ grupê respondentów, w której jako osobê bêd¹c¹ w stanie najlepiej oceniæ kandydata, podobnie czêsto co przysz³ego prze³o¿onego, wskazywano zatrudnionego w danej
firmie lub instytucji specjalistê ds. doboru kadr.
Odsetek wskazañ doradcy zawodowego z urzêdu pracy lub konsultanta z agencji
zatrudnienia w ¿adnym przypadku nie przekroczy³ jednej pi¹tej. Badani pracodawcy uznawali czêciej, ¿e zewnêtrzny doradca lub konsultant jest osob¹, której
najlepiej powierzyæ ocenê motywacji (19% wskazañ wród przedstawicieli podmiotów mikro, 12% wród ma³ych, 11% wród rednich, 10% wród du¿ych) oraz
predyspozycji kandydatów (odpowiednio: 19%, 14%, 15%, 17%), ni¿ ich wiedzy
fachowej i umiejêtnoci technicznych (odpowiednio: 10%, 7%, 6%, 3%).
Omówione wyniki przedstawiono w Tabeli 7.
Tabela 7:
Opinie pracodawców na temat najlepszych sposobów oceny cech kandydatów: Komu, P.
zdaniem, najlepiej powierzyæ ocenê chêci kandydata do pracy (jego motywacji); wiedzy
fachowej i umiejêtnoci technicznych; cech psychicznych i spo³ecznych kandydata (jego
predyspozycji)?

motywacji

wiedzy i umiejêtnoci

predyspozycji

motywacji

wiedzy i umiejêtnoci

predyspozycji

motywacji

wiedzy i umiejêtnoci

predyspozycji

p o d m io ty d u ¿ e
[N = 6 1 2 ]

predyspozycji

p o d m io ty
 re d n ie [N =6 0 5 ]

wiedzy iumiejêtnoci

p o d m io ty m a ³e
[N = 6 1 0 ]

motywacji

p o d m io ty m ik ro
[N = 6 0 5 ]

przysz³ emu
prze³ o¿onemu

59

69

58

64

72

57

64

78

55

61

85

41

sp e c j a l i  c i e
ds. doboru kadr
w fi rmi e

20

20

21

23

20

27

24

16

29

28

11

40

doradcy
zaw odow emu,
konsul tantow i
spoza fi rmy

19

10

19

12

7

14

11

6

15

10

3

17

trudno
p o w i e d zi e æ

2

1

2

1

1

2

1

0

1

1

1

2

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia
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2.3.4.2 Przyczyny sk³aniaj¹ce pracodawców do zainteresowania
pomoc¹ urzêdów pracy w doborze pracowników
Pracodawców, którzy w badaniu ankietowym zadeklarowali zainteresowanie
pomoc¹ urzêdu pracy w doborze pracowników, zapytano tak¿e o przyczyny
wyra¿onego zainteresowania. Niezale¿nie od wielkoci reprezentowanego przez
respondenta podmiotu, wród najczêstszych powodów wymieniano oszczêdnoæ czasu (powód wskazany przez 42% przedstawicieli podmiotów mikro, 48%
ma³ych, 47% rednich i 55% du¿ych), mo¿liwoæ uzyskania wsparcia finansowego (odpowiednio 51%, 45%, 41% i 42%) oraz mo¿liwoæ bezp³atnego przeszkolenia kandydatów (odpowiednio 40%, 42%, 40% i 39%). Wród przedstawicieli podmiotów zatrudniaj¹cych 250 i wiêcej osób, do najczêstszych motywów
zainteresowania pomoc¹ urzêdu pracy w doborze pracowników nale¿a³a równie¿ chêæ obni¿enia kosztów rekrutacji (wskazana przez 44% respondentów
z tej grupy).
Wród przyczyn zainteresowania pomoc¹ urzêdów pracy w doborze kandydatów, czynniki zwi¹zane z przekonaniem o szczególnej jakoci tej us³ugi (takie
jak przekonanie, ¿e pracownicy urzêdu s¹ w stanie uzyskaæ bardziej szczere
odpowiedzi od kandydatów, lub przewiadczenie o wysokich kompetencjach
doradców zawodowych) wystêpowa³y zdecydowanie rzadziej, ni¿ chêæ zaoszczêdzenia czasu lub zainteresowanie wsparciem towarzysz¹cym, w postaci
dofinansowania lub mo¿liwoci bezp³atnego przeszkolenia przysz³ych pracowników przez urz¹d pracy. Szansê uzyskania bardziej szczerych odpowiedzi od
kandydatów jako przyczynê zainteresowania pomoc¹ urzêdu pracy w ich doborze wymieni³a nie wiêcej, ni¿ jedna pi¹ta pracodawców reprezentuj¹cych podmioty nale¿¹ce do poszczególnych kategorii wielkoci zatrudnienia 16% przedstawicieli podmiotów mikro, po 18% ma³ych i rednich oraz 20% du¿ych. Kompetencje doradców zawodowych w ocenie tzw. miêkkich cech kandydatów
wskaza³o w tym kontekcie odpowiednio 17%, 22%, 16% i 13% ankietowanych
pracodawców, natomiast kompetencje doradców w ocenie tzw. twardych cech
kandydatów, odpowiednio 14%, 16%, 15% i 7% respondentów.
Szczegó³owe dane na temat przyczyn sk³aniaj¹cych pracodawców do korzystania z pomocy urzêdu pracy w doborze pracowników przedstawiono na Wykresie 22.
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Wykres 22:
Przyczyny sk³aniaj¹ce pracodawców do zainteresowania korzystaniem z pomocy urzêdu
pracy w doborze pracowników: Proszê wskazaæ trzy najwa¿niejsze powody,
które sprawiaj¹, ¿e by³(a)by P. zainteresowany(a) skorzystaniem z pomocy urzêdu pracy
w doborze pracowników do P. firmy?
(Dotyczy wy³¹cznie podmiotów, których przedstawiciele wyrazili zainteresowanie skorzystaniem z pomocy urzêdu pracy w doborze pracowników)

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia

Istotn¹ okolicznoci¹ wp³ywaj¹c¹ na zainteresowanie pracodawców us³ugami
urzêdów pracy jest równie¿ fakt, ¿e us³ugi te s¹ wiadczone bezp³atnie. Wród
102
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pracodawców, którzy wyrazili zainteresowanie pomoc¹ urzêdu pracy w doborze
kandydatów, wiêkszoæ stwierdzi³a, ¿e nie by³aby zainteresowana us³ugami tej
instytucji, gdyby by³y odp³atne. W takiej sytuacji swoje zainteresowanie pomoc¹
urzêdu pracy w doborze kandydatów wycofa³oby oko³o szeciu na dziesiêciu
pracodawców, reprezentuj¹cych podmioty z poszczególnych kategorii wielkoci zatrudnienia (56% wród przedstawicieli podmiotów mikro, 63% wród ma³ych, 61% wród rednich i 57% wród ma³ych119)  porównaj Wykres 23.
Wykres 23:
Zainteresowanie pracodawców us³ugami urzêdu pracy, gdyby by³y odp³atne: Czy P. firma
by³aby zainteresowana us³ugami urzêdu pracy równie¿ gdyby us³ugi te by³y odp³atne?
(Dotyczy wy³¹cznie podmiotów, których przedstawiciele wyrazili zainteresowanie skorzystaniem z pomocy urzêdu pracy w doborze pracowników)

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia

Wyniki badania ankietowego doradców zawodowych wskazuj¹, ¿e  generalnie
 doradcy trafnie rozpoznaj¹ przyczyny najczêciej sk³aniaj¹ce pracodawców
do korzystania z ich us³ug. Wród motywów najczêciej przypisywanych pracodawcom przez doradców zawodowych znalaz³y siê te same, które szczególnie
czêsto wskazywali pracodawcy.
Chêæ skorzystania ze wsparcia finansowego, zwi¹zanego z zatrudnieniem pracownika albo przyjêciem go na sta¿ lub przygotowanie zawodowe, przypisywa³o
pracodawcom przesz³o trzy pi¹te120 (62%  254 z 409) doradców zawodowych,
£¹czny odsetek odpowiedzi zdecydowanie nie i raczej nie udzielonych na pytanie:
Czy P. firma by³aby zainteresowana us³ugami urzêdu pracy równie¿ gdyby us³ugi te by³y
odp³atne?
120
£¹czny odsetek odpowiedzi raczej istotny i bardzo istotny.
119

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej  Departament Rynku Pracy

103

Kompleksowa analiza pomocy pracodawcom w doborze pracowników
Raport podsumowuj¹cy badanie

zainteresowanie pomoc¹ polegaj¹c¹ na przeszkoleniu przez urz¹d pracy potencjalnych pracowników  ponad po³owa (55%  225 z 409) doradców, chêæ
zaoszczêdzenia czasu  co drugi (50%  206 z 409), a d¹¿enie do zmniejszenia
kosztów rekrutacji  blisko co drugi (46%  188 z 409).
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce opinii doradców zawodowych na temat
okolicznoci sk³aniaj¹cych pracodawców do korzystania z ich us³ug przedstawiono na Wykresie 24.
Wykres 24:
Opinie doradców zawodowych na temat okolicznoci sk³aniaj¹cych pracodawców do korzystania z ich us³ug: Odwo³uj¹c siê do swojej wiedzy o rynku pracy, proszê powiedzieæ,
jakie powody, P. zdaniem, sk³aniaj¹ pracodawców do korzystania z pomocy doradców
zawodowych, zatrudnionych w powiatowych urzêdach pracy? [N=409]

ród³o: Badanie ankietowe doradców zawodowych, przeprowadzone przez ABR Opinia
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2.3.4.3 Przyczyny ograniczaj¹ce zainteresowanie pracodawców
pomoc¹ urzêdów pracy w doborze pracowników
Pracodawców niezainteresowanych pomoc¹ urzêdów pracy w doborze pracowników, zapytano o okolicznoci, które na to wp³ywaj¹. Niezale¿nie od wielkoci reprezentowanego podmiotu, respondenci wskazywali najczêciej samowystarczalnoæ pracowników firmy w ocenie kandydatów. Tak¹ przyczynê poda³a przesz³o po³owa (55%) pracodawców z podmiotów mikro i w przybli¿eniu
siedmiu na dziesiêciu przedstawicieli podmiotów ma³ych (71%), rednich (68%)
i du¿ych (66%).
Dwie pi¹te przekroczy³ równie¿ odsetek pracodawców z firm ma³ych oraz
rednich, którzy jako powód braku zainteresowania pomoc¹ urzêdu pracy
w doborze kandydatów wskazali brak motywacji do pracy osób zarejestrowanych w urzêdzie (po 44% w obu grupach) lub brak w firmie, lub instytucji
stanowisk, które wymaga³yby przeprowadzania zaawansowanej oceny kandydatów (41% wskazañ w pierwszej grupie i 47% w drugiej).
Warto równie¿ porównaæ, jak czêsto przedstawiciele podmiotów ró¿ni¹cych
siê wielkoci¹ zatrudnienia wskazywali pozosta³e powody, ograniczaj¹ce ich
zainteresowanie pomoc¹ urzêdu pracy w doborze kandydatów. Uwagê zwraca
przede wszystkim fakt, ¿e pracodawcy z podmiotów mikro rzadziej, ni¿ pozostali wskazywali okolicznoci zwi¹zane z nisk¹ efektywnoci¹ pomocy w doborze
pracowników, udzielanej przez urzêdy pracy. Do takich okolicznoci mo¿na zaliczyæ: zbyt d³ugi czas oczekiwania na us³ugê (powód wskazany przez 17%
pracodawców z podmiotów mikro, 35% z ma³ych, 36% ze rednich i 30%
z du¿ych), nisk¹ jakoæ us³ug urzêdu pracy (odpowiednio 14%, 35%, 35%
i 28%) oraz brak kwalifikacji kandydatów zarejestrowanych w urzêdzie pracy
(odpowiednio 16% oraz 32%, 33% i 26%).
Szczegó³owe wyniki, dotycz¹ce wskazywanych przez pracodawców powodów braku zainteresowania us³ugami jednostek PSZ w zakresie doboru pracowników, przedstawia Wykres 25.
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Wykres 25:
Przyczyny ograniczaj¹ce zainteresowanie pracodawców korzystaniem z pomocy urzêdu
pracy w doborze pracowników: Proszê wskazaæ trzy najwa¿niejsze powody, które sprawiaj¹, ¿e NIE by³(a)by P. zainteresowany(a) skorzystaniem z pomocy urzêdu pracy w doborze pracowników do P. firmy?
(Dotyczy wy³¹cznie podmiotów, których przedstawiciele NIE wyrazili zainteresowania skorzystaniem z pomocy urzêdu pracy w doborze pracowników)

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia
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Badanie przeprowadzone metod¹ studium przypadku pozwoli³o zidentyfikowaæ
jeszcze jeden, mniej oczywisty czynnik zwiêkszaj¹cy sk³onnoæ niektórych pracodawców do przeprowadzania oceny kandydatów w³asnymi si³ami. Czynnik
ten jest zwi¹zany z rosn¹cymi trudnociami w znalezieniu odpowiednich pracowników. Niektórzy pracodawcy uwa¿aj¹, ¿e o ile osobiste prowadzenie rekrutacji pozwala unikn¹æ precyzowania oczekiwañ wobec kandydatów i zachowaæ
elastycznoæ podczas ich oceny, o tyle powierzenie wykonania us³ugi doradcy
wi¹¿e siê z ryzykiem wykluczenia z procesu doboru wartociowych kandydatów, którzy pomimo niespe³niania niektórych kryteriów mogliby okazaæ siê odpowiednimi pracownikami:
[Ocena doradcy to] zawsze ju¿ jest jakie sito. Aczkolwiek teraz, jak brakuje pracowników, takie sito mog³oby zaszkodziæ. Bo na przyk³ad jak ja sobie sam rozmawiam z pracownikiem, a on mówi, ¿e ma jakie niedoci¹gniêcie, na przyk³ad nie
ma ksi¹¿ki z wymazami, ale mówi: szefie, ja zrobiê szybciutko, to jestem w stanie
nieraz oko przymkn¹æ. Jak kto to za mnie robi, to raczej oka nie przymknie. Bo ma
napisane czarno na bia³ym: wymagana ksi¹¿eczka sanepidowska. To wymagana. I przez to nawet bardzo fajna osoba mo¿e mi uciec, przez to sito nie przejæ.
A ona mo¿e siê okazaæ bardzo dobrym pracownikiem. A to jest akurat szczegó³, ta
ksi¹¿eczka sanepidowska, bo to siê da radê w trzy dni zrobiæ. Nie jest jak¹ wielk¹
przeszkod¹, ¿eby daæ pracê osobie fajnej, uczciwej, która chce pracowaæ. Szkoda tak¹ osobê zdyskwalifikowaæ przez ma³y szczegó³ techniczny. Osoba, która
robi to za mnie, ju¿ pewnie tê osobê [by] odrzuci³a. Ja mogê z takiej osoby zrezygnowaæ lub naci¹gn¹æ [wymagania], ¿eby dosta³a szansê121.
Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e w odniesieniu do us³ug doradców zawodowych
z instytucji PSZ, przynajmniej tych objêtych badaniem przeprowadzonym metod¹ studium przypadku, obawa przed zbyt rygorystycznym potraktowaniem przez
doradcê zawodowego wymagañ okrelonych w ofercie pracy wydaje siê nieuzasadniona. W przypadku niespe³niania przez kandydatów niektórych kryteriów, doradcy zawodowi, maj¹c na wzglêdzie równie¿ dobro osób poszukuj¹cych pracy, sami zachêcali pracodawców do zweryfikowania wymagañ. Wed³ug relacji jednego z pracodawców:
To jest tak, ¿e doradca na przyk³ad mówi: mam pani¹, jest sympatyczna, ale ma
ma³e dowiadczenie, pracowa³a dorywczo, ale byæ mo¿e by siê sprawdzi³a, dajcie
jej szansê, porozmawiajcie z ni¹, zobaczcie, bo [doradca] wie ¿e i tak naprawdê
decyzjê podejmê sama. Ale sam fakt , ¿e kto chodzi i pyta parê razy w miesi¹cu
o oferty pracy no to ju¿ wiadczy o tym , ¿e ta osoba rzeczywicie gdzie tam tej
121

IDI z pracodawc¹ z firmy mikro, dzia³aj¹cej w bran¿y spo¿ywczej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej  Departament Rynku Pracy

107

Kompleksowa analiza pomocy pracodawcom w doborze pracowników
Raport podsumowuj¹cy badanie

pracy szuka. I mam tak¹ krótk¹ informacjê, ¿e [osoba] pracowa³a tu, pracowa³a tam,
¿e chce. To nic nie stoi na przeszkodzie, ¿ebym j¹ zaprosi³a na rozmowê, to nie jest
zaproszenie po dokumenty do pracy, to jest zaproszenie na rozmowê122.
Fragmenty wywiadów jakociowych z pracodawcami dostarczaj¹ jednak równie¿ ilustracji odmiennej postawy pracodawców, opartej na przekonaniu o ca³kowitej nieprzydatnoci osób zarejestrowanych w urzêdzie pracy jako potencjalnych pracowników. Oto relacja respondentki prowadz¹cej w³asn¹ firmê,
z rozmowy przeprowadzonej z innym pracodawc¹:
 Ja mówi³am, ¿e czasami mo¿na znaleæ wartociow¹ osobê, która z ró¿nych
powodów znalaz³a siê w urzêdzie pracy, s¹ przecie¿ bardzo ró¿ne losy. Mój rozmówca krótko skwitowa³: to skoro jest taka dobra, to dlaczego jest w urzêdzie pracy? Jednak jest takie przekonanie, ¿e ci którzy s¹ zarejestrowani w urzêdzie pracy
to s¹ ludzie w ogóle nie nadaj¹cy siê do niczego123.
Wyniki badania ankietowego pracodawców (które zosta³y przedstawione na
Wykresie 25, na stronie 97) wskazuj¹, ¿e z dwóch deficytów przypisywanych
osobom zarejestrowanym w urzêdach pracy braku motywacji oraz braku odpowiednich kwalifikacji, to ten pierwszy jest powodem, który w nieco wiêkszym
stopniu zniechêca pracodawców do korzystania z pomocy jednostek PSZ
w doborze pracowników. Byæ mo¿e wynika to z faktu, ¿e podniesienie kwalifikacji wydaje siê ³atwiejsze, ni¿ zmiana nastawienia do pracy.
Za ilustracjê krytycznej opinii na temat poziomu motywacji osób zarejestrowanych jako bezrobotne mo¿e pos³u¿yæ wypowied jednego z pracodawców:
 Wol¹ dostawaæ zasi³ek ni¿ pracowaæ za najni¿sze wynagrodzenie ( ) No ka¿dy
chcia³by dostaæ pieni¹dze za odsiedzenie swoich godzin, natomiast niekoniecznie za pracê, jaka mia³a byæ wykonana. Panie [osoby bezrobotne, skierowane na
przygotowanie zawodowe z urzêdu pracy] by³y obra¿one, ¿e siê od nich czego
wymaga124.
Warto równie¿ zwróciæ uwagê na wypowied doradcy zawodowego, wskazuj¹c¹ na wystêpowanie wród czêci pracodawców przekonania, ¿e PUP nie prowadz¹ rzetelnej selekcji kandydatów:
Figuruje [wród pracodawców] przekonanie, ¿e z urzêdu przyl¹ kogokolwiek, kogo
maj¹, niespecjalnie zastanawiaj¹c siê, kogo przys³ali. I teraz zaufanie do powiatoIDI z pracodawc¹ z du¿ej firmy, dzia³aj¹cej w bran¿y handlowej.
IDI z pracodawc¹ z firmy mikro wiadcz¹cej us³ugi z zakresu porednictwa finansowego.
124
IDI z pracodawc¹ z ma³ej firmy prowadz¹cej us³ugi medyczne.
122
123
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wego urzêdu pracy w sensie trafnoci kandydatur jest bardzo nik³e. O ile pracodawca nie jest w jakim bli¿szym kontakcie z kim, kto tam w urzêdzie pracy podejmuje decyzje, ( ) to jest to raczej trudny kontakt ( )125.

2.3.4.4 Sk³onnoæ pracodawców do zatrudnienia osoby skierowanej
z urzêdu pracy, w zale¿noci od tego, czy zosta³a oceniona
przez doradcê zawodowego
W badaniu przeprowadzonym metod¹ studium przypadku stwierdzono, ¿e pracodawcy, do których skierowano kandydatów wybranych z udzia³em doradcy
zawodowego, czêsto maj¹ ograniczon¹ wiedzê na temat tego, w jaki sposób
kandydat zosta³ wybrany126.
W celu sprawdzenia, czy informacja o udziale doradcy zawodowego w ocenie kandydata mo¿e zmieniæ nastawienie pracodawcy do perspektywy zatrudnienia osoby skierowanej z urzêdu pracy, pracodawców uczestnicz¹cych w badaniu ankietowym podzielono losowo na dwie grupy. Ka¿demu
respondentowi zadano pytanie, którego z trzech kandydatów o podobnym
¿yciorysie zawodowym zatrudni³by w pierwszej kolejnoci: osobê skierowan¹ przez urz¹d pracy, osobê polecon¹ przez znajomego czy osobê, która
zg³osi³a siê sama. Pytanie zadawane respondentom z drugiej grupy uzupe³niono o informacjê, ¿e osoba skierowana przez urz¹d pracy zosta³a oceniona przez doradcê zawodowego.
Wród respondentów odpowiadaj¹cych na pierwsz¹ wersjê pytania, wybór
w pierwszej kolejnoci kandydata skierowanego przez urz¹d pracy zadeklarowa³o zaledwie 9% pracodawców reprezentuj¹cych podmioty mikro, po 16%
przedstawicieli podmiotów ma³ych i rednich oraz 17% przedstawicieli du¿ych
firm i instytucji. Pracodawcy z podmiotów mikro w pierwszej kolejnoci najczêciej byli sk³onni zatrudniæ osobê polecon¹ przez znajomego (53%), a nieco
rzadziej (lecz równie¿ znacznie czêciej, ni¿ osobê skierowan¹ przez urz¹d
pracy)  kandydata, który zg³osi³ siê sam (38%). Wraz ze wzrostem wielkoci
podmiotu, reprezentowanego przez bior¹cego udzia³ w badaniu pracodawcê,
proporcje pomiêdzy odsetkami wskazañ zmienia³y siê na korzyæ osoby, która
zg³osi³a siê sama (wród przedstawicieli podmiotów zatrudniaj¹cych co najmniej 250 osób, ju¿ po³owa  50%  wskaza³a na pierwszym miejscu kandydata,
który zg³osi³ siê sam, natomiast co trzeci  33%  osobê polecon¹ przez znajomego). Kandydat z urzêdu pracy by³ jednak na pierwszym miejscu wskazywany
125
126

IDI z doradc¹ zawodowym CIiPKZ.
Porównaj rozdzia³: 2.3.3 Wiedza o wiadczeniu us³ugi przez doradców zawodowych
z PSZ.
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najrzadziej, niezale¿nie od wielkoci reprezentowanego przez respondenta podmiotu  porównaj Wykres 26.
Wykres 26:
Sk³onnoæ do zatrudniania kandydata z urzêdu pracy: Proszê wyobraziæ sobie, ¿e chce P.
zatrudniæ nowych pracowników i ma do wyboru trzech kandydatów, których ¿yciorys zawodowy jest podobny: osobê skierowan¹ przez urz¹d pracy, osobê polecon¹ przez znajomego, oraz osobê, która zg³osi³a siê sama. Któr¹ z wymienionych osób zatrudni³(a)by P.
w pierwszej kolejnoci?
(Pierwsza wersja pytania, zadawana wybranej losowo podgrupie respondentów)

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia

Informacja, ¿e osoba skierowana przez urz¹d pracy zosta³a oceniona przez
doradcê zawodowego, podnosi³a jej szanse na zdobycie zatrudnienia. Przez
pracodawców reprezentuj¹cych podmioty mikro, ma³e lub du¿e, kandydat taki
by³ wskazywany na pierwszym miejscu w przybli¿eniu dwukrotnie czêciej, ni¿
kiedy respondentom nie podawano informacji o przeprowadzeniu oceny przez
doradcê zawodowego, a przez pracodawców z podmiotów rednich  prawie
dwuipó³krotnie czêciej. Osobê skierowan¹ przez urz¹d pracy, która zosta³a
oceniona przez doradcê zawodowego, w pierwszej kolejnoci (czyli chêtniej,
ni¿ kandydata poleconego przez znajomego lub osobê, która zg³osi³a siê sama)
by³oby sk³onnych zatrudniæ 16% pracodawców z podmiotów mikro, 31% z ma³ych, 39% ze rednich oraz 32% z du¿ych. O ile przez przedstawicieli podmiotów mikro osoba taka w dalszym ci¹gu by³a wybierana w pierwszej kolejnoci
rzadziej, ni¿ osoba polecona przez znajomego lub kandydat, który zg³osi³ siê
sam, o tyle w podmiotach ma³ych ustêpowa³a konkurentom ju¿ tylko nieznacznie, a w rednich i du¿ych wyprzedza³a obu, lub przynajmniej osobê polecon¹
przez znajomego. Omówione wyniki przedstawiono na Wykresie 27.
110
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Wykres 27:
Sk³onnoæ do zatrudniania kandydata z urzêdu pracy, ocenionego przez doradcê zawodowego: Proszê wyobraziæ sobie, ¿e chce P. zatrudniæ nowych pracowników i ma do wyboru trzech kandydatów, których ¿yciorys zawodowy jest podobny: osobê skierowan¹
przez urz¹d pracy, ocenion¹ przez doradcê zawodowego, osobê polecon¹ przez znajomego, oraz osobê, która zg³osi³a siê sama. Któr¹ z wymienionych osób zatrudni³(a)by P.
w pierwszej kolejnoci?
(Druga wersja pytania, zadawana wybranej losowo podgrupie respondentów)

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia

2.3.4.5 Opinie pracodawców na temat urzêdów pracy i agencji
zatrudnienia
Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e na wybór instytucji rynku pracy, w której pracodawca ewentualnie skorzysta z pomocy w doborze kandydatów, wp³ywa jej wizerunek, pracodawcom uczestnicz¹cym w badaniu ankietowym zadano szereg pytañ porównawczych, dotycz¹cych opinii na temat urzêdów pracy oraz agencji
zatrudnienia127. Zebrane opinie dotyczy³y personelu porównywanych instytucji
rynku pracy, ich zasobów (w tym osób poszukuj¹cych za ich porednictwem
zatrudnienia), wiadczonej obs³ugi oraz lokalizacji.

127

Poniewa¿ celem by³o porównanie wizerunku obu typów instytucji rynku pracy, nie za
bezporednia ocena ich dzia³alnoci, pytania zadano zarówno pracodawcom, którzy korzystali z ich us³ug, jak i takim, którzy dotychczas nie mieli takich dowiadczeñ.
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2.3.4.5.1 Opinie na temat personelu urzêdów pracy i agencji zatrudnienia
Badani pracodawcy, niezale¿nie od wielkoci reprezentowanego podmiotu, uznawali, ¿e wysokie kompetencje charakteryzuj¹ w wy¿szym stopniu pracowników
agencji zatrudnienia, ni¿ personel urzêdów pracy. W dziesiêciostopniowej skali
ocen (gdzie 1 oznacza³o, ¿e wymieniona cecha w ogóle nie pasuje do danej
instytucji, a 10, ¿e bardzo pasuje), urzêdy pracy uzyska³y pod tym wzglêdem, w zale¿noci od wielkoci reprezentowanego przez respondenta podmiotu,
rednie oceny od 5,42 (wród przedstawicieli podmiotów du¿ych) do 5,79 (wród
przedstawicieli podmiotów rednich), natomiast agencje zatrudnienia od 6,57
(wród reprezentantów podmiotów ma³ych) do 6,92 (wród reprezentantów podmiotów rednich)  porównaj Wykres 28.
Wykres 28:
Ocena urzêdów pracy i agencji zatrudnienia pod wzglêdem kompetencji personelu: Jak P.
s¹dzi, na ile cecha wysokie kompetencje personelu pasuje do urzêdu pracy, a na ile do
agencji zatrudnienia?
(rednia ocen na skali od 1  w ogóle nie pasuje do 10  bardzo pasuje; ni¿sza liczba
respondentów, których odpowiedzi przedstawiono na wykresie, wynika z pominiêcia odpowiedzi trudno powiedzieæ)

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia
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Ankietowani pracodawcy uwa¿ali równie¿, ¿e personel agencji zatrudnienia charakteryzuje siê wy¿sz¹ motywacj¹ do pracy, ni¿ pracownicy urzêdów. Urzêdy
pracy uzyska³y pod tym wzglêdem rednie oceny od 5,08 (wród przedstawicieli podmiotów du¿ych) do 5,44 (wród przedstawicieli podmiotów rednich),
natomiast agencje zatrudnienia od 6,74 (wród reprezentantów podmiotów mikro) do 7,09 (wród reprezentantów podmiotów du¿ych)  porównaj Wykres 29.
Wykres 29:
Ocena urzêdów pracy i agencji zatrudnienia pod wzglêdem motywacji personelu: Jak P.
s¹dzi, na ile cecha wysoka motywacja personelu pasuje do urzêdu pracy, a na ile do
agencji zatrudnienia?
(rednia ocen w skali od 1  w ogóle nie pasuje do 10  bardzo pasuje; ni¿sza liczba
respondentów, których odpowiedzi przedstawiono na wykresie, wynika z pominiêcia odpowiedzi trudno powiedzieæ)

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia
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2.3.4.5.2 Opinie na temat zasobów urzêdów pracy oraz agencji
zatrudnienia
Znaczna ró¿nica pomiêdzy urzêdami pracy a agencjami zatrudnienia, na korzyæ instytucji drugiego typu, wyst¹pi³a pod wzglêdem opinii pracodawców na
temat wyposa¿enia urzêdów i agencji w narzêdzia umo¿liwiaj¹ce skuteczn¹
ocenê kandydatów. Urzêdy pracy uzyska³y pod tym wzglêdem rednie oceny
od 4,60 (wród przedstawicieli podmiotów du¿ych) do 5,08 (wród przedstawicieli podmiotów rednich), natomiast agencje zatrudnienia od 6,41 (wród reprezentantów podmiotów ma³ych) do 7,10 (wród reprezentantów podmiotów
du¿ych)  porównaj Wykres 30.
Wykres 30:
Ocena urzêdów pracy i agencji zatrudnienia pod wzglêdem wyposa¿enia w narzêdzia diagnostyczne: Jak P. s¹dzi, na ile cecha posiadania narzêdzi umo¿liwiaj¹cych skuteczn¹
ocenê kandydatów pasuje do urzêdu pracy, a na ile do agencji zatrudnienia?
(rednia ocen na skali od 1  w ogóle nie pasuje do 10  bardzo pasuje; ni¿sza liczba
respondentów, których odpowiedzi przedstawiono na wykresie, wynika z pominiêcia odpowiedzi trudno powiedzieæ)

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia
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Równie¿ opinia pracodawców na temat kwalifikacji osób zarejestrowanych
w urzêdach pracy oraz osób figuruj¹cych w bazach agencji zatrudnienia, by³a
korzystniejsza dla instytucji drugiego typu. rednia ocena stopnia, w jakim do
urzêdów pracy pasuje cecha okrelona jako wysokie kwalifikacje zarejestrowanych kandydatów, wynios³a od 4,44 (wród przedstawicieli podmiotów du¿ych)
do 5,07 (wród przedstawicieli podmiotów rednich), natomiast dla agencji zatrudnienia od 6,38 (wród reprezentantów podmiotów ma³ych) do 6,62 (wród
reprezentantów podmiotów du¿ych)  porównaj Wykres 31.
Wykres 31:
Ocena urzêdów pracy i agencji zatrudnienia pod wzglêdem poziomu kwalifikacji osób
zarejestrowanych w tych instytucjach: Jak P. s¹dzi, na ile cecha wysokie kwalifikacje
zarejestrowanych kandydatów  pasuje do urzêdu pracy, a na ile do agencji zatrudnienia?
(rednia ocen na skali od 1  w ogóle nie pasuje do 10  bardzo pasuje; ni¿sza liczba
respondentów, których odpowiedzi przedstawiono na wykresie, wynika z pominiêcia odpowiedzi trudno powiedzieæ)

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia
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Osoby zarejestrowane w urzêdzie pracy by³y równie¿ postrzegane jako posiadaj¹ce ni¿sz¹ motywacjê do pracy, ni¿ kandydaci znajduj¹cy siê w bazach
agencji zatrudnienia. rednia ocena stopnia, w jakim do urzêdów pracy pasuje
cecha okrelona jako wysoka motywacja do pracy zarejestrowanych kandydatów, wynios³a od 4,27 (wród przedstawicieli podmiotów du¿ych) do 4,84 (wród
przedstawicieli podmiotów rednich), natomiast dla agencji zatrudnienia od 6,11
(wród reprezentantów podmiotów ma³ych) do 6,62 (wród reprezentantów podmiotów rednich)  porównaj Wykres 32.
Wykres 32:
Ocena urzêdów pracy i agencji zatrudnienia pod wzglêdem poziomu motywacji osób zarejestrowanych w tych instytucjach: Jak P. s¹dzi, na ile cecha wysoka motywacja do
pracy zarejestrowanych kandydatów pasuje do urzêdu pracy, a na ile do agencji zatrudnienia?
(rednia ocen na skali od 1  w ogóle nie pasuje do 10  bardzo pasuje; ni¿sza liczba
respondentów, których odpowiedzi przedstawiono na wykresie, wynika z pominiêcia odpowiedzi trudno powiedzieæ)

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia
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2.3.4.5.3 Opinie na temat obs³ugi w urzêdach pracy oraz agencjach
zatrudnienia
Pracodawcy przewa¿nie s¹dzili równie¿, ¿e ³atwiej jest siê kontaktowaæ z personelem agencji zatrudnienia, ni¿ z pracownikami urzêdu pracy, jednak w tym
przypadku ró¿nice na korzyæ agencji zatrudnienia by³y mniejsze, ni¿ w przypadku oceny kompetencji i motywacji personelu. Urzêdom pracy przydzielono
pod tym wzglêdem rednie oceny od 6,10 (wród przedstawicieli podmiotów
mikro) do 6,74 (wród przedstawicieli podmiotów rednich), natomiast agencjom zatrudnienia od 6,80 (wród reprezentantów podmiotów ma³ych) do 7,33
(wród reprezentantów podmiotów du¿ych)  porównaj Wykres 33.
Wykres 33:
Ocena urzêdów pracy i agencji zatrudnienia pod wzglêdem dostêpnoci personelu: Jak P.
s¹dzi, na ile cecha ³atwoæ kontaktowania siê z personelem pasuje do urzêdu pracy,
a na ile do agencji zatrudnienia?
(rednia ocen na skali od 1  w ogóle nie pasuje do 10  bardzo pasuje; ni¿sza liczba
respondentów, których odpowiedzi przedstawiono na wykresie, wynika z pominiêcia odpowiedzi trudno powiedzieæ)

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia
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Pracodawcy uwa¿ali urzêdy pracy za mniej elastyczne wobec potrzeb klientów,
ni¿ agencje zatrudnienia. Urzêdy pracy uzyska³y pod tym wzglêdem rednie
oceny od 5,16 (wród przedstawicieli podmiotów mikro) do 5,61 (wród przedstawicieli podmiotów rednich), natomiast agencje zatrudnienia od 6,75 (wród
reprezentantów podmiotów ma³ych) do 7,26 (wród reprezentantów podmiotów
du¿ych)  porównaj Wykres 34.
Wykres 34:
Ocena urzêdów pracy i agencji zatrudnienia pod wzglêdem elastycznoci wobec potrzeb
klientów: Jak P. s¹dzi, na ile cecha dostosowywanie siê do oczekiwañ klientów pasuje
do urzêdu pracy, a na ile do agencji zatrudnienia?
(rednia ocen na skali od 1  w ogóle nie pasuje do 10  bardzo pasuje; ni¿sza liczba
respondentów, których odpowiedzi przedstawiono na wykresie, wynika z pominiêcia odpowiedzi trudno powiedzieæ)

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia
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Opinia ankietowanych pracodawców na temat stopnia formalizacji korzystania
z us³ug instytucji rynku pracy, jest  ponownie  korzystniejsza dla agencji
zatrudnienia. rednia ocena stopnia, w jakim do urzêdów pracy pasuje cecha
okrelona jako brak uci¹¿liwych formalnoci, wynios³a od 5,07 (wród przedstawicieli podmiotów mikro) do 5,81 (wród przedstawicieli podmiotów rednich), natomiast dla agencji zatrudnienia od 6,14 (wród reprezentantów podmiotów ma³ych) do 6,65 (wród reprezentantów podmiotów du¿ych)  porównaj
Wykres 35.
Wykres 35:
Ocena urzêdów pracy i agencji zatrudnienia pod wzglêdem formalnoci, zwi¹zanych
z korzystaniem z ich us³ug: Jak P. s¹dzi, na ile cecha brak uci¹¿liwych formalnoci
pasuje do urzêdu pracy, a na ile do agencji zatrudnienia?
(rednia ocen na skali od 1  w ogóle nie pasuje do 10  bardzo pasuje; ni¿sza liczba
respondentów, których odpowiedzi przedstawiono na wykresie, wynika z pominiêcia odpowiedzi trudno powiedzieæ)

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia
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Urzêdy pracy by³y równie¿ postrzegane jako instytucje dzia³aj¹ce wolniej, ni¿
agencje zatrudnienia. rednia ocena stopnia, w jakim do urzêdów pracy pasuje
cecha okrelona jako du¿a szybkoæ wykonywanych us³ug, wynios³a od 5,17
(wród przedstawicieli podmiotów mikro) do 5,61 (wród przedstawicieli podmiotów rednich), natomiast dla agencji zatrudnienia od 6,53 (wród reprezentantów podmiotów mikro) do 6,97 (wród reprezentantów podmiotów rednich)
 porównaj Wykres 36.
Wykres 36
Ocena urzêdów pracy i agencji zatrudnienia pod wzglêdem poziomu szybkoci wykonywanych us³ug: Jak P. s¹dzi, na ile cecha  du¿a szybkoæ wykonywania us³ug pasuje do
urzêdu pracy, a na ile do agencji zatrudnienia?
(rednia ocen na skali od 1  w ogóle nie pasuje do 10  bardzo pasuje; ni¿sza liczba
respondentów, których odpowiedzi przedstawiono na wykresie, wynika z pominiêcia odpowiedzi trudno powiedzieæ)

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia
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2.3.4.5.4 Opinie na temat lokalizacji urzêdów pracy oraz agencji
zatrudnienia
Jedyny wymiar, w przypadku którego opinia pracodawców okaza³a siê korzystniejsza dla urzêdów pracy, stanowi³a dogodnoæ lokalizacji. Urzêdy pracy uzyska³y pod tym wzglêdem rednie oceny od 7,21 (wród przedstawicieli podmiotów mikro) do 7,56 (wród przedstawicieli podmiotów rednich), natomiast agencje
zatrudnienia od 5,79 (wród reprezentantów podmiotów ma³ych) do 6,21 (wród
reprezentantów podmiotów du¿ych)  porównaj Wykres 37.
Wykres 37:
Ocena urzêdów pracy i agencji zatrudnienia pod wzglêdem lokalizacji: Jak P. s¹dzi, na ile
cecha dogodna lokalizacja pasuje do urzêdu pracy, a na ile do agencji zatrudnienia?
(rednia ocen na skali od 1  w ogóle nie pasuje do 10  bardzo pasuje; ni¿sza liczba
respondentów, których odpowiedzi przedstawiono na wykresie, wynika z pominiêcia odpowiedzi trudno powiedzieæ)

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia

2.3.4.5.5 Gwarancja jakoci wykonania us³ugi jako atut agencji
zatrudnienia
Przedstawione wyniki badania ankietowego wskazuj¹, ¿e pod wzglêdem wiêkszoci kryteriów agencje zatrudnienia s¹ oceniane przez pracodawców wy¿ej,
ni¿ urzêdy pracy128. Wynik ten mo¿na uzupe³niæ wskazaniem jeszcze jednego
128

Fakt, ¿e mimo to odsetek pracodawców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w doborze
kandydatów wy³¹cznie w urzêdach pracy okaza³ siê wy¿szy, ni¿ odsetek pracodawców,
którzy z takiej us³ugi chcieliby korzystaæ wy³¹cznie w agencjach zatrudnienia (porównaj þ
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czynnika, sk³aniaj¹cego czêæ pracodawców do preferowania agencji zatrudnienia. Jest nim mo¿liwoæ egzekwowania odpowiedniego wykonania us³ugi.
Niekiedy agencje zatrudnienia udzielaj¹ gwarancji, zgodnie z któr¹ w przypadku, gdy pracownik nie spe³nia oczekiwañ pracodawcy, agencja bezp³atnie
rekrutuje kolejnego kandydata. Jak zauwa¿y³ jeden z doradców zawodowych,
dla czêci pracodawców mo¿e to byæ istotny argument przemawiaj¹cy za skorzystaniem z us³ug agencji zatrudnienia, nie za urzêdu pracy:
Jest te¿ czêæ pracodawców, którzy przy doborze pracowników wol¹ skorzystaæ
z firm, którym p³ac¹ za tego rodzaju us³ugi [ni¿ z urzêdów pracy], dlatego ¿e
w zwi¹zku z zap³at¹ oczekuj¹ od tych firm gwarancji na kandydata. To te¿ jest dosyæ powszechna praktyka w firmach doradztwa personalnego, ¿e dobór nastêpuje na zasadzie my, jako zewnêtrzny podmiot pomo¿emy wam w doborze, a jednoczenie gwarantujemy, ¿e ci kandydaci, których zaproponujemy spe³ni¹ wymagania, o których wy wspominacie129.
Wed³ug czêci pracodawców nawet w sytuacji, gdy agencja nie udziela formalnej gwarancji zatrudnienia, szansa na wyegzekwowanie od niej odpowiedniego
wykonania us³ugi jest wiêksza, ni¿ w przypadku urzêdu pracy, ze wzglêdu na
fakt, ¿e us³ugi agencji s¹ odp³atne.

2.4 WIADCZENIE PRZEZ PSZ I OHP POMOCY PRACODAWCOM
W DOBORZE KANDYDATÓW DO PRACY WOBEC
ZAPOTRZEBOWANIA PRACODAWCÓW NA US£UGI Z TEGO
ZAKRESU

2.4.1 Skala wiadczenia us³ugi
Odsetek pracodawców, którzy zadeklarowali zainteresowanie korzystaniem
z pomocy zewnêtrznej instytucji w doborze pracowników, jest znacznie wy¿szy,
ni¿ odsetek podmiotów, które korzysta³y z takich us³ug dotychczas.
Zainteresowanie korzystaniem w przysz³oci z pomocy zewnêtrznej instytucji w doborze pracowników wyrazili przedstawiciele blisko po³owy  48% 
rozdzia³ 2.4.1), mo¿na t³umaczyæ bezp³atnoci¹ us³ug wiadczonych przez jednostki PSZ
(porównaj rozdzia³ 2.3.4.2) oraz ich bardziej dogodn¹, zdaniem pracodawców, lokalizacj¹
(porównaj rozdzia³ 2.3.4.5.4).
129
IDI z doradc¹ zawodowym CIiPKZ.
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podmiotów mikro oraz przesz³o po³owa pracodawców nale¿¹cych do pozosta³ych kategorii, wyró¿nionych ze wzglêdu na wielkoæ zatrudnienia 57% wród
podmiotów ma³ych, 54% wród rednich oraz 55% wród du¿ych. Odsetek
pracodawców deklaruj¹cych zainteresowanie pomoc¹ w doborze pracowników
jest zatem wy¿szy od odsetka podmiotów, które korzysta³y z us³ug z tego zakresu, o 41 punktów procentowych wród podmiotów mikro, 45 punktów procentowych wród podmiotów ma³ych, 40 punktów procentowych wród podmiotów
rednich oraz 38 punktów procentowych wród podmiotów du¿ych  porównaj
Wykres 38.
Wykres 38:
Poziom dotychczasowego korzystania z zewnêtrznych us³ug polegaj¹cych na doborze
pracowników oraz deklarowane zainteresowania tymi us³ugami w przysz³oci.

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia

Wyra¿ane przez pracodawców zainteresowanie pomoc¹ w doborze pracowników jest wyranie ni¿sze, ni¿ deklarowane zainteresowanie us³ugami z zakresu
porednictwa pracy o 22 punkty procentowe wród podmiotów mikro oraz rednich, 21 punktów procentowych wród podmiotów ma³ych i 28 punktów procentowych wród podmiotów du¿ych  porównaj Wykres 39.
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Wykres 39:
Zainteresowanie korzystaniem z us³ug polegaj¹cych na porednictwie pracy oraz pomocy w doborze pracowników, wród pracodawców.

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia

Zarazem jednak nadwy¿ka pracodawców deklaruj¹cych zainteresowanie us³ugami instytucji rynku pracy nad podmiotami, które dotychczas korzysta³y z takich us³ug, w przypadku pomocy w doborze pracowników jest znacz¹co wy¿sza, ni¿ w przypadku us³ug z zakresu porednictwa pracy. Ilustruje to Wykres 40.
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Wykres 40:
Nadwy¿ka zainteresowanych pomoc¹ w doborze pracowników: zainteresowanie korzystaniem z pomocy w doborze pracowników w przysz³oci, w stosunku do dotychczasowego korzystania z tej us³ugi.
Nadwy¿ka zainteresowanych porednictwem pracy: zainteresowanie korzystaniem z porednictwa pracy w przysz³oci w stosunku do dotychczasowego korzystania z tej us³ugi.

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia

Porównanie zainteresowania poszczególnymi komponentami pomocy w doborze pracowników wród podmiotów nale¿¹cych do poszczególnych kategorii,
wyró¿nionych ze wzglêdu na wielkoæ zatrudnienia, pozwala stwierdziæ w szczególnoci, ¿e udzia³ zewnêtrznej instytucji w ocenie kandydatów do pracy oraz
uzyskiwanie od niej informacji na temat skutecznego prowadzenia rekrutacji
ciesz¹ siê wiêkszym zainteresowaniem pracodawców, ni¿ pomoc w okrelaniu
wymagañ wobec kandydatów.
Najwiêksze ró¿nice pomiêdzy zainteresowaniem pomoc¹ w ocenie kandydatów a zainteresowaniem pomoc¹ w okrelaniu wymagañ wobec kandydatów
zachodz¹ wród podmiotów rednich oraz du¿ych. W obu rodzajach podmiotów zainteresowanie pierwszym komponentem pomocy w doborze pracowników
jest oko³o dwukrotnie wy¿sze, ni¿ drugim.
Okazuje siê równie¿, ¿e zainteresowanie udzia³em zewnêtrznej instytucji
w ocenie kandydatów jest wród podmiotów mikro mniej powszechne, ni¿ wród
podmiotów ma³ych, rednich i du¿ych. Zainteresowanie udzia³em instytucji rynku pracy w ocenie kandydatów do pracy wyrazili przedstawiciele 21% podmiotów mikro, 29% podmiotów ma³ych, 33% podmiotów rednich oraz 34% podmiotów du¿ych.
Z kolei zainteresowanie korzystaniem z pomocy w okrelaniu wymagañ wobec kandydatów zadeklarowali przedstawiciele 17% podmiotów mikro, 21%
podmiotów ma³ych, 17% podmiotów rednich oraz 15% podmiotów du¿ych.
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Zainteresowanie otrzymywaniem informacji na temat skutecznego prowadzenia rekrutacji wyrazili przedstawiciele 26% podmiotów mikro, 31% podmiotów
ma³ych, 26% podmiotów rednich oraz 25% podmiotów du¿ych. Ilustruje to
Wykres 41.
Wykres 41:
Zainteresowanie korzystaniem z us³ug zaliczanych do pomocy w doborze pracowników
ocen¹ kandydatów do pracy, pomoc¹ w okrelaniu wymagañ wobec kandydatów, udzielaniem informacji na temat skutecznego prowadzenia rekrutacji, wród pracodawców.

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia

Pracodawcy, którzy wyrazili zainteresowanie korzystaniem z pomocy zewnêtrznej instytucji w doborze pracowników, przewa¿nie deklarowali zainteresowanie
us³ugami zarówno urzêdów pracy, jak i agencji zatrudnienia. Tak¹ odpowied
wskaza³a co najmniej po³owa pracodawców z ka¿dej sporód kategorii wyró¿nionych ze wzglêdu na wielkoæ zatrudnienia, przedstawiciele 53% podmiotów
mikro, 54% podmiotów ma³ych, 50% podmiotów rednich oraz 61% podmiotów
du¿ych.
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Odsetek pracodawców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w doborze
kandydatów wy³¹cznie w urzêdach pracy by³ wy¿szy, ni¿ odsetek pracodawców, którzy z takiej us³ugi chcieliby korzystaæ wy³¹cznie w agencjach zatrudnienia. Opisana przewaga by³a stosunkowo najmniejsza wród przedstawicieli podmiotów du¿ych (sporód których zainteresowanie korzystaniem wy³¹cznie z us³ug
urzêdu pracy wyrazi³o 24%, natomiast wy³¹cznie z us³ug agencji zatrudnienia 
14%), rednia  wród respondentów z podmiotów mikro (odpowiednio 30%
i 16%), najwiêksza natomiast  wród reprezentantów podmiotów rednich (odpowiednio 38% i 10%) oraz ma³ych (39% i 6%)  porównaj Wykres 42.
Wykres 42:
Us³ugami, której z instytucji by³(a)by P. zainteresowany (a) jeli chodzi o pomoc w doborze pracowników do P. firmy?
(Dotyczy wy³¹cznie respondentów, którzy stwierdzili, ¿e byliby w przysz³oci zainteresowani
skorzystaniem z którejkolwiek sporód us³ug pomocy w doborze pracowników wiadczonych
przez instytucje rynku pracy.)

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia

Pracodawcy zainteresowani korzystaniem w przysz³oci z pomocy instytucji rynku pracy w doborze pracowników zostali zapytani o prawdopodobn¹ czêstoæ
korzystania z us³ug z tego zakresu. Pomiêdzy badanymi grupami pracodawców
wyst¹pi³y istotne statystycznie ró¿nice w deklarowanej czêstoci korzystania
z us³ug polegaj¹cych na pomocy w doborze pracowników  im wiêkszy podmiot, tym czêciej korzysta³by z takich us³ug.
Z pomocy w doborze pracowników ze zdecydowanie najwiêksz¹ czêstotliwoci¹ chcieliby korzystaæ pracodawcy zatrudniaj¹cy 250 lub wiêcej osób. Przedstawiciele prawie trzech pi¹tych (57%) firm oraz instytucji zaliczanych do tej
kategorii chcieliby korzystaæ z pomocy w doborze kandydatów przynajmniej raz
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na kwarta³ (16% co najmniej raz w miesi¹cu + 41% rzadziej, ale co najmniej raz
na kwarta³), a jedna pi¹ta (19%) raz na pó³ roku. Co dziesi¹ty (10%) przedstawiciel podmiotu nale¿¹cego do tej kategorii deklarowa³ chêæ korzystania z us³ugi raz w roku (10%), natomiast tylko niespe³na co dwudziesty (4%)  rzadziej,
ni¿ raz w roku.
W porównaniu z pracodawcami zatrudniaj¹cymi 250 lub wiêcej osób, mniejsze podmioty znacznie rzadziej deklarowa³y chêæ korzystania z pomocy w doborze pracowników co najmniej raz na kwarta³ (28% wskazañ wród podmiotów
mikro, 32% wród podmiotów ma³ych oraz 36% wród podmiotów rednich 
w porównaniu z 57% wród podmiotów du¿ych), natomiast znacznie czêciej 
tylko raz w roku lub rzadziej (39% wskazañ wród podmiotów mikro, 32% wród
podmiotów ma³ych oraz 26% wród podmiotów rednich  w porównaniu z 14%
wród podmiotów du¿ych).
Omówione wyniki prezentuje Wykres 43.
Wykres 43:
Jak czêsto korzysta³(a)by P. z pomocy wyspecjalizowanej instytucji w doborze pracowników do P. firmy?
(Dotyczy wy³¹cznie respondentów, którzy stwierdzili, ¿e byliby w przysz³oci zainteresowani
skorzystaniem z którejkolwiek sporód us³ug pomocy w doborze pracowników wiadczonych
przez instytucje rynku pracy.)

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia

Deklaracje pracodawców, dotycz¹ce zainteresowania pomoc¹ instytucji rynku
pracy, w tym instytucji PSZ, w doborze pracowników, warto zestawiæ z opiniami
doradców zawodowych zatrudnionych w urzêdach pracy lub jednostkach OHP.
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Poziom zainteresowania pracodawców pomoc¹ w doborze pracowników, odczuwany przez doradców zawodowych z jednostek PSZ oraz OHP, wydaje siê
ni¿szy, ni¿ zainteresowanie pracodawców oszacowane na podstawie badania
ogólnopolskiej próby podmiotów gospodarki narodowej.
Doradcy zawodowi z 30% (123 z 409) badanych jednostek PSZ i OHP, rozpatrywanych ogó³em, uznali, ¿e pracodawcy w ogóle nie s¹ zainteresowani
otrzymaniem z ich strony pomocy w doborze pracowników, natomiast doradcy
zawodowi z 46% (188 z 409) jednostek stwierdzili, ¿e zainteresowanie t¹ us³ug¹
ze strony pracodawców jest niewielkie. Jako rednie ocenili zainteresowanie
pracodawców doradcy zawodowi z 16% (65 z 409) jednostek, natomiast
w zaledwie co piêædziesi¹tej jednostce (2%  10 z 409) doradca zawodowy by³
zdania, ¿e zainteresowanie pracodawców pomoc¹ w doborze pracowników jest
du¿e. Omówione wyniki prezentuje Wykres 44.
Wykres 44:
Jak ocenia P. zainteresowanie ze strony pracodawców pomoc¹ doradców zawodowych
z P. jednostki w doborze pracowników?

ród³o: Badanie ankietowe doradców zawodowych, przeprowadzone przez ABR Opinia

Porównanie dotychczasowego poziomu korzystania z pomocy PSZ w doborze
pracowników z deklarowanym przez pracodawców zainteresowaniem korzystaniem z takiej pomocy wskazuje, ¿e znaczna czêæ popytu na us³ugi z tego
zakresu pozostaje niezrealizowana. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e wiêkszoæ
pracodawców, którzy deklaruj¹ zainteresowanie pomoc¹ w doborze pracowników, ma co najwy¿ej ograniczon¹ wiedzê o rzeczywistym przebiegu tej us³ugi
(poniewa¿ dotychczas z niej nie korzystali).
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Deklarowane przez pracodawców zainteresowanie pomoc¹ w doborze kandydatów mo¿na zatem interpretowaæ przede wszystkim jako wyraz odczuwanej
przez nich potrzeby zdobycia odpowiednich pracowników. Warto zwróciæ uwagê, ¿e rosn¹ce trudnoci ze znalezieniem odpowiednich kandydatów, zwiêkszaj¹ce zainteresowanie pracodawców pomoc¹ w doborze pracowników, zarazem
ograniczaj¹ mo¿liwoci zaspokojenia potrzeb w tym zakresie przez instytucje
rynku pracy, w tym zw³aszcza przez PSZ, których klientami s¹ w wiêkszoci
osoby bezrobotne.

2.4.2 Zakres i sposób wiadczenia us³ugi
W niniejszym rozdziale zestawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego z doradcami zawodowymi zatrudnionymi w PUP, CIiPKZ i MCK OHP130
oraz wyniki badania ilociowego pracodawców131, dotycz¹ce sposobów wiadczenia us³ugi polegaj¹cej na pomocy w doborze pracowników.
Nale¿y zastrzec, ¿e wyniki te nie s¹ w pe³ni porównywalne, przede wszystkim dlatego, ¿e prezentowane rezultaty badania doradców zawodowych uwzglêdniaj¹ w równej mierze odpowiedzi udzielone przez ka¿dego respondenta z tej
grupy, niezale¿nie od intensywnoci wiadczenia przez niego badanej us³ugi.
Dok³adne ustalenie intensywnoci, z jak¹ poszczególne jednostki PSZ udziela³y
pracodawcom pomocy w doborze kandydatów, pozwoli³oby nadaæ odpowiedziom poszczególnych doradców wagê proporcjonaln¹ do skali udzielania takiej pomocy. Niestety, nie by³o to mo¿liwe, przede wszystkim ze wzglêdu na
fakt, ¿e w okresie, którego dotyczy³o badanie, us³uga ta w wielu urzêdach pracy
nie by³a rejestrowana. Dlatego ustaleñ wynikaj¹cych z porównania sposobu
wiadczenia przez PSZ pomocy w doborze kandydatów (rozpoznanego w badaniu ankietowym doradców zawodowych) z preferencjami pracodawców w tym
zakresie (zdiagnozowanymi w sonda¿u przeprowadzonym z t¹ grup¹ respondentów), nie nale¿y traktowaæ jako w pe³ni udowodnionych.

2.4.2.1 Przedmiot oceny
Zatrudnieni w jednostkach PSZ oraz OHP doradcy zawodowi, którzy brali udzia³
w doborze kandydatów na zg³oszone przez pracodawcê stanowisko pracy, przygotowania zawodowego lub sta¿u, najczêciej oceniali kandydatów pod wzglêdem
Ilociowe badanie doradców zawodowych z instytucji rynku pracy zosta³o zrealizowane
w ramach III etapu projektu Kompleksowa analiza wiadczenia pomocy pracodawcom
w doborze pracowników.
131
Ilociowe badanie pracodawców zosta³o zrealizowane w ramach V etapu projektu Kompleksowa analiza wiadczenia pomocy pracodawcom w doborze pracowników.
130
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motywacji do pracy (89%, czyli 174 ze 196 doradców, którzy brali udzia³ w doborze
kandydata), umiejêtnoci miêkkich132 (86%, czyli 168 ze 196 doradców), oraz
predyspozycji do wykonywania zawodu (84%, czyli 164 ze 196 doradców),
natomiast nieco rzadziej  pod wzglêdem umiejêtnoci twardych133 (72%, czyli
142 ze 196 doradców)  porównaj Wykres 45.
Wykres 45:
Pod jakimi wzglêdami ocenia³(a) P. kandydatów na zg³oszone przez pracodawcê stanowisko pracy, przygotowania zawodowego lub sta¿u? [N= 196]
(Dotyczy wy³¹cznie respondentów, którzy stwierdzili, ¿e wiadczyli us³ugi polegaj¹ce na
doborze kandydatów na zg³oszone przez pracodawcê stanowisko pracy, przygotowania zawodowego lub sta¿u; ³¹czny odsetek wskazañ przekracza 100%, poniewa¿ respondent móg³
wskazaæ kilka odpowiedzi)

ród³o: Badanie ankietowe doradców zawodowych, przeprowadzone przez ABR Opinia

Z kolei pracodawcy, którzy wyrazili zainteresowanie skorzystaniem z pomocy instytucji rynku pracy w doborze pracowników, najczêciej chcieliby, ¿eby przedmiotem
oceny by³a w³anie wiedza fachowa i umiejêtnoci kandydatów do pracy134.
Umiejêtnoci miêkkie zosta³y w ankiecie zdefiniowane jako predyspozycje i cechy psychospo³eczne, na przyk³ad: odpornoæ na stres, umiejêtnoæ pracy w zespole, kreatywnoæ, sumiennoæ, samodzielnoæ, komunikatywnoæ, asertywnoæ.
133
Umiejêtnoci twarde zosta³y zdefiniowane jako umiejêtnoci techniczne i wiedza fachowa,
które mo¿na nabyæ poprzez naukê szkoln¹, pozaszkoln¹ lub dowiadczenie zawodowe.
134
Wynik ten ró¿ni siê od odpowiedzi ogó³u respondentów na pytanie, komu najlepiej powierzyæ ocenê kandydatów do pracy pod poszczególnymi wzglêdami (porównaj: rozdzia³
2.3.4.1). Jako wyjanienie tej ró¿nicy proponujemy hipotezê opart¹ na ustaleniu, ¿e pracodawcy za osobê najbardziej kompetentn¹ w ocenie kandydata uwa¿aj¹ przewa¿nie
jego przysz³ego prze³o¿onego (porównaj: rozdzia³ 2.3.4.1), oraz za³o¿eniu, ¿e pracodawcy za najtrudniejsz¹ uwa¿aj¹ ocenê wiedzy i twardych umiejêtnoci kandydatów. Je¿eli
przyjête za³o¿enie jest s³uszne, wydaje siê zrozumia³e, ¿e doradca lub konsultant z zewnêtrznej instytucji rynku pracy jest przez pracodawców rzadko wskazywany jako osoba,
która ocenê pod tym wzglêdem przeprowadzi najlepiej. Zarazem decyduj¹c siê na w³¹czenie doradcy lub konsultanta w proces oceny kandydatów pracodawcy s¹ szczególnie þ
132
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Ten aspekt by³ wskazywany czêciej ni¿ pozosta³e, przez podmioty z ka¿dej
sporód kategorii wyodrêbnionych ze wzglêdu na wielkoæ zatrudnienia: przez przedstawicieli 77% podmiotów mikro, 82% ma³ych, 82% rednich oraz 81% du¿ych.
Na drugim miejscu w zale¿noci od wielkoci badanej instytucji wskazywano w podmiotach mikro (69%), ma³ych (62%) i rednich (65%)  ocenê pod
wzglêdem motywacji do pracy, natomiast w podmiotach du¿ych (69%)  ocenê
cech psychicznych i spo³ecznych kandydata oraz jego predyspozycji135.
Wród pracodawców, którzy wyrazili zainteresowanie pomoc¹ w ocenie potencjalnych pracowników, nieco mniejsza, lecz równie¿ stosunkowo liczna, by³a
grupa respondentów, którzy jako przedmiot oczekiwanej oceny wskazali cechy
fizyczne lub stan zdrowia kandydatów136  po oko³o dwie pi¹te wród podmiotów mikro, ma³ych, rednich i du¿ych.
Omówione wyniki przedstawiono w Tabeli 8.
Tabela 8:
Czy chcia³(a)by P. ¿eby ocena kandydatów do pracy w P. firmie dotyczy³a:
(Dotyczy respondentów, którzy stwierdzili, ¿e byliby w przysz³oci zainteresowani us³ug¹
pomocy w ocenie kandydatów do pracy; ³¹czny odsetek wskazañ przekracza 100%, poniewa¿ respondent móg³ wskazaæ kilka odpowiedzi)
p o d m io ty
m ik ro
[N = 1 2 9 ]

p o d m io ty
m a ³e
[N = 1 7 7 ]

p o d m io ty
 re d n ie
[N = 1 9 7 ]

p o d m io ty
d u ¿e
[N = 2 0 7 ]

chêci kandydata do pracy (j ego
motyw acj i )

69%

62%

65%

62%

w i edzy fachow ej i umi ej êtno ci
techni cznych kandydata

77%

82%

82%

81%

c e c h p syc h i c zn yc h i sp o ³ e c zn yc h
kandydata (j ego predyspozycj i )

55%

58%

64%

69%

cech fi zycznych l ub stanu zdrow i a
kandydata

43%

41%

38%

36%

1%

0%

3%

1%

trudno pow i edzi eæ

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia

zainteresowani powierzeniem mu oceny wiedzy i twardych umiejêtnoci kandydatów, traktuj¹c udzia³ doradcy lub konsultanta jako dodatkow¹ pomoc, polegaj¹c¹ na wstêpnej selekcji kandydatów pod wzglêdem kompetencji, których ocena jest szczególnie anga¿uj¹ca.
135
W badaniu pracodawców o cechy spo³eczne i predyspozycje pytano ³¹cznie, poniewa¿
podczas pilota¿u okaza³o siê, ¿e rozró¿nienie nie jest dla pracodawców czytelne.
136
W ankiecie z doradcami odpowiedzi tej nie przewidziano w kafeterii, natomiast spontanicznie wskaza³ j¹ mniej ni¿ 1% doradców (w takim wypadku by³a wpisywana przez
ankietera w kategorii inne).

132
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2.4.2.2 Stanowiska, na które potrzebna jest pomoc zewnêtrznych
instytucji w doborze pracowników
Doradcy zawodowi odczuwaj¹ stosunkowo najmniejsze zainteresowanie pracodawców pomoc¹ przy doborze pracowników zaliczanych do kategorii rolnicy,
ogrodnicy, lenicy i rybacy oraz cz³onków kadry zarz¹dzaj¹cej. Brak zainteresowania pracodawców korzystaniem z pomocy przy doborze pracowników nale¿¹cych do kategorii rolników, ogrodników, leników i rybaków stwierdzi³o 76%
(309 z 409) doradców zawodowych, natomiast przy doborze kadry zarz¹dzaj¹cej  75% (305 z 409) doradców.
Dostrzegany przez doradców zawodowych brak zainteresowania pracodawców korzystaniem z pomocy w doborze pracowników nale¿¹cych do poszczególnych grup zawodowych dotyczy³ najrzadziej pracowników us³ug osobistych
i sprzedawców (brak zainteresowania pracodawców pomoc¹ w doborze tej kategorii pracowników stwierdzi³o 42%  172 z 409 doradców), a w dalszej kolejnoci pracowników biurowych (45%  184 z 409 doradców), techników i innego
redniego personelu (46%  188 z 409 doradców), operatorów i monterów maszyn i urz¹dzeñ (46%  188 z 409 doradców) oraz robotników przemys³owych
i rzemielników (51%  209 z 409 doradców) i pracowników przy pracach prostych (51%  209 z 409 doradców).
Odczuwany przez doradców zawodowych poziom zainteresowania pracodawców pomoc¹ w doborze specjalistów by³ wy¿szy, ni¿ pomoc¹ w doborze
rolników, ogrodników, leników i rybaków oraz kadry zarz¹dzaj¹cej, ni¿szy jednak, ni¿ pomoc¹ w doborze pozosta³ych kategorii pracowników.
Omówione wyniki przedstawiono na Wykresie 46.
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Wykres 46:
Proszê oceniæ, jakie jest zainteresowanie pracodawców korzystaniem z pomocy doradców zawodowych z P. urzêdu przy doborze pracowników z poszczególnych kategorii zawodowych? [N=409]

ród³o: Badanie ankietowe doradców zawodowych, przeprowadzone przez ABR Opinia

Deklarowane przez pracodawców zainteresowanie pomoc¹ w doborze pracowników nale¿¹cych do poszczególnych kategorii zawodowych ró¿ni siê w zale¿noci od wielkoci podmiotu, mierzonej liczb¹ zatrudnionych osób.
Przedstawiciele podmiotów mikro, zainteresowani korzystaniem z pomocy
w ocenie kandydatów, najczêciej137 chcieliby, ¿eby ocena ta dotyczy³a w przysz³oci stanowisk specjalistów (36%), techników i innych pracowników redniego szczebla (29%), pracowników us³ug osobistych i sprzedawców (28%), pracowników biurowych (25%) oraz robotników przemys³owych i rzemielników (22%).

137

Wymieniono kategorie pracowników wskazane przez ponad jedn¹ pi¹t¹ (20%) pracodawców, którzy wyrazili zainteresowanie pomoc¹ instytucji rynku pracy w ocenie kandydatów.
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Podmioty ma³e najczêciej by³y zainteresowane ocen¹ kandydatów na stanowiska: specjalistów (41%), techników i innych pracowników redniego szczebla (28%) oraz pracowników biurowych (23%).
Reprezentanci podmiotów rednich najczêciej przewidywali korzystanie
z pomocy zewnêtrznej instytucji przy ocenie kandydatów na stanowiska specjalistów (48%), techników i innych pracowników redniego szczebla (31%), kadry
zarz¹dzaj¹cej (28%) oraz pracowników biurowych (24%).
Przedstawiciele podmiotów du¿ych najczêciej deklarowali zainteresowanie
udzia³em instytucji rynku pracy w ocenie kandydatów na stanowiska specjalistów (57%), kadry zarz¹dzaj¹cej (40%), techników i innego redniego personelu (31%), operatorów i monterów maszyn (22%) oraz pracowników biurowych
(21%)  porównaj Tabela 9.
Tabela 9:
Czy chcia³(a)by P., ¿eby ocena dotyczy³a kandydatów na stanowiska:
(Dotyczy wy³¹cznie respondentów, którzy stwierdzili, ¿e byliby w przysz³oci zainteresowani
us³ug¹ pomocy w ocenie kandydatów do pracy; ³¹czny odsetek wskazañ przekracza 100%,
poniewa¿ respondent móg³ wskazaæ kilka odpowiedzi)
p o d m io ty
m ik ro
[N = 1 2 9 ]

p o d m io ty
m a ³e
[N = 1 7 7 ]

p o d m io ty
 re d n ie
[N = 1 9 7 ]

p o d m io ty
d u ¿e
[N = 2 0 7 ]

kadry zarz¹dzaj ¹cej

10%

16%

28%

40%

specj al i stów

36%

41%

48%

57%

techni ków i i nnych pracow ni ków
 redni ego szczebl a

29%

28%

31%

31%

pracow ni ków bi urow ych

25%

23%

24%

21%

pracow ni ków us³ ug osobi stych,
sprzedaw ców

28%

18%

16%

16%

rol ni ków, ogrodni ków, l e ni ków,
rybaków

3%

2%

2%

0%

robotni ków przemys³ ow ych,
rzemi e l ni ków

22%

17%

20%

19%

operatorów i monterów maszyn

15%

16%

17%

22%

pracow ni ków przy pracach prostych

13%

20%

17%

14%

i nnych, trudno pow i edzi eæ

1%

0%

6%

2%

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia
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W przypadku okrelania wymagañ wobec kandydatów, przedstawiciele podmiotów mikro, deklaruj¹cy zainteresowanie us³ugami instytucji rynku pracy w tym
zakresie, najczêciej wskazywali, ¿e byliby zainteresowani pomoc¹ w okreleniu wymagañ wobec specjalistów (33%), techników i pracowników redniego
szczebla (28%), robotników przemys³owych i rzemielników (27%), pracowników biurowych (26%) oraz pracowników us³ug osobistych i sprzedawców (21%).
Podmioty ma³e najczêciej by³yby zainteresowane pomoc¹ w okrelaniu wymagañ wobec kandydatów na specjalistów (41%), a w dalszej kolejnoci pracowników biurowych (25%), techników i pracowników redniego szczebla (24%)
oraz pracowników us³ug osobistych i sprzedawców (22%).
Podmioty rednie wyra¿a³y najczêciej zainteresowanie pomoc¹ w ocenie
kandydatów na stanowiska specjalistów (48%), a w dalszej kolejnoci  kadry
zarz¹dzaj¹cej (27%), techników i innych pracowników redniego szczebla (26%)
oraz robotników przemys³owych i rzemielników (22%).
Trzy kategorie wskazywane najczêciej przez przedstawicieli podmiotów rednich by³y równie¿ wskazywane szczególnie czêsto przez przedstawicieli podmiotów du¿ych. Pracodawcy zatrudniaj¹cy 250 lub wiêcej pracowników najczêciej wyra¿ali zainteresowanie pomoc¹ w ocenie kandydatów na specjalistów
(58%), techników i innych pracowników redniego szczebla (35%) oraz kadry
zarz¹dzaj¹cej (30%).
Omówione wyniki przedstawiono w Tabeli 10.
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Tabela 10:
Powiedzia³(a) P., ¿e by³(a)by P. zainteresowany(a) pomoc¹ w okrelaniu wymagañ wobec
kandydatów. Czy chcia³(a)by P. ¿eby pomoc dotyczy³a wymagañ na stanowiska:
(Dotyczy wy³¹cznie respondentów, którzy stwierdzili, ¿e byliby w przysz³oci zainteresowani
us³ug¹ pomocy w formu³owaniu wymagañ wobec kandydatów do pracy; ³¹czny odsetek
wskazañ przekracza 100%, poniewa¿ respondent móg³ wskazaæ kilka odpowiedzi)
p o d m io ty
m ik ro
[N = 1 0 1 ]

p o d m io ty
m a ³e
[N = 1 2 8 ]

p o d m io ty
 re d n ie
[N = 1 0 1 ]

p o d m io ty
d u ¿e
[N = 9 1 ]

kadry zarz¹dzaj ¹cej

3%

16%

27%

30%

specj al i stów

33%

41%

48%

58%

techni ków i i nnych pracow ni ków
 redni ego szczebl a

28%

24%

26%

35%

pracow ni ków bi urow ych

26%

25%

20%

19%

pracow ni ków us³ ug osobi stych,
sprzedaw ców

21%

22%

10%

12%

rol ni ków, ogrodni ków, l e ni ków,
rybaków

3%

2%

2%

0%

robotni ków przemys³ ow ych,
rzemi e l ni ków

27%

20%

22%

16%

operatorów i monterów maszyn

14%

13%

13%

13%

pracow ni ków przy pracach prostych

14%

15%

10%

11%

i nnych, trudno pow i edzi eæ

2%

2%

8%

4%

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia

Porównanie uzyskanych od doradców zawodowych PSZ i OHP informacji na
temat zainteresowania pracodawców, z którymi mieli kontakt, pomoc¹ w doborze
pracowników nale¿¹cych do poszczególnych kategorii zawodowych, z zapotrzebowaniem deklarowanym przez ogólnopolsk¹ próbê pracodawców, wskazuje, ¿e
czêæ popytu niezagospodarowana przez PSZ dotyczy w szczególnoci pomocy w doborze kadry zarz¹dzaj¹cej i specjalistów. Mo¿liwoci zaspokojenia zapotrzebowania w tym zakresie przez jednostki PSZ oraz OHP wydaj¹ siê ograniczone ze wzglêdu na niewielk¹ liczbê przedstawicieli kadry zarz¹dzaj¹cej i specjalistów
wród poszukuj¹cych pracy lub bezrobotnych klientów tych instytucji138.
138

Wed³ug Informacji o bezrobotnych wed³ug grup zawodów i specjalnoci w I pó³roczu
2007 roku, osoby nale¿¹ce do grupy zawodowej przedstawiciele w³adz publicznych,
wy¿si urzêdnicy i kierownicy stanowi³y niespe³na 0,5% osób bezrobotnych, natomiast
specjalici  oko³o 6%.
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2.4.2.3 Metody oceny
Doradcy zawodowi dobieraj¹c kandydatów na zg³oszone przez pracodawcê
stanowisko pracy, przygotowanie zawodowe lub sta¿ najczêciej przeprowadzali z kandydatami wywiady, poprzedzaj¹ce rozmowê rekrutacyjn¹ z udzia³em
pracodawcy. Takie wywiady przeprowadza³o 83% (163 ze 196) respondentów,
którzy pomagali pracodawcom w doborze kandydatów. Wród metod oceny
kandydatów na kolejnych miejscach znalaz³y siê analiza dokumentów aplikacyjnych  metoda stosowana przez 79% (155 ze 196) respondentów z omawianej
grupy, udzia³ w rozmowach rekrutacyjnych z kandydatami  przez 76% (150 ze
196), nielicencjonowane, niewystandaryzowane narzêdzia w formie kwestionariusza lub inwentarza  przez 49% (97 ze 196) oraz æwiczenia lub gry symulacyjne  przez 37% (72 ze 196) doradców zawodowych, którzy pomagali pracodawcom w doborze kandydatów.
Mniej powszechnie wykorzystywane by³y licencjonowane narzêdzia diagnostyczne, których stosowanie nie wymaga wykszta³cenia psychologicznego 
przez 29% (57 ze 196) doradców, którzy pomagali pracodawcom w doborze
kandydatów, a tak¿e licencjonowane narzêdzia diagnostyczne, których stosowanie wymaga takiego wykszta³cenia  przez 10% (19 ze 196) doradców. Co
dwudziesty (5%  9 ze 196) sporód doradców zawodowych, którzy udzielali
pracodawcom pomocy w doborze kandydatów, stosowa³ inn¹ metodê indywidualne lub grupowe spotkania lub warsztaty z osobami bezrobotnymi  porównaj Wykres 47.

138
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Wykres 47:
Czy dokonuj¹c doboru kandydatów na stanowisko pracy, przygotowania zawodowego
lub sta¿u stosowa³(a) P. (równie¿) metody takie jak: [N= 196]
(Dotyczy wy³¹cznie respondentów, którzy stwierdzili, ¿e wiadczyli us³ugi polegaj¹ce na
doborze kandydatów; ³¹czny odsetek wskazañ przekracza 100%, poniewa¿ respondent móg³
wskazaæ kilka odpowiedzi)

ród³o: Badanie ankietowe doradców zawodowych, przeprowadzone przez ABR Opinia

Bardziej szczegó³owe informacje na temat stosowania narzêdzi diagnostycznych przez doradców zawodowych z PUP, CIiPKZ oraz MCK, przedstawiono
w Tabeli 11.
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Tabela 11:
Stosowanie narzêdzi diagnostycznych przez doradców zawodowych z poszczególnych
instytucji rynku pracy [N=196]
(Dotyczy wy³¹cznie respondentów, którzy stwierdzili, ¿e wiadczyli us³ugi polegaj¹ce
na doborze kandydatów; w tabeli przedstawiono liczby wskazañ; ³¹czna liczba wskazañ
przekracza 196, poniewa¿ respondent móg³ wskazaæ kilka odpowiedzi)
L ic z b a re s p o n d e n tó w,
k tó rz y ws k a z a li p o s z c z e g ó ln e
o d p o wie d z i

Od p o wie d 

PUP

C IiP K Z

MC K

Og ó ³e m

u¿yw a³ em(am) l i cencj onow anych narzêdzi
di agnostycznych, których stosow ani e w ymaga
w ykszta³ ceni a psychol ogi cznego

13

5

1

19

u¿yw a³ em(am) l i cencj onow anych narzêdzi
di agnostycznych, których stosow ani e ni e
w ymaga w ykszta³ ceni a psychol ogi cznego

45

5

7

57

ni e u¿yw a³ em(am) l i cencj onow anych narzêdzi
di agnostycznych

114

7

3

124

ród³o: Badanie ankietowe doradców zawodowych, przeprowadzone przez ABR Opinia

Sporód narzêdzi diagnostycznych, których stosowanie wymaga wykszta³cenia
psychologicznego, najczêciej stosowany (przez dziewiêciu respondentów) by³
Inwentarz Osobowoci NEO-FFI. Informacje na temat liczby respondentów stosuj¹cych poszczególne testy, wymagaj¹ce wykszta³cenia psychologicznego,
zosta³y przedstawione w Tabeli 12.
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Tabela 12:
Jakich licencjonowanych, wystandaryzowanych narzêdzi diagnostycznych, których stosowanie wymaga wykszta³cenia psychologicznego, u¿ywa³(a) P. dokonuj¹c doboru kandydatów na stanowisko pracy, przygotowania zawodowego lub sta¿u? [N=19]
(Dotyczy wy³¹cznie respondentów, którzy stwierdzili, ¿e stosowali tego rodzaju narzêdzia;
w tabeli przedstawiono liczby wskazañ; ³¹czna liczba wskazañ przekracza 19, poniewa¿
respondent móg³ wskazaæ kilka odpowiedzi)
W s k a z a n y te s t

L ic z b a re s p o n d e n tó w,
k tó rz y ws k a z a li p o s z c z e g ó ln e te s ty
PUP

C IiP K Z

MC K

Og ó ³e m

N EO-FFI  Inw entarz Osobow o ci

$

!

C ISS  Kw esti onari usz R adzeni a Sobi e
w Sytuacj ach Stresow ych

"

$

EPQ-R  Kw estionariusz Osobow o ci Eysencka

"

$

KKS  Kw estionariusz Kompetencji Spo³ecznych

#

FC Z-KT  Formal na C harakterystyka
Zachow ani a  Kw esti onari usz Temperamentu

!

TMS-K  Test Matryc R avena w w ersj i Standard
 forma kl asyczna

"



TO-Z  Test Osobow o ci i Zai nteresow añ

!



'



$
#
#


BTU O  Bateri a Testów U zdol ni eñ Ogól nych

#
"

IN TE  Kw esti onari usz Intel i gencj i
Emocj onal nej

!



"

STAI  Inw entarz Stanu i C echy Lêku

!



"

!

!

APIS-P(R )  Bateri a Testów
APIS-Z  Bateri a Testów



!

TZ  Test Zai nteresow añ
I-E  Skal a I-E w Pracy




!



KN S  Kw esti onari usz N adzi ei na Sukces
PKIE  Popul arny Kw esti onari usz Intel i gencj i
Emocj onal nej  w ersj a do samobadani a



PTS  Kw esti onari usz Temperamentu






Test D rzew a
ZTU  Zestaw Testów U zdol ni eñ
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Tabela 12 (cd):
L ic z b a re s p o n d e n tó w,
k tó rz y ws k a z a li p o s z c z e g ó ln e te s ty

W s k a z a n y te s t

PUP

C IiP K Z

MC K

Og ó ³e m

D IN EMO  D w uw ymi arow y Inw entarz
Intel i gencj i Emocj onal nej





N EO-PI-R  Inw entarz Osobow o ci





OMN IBU S  Test Intel i gencj i





PKIE  Popul arny Kw esti onari usz Intel i gencj i
Emocj onal nej





TMK  Test Matryc R avena w w ersj i kol orow ej





TMS-R  Test Matryc R avena w w ersj i
Standard  forma rów nol eg³ a





U MAC L  Przymi otni kow a Skal a N astroj u



WAIS-R (PL)  Skal a Intel i gencj i Wechsl era dl a
D oros³ ych  w ersj a zrew i dow ana






ród³o: Badanie ankietowe doradców zawodowych, przeprowadzone przez ABR Opinia

Doradcy zawodowi pos³uguj¹cy siê licencjonowanymi narzêdziami diagnostycznymi, których stosowanie nie wymaga wykszta³cenia psychologicznego, u¿ywali
szerokiego wachlarza tego rodzaju testów. Szczegó³owe informacje na temat liczby respondentów stosuj¹cych poszczególne narzêdzia diagnostyczne niewymagaj¹ce wykszta³cenia psychologicznego, zosta³y przedstawione w Tabeli 13.
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Tabela 13:
Jakich licencjonowanych, wystandaryzowanych narzêdzi diagnostycznych, których stosowanie nie wymaga wykszta³cenia psychologicznego, u¿ywa³(a) P. dokonuj¹c doboru
kandydatów na stanowisko pracy, przygotowania zawodowego lub sta¿u? [N=57]
(Dotyczy wy³¹cznie respondentów, którzy stwierdzili, ¿e stosowali tego rodzaju narzêdzia;
w tabeli przedstawiono liczby wskazañ; ³¹czna liczba wskazañ przekracza 57, poniewa¿
respondent móg³ wskazaæ kilka odpowiedzi)

W y m ie n io n y te s t

L ic z b a re s p o n d e n tó w,
k tó rz y ws k a z a li p o s z c z e g ó ln e te s ty
PUP

C IiP K Z

MC K

Og ó ³e m

Wi el ow ymi arow y Kw esti onari usz Preferencj i

45

5

7

57

Indyw i dual ny Pl an D zi a³ ani a

44

5

7

56

Test Achtni cha

45

5

6

56

Autotest Predyspozycj i i Zai nteresow añ
Z a w o d o w yc h

44

5

7

56

Kw esti onari usz Intel i gencj i Wi el oraki ej

44

5

7

56

Test Samooceny

44

5

7

56

Kw esti onari usz Moj a Kari era

44

5

7

56

Program Komputerow y D oradca 2000

44

5

7

56

Performance Echo

44

4

7

55

Repetytori um Kompetencj i Zaw odow ych

43

5

7

55

Test Kompetencj i Zaw odow ych

43

5

7

55

Test duñski 

43

4

7

54

Kw esti onari usz Asertyw no ci

44

3

7

54

Mi asteczko Zai nteresow añ Zaw odow ych

37

5

7

49

Kw esti onari usz Zai nteresow añ Zaw odow ych

38

2

6

46

Test H ol l anda

36

2

7

45

Kw esti onari usz U zdol ni eñ Przedsi êbi orczych

32

5

5

42

Inne testy, których nazw respondenci ni e
p od al i

26

4

4

34

ród³o: Badanie ankietowe doradców zawodowych, przeprowadzone przez ABR Opinia
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Pracodawcy, którzy byliby w przysz³oci zainteresowani ocen¹ kandydatów do
pracy, niezale¿nie od wielkoci zatrudnienia, najczêciej ¿yczyliby sobie, ¿eby
dobór kandydata opiera³ siê na rozmowie przeprowadzonej przez doradcê zawodowego z udzia³em ich przedstawiciela. W podmiotach mikro ten sposób
oceny wskaza³o 70% badanych, w ma³ych  64%, w rednich  73%, natomiast
w du¿ych  71%. Na drugim miejscu respondenci reprezentuj¹cy podmioty mikro, ma³e i rednie wskazywali ocenê na podstawie zadania wykonanego przez
kandydata (odpowiednio 45%, 50% i 50% wskazañ), natomiast przedstawiciele
podmiotów du¿ych  ocenê na podstawie specjalistycznych testów (57%). Pracodawcy ze wszystkich badanych grup czêsto wskazywali jednoczenie kilka
sposobów diagnozowania kompetencji kandydata, co prawdopodobnie by³o
podyktowane chêci¹ unikniêcia ryzyka pope³nienia b³êdu w ocenie.
Omówione wyniki przedstawiono w Tabeli 14.
Tabela 14:
Czy chcia³(a)by P. ¿eby ocena kandydatów by³a przeprowadzona na podstawie:
(Dotyczy wy³¹cznie respondentów, którzy stwierdzili, ¿e byliby w przysz³oci zainteresowani
us³ug¹ pomocy w ocenie kandydatów do pracy; ³¹czny odsetek wskazañ przekracza 100%,
poniewa¿ respondent móg³ wskazaæ kilka odpowiedzi)
p o d m io ty
m ik ro
[N = 1 2 9 ]

p o d m io ty
m a ³e
[N = 1 7 7 ]

p o d m io ty
 re d n ie
[N = 1 9 7 ]

p o d m io ty
d u ¿e
[N = 2 0 7 ]

testów

33%

37%

48%

57%

zadani a dl a kandydata

45%

50%

50%

49%

rozmow y z kandydatem bez udzi a³ u
pracow ni ka P. fi rmy

16%

21%

25%

32%

rozmow y z kandydatem z udzi a³ em
pracow ni ka P. fi rmy

70%

64%

73%

71%

zapoznani a si ê z dokumentami
kandydata

38%

40%

45%

42%

2%

4%

5%

2%

trudno pow i edzi eæ

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia

Porównanie sposobu przeprowadzania oceny kandydatów przez doradców zawodowych z preferencjami wyra¿onymi przez pracodawców zainteresowanych
tak¹ pomoc¹, wskazuje, ¿e doradcy rzadziej, ni¿ chcieliby tego pracodawcy,
stosuj¹ testy, rzadziej równie¿ przeprowadzaj¹ ocenê na podstawie wykonania
przez kandydata powierzonego mu zadania.
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Czêciow¹ interpretacjê ograniczonego stosowania przez doradców zawodowych testów w trakcie pomocy pracodawcom w doborze pracowników przynosi badanie przeprowadzone metod¹ studium przypadku. Stosunek doradców
do stosowania testów wydaje siê ambiwalentny. Z jednej strony, testy pozwalaj¹
zapobiec arbitralnoci przeprowadzanej oceny, z drugiej jednak  doradcy obawiaj¹ siê, ¿e wyniki testów mog¹ nie odzwierciedlaæ rzeczywistych umiejêtnoci i kwalifikacji kandydata:
Mylê, ¿e ¿aden test [rzeczywistych umiejêtnoci kandydata] tak nie odda dok³adnie, naprawdê, bo ka¿dy [cz³owiek] jest inny i inaczej podchodzi do pracy i do
miejsca pracy, niektórzy id¹ tam tylko, ¿eby przez chwilê popracowaæ, bo i tak
szukaj¹ czego innego, bêdzie dobrym pracownikiem, ale akurat w tym miejscu
nie bêdzie siê jako specjalnie stara³. Tak¿e tego siê chyba nie da tak dok³adnie
przebadaæ i nie da siê przewidzieæ tego, co dana osoba dok³adnie myli, nie do
koñca siê zdradzi z tym, jakie ma dok³adnie plany. Nawet ta osoba mo¿e bardzo
dobrze wypaæ w testach, ale pójdzie do tego pracodawcy i oka¿e siê, ¿e zupe³nie nie odpowiada jej praca w tej firmie, co tam jest, jaka atmosfera nie taka,
albo co i bêdzie zupe³nie inaczej siê zachowywa³a w pracy ani¿eli wyjdzie w testach, tak ¿e nie wiem czy tutaj te testy by³yby takim wiarygodnym [narzêdziem]139.
Ponadto, jak zauwa¿aj¹ doradcy zawodowi uczestnicz¹cy w badaniu instytucji
PSZ metod¹ studium przypadku, osoby bezrobotne czy poszukuj¹ce pracy zazwyczaj niechêtnie poddaj¹ siê testom, które dla wielu z nich s¹ stresuj¹ce,
a czêsto trudne i niezrozumia³e. Dlatego doradcy, jeli pracodawca nie zg³asza
takiej potrzeby, staraj¹ siê unikaæ nadmiernego stosowania testów w trakcie
doboru pracowników, dokonuj¹c oceny kandydata na podstawie bezporedniej
rozmowy:
Wiêkszoæ ofert czy tych informacji, to jest realizowanych w³anie w taki sposób,
¿e rozmawiamy jednak z tymi klientami, nie badamy ich. Badanie siê le kojarzy,
ludzie badani ró¿nie odpowiadaj¹ te¿ w tych testach. Czêsto pytania, które siê
pojawiaj¹ w testach s¹ trudne dla niektórych osób i one tego do koñca nie rozumiej¹, tych pytañ, zreszt¹ te¿ czasu nie ma na to, ¿eby siedzia³y tutaj ca³y dzieñ
i próbowa³y s³owo po s³owie gdzie tam rozbieraæ na czynniki pierwsze, staraæ siê
to zrozumieæ, czêsto strzelaj¹, te¿ te badania ró¿nie wychodz¹ ( ). Ludzie nie
s¹ chêtni do testów, bo na przyk³ad osoby, które s¹ mniej wykszta³cone, to one
w ogóle siê boj¹ testów No osoby, które s¹ ju¿ bardziej wykszta³cone, no to te¿
gdzie tam mia³y na studiach jakie testy i ju¿ mniej wiêcej wiedz¹ co o sobie,
tak¿e pewnych [testów] zazwyczaj nie potrzebuj¹, tak¿e no nic na si³ê140.
139
140

IDI z doradc¹ zawodowym CIiPKZ.
IDI z doradc¹ zawodowym CIiPKZ.
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W przeprowadzonych rozmowach czêæ doradców zwraca³a uwagê na potrzebê zachowania obiektywizmu przeprowadzanej oceny (s³u¿y³o temu na przyk³ad przeprowadzanie rozmów z kolejnymi kandydatami wed³ug tego samego
scenariusza). Zarazem jednak z wypowiedzi doradców wynika, ¿e standaryzacja oceny, osi¹gniêta dziêki stosowaniu testów, mog³aby obni¿aæ jej trafnoæ.
Doradcy zgodnie podkrelali, ¿e ocena czy osoba bezrobotna lub poszukuj¹ca pracy jest odpowiednim kandydatem na dane stanowisko, powinna opieraæ siê na zindywidualizowanej i wszechstronnej diagnozie jej kompetencji
i predyspozycji. Jeden z doradców przedstawi³ na przyk³ad jako szczególnie
efektywn¹ metodê oceny, czy dana osoba jest odpowiednim kandydatem na
okrelone stanowisko, uwzglêdnianie cech i umiejêtnoci wykazywanych przez
tê osobê nie tylko w obszarze zawodowym, lecz równie¿ w prywatnym. W opinii
respondenta branie pod uwagê równie¿ cech wykazywanych przez kandydatów w ¿yciu prywatnym zwiêksza szanse osób, których dowiadczenie zawodowe jest niewielkie:
Przychodz¹ klienci, i je¿eli klient jest nastawiony ju¿ na kontakt z jakim okrelonym pracodawc¹, analizujemy to stanowisko, jego [klienta] dowiadczenie zawodowe, umiejêtnoci uniwersalne. Bo nie zawsze to musz¹ byæ umiejêtnoci zwi¹zane stricte z tym stanowiskiem, ale ja staram siê pokazaæ te umiejêtnoci uniwersalne, które wi¹¿¹ siê z ca³¹ karier¹ zawodow¹, by pokazaæ, ¿e te umiejêtnoci,
które kiedy [klient] naby³, nawet umiejêtnoci zwi¹zane z funkcjonowaniem
w domu, mo¿na prze³o¿yæ na t¹ konkretn¹ ofertê i pokazaæ, ¿e on ma te umiejêtnoci, ¿e one mog¹ przydaæ siê do wykonywania tej pracy ( ). Nawet jeli oferta,
któr¹ zamieci³ pracodawca, ma specyficzne wymagania, staram siê klienta zmotywowaæ do tego, ¿eby jednak pomimo, ¿e nie posiada jakiej tam umiejêtnoci,
jakich kwalifikacji, to ¿eby i tak poszed³ do tego pracodawcy, bo mo¿e siê okazaæ, ¿e ma inne umiejêtnoci, dowiadczenie, które mo¿e przyda siê temu pracodawcy141.
Wydaje siê, ¿e na ambiwalentny stosunek doradców zawodowych do stosowania testów przy doborze kandydatów do pracy wp³ywa równie¿ wspomniana ju¿
niejednoznacznoæ roli doradcy zawodowego, która oscyluje pomiêdzy rol¹ jurora, oceniaj¹cego kandydatów na okrelone stanowiska na zamówienie pracodawcy, a rol¹ promotora osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy wobec
pracodawców.

141

IDI z doradc¹ zawodowym CIiPKZ.

146

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej  Departament Rynku Pracy

2 Wyniki badania

2.4.2.4 Przekazywanie wyników oceny
Z informacji uzyskanych od doradców zawodowych wynika, ¿e najbardziej powszechn¹ metod¹ przekazywania pracodawcom wyników przeprowadzonej oceny kandydatów by³o omówienie ustne  sposób stosowany przez 67% (132 ze
196) doradców, którzy pomagali pracodawcom w doborze kandydatów, 46% (90
ze 196) doradców, którzy wiadczyli tak¹ pomoc, przekazywa³o pracodawcy listê
osób spe³niaj¹cych jego wymagania. Pisemn¹ informacjê na temat wyników przeprowadzonej oceny sporz¹dza³o 16% doradców pomagaj¹cych pracodawcom
w doborze kandydatów (31 ze 196), 3% (5 ze 196) jako sposób przekazania
wyników poda³o skierowanie pozytywnie ocenionego kandydata bezporednio do
pracodawcy, a 2% (4 ze 196)  przekazanie informacji porednikowi pracy.
Omówione wyniki przedstawiono na Wykresie 48.
Wykres 48:
W jakiej formie pracodawcy otrzymywali wyniki przeprowadzonych przez P. dzia³añ doradczych zwi¹zanych z doborem pracowników? [N= 196]
(Dotyczy wy³¹cznie respondentów, którzy stwierdzili, ¿e wiadczyli us³ugi polegaj¹ce
na doborze kandydatów; ³¹czny odsetek wskazañ przekracza 100%, poniewa¿ respondent
móg³ wskazaæ kilka odpowiedzi)

ród³o: Badanie ankietowe doradców zawodowych, przeprowadzone przez ABR Opinia

Pracodawcy, którzy byliby w przysz³oci zainteresowani ocen¹ kandydatów do
pracy, niezale¿nie od wielkoci zatrudnienia, najczêciej ¿yczyliby sobie, ¿eby
wyniki oceny przeprowadzonej przez doradcê by³y im przekazywane w postaci
pisemnej. W podmiotach mikro ten sposób przekazania wyników wskaza³o 51%
badanych, w ma³ych  66%, w rednich  66%, natomiast w du¿ych  75%.
Na drugim miejscu pod wzglêdem odsetka wskazañ we wszystkich badanych
grupach znalaz³o siê przekazanie wyników oceny w formie listy kandydatów spe³niaj¹cych wymagania (sposób oczekiwany przez 36% podmiotów mikro, 38%
podmiotów ma³ych, 40% podmiotów rednich i 41% podmiotów du¿ych).
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Ustne omówienie wyników jako po¿¹dan¹ formê ich prezentacji wskazywano
najrzadziej  taki sposób chêtnie akceptowa³aby blisko jedna trzecia (32%)
podmiotów mikro, po oko³o jednej pi¹tej podmiotów ma³ych (22%) i rednich
(21%) oraz niespe³na co ósmy (13%) podmiot zatrudniaj¹cy 250 lub wiêcej
osób.
Opisana kolejnoæ utrzymywa³a siê we wszystkich kategoriach podmiotów,
jednak najwiêksze ró¿nice pomiêdzy odsetkami respondentów preferuj¹cych
poszczególne metody prezentacji wyników oceny wyst¹pi³y wród przedstawicieli podmiotów du¿ych.
Wyniki przedstawia Tabela 15.
Tabela 15:
W jakiej formie, chcia³(a)by P. otrzymaæ wyniki oceny kandydatów?
(Dotyczy wy³¹cznie respondentów, którzy stwierdzili, ¿e byliby w przysz³oci zainteresowani
us³ug¹ pomocy w ocenie kandydatów do pracy; ³¹czny odsetek wskazañ przekracza 100%,
poniewa¿ respondent móg³ wskazaæ kilka odpowiedzi)
p o d m io ty
m ik ro
[N = 1 2 9 ]

p o d m io ty
m a ³e
[N = 1 7 7 ]

p o d m io ty
 re d n ie
[N = 1 9 7 ]

p o d m io ty
d u ¿e
[N = 2 0 7 ]

ustnej prezentacj i w yni ków

32%

22%

21%

13%

pi semnej prezentacj i w yni ków

51%

66%

66%

75%

l i sty osób spe³ ni aj ¹cych w ymagani a

36%

38%

40%

41%

trudno pow i edzi eæ

0%

0%

1%

0%

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia

Porównanie sposobów prezentacji wyników oceny kandydatów, stosowanych
przez doradców zawodowych PSZ, z preferencjami pracodawców, pozwala stwierdziæ przede wszystkim, ¿e doradcy rzadziej, ni¿ oczekiwaliby tego pracodawcy
przekazuj¹ wyniki oceny w formie pisemnej, czêciej stosuj¹c omówienie ustne.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e czynnikiem, który przyczynia siê do rozbie¿noci w tym
zakresie, jest nie tylko fakt, ¿e opracowanie wyników w formie pisemnej wydaje
siê bardziej pracoch³onne, ale równie¿ du¿e znaczenie ma kwestia odpowiedzialnoci za wynik oceny.
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2.4.2.5 Sposób przekazywania informacji na temat skutecznego
prowadzenia rekrutacji
Informacje na temat skutecznego prowadzenia rekrutacji doradcy zawodowi
najczêciej przekazywali pracodawcom w bezporedniej indywidualnej rozmowie  ten sposób stosowa³o 84% (70 z 83) doradców, którzy wiadczyli tak¹
us³ugê, 45% doradców, którzy udzielali pracodawcom informacji na temat skutecznego prowadzenia rekrutacji, przekazywa³o im materia³y (ulotki, broszury)
dotycz¹ce tego zagadnienia. Mniej powszechne by³o przekazywanie takich informacji podczas grupowych spotkañ z pracodawcami  ten sposób stosowa³o
30% (25 z 83) doradców wiadcz¹cych omawian¹ us³ugê. Omówione wyniki
przedstawiono na Wykresie 49.
Wykres 49:
W jaki sposób udziela³(a) P. pracodawcom informacji na temat skutecznego prowadzenia
rekrutacji, w okresie od 1 I 2006 do 31 V 2007 roku? [N=83]
(Dotyczy wy³¹cznie respondentów, którzy stwierdzili, ¿e wiadczyli us³ugi z tego zakresu;
³¹czny odsetek wskazañ przekracza 100%, poniewa¿ respondent móg³ wskazaæ kilka odpowiedzi)

ród³o: Badanie ankietowe doradców zawodowych, przeprowadzone przez ABR Opinia

Pracodawcy chc¹cy korzystaæ z posiadanej przez instytucje rynku pracy wiedzy na
temat skutecznego prowadzenia rekrutacji byli zainteresowani otrzymywaniem ulotek, broszur lub filmów (46% wskazañ wród przedstawicieli podmiotów mikro, 49%
wród ma³ych, 48% wród rednich oraz 47% wród du¿ych). Podobnie czêsto byli
zainteresowani uzyskiwaniem informacji poprzez indywidualn¹ rozmowê z doradc¹
zawodowym lub konsultantem (50% wskazañ wród przedstawicieli podmiotów
mikro, 48% wród ma³ych, 42% wród rednich oraz 54% wród du¿ych).
Nieco mniej wskazañ, zw³aszcza wród przedstawicieli podmiotów mikro oraz
ma³ych, uzyska³y spotkania grupowe (32% wskazañ wród przedstawicieli podmiotów mikro, 37% wród ma³ych, 38% wród rednich oraz 42% wród du¿ych). Omówione wyniki przedstawiono w Tabeli 16.
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Tabela 16:
W jakiej formie chcia³(a)by P. otrzymywaæ informacje na temat skutecznego prowadzenia
rekrutacji?
(Dotyczy wy³¹cznie respondentów, którzy stwierdzili, ¿e byliby w przysz³oci zainteresowani
skorzystaniem z us³ugi informowania o skutecznym prowadzeniu rekrutacji; ³¹czny odsetek
wskazañ przekracza 100%, poniewa¿ respondent móg³ wskazaæ kilka odpowiedzi)
p o d m io ty
m ik ro
[N = 1 5 7 ]

p o d m io ty
m a ³e
[N = 1 8 9 ]

p o d m io ty
 re d n ie
[N = 1 5 7 ]

p o d m io ty
d u ¿e
[N = 1 5 2 ]

j ako ul otki , broszury, fi l my

46%

49%

48%

47%

podczas i ndyw i dual nej rozmow y
z doradc¹ zaw odow ym /
konsul tantem

50%

48%

42%

54%

podczas grupow ego spotkani a
pracodaw ców z doradc¹
zaw odow ym / konsul tantem

32%

37%

38%

42%

1%

1%

4%

1%

trudno pow i edzi eæ

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia

2.4.2.6 Zakres informacji na temat skutecznego prowadzenia rekrutacji
Przekazywane przez doradców zawodowych informacje na temat skutecznego
prowadzenia rekrutacji dotyczy³y najczêciej sposobu okrelania wymagañ wobec kandydatów  wiedzê z tego zakresu przekazywa³o pracodawcom 76%
(63 z 83) doradców zawodowych, którzy informowali ich o skutecznym prowadzeniu rekrutacji. Kolejnymi zagadnieniami z tego zakresu by³y: prowadzenie
rozmowy rekrutacyjnej (informacje na ten temat przekazywa³o 57% doradców
z omawianej grupy  47 z 83), ocena kandydatów bior¹cych udzia³ w rekrutacji
(54%  45 z 83), organizacja procesu rekrutacji (45%  37 z 83). Nieco rzadziej
doradcy zawodowi przekazywali informacje dotycz¹ce przygotowywania og³oszenia o rekrutacji (31%  26 z 83). Informacje dotycz¹ce innych aspektów
rekrutacji by³y przekazywane sporadycznie, w sumie przez 4% (3 z 83) doradców wiadcz¹cych omawian¹ us³ugê: dwóch z nich informowa³o pracodawców o kwestiach zwi¹zanych z prawem pracy, a jeden  o analizowaniu dokumentów aplikacyjnych.
Omówione wyniki przedstawiono na Wykresie 50.
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Wykres 50:
Czego dok³adnie dotyczy³y informacje z zakresu skutecznego prowadzenia rekrutacji,
przekazywane przez P. pracodawcom w okresie od 1 I 2006 do 31 V 2007 roku? [N=83]
(Dotyczy wy³¹cznie respondentów, którzy stwierdzili, ¿e wiadczyli us³ugi z tego zakresu;
³¹czny odsetek wskazañ przekracza 100%, poniewa¿ respondent móg³ wskazaæ kilka odpowiedzi)

ród³o: Badanie ankietowe doradców zawodowych, przeprowadzone przez ABR Opinia

Z deklaracji pracodawców, którzy chcieliby otrzymywaæ informacje na temat
skutecznego prowadzenia rekrutacji, wynika, ¿e odsetek zainteresowanych wynosi  w zale¿noci od zagadnienia i wielkoci podmiotu  od niespe³na jednej trzeciej (po 32% zainteresowanie informacjami na temat przygotowania
opisu stanowiska pracy wród podmiotów ma³ych oraz mikro) do przesz³o
po³owy (po 51% zainteresowanie informacjami na temat oceny kandydatów
wród podmiotów ma³ych oraz du¿ych). Zainteresowanie informacjami na temat oceny kandydatów pojawia³o siê na pierwszym miejscu pod wzglêdem
odsetka wskazañ wród wszystkich podmiotów, za wyj¹tkiem firm mikro. W tej
grupie najczêciej wykazywano zainteresowanie informacjami dotycz¹cymi
prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej. Szczegó³owe informacje na ten temat
przedstawiono w Tabeli 17.
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Tabela 17:
Czy chcia³(a)by P., ¿eby informacje dotyczy³y konkretnie tematu:
(Dotyczy wy³¹cznie respondentów, którzy stwierdzili, ¿e byliby w przysz³oci zainteresowani
skorzystaniem z us³ugi informowania o skutecznym prowadzeniu rekrutacji; ³¹czny odsetek
wskazañ przekracza 100%, poniewa¿ respondent móg³ wskazaæ kilka odpowiedzi)
p o d m io ty
m ik ro
[N = 1 5 7 ]

p o d m io ty
m a ³e
[N = 1 8 9 ]

p o d m io ty
 re d n ie
[N = 1 5 7 ]

p o d m io ty
d u ¿e
[N = 1 5 2 ]

organi zow ani a procesu rekrutacj i
pracow ni ków

39%

46%

43%

41%

przygotowania og³oszenia o rekrutacji

36%

37%

36%

36%

przygotow ani a opi su stanow i ska
pracy

36%

32%

32%

36%

okre l ani a w ymagañ w obec
kandydatów

42%

37%

36%

41%

prow adzeni a rozmow y rekrutacyj nej

45%

45%

45%

41%

oceny kandydatów

41%

51%

47%

51%

trudno pow i edzi eæ

2%

4%

3%

3%

ród³o: Badanie ankietowe pracodawców, przeprowadzone przez ABR Opinia

2.5 ELEMENTY DOBRYCH PRAKTYK
Jednym z utylitarnych celów badania wybranych instytucji PSZ metod¹ studium
przypadku by³o rozpoznanie dobrych praktyk w zakresie udzielania przez doradców zawodowych pomocy pracodawcom w doborze pracowników142. Ze
wzglêdu na niewielk¹ skalê udzielania takiej pomocy, dzia³alnoci ¿adnej ze
zbadanych instytucji nie mo¿na uznaæ za wzorcow¹ pod wzglêdem wiadczenia na rzecz pracodawców us³ug z zakresu poradnictwa zawodowego oraz
informacji zawodowej. W trakcie badania uda³o siê jednak zidentyfikowaæ elementy dobrych praktyk, to jest rozwi¹zania, które mog¹ stanowiæ wzór dla
innych jednostek PSZ, zajmuj¹cych siê wiadczeniem pomocy pracodawcom
w doborze pracowników. Do wyró¿nionych elementów zaliczamy: prowadzenie
i rozwijanie us³ugi polegaj¹cej na informowaniu o wolnych miejscach pracy,
przyjazny dla pracodawców sposób organizacji pracy w urzêdzie, wybrane
142

Porównaj: rozdzia³ 1.2 Cele badania.
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formy nawi¹zywania i podtrzymywania relacji z pracodawcami oraz fakt rejestrowania us³ugi wiadczonej na rzecz pracodawców143. Warto zaznaczyæ, ¿e
w jednym z CIiPKZ, które wziê³y udzia³ w badaniu przeprowadzonym metod¹
studium przypadku, zaobserwowano wszystkie wyró¿nione rozwi¹zania.

2.5.1 Informacja o wolnych miejscach pracy
Jedno z CIiPKZ, badanych metod¹ studium przypadku, od pocz¹tku dzia³alnoci prowadzi i rozwija us³ugê polegaj¹c¹ na informowaniu o wolnych miejscach
pracy. Pomys³ wiadczenia takiej us³ugi przez doradców zawodowych zatrudnionych w CIiPKZ powsta³ w momencie, gdy rola tego typu instytucji nie by³a
dok³adnie zdefiniowana.
Pocz¹tkowo CIiPKZ pozyskiwa³ informacje o wolnych miejscach pracy od
okolicznych PUP (niegdy jednostek podleg³ych WUP), natomiast w miarê rozwoju us³ugi, doradcy zawodowi CIiPKZ rozpoczêli poszukiwanie pracodawców,
którzy byliby zainteresowani przekazywaniem ofert pracy. Sprawozdania z dzia³alnoci instytucji pokazuj¹, ¿e liczba pracodawców wspó³pracuj¹cych bezporednio z CIiPKZ systematycznie ros³a  w 2002 roku pozyskano bezporednio
oko³o 150 ofert pracy, podczas gdy w 2005 roku liczba ofert uzyskanych w ten
sposób wynosi³a ju¿ blisko 500144.
Cech¹ charakterystyczn¹ us³ugi wiadczonej przez CIiPKZ jest oparcie jej
na zasadzie pe³nej dobrowolnoci, co w opinii kierownika CIiPKZ korzystnie
odró¿nia j¹ od porednictwa pracy prowadzonego przez PUP:
My inaczej bylimy postrzegani, dlatego ¿e u nas nie by³o ¿adnego przymusu.
Kto przychodzi³, móg³ zapoznaæ siê z ofert¹ pracy, powiedzieæ nie jestem zainteresowany i wyjæ bez ¿adnych konsekwencji. W [powiatowym] urzêdzie pracy
by³o inaczej, jeli porednik przedstawia³ bezrobotnemu ofertê, to on musia³ j¹ przyj¹æ albo liczyæ siê z konsekwencjami: skreleniem z ewidencji czy utrat¹ prawa do
zasi³ku, a u nas tego nie by³o i ludzie nauczyli siê, ¿e mog¹ do nas przyjæ bez
¿adnych obaw, mogli przyjæ, popatrzeæ i wyjæ145.
Dobrowolnoæ korzystania pomog³a wypromowaæ us³ugê zarówno wród osób
bezrobotnych, jak i wród pracodawców. Pracodawcy dostrzegli ró¿nicê pomiêdzy kandydatami do pracy przysy³anymi z PUP, a osobami, które zg³aszaj¹ siê
z CIiPKZ:
Od roku 2008 rejestrowanie przez urzêdy pracy us³ug z tego zakresu jest obowi¹zkowe.
Na podstawie Sprawozdania z dzia³alnoci CIiPKZ.
145
IDI z kierownikiem CIiPKZ.
143
144
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Ró¿nica zasadnicza: z [powiatowego] urzêdu pracy ludzie czêsto przychodz¹
z przymusu, bo to jest na zasadzie: dostaj¹ kartê wizyt bezrobotnego, przychodz¹
na kolejn¹ wizytê, pani mówi proszê siê zg³osiæ do centrum handlowego, bo tam
jest stanowisko pracy sprzedawca, albo piekarz i ten cz³owiek, ¿eby zachowaæ
swoje prawa do zasi³ku, musi tam iæ. I czêsto mamy sytuacjê, w której kto przychodzi i mówi mi na dzieñ dobry, ¿e on i tak nie bêdzie tutaj pracowa³, nie chce
mu siê tu pracowaæ albo nie mo¿e tu podj¹æ pracy, tylko mu kazano tu przyjæ.
Wiêc to s¹ czêsto ludzie tacy z przymusu. A z wojewódzkiego urzêdu pracy czy
z ochotniczego hufca pracy, ludzie, którzy siê zg³aszaj¹, zg³aszaj¹ siê w³anie konkretnie po to, ¿eby znaleæ pracê146.
Informacje o wolnych miejscach pracy s¹ przez pracowników CIiPKZ wywieszane w pokoju, w którym pracuje doradca zawodowy. Osoba przychodz¹ca przejrzeæ dostêpne oferty, czêsto uzyskuje tak¿e poradê zawodow¹, dziêki czemu
jest lepiej przygotowana do spotkania z pracodawc¹. Wszyscy pracownicy CIiPKZ
podkrelali zalety takiego rozwi¹zania, jako sprzyjaj¹cego skutecznej aktywizacji zawodowej osób poszukuj¹cych pracy:
My wyszlimy z t¹ us³ug¹ informowania o nowych miejscach pracy, poniewa¿ doszlimy do wniosku, ¿e wtedy us³uga [dla osób poszukuj¹cych pracy] jest pe³na.
Bo je¿eli przychodzi klient, ma jaki problem, to oprócz tego, ¿e my porozmawiamy z tym klientem na temat tego problemu, to mo¿emy mu zaoferowaæ us³ugi
w postaci informacji zawodowej, czy informacji o zawodach, o mo¿liwociach
kszta³cenia, szkolenia. ( ) I teraz klient, je¿eli przychodzi, to je¿eli nie skorzysta
z tego, to mo¿e skorzystaæ z czego innego, albo mo¿e skorzystaæ z ca³oci, jest
od pocz¹tku do koñca obs³u¿ony. Wie, do czego mo¿e siê przydaæ, jakie s¹ jego
mocne strony, nad czym musi popracowaæ, wie, ¿e mo¿e ju¿ uderzyæ do którego z pracodawców, dysponuj¹cych akurat wolnymi miejscami pracy, bo ma tak¹
informacjê. A nad pewnymi rzeczami musi popracowaæ  to te¿ ma informacjê,
gdzie mo¿e szukaæ [pomocy], w jaki sposób do tego dotrzeæ. To chyba powoduje,
¿e nie narzekamy na brak pracy, bo mamy klientów, i jeden drugiego przyprowadza, to chyba jest dla nas potwierdzenie, ¿e jednak ta oferta siê sprawdza, z któr¹
wyszlimy147.
Po³¹czenie informowania o wolnych miejscach pracy z poradnictwem zawodowym w opinii pracowników CIiPKZ jest korzystne nie tylko dla osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy, ale tak¿e dla pracodawców, którzy w odpowiedzi

146
147

IDI z pracodawc¹ z du¿ej firmy, dzia³aj¹cej w bran¿y handlowej.
IDI z doradc¹ zawodowym CIiPKZ.
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na zamieszczon¹ ofertê pracy uzyskuj¹ kandydata wstêpnie wyselekcjonowanego:
Bo nieraz ludzie mówi¹, ¿e spe³niaj¹ wymagania, a tak naprawdê okazuje siê,
¿e tylko w po³owie, albo w ma³ym stopniu, i pracodawcy te¿ siê denerwuj¹, ¿e
przychodz¹ niew³aciwe osoby, i zajmuj¹ im czas, a tak naprawdê oni poszukuj¹ kogo innego. To te¿ siê w wiêkszoci pracodawcom [z którymi wspó³pracuje
CIiPKZ] podoba³o, ¿e przychodzi³y osoby ju¿ z konkretnymi, przez nich wskazanymi kwalifikacjami. ¯e by³y to takie konkretne osoby, na których im zale¿y, i zamiast przes³uchiwaæ trzydziestu kandydatów, przysz³o piêciu, ale konkretnych,
ju¿ skierowanych od nas, bo my zajmowalimy siê t¹ wstêpn¹ selekcj¹ na dane
stanowisko148.

2.5.2 Sposób organizacji pracy
Czynnikiem, który determinuje zdolnoæ urzêdu pracy do zapewnienia profesjonalnej obs³ugi pracodawców, jest przede wszystkim przyjêty w danej jednostce
sposób organizacji pracy. W wyró¿nionym CIiPKZ podzia³ zadañ wydaje siê
najbardziej przyjazny dla pracodawców.
Kontaktami i bie¿¹c¹ obs³ug¹ pracodawców zajmuje siê jeden, oddelegowany do takiego zadania pracownik (w przypadku czasowej niemo¿noci wykonywania obowi¹zków, jest zastêpowany przez innego doradcê). Do jego obowi¹zków nale¿y zw³aszcza:
Przyjmowanie oraz aktualizowanie ofert pracy zg³aszanych przez pracodawców.
Wspó³praca ze Specjaln¹ Stref¹ Ekonomiczn¹ oraz Stref¹ Aktywnoci Gospodarczej w zakresie pozyskiwania informacji o inwestorach oraz tworzonych nowych
miejscach pracy.
Gromadzenie, opracowywanie i udostêpnianie klientom Centrum informacji o sytuacji na rynku pracy, mo¿liwociach zatrudnienia oraz aktualnych ofertach pracy149.
wiadczeniem pomocy w doborze pracowników zajmuje siê z kolei doradca
zawodowy posiadaj¹cy wykszta³cenie z zakresu psychologii zarz¹dzania. Posiadane przez doradcê wykszta³cenie nie tylko umo¿liwia wykorzystywanie podczas oceny kandydatów szerszego zestawu narzêdzi diagnostycznych, ale tak¿e u³atwia nawi¹zywanie kontaktów z pracodawcami.
148
149

IDI z doradc¹ zawodowym CIiPKZ.
Zakres obowi¹zków doradcy zawodowego ds. otwartego porednictwa pracy w CIiPKZ.
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Zakresy obowi¹zków doradców zawodowych z CIiPKZ ró¿ni¹ siê w czêci
odnosz¹cej siê do ich specjalizacji, natomiast podstawowe obowi¹zki wszystkich doradców s¹ takie same.

2.5.3 Formy nawi¹zywania i podtrzymywania relacji
z pracodawcami
Jedno z CIiPKZ, objêtych badaniem przeprowadzonym metod¹ studium przypadku, aktywnie podejmowa³o kontakty z pracodawcami. Szczególnie istotne
by³y dzia³ania prowadzone w pocz¹tkowym okresie funkcjonowania jednostki,
kiedy CIiPKZ d¹¿y³o do sprecyzowania swojej roli na lokalnym rynku pracy.
¯eby zainteresowaæ pracodawców swoj¹ ofert¹, CIiPKZ zainicjowa³o wspó³pracê z organizacj¹ pracodawców, za porednictwem której us³ugi wiadczone
przez doradców zawodowych by³y promowane w rodowisku przedsiêbiorców.
Ponadto, doradcy CIiPKZ nawi¹zywali bezporednie relacje z firmami, wysy³aj¹c do nich materia³y informacyjne na temat dzia³alnoci Centrum:
Na pocz¹tku, kiedy musielimy nasze us³ugi na pocz¹tku jako rozwin¹æ. Tak¿e
wtedy to by³a ostra akcja, ¿e naprawdê codziennie piêæ, szeæ pism wychodzi³o w teren, i to tak ¿emy dzia³ali po omacku, ¿e praktycznie z Panoramy Firm
wybiera³am sobie pracodawców, do których uwa¿a³am, ¿e warto by by³o wys³aæ
tak¹ informacjê. ( ) Wiêc to zaczyna³o siê od tego, ¿e w³anie bardzo du¿o
musia³am rozes³aæ tych pism, ¿eby jaki odzew by³, ¿eby pracodawcy siê zainteresowali. I te¿ chcielimy, ¿eby mieli taki pe³ny wachlarz us³ug, ¿eby wszystko
by³o wyszczególnione, ulotka ju¿ szczegó³owo przedstawia³a, jakiego typu us³ugi
wiadczymy i w czym mo¿emy pomóc tym pracodawcom. Obecnie skala dzia³añ
informacyjnych adresowanych do pracodawców jest mniejsza, ni¿ w pocz¹tkowej fazie dzia³alnoci CIiPKZ, niemniej jednak doradca stara siê regularnie przesy³aæ informacje o dzia³alnoci urzêdu do wspó³pracuj¹cych z Centrum firm150.
Na bie¿¹co nawi¹zywane s¹ tak¿e kontakty z pracodawcami rozpoczynaj¹cymi
dzia³alnoæ gospodarcz¹ na lokalnym rynku. CIiPKZ utrzymuje cis³¹ wspó³pracê z Zarz¹dem Strefy Ekonomicznej, z której cyklicznie (co kwarta³) pozyskiwane s¹ informacje o nowych inwestorach i planowanych przedsiêwziêciach. Systematycznie wykorzystywanym ród³em informacji o nowych pracodawcach s¹
tak¿e og³oszenia o pracy, pojawiaj¹ce siê w lokalnej prasie oraz w Internecie.
Pracownicy CIiPKZ deklaruj¹, ¿e staraj¹ siê skontaktowaæ z ka¿dym pojawiaj¹cym siê na ich obszarze pracodawc¹.
150

IDI z doradc¹ zawodowym CIiPKZ.
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Jako przyk³adowy efekt udanej akcji promuj¹cej us³ugi CIiPKZ, doradcy wskazuj¹ nawi¹zanie wspó³pracy z przedsiêbiorcami, którzy zamierzali uruchomiæ
dzia³alnoæ w nowopowstaj¹cym centrum handlowym. Oto relacja doradcy zawodowego, odpowiedzialnego za kontakty z pracodawcami:
Raz na kwarta³ informacjê o nowych inwestorach sobie przygotowujê. Na przyk³ad przy okazji galerii [handlowej] to by³o tak, ¿e na stronie [internetowej] pojawi³y siê informacje o tym, ¿e to bêdzie funkcjonowa³o w jakiej sieci, wiêc szuka³am
kontaktu w g³ównych centralach, pyta³am siê kto ewentualnie rekrutacj¹ bêdzie
siê zajmowa³, wysy³a³am nasze informacje odnonie us³ug i póniej faktycznie,
sporo firm siê odezwa³o, bo chêtnie chcia³y korzystaæ tutaj z tych [us³ug]151.
D³ugotrwa³a wspó³praca pomiêdzy doradc¹ zawodowym a sta³ymi klientami CIiPKZ
umo¿liwia nawi¹zywanie bli¿szych relacji, które zwiêkszaj¹ efektywnoæ pozyskiwania informacji o wolnych miejscach pracy:
Ju¿ te¿ sobie [doradca] wypracowa³a swoje kontakty z firmami, nawet zna po nazwisku i po imieniu, nieraz nawet dzwoni: pani Beatko, tu Centrum Informacji,
i w³anie, czy Pani ma jakie oferty na chwilê obecn¹? Czy kogo Pañstwo poszukujecie? Je¿eli ju¿ d³ugo trwa wspó³praca, to po prostu dobrze siê rozmawia z tymi
pracodawcami152.

2.5.4 Rejestracja us³ug dla pracodawców
Wyró¿nione CIiPKZ prowadzi³o ewidencjê us³ug wiadczonych na rzecz pracodawców. Kilka razy w roku doradcy sporz¹dzali sprawozdania z dzia³alnoci CIiPKZ,
w których zamieszczane by³y, miêdzy innymi, informacje dotycz¹ce us³ug wiadczonych na rzecz pracodawców. Sprawozdania zawiera³y m.in. liczbê pracodawców,
z którymi Centrum wspó³pracowa³o w ramach otwartego porednictwa pracy oraz
liczbê pracodawców, dla których wykonano us³ugi z zakresu doradztwa personalnego. Istotn¹ czêæ ka¿dego sprawozdania stanowi³a czêæ opisowa, precyzuj¹ca,
jakiego rodzaju dzia³ania podejmowano na rzecz klientów CIiPKZ  na przyk³ad:
W ramach doradztwa personalnego:
W 2005r. odby³y siê spotkania z kandydatkami na stanowisko sprzedawcy w firmie [nazwa firmy]. Ogó³em przeprowadzono 6 rozmów kwalifikacyjnych, na ich
podstawie sporz¹dzono informacjê dla pracodawcy s³u¿¹c¹ dalszej rekrutacji153.
IDI z doradc¹ zawodowym CIiPKZ.
IDI z doradc¹ zawodowym CIiPKZ.
153
Sprawozdanie z dzia³alnoci CIiPKZ.
151
152
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Ka¿dy z doradców zawodowych, zatrudnionych w badanym CIiPKZ, przygotowuje sprawozdanie ze zrealizowanych przez siebie zadañ. Na podstawie sprawozdañ doradców kierownik CIiPKZ dokonuje okresowej oceny pracowników.
Indywidualne sprawozdania zawieraj¹ informacje o liczbie wiadczonych przez
danego doradcê zawodowego us³ug oraz o liczbie klientów, którzy z nich skorzystali154 . Wzór sprawozdania jest taki sam dla ka¿dego doradcy zawodowego,
co umo¿liwia porównanie aktywnoci poszczególnych pracowników w danym
okresie.

154

Na podstawie Informacji z realizacji zadañ w CIiPKZ.
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3.1 PODSUMOWANIE

3.1.1 Wprowadzenie
Pomoc w doborze pracowników jest us³ug¹ z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, skierowan¹ do pracodawców. Instytucjami Publicznych S³u¿b Zatrudnienia (PSZ), do których kompetencji nale¿y udzielanie takiej
pomocy, s¹ Powiatowe Urzêdy Pracy (PUP) oraz Centra Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej (CIiPKZ), dzia³aj¹ce w strukturach Wojewódzkich Urzêdów
Pracy (WUP). Wród jednostek Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) zadania
z zakresu pomocy pracodawcom w doborze pracowników zosta³y przypisane
M³odzie¿owym Centrom Kariery (MCK).

3.1.2 Skala i zakres wiadczenia us³ugi
Wród instytucji PSZ oraz jednostek OHP (rozpatrywanych ³¹cznie), w okresie
od pocz¹tku 2006 roku do maja 2007 roku tylko co druga (48%) udziela³a
pracodawcom pomocy polegaj¹cej na bezporednim udziale doradcy zawodowego w doborze kandydatów. W przybli¿eniu co pi¹ta (22%) doradza³a w okrelaniu wymagañ na wakuj¹ce stanowiska i równie¿ co pi¹ta (20%) przekazywa³a
pracodawcom informacje na temat skutecznego prowadzenia rekrutacji.
Odsetek instytucji, których doradcy zawodowi uczestniczyli w doborze kandydatów, okaza³ siê najwy¿szy wród PUP wynosi³ 51%, czyli przesz³o dwukrotnie wiêcej, ni¿ wród CIiPKZ (23%) oraz MCK (19%).
Doradcy zawodowi z PUP najczêciej uczestniczyli w doborze kandydatów
na przygotowanie zawodowe lub sta¿ (odsetek PUP, które wiadczy³y ponad
piêædziesi¹t takich us³ug, wyniós³ 20%). Nieco rzadszy by³ bezporedni udzia³
doradcy zawodowego z PUP w doborze kandydatów, których zatrudnienie wi¹za³o siê z uzyskaniem przez pracodawcê wsparcia finansowego (ponad piêædziesi¹t takich us³ug wiadczy³o 14% PUP), najrzadszy natomiast  w sytuacji,
gdy przyjêcie do pracy kandydata nie skutkowa³o otrzymaniem przez pracodawcê dodatkowej pomocy (odpowiednio 7%).
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Nale¿y podkreliæ, ¿e w przypadku PUP nawet stosunkowo wysoka liczba
us³ug polegaj¹cych na udziale doradcy zawodowego w doborze kandydatów
nie oznacza aktywnego wiadczenia takiej pomocy na zamówienie pracodawców. Uczestnictwo doradcy zawodowego w doborze kandydatów do udzia³u
w aktywnych formach przeciwdzia³ania bezrobociu przewa¿nie nie jest podyktowane zg³oszeniem takiej potrzeby przez pracodawcê, lecz ma na celu zwiêkszenie prawdopodobieñstwa w³aciwego wykorzystania rodków publicznych
(w przypadku dzia³añ finansowanych z funduszy Unii Europejskiej wynika czêsto z za³o¿eñ projektu). Co wiêcej, pracodawca w takiej sytuacji niejednokrotnie
nawet nie wie, ¿e w doborze osoby, która zosta³a do niego skierowana, uczestniczy³ doradca zawodowy. Wprawdzie zwiêkszenie trafnoci doboru kandydata
dziêki udzia³owi doradcy zawodowego przynosi pracodawcy korzyæ równie¿
wtedy, gdy nie jest tego udzia³u wiadomy, jednak w takim przypadku czynnoci doradcy zawodowego trudno nazwaæ, w cis³ym sensie, us³ug¹ dla pracodawcy.
Przeprowadzone badanie potwierdzi³o przypadki udzielenia pracodawcom
przez instytucje PSZ kompleksowej pomocy z zakresu poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej. Taka pomoc obejmowa³a szereg elementów, przewidzianych w rozporz¹dzeniu w sprawie standardów us³ug rynku pracy  identyfikacjê potrzeb pracodawcy (w wersji najbardziej zaawansowanej opracowanie projektu za³o¿eñ polityki personalnej firmy), pomoc w okreleniu wymagañ
wobec kandydatów (w tym: na podstawie analizy stanowisk, z wykorzystaniem
informacji zdobytych przez doradcê zawodowego podczas obserwacji przeprowadzonej w firmie) oraz udzia³ w doborze kandydatów (polegaj¹cy przewa¿nie
na ich wstêpnej selekcji).
Bardziej powszechne jest jednak zaanga¿owanie doradców w dzia³ania takie, jak udzia³ w gie³dach pracy, wspomniany ju¿ dobór kandydatów do objêcia
wsparciem w ramach aktywnych form przeciwdzia³ania bezrobociu (okrelany
niekiedy jako us³uga wykonana porednio dla pracodawcy) oraz poradnictwo
zawodowe dla osób bezrobotnych lub poszukuj¹cych pracy, prowadzone
w zwi¹zku z konkretnymi ofertami pracy.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e doradca zawodowy pe³ni niejednokrotnie podwójn¹
rolê. Z jednej strony  przygotowuje bezrobotnego do spotkania z pracodawc¹,
z drugiej  d¹¿y do znalezienia kandydata, który odpowiada kryteriom okrelonym przez pracodawcê. Fakt, ¿e zarówno osoba staraj¹ca siê o zdobycie zatrudnienia, jak i jej ewentualny pracodawca, s¹ klientami, na rzecz których zobowi¹zany jest dzia³aæ doradca, mo¿e sprawiaæ trudnoæ w sytuacji, gdy rozwa¿any kandydat nie w pe³ni odpowiada wymogom zawartym w ofercie pracy.
Regu³¹, któr¹ czêsto stosuj¹ w takich przypadkach doradcy, jest d¹¿enie do
rozs¹dnego kompromisu pomiêdzy kwalifikacjami kandydata a wymaganiami
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pracodawcy. Doradcy zawodowi niekiedy zachêcaj¹ osoby bezrobotne do udzia³u w rozmowach kwalifikacyjnych pomimo niespe³niania niektórych kryteriów,
a zarazem staraj¹ siê wynegocjowaæ z pracodawcami z³agodzenie wymagañ,
stosownie do kompetencji potencjalnych kandydatów.
Intensywnoæ wiadczenia przez instytucje PSZ us³ug z zakresu pomocy
w doborze kandydatów, a tak¿e zakres tych us³ug, zale¿¹ przede wszystkim od
dwóch czynników priorytetu, jaki udzielanie pomocy pracodawcom w doborze
pracowników ma w danej jednostce oraz zasobów, którymi dysponuje ta jednostka.

3.1.3 Priorytet us³ugi
W jednostkach PSZ oraz OHP priorytet us³ugi, polegaj¹cej na udzielaniu pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy w ci¹gu ostatnich dwóch lat
by³ niski. Pracownicy badanych instytucji nie odczuwali, ¿eby przepisy reguluj¹ce dzia³alnoæ instytucji rynku pracy nadawa³y pomocy pracodawcom w doborze pracowników na tyle wysok¹ rangê, ¿eby konieczne by³o wiadczenie tej
us³ugi na znaczn¹ skalê.
Uczestnicz¹cy w badaniu pracownicy publicznych instytucji rynku pracy
wychodzili z za³o¿enia, ¿e ich g³ównym klientem jest osoba bezrobotna. Z tej
perspektywy zauwa¿ali, ¿e rosn¹ce trudnoci pracodawców ze znalezieniem
pracowników zapewniaj¹ na tyle du¿¹ liczbê zg³aszanych do urzêdów ofert
pracy, ¿e prowadzenie dodatkowych dzia³añ, które zachêca³yby pracodawców
do wspó³pracy z instytucjami PSZ, nie jest konieczne.
Na niewielk¹ intensywnoæ wiadczenia pomocy pracodawcom w doborze
pracowników wp³ywa³ równie¿ fakt, ¿e obowi¹zuj¹ce przepisy nie nak³ada³y
wymogu sprawozdawania dzia³alnoci prowadzonej w zakresie pomocy pracodawcom w doborze pracowników155. Uczestnicz¹cy w badaniu pracownicy urzêdów pracy przyznawali, ¿e brak obowi¹zku wykazywania us³ug na rzecz pracodawców przy jednoczesnym wymogu sprawozdawania dzia³añ na rzecz osób
bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy przyczynia³ siê do tego, ¿e udzielanie
pomocy w doborze pracowników zesz³o na dalszy plan.
155

Taki obowi¹zek przewidziano natomiast w projekcie rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie okrelenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objanieñ co do sposobu ich wype³niania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych
w badaniach statystycznych ustalonych w programie badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2008, w za³¹czniku 4 do sprawozdania MPiPS-01 (Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy, sta¿ i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy).
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Na priorytet nadawany pomocy pracodawcom w doborze pracowników
w poszczególnych jednostkach PSZ oraz OHP wp³ywa³y równie¿ czynniki systemowe. Takim czynnikiem by³a ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku, jej wprowadzenie zwiêkszy³o na pewien
czas, aktywnoæ publicznych instytucji rynku pracy w zakresie udzielania pomocy pracodawcom w doborze pracowników.
Do póniejszego spadku intensywnoci wiadczenia us³ug z zakresu poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla pracodawców przyczyni³o
siê z kolei przeszeregowanie priorytetów, wynikaj¹ce z zaanga¿owania instytucji PSZ oraz OHP w obs³ugê projektów wspó³finansowanych ze rodków Unii
Europejskiej. W ramach projektów wspó³finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (EFS) doradcy zawodowi powszechnie bior¹ udzia³ w doborze przysz³ych beneficjentów ostatecznych, a niektórzy uczestnicz¹ ponadto
w pracach Komisji Oceny Projektów (KOP). Zaabsorbowanie takimi dzia³aniami,
oraz prac¹ doradcz¹ na rzecz osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy, nie
zostawia im wiele czasu, który mogliby powiêciæ na wiadczenie us³ug z zakresu poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla pracodawców.

3.1.4 Zasoby
Doradcy zawodowi z 62% instytucji PSZ oraz jednostek OHP, objêtych badaniem ankietowym, stwierdzili, ¿e odczuwaj¹ brak niektórych zasobów potrzebnych do wiadczenia pomocy w doborze pracowników. Wyniki badania wybranych instytucji PSZ metod¹ studium przypadku wskazuj¹, ¿e sygnalizowany
przez doradców zawodowych brak zasobów niezbêdnych do wiadczenia us³ugi doboru pracowników nale¿y rozpatrywaæ bior¹c pod uwagê priorytet, jaki
w danej instytucji PSZ posiada ta us³uga. Gdy priorytet udzielania pracodawcom pomocy w doborze pracowników nie jest wysoki, niedostatek niektórych
zasobów koniecznych lub przydatnych do wiadczenia tej us³ugi nie stanowi
w bie¿¹cej dzia³alnoci tej jednostki realnego problemu. Mo¿na natomiast przewidywaæ, ¿e ograniczenia zasobów ujawni³yby siê jako braki w sytuacji, gdy
udzielanie pomocy pracodawcom w doborze pracowników uzyska³oby wy¿szy
priorytet.
W ramach badania zasoby definiowano szeroko, zaliczaj¹c do nich: liczebnoæ i kwalifikacje personelu urzêdu pracy lub jednostki OHP, materia³y oraz
narzêdzia diagnostyczne stosowane przy prowadzeniu poradnictwa zawodowego, wyposa¿enie techniczne, zaplecze lokalowe, a tak¿e liczbê bezrobotnych
lub poszukuj¹cych pracy klientów danej jednostki oraz ich zdolnoæ do bycia
zatrudnionym (employability).
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Z informacji uzyskanych w badaniu ankietowym od doradców zawodowych
zatrudnionych w PUP, CIiPKZ oraz MCK OHP wynika, ¿e w jednostkach, w których
pracuj¹, przeciêtnie zatrudnionych jest ponad dwóch (2,3) doradców zawodowych. Najwy¿sza liczba doradców przypada przeciêtnie na CIiPKZ  blisko
czterech (3,8) na jednostkê, podczas gdy poszczególne PUP zatrudniaj¹ rednio oko³o dwóch (2,1) doradców, a MCK OHP mniej ni¿ dwóch (1,7).
W ocenie doradców zawodowych z ponad po³owy (55%) PUP, CIiPKZ oraz
MCK (rozpatrywanych ³¹cznie), liczba doradców zatrudnionych w ich jednostce jest obecnie wystarczaj¹ca do zaspokojenia zapotrzebowania ze strony
pracodawców na pomoc w doborze pracowników. Przesz³o jedna trzecia (36%)
ankietowanych doradców by³a jednak odmiennego zdania, a w przybli¿eniu
co dziesi¹ty (9%) nie mia³ w tej kwestii wyrobionej opinii. Interpretuj¹c przedstawione wyniki nale¿y pamiêtaæ, ¿e w wiêkszoci instytucji PSZ pomoc pracodawcom w doborze kandydatów jest obecnie prowadzona co najwy¿ej na
niewielk¹ skalê, co utrudnia doradcom zawodowym, zatrudnionym w tych instytucjach, dokonanie adekwatnej oceny zapotrzebowania ze strony pracodawców. Z tego wzglêdu bardziej miarodajne mog¹ byæ informacje uzyskane w instytucjach objêtych studium przypadku, które zosta³y zakwalifikowane
do badania ze wzglêdu na ponadprzeciêtn¹ aktywnoæ w wiadczeniu badanej us³ugi. Ocena zasobów ludzkich dokonana przez doradców zawodowych
zatrudnionych w tych instytucjach by³a bardziej sceptyczna, ni¿ opinie wyra¿one przez ogó³ doradców uczestnicz¹cych w badaniu ankietowym. Pracownicy urzêdów pracy objêtych badaniem przeprowadzonym metod¹ studium
przypadku podkrelali, ¿e liczba pracowników zatrudnionych obecnie w tych
jednostkach nie pozwala na zwiêkszenie skali pomocy udzielanej pracodawcom w doborze pracowników. Braki kadrowe zosta³y wymienione jako jeden
z powodów wygaszania us³ug z zakresu poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla pracodawców.
Pracownicy instytucji PSZ oraz jednostek OHP maj¹ obecnie szerokie mo¿liwoci podnoszenia swoich kwalifikacji. W okresie od stycznia 2006 roku do
maja 2007 roku 93% ankietowanych doradców zawodowych bra³o udzia³
w szkoleniach zwi¹zanych z prac¹ zawodow¹, z czego oko³o po³owa w szkoleniach dostarczaj¹cych wiedzy, któr¹ mo¿na wykorzystaæ przy udzielaniu pomocy pracodawcom w doborze pracowników.
Podczas badania przeprowadzonego metod¹ studium przypadku zidentyfikowano dodatkowy obszar kompetencji, istotnych z perspektywy efektywnoci
udzielania pomocy pracodawcom w doborze pracowników, a zarazem trudnych
do nabycia poprzez formaln¹ edukacjê. Kompetencje te mo¿na okreliæ, u¿ywaj¹c sformu³owania jednego z doradców zawodowych, jako obycie w rodowisku przedsiêbiorców.
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W kontekcie zasobów ludzkich instytucji PSZ warto równie¿ zwróciæ uwagê
na problem  sygnalizowany przez dyrektorów i kierowników urzêdów pracy 
stosunkowo niskiego poziomu wynagrodzeñ, który utrudnia zatrzymanie w tych
instytucjach wysoko wykwalifikowanej kadry.
Wyposa¿enie zdecydowanej wiêkszoci jednostek PSZ w podstawowy sprzêt
techniczny jest zadowalaj¹ce. Ponad 90% ankietowanych doradców zawodowych stwierdzi³o, ¿e maj¹ swobodny dostêp do komputera z oprogramowaniem
umo¿liwiaj¹cym edycjê dokumentów tekstowych, drukarki, ³¹cza internetowego
oraz telefonu. ¯aden respondent nie stwierdzi³, ¿e jest pozbawiony dostêpu do
komputera, drukarki lub telefonu, natomiast odsetek doradców, którzy stwierdzili, ¿e w miejscu pracy nie maj¹ nawet ograniczonego dostêpu do ³¹cza Internetowego, kopiarki lub skanera, wyniós³ zaledwie 1%.
Bior¹c pod uwagê dane na temat dostêpnoci zasobów (zebrane w badaniu
ankietowym doradców zawodowych) oraz informacje dotycz¹ce znaczenia poszczególnych zasobów w procesie wiadczenia us³ug z zakresu poradnictwa
zawodowego (uzyskane w badaniu przeprowadzonym metod¹ studium przypadku), za stosunkowo najpowa¿niejsze mo¿na uznaæ ograniczenia lokalowe.
Pokój umo¿liwiaj¹cy odbywanie indywidualnych rozmów znalaz³ siê wród zasobów, do których swobodny dostêp zadeklarowa³ stosunkowo najni¿szy odsetek
ankietowanych doradców zawodowych  w przybli¿eniu siedmiu na dziesiêciu
(71%). Mniejszym problemem wydaje siê ograniczona dostêpnoæ sal umo¿liwiaj¹cych prowadzenie spotkañ grupowych. Swobodny dostêp do takich sal
mia³o 81% ankietowanych doradców zawodowych.
Zasobami, do których doradcy zawodowi mieli najbardziej ograniczony dostêp, okaza³y siê narzêdzia diagnostyczne, niezbêdne do wykonywania us³ug
doradczych. Swobodny dostêp do licencjonowanych narzêdzi diagnostycznych,
których stosowanie nie wymaga wykszta³cenia psychologicznego, posiada³o
48% doradców zawodowych. Problemem jest nie tylko ograniczony dostêp do
narzêdzi diagnostycznych, ale tak¿e ograniczona przydatnoæ narzêdzi do przeprowadzania doboru pracowników, którymi dysponuj¹ obecnie doradcy. Narzêdzia diagnostyczne, którymi dysponuj¹ doradcy zawodowi, s³u¿¹ w wiêkszoci
do rozpoznawania preferencji i zainteresowañ zawodowych osób bezrobotnych
i poszukuj¹cych pracy, s¹ natomiast ma³o przydatne w procesie doboru kadr,
poniewa¿ nie pozwalaj¹ na dostatecznie precyzyjne opisanie predyspozycji
i umiejêtnoci kandydatów na konkretne stanowiska.
Doradcy zwracali uwagê na brak narzêdzi s³u¿¹cych do precyzyjnego zdiagnozowania potrzeb pracodawców zainteresowanych uzyskaniem pomocy
w doborze pracowników. Tego rodzaju narzêdziem mog³aby byæ ankieta zawieraj¹ca zestaw pytañ, dziêki którym mo¿liwe by³oby sprecyzowanie oczekiwañ
pracodawców wobec poszukiwanego pracownika.
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Z perspektywy wiadczenia us³ug dla pracodawców szczególnego rodzaju
zasobem jednostek PSZ s¹ osoby bezrobotne lub poszukuj¹ce pracy, bêd¹ce
klientami tych instytucji. Na poziom tego szczególnego zasobu wp³ywa sytuacja
na rynku pracy: w zale¿noci od niej, zmienia siê liczba bezrobotnych lub poszukuj¹cych pracy klientów PSZ oraz cechy osób nale¿¹cych do tej populacji,
przek³adaj¹ce siê na ich zdolnoæ do bycia zatrudnionym. Pracownicy instytucji PSZ zauwa¿aj¹, ¿e coraz trudniej jest im dobieraæ kandydatów do oferowanych przez pracodawców miejsc pracy, ze wzglêdu na zmniejszenie siê liczby
osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy, które nast¹pi³o na przestrzeni ostatnich dwóch lat, w tym zw³aszcza wyrejestrowywanie siê, w zwi¹zku ze znalezieniem pracy, przez osoby dysponuj¹ce kompetencjami poszukiwanymi przez
pracodawców. Doradcy zawodowi uczestnicz¹cy w badaniu ankietowym wskazywali, ¿e najczêstszym powodem niezrealizowania przez nich us³ugi dla pracodawców z zakresu doboru pracowników by³y problemy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów  powód ten wskaza³ prawie co drugi (47%) sporód
doradców, którzy stwierdzili, ¿e us³uga polegaj¹ca na udzieleniu pracodawcy
pomocy w doborze pracowników co najmniej raz nie dosz³a do skutku.
Zakres pomocy udzielanej przez doradców zawodowych w doborze kandydatów jest zatem ograniczony równie¿ z tego wzglêdu, ¿e wród osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy, bêd¹cych klientami PSZ, przewa¿aj¹ osoby
nisko wykwalifikowane. W przypadku osób o kwalifikacjach umo¿liwiaj¹cych
jedynie wykonywanie prac prostych, przedmiotem oceny, dokonywanej przez
doradcê zawodowego, jest w zasadzie wy³¹cznie motywacja do pracy.
Pod wzglêdem szczególnego zasobu, jaki dla instytucji PSZ stanowi¹ osoby
bezrobotne i poszukuj¹ce pracy, sytuacja CIiPKZ ró¿ni siê korzystnie od sytuacji
PUP. Najwa¿niejsza ró¿nica wynika z faktu, ¿e wspó³praca osoby bezrobotnej lub
poszukuj¹cej pracy z CIiPKZ nie stanowi warunku otrzymywania przez ni¹ jakichkolwiek wiadczeñ socjalnych, jest zatem w pe³ni dobrowolna. W efekcie do CIiPKZ,
inaczej ni¿ do PUP, trafiaj¹ nieomal wy³¹cznie takie osoby bezrobotne lub poszukuj¹ce pracy, które s¹ naprawdê zainteresowane znalezieniem zatrudnienia.
Efektywnoæ zaspokajania przez instytucje PSZ oczekiwañ pracodawców jest
uwarunkowana równie¿ sposobem organizacji pracy w danej jednostce. Szczególnie korzystna wydaje siê sytuacja, w której za kontakty z danym pracodawc¹
odpowiada jeden pracownik urzêdu. Takie rozwi¹zanie usprawnia wymianê informacji, a w d³u¿szej perspektywie sprzyja lepszemu poznaniu potrzeb pracodawcy i u³atwia prowadzenie wspó³pracy w sposób mniej sformalizowany (mniej
formalna wspó³praca mo¿e polegaæ na przyk³ad na polecaniu pracodawcy osób,
które w ocenie doradcy zawodowego, odpowiadaj¹ potrzebom kadrowym danej
firmy, równie¿ w sytuacji, gdy pracodawca jeszcze nie zg³osi³ oferty pracy dotycz¹cej danego stanowiska).
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Pracownikiem PUP, który pierwszy przyjmuje pracodawcê, a nastêpnie utrzymuje z nim kontakt, jest przewa¿nie porednik pracy. Poniewa¿ znaczna czêæ
pracodawców kontaktuj¹c siê z PUP nie zna oferty urzêdu w zakresie poradnictwa zawodowego, o tym, czy pracodawca skorzysta z us³ug doradcy zawodowego, przes¹dza czêsto porednik pracy, który podejmuje decyzjê, czy skierowaæ danego pracodawcê do doradcy.
Wyniki badania przeprowadzonego metod¹ studium przypadku sk³aniaj¹ do
wniosku, ¿e porednik pracy nie wystêpuje wy³¹cznie w roli promotora us³ug
wiadczonych przez doradcê, lecz pe³ni tak¿e rolê selekcjonera, który mo¿e
ograniczaæ dostêp pracodawców do pomocy udzielanej przez doradcê zawodowego. Porednicy pracy przewa¿nie staraj¹ siê dokonywaæ doboru bez anga¿owania doradcy zawodowego, który zazwyczaj jest obci¹¿ony prac¹ zwi¹zan¹ z udzielaniem us³ug doradczych dla osób bezrobotnych i poszukuj¹cych
pracy. Doradcy zawodowi zwykle s¹ w³¹czani w proces doboru wtedy, gdy
realizowana jest tzw. trudna oferta pracy, wymagaj¹ca znalezienia kandydata
charakteryzuj¹cego siê specyficznymi umiejêtnociami b¹d kwalifikacjami lub
w sytuacji, gdy pracodawca nie wie, jakie okreliæ wymagania wobec pracowników. Z relacji pracowników PUP wynika, ¿e do okolicznoci branych pod uwagê
przy podejmowaniu decyzji o skontaktowaniu pracodawcy z doradc¹ zawodowym, nale¿¹ aktualne obci¹¿enie doradcy prac¹, perspektywa dalszej wspó³pracy z danym pracodawc¹ (przewidywana liczba ofert, które uda siê od niego
pozyskaæ i zrealizowaæ), a niekiedy równie¿ czynnik pozamerytoryczny  znajomoæ pracodawcy z pracownikami urzêdu pracy.

3.1.5 Potrzeba zaawansowanego doboru pracowników
Uznanie przez pracodawcê, ¿e powinien poszerzyæ swoj¹ wiedzê z zakresu prowadzenia rekrutacji lub zleciæ ocenê kandydatów do pracy zewnêtrznej instytucji,
zale¿y zarówno od obiektywnej sytuacji pracodawcy, jak i od tego, jak j¹ postrzega. W opinii pracowników urzêdów pracy, pracodawcy czêsto nie s¹ wiadomi
w³asnych ograniczeñ w zakresie prowadzenia doboru pracowników lub nie s¹
gotowi przyznaæ, ¿e ich wiedza na temat prowadzenia rekrutacji jest skromna.
Nie lekcewa¿¹c ograniczeñ wynikaj¹cych z barier kompetencyjnych, wystêpuj¹cych w przypadku czêci pracodawców, nale¿y zwróciæ uwagê na rodzaj stanowisk, na które pracodawcy poszukuj¹ kandydatów oraz na kluczow¹ rolê okolicznoci zwi¹zanych z sytuacj¹ na rynku pracy. W przypadku stanowisk niewymagaj¹cych okrelonych umiejêtnoci ani szczególnych predyspozycji, stosowanie
bardziej zaawansowanych technik oceny kandydatów, ni¿ przeprowadzenie rozmowy przez pracodawcê lub przysz³ego prze³o¿onego, mo¿e byæ zbyteczne.
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Sytuacja na rynku pracy wp³ywa równie¿ na poziom zapotrzebowania pracodawców na dokonywanie zaawansowanego doboru pracowników. Zwiêkszaniu
zapotrzebowania w tym zakresie sprzyja wzrost popytu na pracowników, zw³aszcza
wykwalifikowanych. Z drugiej strony ograniczona poda¿ si³y roboczej (sytuacja,
której konsekwencje s¹ opisywane jako przejcie od rynku pracodawcy do
rynku pracownika) sk³ania czêæ pracodawców do obni¿ania wymagañ wobec kandydatów, zw³aszcza na stanowiska niespecjalistyczne, oraz do upraszczania procesu selekcji, czyli zmniejsza realne zapotrzebowanie na dokonywanie doboru pracowników w zaawansowany sposób.

3.1.6 Korzystanie z us³ug instytucji rynku pracy w zakresie
pomocy w doborze pracowników
Wyniki sonda¿u z pracodawcami, odnosz¹ce siê do skali korzystania przez
nich z us³ug zewnêtrznych instytucji w zakresie doboru pracowników, pozwalaj¹
stwierdziæ, ¿e skala korzystania przez pracodawców z pomocy urzêdów pracy
lub agencji zatrudnienia w doborze pracowników jest ograniczona, przy czym
podmioty, w których zatrudnionych jest wiêcej osób, korzystaj¹ z pomocy w doborze pracowników nieco czêciej, ni¿ mniejsze firmy lub instytucje. Odsetek
pracodawców, którzy stwierdzili, ¿e w okresie od stycznia 2006 roku do sierpnia
2007 roku korzystali z pomocy w doborze pracowników, udzielonej przez urz¹d
pracy lub agencjê zatrudnienia, wyniós³ 7% wród podmiotów mikro, 12% wród
ma³ych, 14% wród rednich i 17% wród du¿ych.
Korzystanie z pomocy zewnêtrznych instytucji w doborze pracowników by³o
znacznie mniej powszechne, ni¿ korzystanie ze wiadczonych przez nie us³ug
z zakresu porednictwa pracy. W poszczególnych grupach, wyró¿nionych ze
wzglêdu na wielkoæ zatrudnienia, odsetek firm lub instytucji, które korzysta³y
z pomocy w doborze pracowników, jest w przybli¿eniu czterokrotnie lub piêciokrotnie ni¿szy od odsetka podmiotów, które korzysta³y z us³ug z zakresu porednictwa pracy.

3.1.7 Wiedza o udzielaniu pomocy w doborze kandydatów
przez instytucje PSZ
Warunkiem skorzystania przez pracodawcê z pomocy doradców zawodowych
PSZ w doborze pracowników jest posiadanie przez niego wiedzy, ¿e us³uga taka
jest wiadczona. Tymczasem wiedza o wiadczeniu przez urzêdy pracy us³ug
z zakresu pomocy w doborze kandydatów nie jest wród pracodawców powszechna.
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O tym, ¿e urzêdy pracy wiadcz¹ us³ugi polegaj¹ce na ocenie kandydatów
do pracy, wiedzia³o w przybli¿eniu trzech na dziesiêciu ankietowanych pracodawców (29% przedstawicieli podmiotów mikro, 28% podmiotów ma³ych, 30%
rednich i 30% du¿ych).
Odsetek pracodawców wiadomych, ¿e urzêdy pracy udzielaj¹ pomocy
w okrelaniu wymagañ wobec kandydatów, wynosi³ od oko³o jednej trzeciej do
dwóch pi¹tych, w zale¿noci od wielkoci reprezentowanej przez respondenta
firmy lub instytucji (40% wród podmiotów mikro, 38% wród ma³ych, 37% wród
rednich i 34% wród du¿ych). Podobne kszta³towa³ siê odsetek pracodawców,
którzy wiedzieli, ¿e urzêdy pracy mog¹ stanowiæ ród³o informacji na temat
skutecznego prowadzenia rekrutacji (odpowiednio 40%, 42%, 40% i 32%).
Pracodawcy z podmiotów mikro oraz ma³ych, którzy zdawali sobie sprawê,
¿e urzêdy pracy wiadcz¹ pomoc w doborze pracowników, z informacjami na
ten temat spotykali siê najczêciej na stronie internetowej urzêdu pracy (28%
wskazañ w pierwszej i 36% w drugiej grupie) oraz w og³oszeniach zamieszczanych przez urz¹d pracy w mediach (odpowiednio 33% i 29%).
Przez pracodawców reprezentuj¹cych podmioty rednie i du¿e, strona internetowa urzêdu pracy jako ród³o informacji o wiadczeniu przez tê jednostkê
pomocy w doborze kandydatów by³a wskazywana zdecydowanie najczêciej
(48% wskazañ w pierwszej i 45% w drugiej grupie). Kolejne miejsca, pod wzglêdem
odsetka wskazañ, zajê³y og³oszenia zamieszczane przez urz¹d pracy w mediach (odpowiednio 31% i 27%) oraz rozmowa z porednikiem pracy (po 28%
wskazañ w obu grupach). Niewiele rzadziej wymieniano udostêpniane przez
urz¹d pracy ulotki i broszury (26% wskazañ wród przedstawicieli podmiotów
rednich i 23% wród przedstawicieli podmiotów du¿ych).
Tezê o niskiej znajomoci us³ug doradców zawodowych potwierdza wynik
badania przeprowadzonego metod¹ studium przypadku, które wykaza³o, ¿e
niekiedy przebieg czynnoci wykonanych przez doradcê zawodowego nie jest
dok³adnie znany nawet pracodawcy, na rzecz którego us³uga zosta³a wykonana. Osoby wskazane przez doradców zawodowych z PUP lub CIiPKZ jako ich
klienci, wprawdzie potwierdza³y fakt wspó³pracy z dan¹ jednostk¹, jednak przewa¿nie nie posiada³y pe³nych informacji na temat tego, w jaki sposób wybrano
kandydatów, których PUP lub CIiPKZ do nich skierowa³.
Pracownicy instytucji PSZ dostrzegali, ¿e poziom zainteresowania pracodawców pomoc¹ PUP lub CIiPKZ w doborze pracowników zale¿y bezporednio od
dzia³añ informacyjnych, podejmowanych przez dan¹ jednostkê. Niektórzy doradcy przyznawali zarazem, ¿e us³ugi z zakresu poradnictwa zawodowego nie
s¹ aktywnie promowane przez urz¹d, w którym pracuj¹. Niewielkie zaanga¿owanie instytucji PSZ w promowanie us³ugi polegaj¹cej na pomocy pracodawcom w doborze kandydatów mo¿na interpretowaæ jako konsekwencjê relatywnie
168

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej  Departament Rynku Pracy

3 Podsumowanie i rekomendacje

niskiego priorytetu tej us³ugi. Warto jednak zwróciæ uwagê, ¿e  z drugiej strony
 ma³o aktywne informowanie o mo¿liwoci uzyskania pomocy doradcy zawodowego w doborze kandydatów do pracy w zasadzie wyklucza wyst¹pienie ze
strony pracodawców powszechnego zainteresowania t¹ us³ug¹, które mog³oby
stanowiæ impuls sk³aniaj¹cy do nadania jej wy¿szego priorytetu.

3.1.8 Wybór us³ug PSZ sporód alternatywnych sposobów
przeprowadzenia zaawansowanego doboru kandydatów
W analizie podejmowania przez pracodawców decyzji o skorzystaniu z pomocy
jednostki PSZ lub OHP w doborze pracowników, przydatne jest wyró¿nienie
dwóch aspektów. Po pierwsze  pracodawca wybiera pomiêdzy prowadzeniem
doboru pracowników wy³¹cznie w³asnymi si³ami, a skorzystaniem z pomocy
zewnêtrznej instytucji. Po drugie  decyduje, czy zewnêtrzn¹ instytucj¹, z której
pomocy skorzysta, bêdzie jednostka PSZ.
Niezale¿nie od rodzaju ocenianych w³aciwoci kandydata, a tak¿e od wielkoci reprezentowanego przez pracodawcê podmiotu, ankietowani pracodawcy
jako osobê, która najlepiej oceni potencjalnego pracownika, najczêciej wskazywali jego przysz³ego prze³o¿onego. Odsetek wskazañ doradcy zawodowego z urzêdu pracy lub konsultanta z agencji zatrudnienia w ¿adnym przypadku
nie przekroczy³ progu jednej pi¹tej wskazañ.
Pracodawcy, którzy wyrazili zainteresowanie korzystaniem z pomocy zewnêtrznej
instytucji w doborze pracowników, przewa¿nie deklarowali zainteresowanie us³ugami zarówno urzêdów pracy, jak i agencji zatrudnienia. Tak¹ odpowied wskaza³a co najmniej po³owa pracodawców z ka¿dej sporód kategorii wyró¿nionych
ze wzglêdu na wielkoæ zatrudnienia  przedstawiciele 53% podmiotów mikro,
54% podmiotów ma³ych, 50% podmiotów rednich oraz 61% podmiotów du¿ych. Odsetek pracodawców zainteresowanych pomoc¹ w doborze kandydatów wy³¹cznie ze strony urzêdów pracy by³ wy¿szy, ni¿ pracodawców, którzy
z tego rodzaju us³ug chcieliby korzystaæ wy³¹cznie w agencjach zatrudnienia.
Opisana przewaga zachodzi³a we wszystkich kategoriach, wyodrêbnionych ze
wzglêdu na wielkoæ zatrudnienia, przy czym by³a stosunkowo najmniejsza wród
podmiotów du¿ych (sporód których zainteresowanie korzystaniem wy³¹cznie
z us³ug urzêdu pracy wyrazi³o 24%, natomiast wy³¹cznie z us³ug agencji zatrudnienia  14%), rednia wród podmiotów mikro (odpowiednio 30% i 16%), najwiêksza natomiast wród podmiotów rednich (odpowiednio 38% i 10%) oraz
ma³ych (39% i 6%).
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e zestaw motywów sk³aniaj¹cych pracodawców do
zainteresowania siê ofert¹ urzêdów pracy oraz agencji zatrudnienia nie jest
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jednakowy. Pracodawcy, którzy zadeklarowali zainteresowanie pomoc¹ urzêdu
pracy w doborze pracowników, wród najczêstszych powodów wymieniali oszczêdnoæ czasu (powód wskazany przez 42% przedstawicieli podmiotów mikro, 48%
ma³ych, 47% rednich i 55% du¿ych), mo¿liwoæ uzyskania wsparcia finansowego (odpowiednio 51%, 45%, 41% i 42%) oraz mo¿liwoæ bezp³atnego przeszkolenia kandydatów (odpowiednio 40%, 42%, 40% i 39%). Wród przedstawicieli podmiotów zatrudniaj¹cych 250 i wiêcej osób, do najczêstszych motywów
zainteresowania pomoc¹ urzêdu pracy w doborze pracowników nale¿a³a równie¿ chêæ obni¿enia kosztów rekrutacji (wskazana przez 44% respondentów
z tej grupy). Znacznie rzadziej wskazywane by³y czynniki zwi¹zane z przekonaniem o szczególnej jakoci pomocy w doborze pracowników, udzielanej przez
urz¹d pracy (takie jak szansa uzyskania bardziej szczerych odpowiedzi od
kandydatów oraz wysokie kompetencje doradców zawodowych w ocenie kwalifikacji kandydatów).
Istotn¹ okolicznoci¹ wp³ywaj¹c¹ na zainteresowanie pracodawców us³ugami urzêdów pracy jest fakt, ¿e us³ugi te s¹ wiadczone bezp³atnie. Wród pracodawców, którzy wyrazili zainteresowanie pomoc¹ urzêdu pracy w doborze
kandydatów, przesz³o po³owa (od 56% do 63%, w zale¿noci od wielkoci reprezentowanej firmy lub instytucji) stwierdzi³a, ¿e nie byliby zainteresowani us³ugami urzêdu, gdyby by³y odp³atne.
Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e na wybór instytucji rynku pracy, w której pracodawca ewentualnie skorzysta z pomocy w doborze kandydatów, wp³ywa jej
wizerunek, pracodawcom uczestnicz¹cym w badaniu ankietowym (zarówno
tym, którzy w przesz³oci korzystali z us³ug instytucji rynku pracy, jak i tym,
którzy dotychczas nie mieli takich dowiadczeñ) zadano szereg pytañ porównawczych, dotycz¹cych opinii na temat urzêdów pracy oraz agencji zatrudnienia. Ankietowani pracodawcy agencjom zatrudnienia w wiêkszym stopniu
przypisywali cechy takie, jak: wysokie kompetencje oraz motywacja personelu, ³atwoæ kontaktowania siê z personelem, brak uci¹¿liwych formalnoci,
du¿a szybkoæ wykonywania us³ug, posiadanie narzêdzi umo¿liwiaj¹cych skuteczn¹ ocenê kandydatów, wysokie kwalifikacje zarejestrowanych kandydatów, wysoka motywacja do pracy zarejestrowanych kandydatów oraz dostosowywanie siê do oczekiwañ klientów. Jedynym wymiarem, w przypadku którego
opinia pracodawców by³a korzystniejsza dla urzêdów pracy, okaza³a siê dogodnoæ lokalizacji.
Pracodawców niezainteresowanych pomoc¹ urzêdów pracy w doborze pracowników, zapytano o okolicznoci, które na to wp³ywaj¹. Niezale¿nie od wielkoci reprezentowanego podmiotu, respondenci wskazywali najczêciej samowystarczalnoæ pracowników firmy w ocenie kandydatów. Tak¹ przyczynê poda³a przesz³o po³owa (55%) pracodawców z podmiotów mikro i w przybli¿eniu
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siedmiu na dziesiêciu przedstawicieli podmiotów ma³ych (71%), rednich (68%)
i du¿ych (66%). Dwie pi¹te przekroczy³ równie¿ odsetek pracodawców z firm
ma³ych oraz rednich, którzy jako powód sprawiaj¹cy, ¿e nie s¹ zainteresowani
pomoc¹ urzêdu pracy w doborze pracowników, wskazali brak w firmie lub instytucji stanowisk, które wymaga³yby przeprowadzania zaawansowanej oceny kandydatów (41% wskazañ w pierwszej grupie i 47% w drugiej) lub brak motywacji
do pracy osób zarejestrowanych w urzêdzie (po 44% w obu grupach).
Z dwóch deficytów przypisywanych osobom zarejestrowanym w urzêdach
pracy braku motywacji oraz braku odpowiednich kwalifikacji, ten pierwszy jest
powodem, który w nieco wiêkszym stopniu zniechêca pracodawców do korzystania z pomocy jednostek PSZ w doborze pracowników. Byæ mo¿e wynika to
z faktu, ¿e podniesienie kwalifikacji wydaje siê ³atwiejsze, ni¿ zmiana nastawienia do pracy.
W celu oszacowania, czy informacja o udziale doradcy zawodowego w ocenie kandydata mo¿e zmieniæ nastawienie pracodawcy do osoby skierowanej do
niego z urzêdu pracy, do badania ankietowego pracodawców wprowadzono
element wykorzystuj¹cy schemat eksperymentu. Respondentów podzielono losowo na dwie grupy. Ka¿demu respondentowi zadano pytanie o to, którego
z trzech kandydatów o podobnym ¿yciorysie zawodowym zatrudni³by w pierwszej
kolejnoci: osobê skierowan¹ przez urz¹d pracy, osobê polecon¹ przez znajomego oraz osobê, która zg³osi³a siê sama. Pytanie zadawane respondentom
z drugiej grupy uzupe³niono o informacjê, ¿e osoba skierowana przez urz¹d
pracy zosta³a oceniona przez doradcê zawodowego. Po uzupe³nieniu treci
pytania o tê informacjê, szanse na uzyskanie zatrudnienia przez osobê skierowan¹ z urzêdu pracy wzrasta³y. Pracodawcy reprezentuj¹cy podmioty mikro,
ma³e i du¿e wskazywali tak¹ osobê na pierwszym miejscu w przybli¿eniu dwukrotnie czêciej je¿eli wiedzieli, ¿e zosta³a oceniona przez doradcê zawodowego, a pracodawcy z podmiotów rednich  prawie dwuipó³krotnie czêciej. Osobê skierowan¹ przez urz¹d pracy, która zosta³a oceniona przez doradcê zawodowego, w pierwszej kolejnoci (czyli chêtniej, ni¿ kandydata poleconego przez
znajomego oraz chêtniej ni¿ osobê, która zg³osi³a siê sama) by³oby sk³onnych
zatrudniæ 16% pracodawców z podmiotów mikro, 31% z ma³ych, 39% ze rednich oraz 32% z du¿ych. Wydaje siê zatem, ¿e udzia³ doradcy zawodowego
w ocenie kandydata, pod warunkiem poinformowania o tym udziale potencjalnego pracodawcy, do pewnego stopnia mo¿e uwolniæ kandydata od negatywnej etykiety, jak¹  w opinii czêci pracodawców  naznacza go fakt zarejestrowania w urzêdzie pracy jako osoby bezrobotnej.
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3.1.9 Niezrealizowany popyt na pomoc w doborze pracowników
Odsetek pracodawców deklaruj¹cych zainteresowanie korzystaniem z pomocy
zewnêtrznej instytucji w doborze pracowników jest znacznie wy¿szy, ni¿ odsetek podmiotów, które korzysta³y z takich us³ug dotychczas  przewaga pierwszej grupy wynosi 41 punktów procentowych wród podmiotów mikro, 45 punktów procentowych wród podmiotów ma³ych, 40 punktów procentowych wród
podmiotów rednich oraz 38 punktów procentowych wród podmiotów du¿ych.
Deklarowane przez pracodawców zainteresowanie pomoc¹ w doborze pracowników jest znacz¹co ni¿sze, ni¿ zainteresowanie us³ugami z zakresu porednictwa pracy (o 22 punkty procentowe wród podmiotów mikro oraz rednich, 21
punktów procentowych wród podmiotów ma³ych i 28 punktów procentowych
wród podmiotów du¿ych). Zarazem jednak nadwy¿ka pracodawców deklaruj¹cych zainteresowanie us³ugami instytucji rynku pracy nad podmiotami, które dotychczas korzysta³y z takich us³ug, jest znacz¹co wy¿sza w przypadku pomocy
w doborze pracowników, ni¿ w przypadku us³ug z zakresu porednictwa pracy.
Pracodawcy zainteresowani korzystaniem z pomocy instytucji rynku pracy
w doborze pracowników zostali zapytani o prawdopodobn¹ czêstoæ korzystania z us³ug z tego zakresu. Pomiêdzy badanymi grupami pracodawców wyst¹pi³y istotne statystycznie ró¿nice w deklarowanej czêstotliwoci korzystania z us³ug
polegaj¹cych na pomocy w doborze pracowników  im wiêkszy podmiot, z tym
wiêksz¹ czêstotliwoci¹ chcia³by korzystaæ z us³ug w tym zakresie. Z pomocy
w doborze pracowników ze zdecydowanie najwy¿sz¹ czêstotliwoci¹ chcieliby
korzystaæ pracodawcy zatrudniaj¹cy 250 lub wiêcej osób. Przedstawiciele prawie trzech pi¹tych (57%) firm oraz instytucji zaliczanych do tej kategorii byliby
zainteresowani korzystaniem z pomocy w doborze kandydatów przynajmniej
raz na kwarta³, a jedna pi¹ta (19%)  raz na pó³ roku.
Porównanie dotychczasowego poziomu korzystania z pomocy PSZ w doborze pracowników z deklarowanym zainteresowaniem pracodawców korzystaniem z takiej pomocy wskazuje, ¿e znaczna czêæ popytu na us³ugi z tego
zakresu pozostaje niezrealizowana. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e wiêkszoæ
pracodawców, którzy deklaruj¹ zainteresowanie pomoc¹ w doborze pracowników, ma co najwy¿ej ograniczon¹ wiedzê o rzeczywistym przebiegu tej us³ugi
(poniewa¿ dotychczas z niej nie korzystali). Deklarowane przez pracodawców
zainteresowanie pomoc¹ w doborze kandydatów mo¿na zatem interpretowaæ
przede wszystkim jako wyraz odczuwanej przez nich potrzeby zdobycia odpowiednich pracowników. Tymczasem rosn¹ce trudnoci ze znalezieniem odpowiednich kandydatów, zwiêkszaj¹ce zainteresowanie pracodawców pomoc¹
w doborze pracowników, zarazem ograniczaj¹ mo¿liwoci zaspokojenia potrzeb
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w tym zakresie przez instytucje rynku pracy w tym zw³aszcza PSZ, których
klientami s¹ w wiêkszoci osoby bezrobotne.
Zestawienie informacji na temat dotychczasowego zakresu i sposobu wiadczenia us³ugi, uzyskanych od doradców zawodowych, z preferencjami wyra¿onymi w badaniu ankietowym przez pracodawców wskazuje, ¿e czêæ popytu
niezagospodarowana przez PSZ dotyczy w najwiêkszym stopniu pomocy
w doborze kadry zarz¹dzaj¹cej i specjalistów. Mo¿liwoci zaspokojenia zapotrzebowania w tym zakresie przez jednostki PSZ oraz OHP wydaj¹ siê ograniczone ze wzglêdu na niewielk¹ liczbê przedstawicieli tych grup zawodowych
wród poszukuj¹cych pracy lub bezrobotnych klientów PSZ.
Dostosowanie pomocy w doborze pracowników do potrzeb pracodawców
w tym zakresie polega³oby równie¿ na po³o¿eniu silniejszego akcentu na diagnozowanie wiedzy fachowej i umiejêtnoci kandydatów, przedstawianiu wyników przeprowadzonej oceny na pimie oraz korzystaniu w szerszym zakresie
z testów oraz metod przewiduj¹cych wykonanie przez kandydata wyznaczonego mu zadania próbnego.
Oczekiwania pracodawców dotycz¹ce stosowania testów warto opatrzyæ
dodatkowym komentarzem. Stosunek doradców do tej metody wydaje siê ambiwalentny. Z jednej strony, testy pozwalaj¹ zapobiec arbitralnoci przeprowadzanej oceny, z drugiej jednak doradcy obawiaj¹ siê, ¿e wyniki testów mog¹ nie
odzwierciedlaæ rzeczywistych umiejêtnoci i kwalifikacji kandydata. Osoby bezrobotne czy poszukuj¹ce pracy czêsto niechêtnie poddaj¹ siê testom, które dla
wielu z nich s¹ stresuj¹ce, a czêsto trudne i niezrozumia³e. Dlatego doradcy,
jeli pracodawca nie zg³asza takiej potrzeby, staraj¹ siê unikaæ nadmiernego
stosowania testów w trakcie doboru pracowników, dokonuj¹c oceny kandydata
na podstawie bezporedniej rozmowy. Wydaje siê, ¿e na ambiwalentny stosunek doradców zawodowych do stosowania testów przy doborze kandydatów do
pracy wp³ywa równie¿ pewna niejednoznacznoæ roli doradcy zawodowego,
oscyluj¹cej pomiêdzy rol¹ jurora, oceniaj¹cego kandydatów na okrelone stanowiska na zamówienie pracodawcy, a rol¹ promotora osób bezrobotnych
i poszukuj¹cych pracy wobec pracodawców.

3.2 REKOMENDACJE
Wyniki badania wskazuj¹, ¿e dotarcie do szerszego grona pracodawców, zw³aszcza du¿ych, z informacj¹ o wiadczeniu przez instytucje PSZ pomocy w doborze pracowników, zaowocowa³oby wzrostem odczuwanego przez urzêdy pracy
popytu na tê us³ugê.
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej  Departament Rynku Pracy

173

Kompleksowa analiza pomocy pracodawcom w doborze pracowników
Raport podsumowuj¹cy badanie

Jednostki PSZ nie s¹ jedynymi instytucjami rynku pracy, wiadcz¹cymi us³ugi z zakresu poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej. Dzia³alnoæ
w tym zakresie prowadz¹ równie¿, czêsto na wiêksz¹ skalê, agencje zatrudnienia. Mimo to mo¿na oczekiwaæ, ¿e ze wzglêdu na atuty specyficzne dla urzêdów pracy, takie jak bezp³atnoæ us³ug, sieæ placówek pokrywaj¹ca obszar
ca³ego kraju, a tak¿e udzielanie dodatkowego wsparcia (finansowego lub w postaci
przeszkolenia kandydatów)  istotna czêæ pracodawców by³aby sk³onna wybraæ us³ugi urzêdów pracy.
Przygotowanie urzêdów pracy do zaspokojenia popytu na pomoc w doborze
kandydatów do pracy wymaga wzmocnienia potencja³u jednostek PSZ, do których kompetencji nale¿y wiadczenie us³ug z zakresu poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla pracodawców, a tak¿e dokonania operacjonalizacji standardów us³ug z zakresu poradnictwa zawodowego oraz informacji
zawodowej dla pracodawców.
Przedstawione zalecenia podzielono na:
· rekomendacje strategiczne, dotycz¹ce kierunków rozwoju us³ug z zakresu
poradnictwa zawodowego dla pracodawców,
· rekomendacje dotycz¹ce zwiêkszenia potencja³u jednostek PSZ, niezbêdnego do skutecznego udzielania pomocy pracodawcom w doborze pracowników,
· rekomendacje operacyjne, dotycz¹ce zakresu i sposobu wiadczenia tej
us³ugi.

3.2.1 Rekomendacje strategiczne, dotycz¹ce rozwoju us³ugi
Rekomendacja 1:
Pomoc w doborze kandydatów wiadczona przez PUP powinna byæ rozwijana w szczególnoci w zakresie oceniania przez doradców zawodowych
motywacji i predyspozycji kandydatów
Obecnie wielu pracodawców uwa¿a osoby bezrobotne za pozbawione autentycznej motywacji do podjêcia pracy. Podstaw¹ przekonania czêci pracodawców o niskiej motywacji osób zarejestrowanych jako bezrobotne s¹ dowiadczenia polegaj¹ce na spotkaniach ze skierowanymi przez urz¹d pracy
kandydatami, którzy w rzeczywistoci nie byli zainteresowani podjêciem zatrudnienia. Kierowanie do pracodawców osób dobranych ze wzglêdu na posiadanie motywacji do podjêcia zatrudnienia (oprócz spe³niania ewentualnych innych
wymagañ pracodawcy), przyczynia³oby siê do zmiany niekorzystnego wizerunku osób bezrobotnych, a zarazem poprawia³oby opiniê o jakoci us³ug PSZ.
Obecnie zainteresowanie pracodawców us³ugami urzêdów pracy w stosunkowo
174

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej  Departament Rynku Pracy

3 Podsumowanie i rekomendacje

niewielkim stopniu wynika z przekonania o wysokim profesjonalizmie tego rodzaju instytucji rynku pracy.
Rekomendacja 2:
Nale¿y rozwa¿yæ uczynienie zaawansowanej pomocy w doborze kandydatów jedn¹ ze specjalizacji CIiPKZ
S¹dzimy, ¿e w CIiPKZ zakres pomocy udzielanej pracodawcom w doborze
pracowników powinien byæ szerszy, ni¿ w PUP. Prowadzenie profesjonalnych
us³ug z zakresu poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla pracodawców mog³oby staæ siê jedn¹ ze specjalizacji Centrów.
· Bior¹c pod uwagê liczbê doradców zawodowych, ich obci¹¿enie prac¹,
a tak¿e charakter wykonywanych czynnoci, potencja³ CIiPKZ w zakresie
prowadzenia poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla
pracodawców wydaje siê wy¿szy, ni¿ potencja³ PUP.
· Poniewa¿ bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy klientów CIiPKZ z regu³y
cechuje autentyczna chêæ podjêcia zatrudnienia, doradcy zawodowi Centrów
mog¹ skoncentrowaæ siê na diagnozowaniu umiejêtnoci i predyspozycji
tych osób.
· Fakt, ¿e z us³ug CIiPKZ mog¹ korzystaæ równie¿ osoby niezarejestrowane w PUP, potencjalnie zwiêksza liczbê osób z wy¿szymi kwalifikacjami
wród poszukuj¹cych pracy klientów tych instytucji. Ponadto, wszystkie
CIiPKZ s¹ ulokowane w stosunkowo du¿ych orodkach (w wiêkszoci
by³ych miastach wojewódzkich), w których dzia³a znaczna liczba przedsiêbiorstw, bêd¹cych potencjalnymi odbiorcami us³ug z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.
Zgodnie z proponowanym przez nas rozwi¹zaniem, CIiPKZ rozwija³yby aktywnie
wszystkie elementy poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej, przewidziane w rozporz¹dzeniu w sprawie standardów us³ug rynku pracy. Oprócz
diagnozowania predyspozycji i motywacji kandydatów, doradcy CIiPKZ zajmowaliby siê tak¿e ocen¹ osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy pod wzglêdem kompetencji wymaganych na okrelonych stanowiskach.
Rekomendacja 3:
Je¿eli pomoc pracodawcom w doborze kandydatów sta³aby siê jedn¹ ze
specjalizacji CIiPKZ, warto by³oby powierzyæ im rolê wspierania PUP w wiadczenia tej us³ugi
Przy za³o¿eniu, ¿e us³ugi z zakresu poradnictwa zawodowego oraz informacji
zawodowej dla pracodawców by³yby rozwijane zarówno w PUP, jak i w CIiPKZ,
nale¿y ustaliæ relacjê pomiêdzy dzia³alnoci¹ prowadzon¹ w tym zakresie przez
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oba rodzaje instytucji PSZ. Proponujemy, ¿eby CIiPKZ na dwa sposoby wspiera³y PUP w udzielaniu pracodawcom pomocy w dobrze pracowników. Po pierwsze, PUP kierowa³yby do CIiPKZ pracodawców, których potrzeb w zakresie
poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej same nie by³yby w stanie
zaspokoiæ. Po drugie, w razie potrzeby doradcy zawodowi z CIiPKZ udzielaliby
pracownikom PUP wsparcia merytorycznego.
Rekomendacja 4:
Rozwojowi us³ugi polegaj¹cej na udzielaniu pomocy pracodawcom w doborze pracowników powinno towarzyszyæ prowadzenie dzia³añ s³u¿¹cych zwiêkszaniu zdolnoci do bycia zatrudnionym (employability) osób bezrobotnych
i poszukuj¹cych pracy
Oczywistym warunkiem skutecznego przeprowadzenia doboru pracowników
sporód bezrobotnych lub poszukuj¹cych klientów danej jednostki PSZ, jest
wystêpowanie wród nich osób spe³niaj¹cych wymagania wobec kandydatów
na dane stanowisko. Z tego wzglêdu do zwiêkszania efektywnoci pomocy
udzielanej pracodawcom w doborze pracowników przyczynia siê realizowanie
dzia³añ s³u¿¹cych zwiêkszaniu zdolnoci do bycia zatrudnionym potencjalnych kandydatów obejmowanie osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy kompleksowymi us³ugami z zakresu poradnictwa zawodowego oraz kierowanie osób
o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach do udzia³u w szkoleniach.
Znaczenie takich dzia³añ, (równie¿) z perspektywy udzielania pomocy pracodawcom w doborze pracowników, jest tym wiêksze, im wiêksz¹ czêæ bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy klientów jednostek PSZ stanowi¹ osoby, których
aktualna zdolnoæ do bycia zatrudnionym jest niska.
Rekomendacja 5:
Potrzebne jest dokonanie operacjonalizacji standardów us³ug z zakresu
poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla pracodawców
Poniewa¿ skala wiadczenia pomocy pracodawcom w doborze pracowników jest niewielka, dotychczasowe dowiadczenia instytucji PSZ w tym zakresie, na których mog³yby siê oprzeæ rozwijaj¹c tê us³ugê, s¹ bardzo ograniczone. Z tego wzglêdu szczególnie potrzebne staje siê dokonanie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej operacjonalizacji standardów us³ug z zakresu
poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej wiadczonych na rzecz
pracodawców.
Rekomendowana operacjonalizacja polega³aby na sformu³owaniu szczegó³owych wytycznych, dotycz¹cych sposobu wiadczenia przez jednostki PSZ
us³ug z zakresu poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla pracodawców (a wiêc na przyk³ad na sprecyzowaniu w jaki sposób pracodawcy
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powinni byæ informowani o zakresie dostêpnej dla nich pomocy, w jaki sposób
zbieraæ informacje, na podstawie których diagnozowane bêd¹ potrzeby pracodawcy, jakie metody stosowaæ przy analizowaniu kwalifikacji lub predyspozycji
kandydata).
S¹dzimy, ¿e w wykonaniu tego zadania pomocne by³oby zrealizowanie projektu pilota¿owego. Celem takiego projektu by³oby wypróbowanie, udoskonalenie i rozpowszechnienie wród instytucji PSZ rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na efektywne udzielanie pomocy pracodawcom w doborze pracowników. Projekt obejmowa³by trzy etapy:
1) rozwój dzia³alnoci w obszarze poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w kilku wybranych instytucjach PSZ (przede wszystkim w CIiPKZ),
2) wszechstronn¹ ewaluacjê projektu, której efektem by³oby wskazanie rozwi¹zañ, które okaza³y siê szczególnie skuteczne, oraz opracowanie zaleceñ dotycz¹cych zwiêkszenia efektywnoci pozosta³ych,
3) opracowanie (w oparciu o dowiadczenia instytucji PSZ zaanga¿owanych
w projekt pilota¿owy oraz wyniki ewaluacji) dokumentu zawieraj¹cego wskazówki dotycz¹ce sposobów wiadczenia poszczególnych us³ug, wchodz¹cych w zakres poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej
dla pracodawców.

3.2.2 Rekomendacje dotycz¹ce zwiêkszenia potencja³u
jednostek PSZ
Rekomendacja 6:
Potrzebne jest wzmocnienie zasobów ludzkich urzêdów pracy, poprzez
zwiêkszenie liczby doradców zawodowych, zapobie¿enie ich odp³ywowi
z PSZ oraz podnoszenie kompetencji w zakresie wiadczenia us³ug dla
pracodawców
Warunkiem powodzenia rozwoju us³ug z zakresu poradnictwa zawodowego
oraz informacji zawodowej dla pracodawców jest wzmocnienie zasobów instytucji, które mia³yby wiadczyæ te us³ugi na wiêksz¹ skalê, ni¿ obecnie. Szczególnie istotne wydaje siê zwiêkszenie liczby doradców zawodowych oraz rozwijanie  poprzez organizacjê odpowiednich szkoleñ  umiejêtnoci doradców
zawodowych w zakresie udzielania pomocy pracodawcom w doborze kandydatów.
W celu rozwijania praktycznej umiejêtnoci nawi¹zywania i podtrzymywania
kontaktów z pracodawcami, korzystne by³oby uwzglêdnianie w programach szkoleñ
zajêæ (na przyk³ad w formie warsztatów) stwarzaj¹cych mo¿liwoæ bezporednich kontaktów doradców zawodowych z t¹ grup¹ potencjalnych klientów.
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Mo¿na przewidywaæ, ¿e podniesienie kompetencji doradców zawodowych
w zakresie obs³ugi pracodawców zwiêkszy zainteresowanie agencji doradztwa
personalnego zatrudnianiem tych doradców jako konsultantów. Z tego wzglêdu
potrzebne wydaje siê zwiêkszenie wynagrodzeñ doradców zawodowych, zaanga¿owanych w wiadczenie us³ug na rzecz pracodawców, do poziomu, który
zapobieg³by odchodzeniu doradców z PSZ do prywatnych instytucji rynku pracy.
Rekomendacja 7:
Potrzebne jest wyposa¿enie doradców zawodowych (przede wszystkim zatrudnionych w CIiPKZ) w dodatkowe narzêdzia diagnostyczne
Instrumentarium znajduj¹ce siê w dyspozycji doradców zawodowych powinno zostaæ poszerzone w szczególnoci poprzez wzbogacenie go o:
· narzêdzia s³u¿¹ce do identyfikacji potrzeb zatrudnieniowych pracodawców,
· narzêdzia diagnostyczne, s³u¿¹ce ocenie kwalifikacji i umiejêtnoci kandydatów, w tym testy sprawdzaj¹ce posiadanie kompetencji wymaganych od
kandydatów na okrelone stanowiska (tak¿e stanowiska specjalistyczne).

3.2.3 Rekomendacje operacyjne, dotycz¹ce zakresu
i sposobu wiadczenia us³ugi
Rekomendacja 8:
W celu zwiêkszenia skali korzystania przez pracodawców z poradnictwa
zawodowego oraz informacji zawodowej w jednostkach PSZ, nale¿y znacznie zwiêkszyæ intensywnoæ informowania pracodawców o us³ugach z tego
zakresu
Dzia³ania informacyjne s³u¿¹ce promowaniu wród pracodawców us³ug
z zakresu pomocy w doborze pracowników, mog¹ przybieraæ szereg form. Oferta powinna byæ zarówno udostêpniana publicznie, na przyk³ad poprzez zamieszczanie og³oszeñ na stronie internetowej urzêdu lub w lokalnych mediach,
jak i kierowana do wybranych adresatów  przekazywana korespondencyjnie
lub przez pracowników jednostki kontaktuj¹cych siê z pracodawcami (w przypadku PUP przede wszystkim przez poredników pracy).
Przy prowadzeniu dzia³añ promocyjnych warto wykorzystywaæ wyniki monitoringu lokalnego rynku pracy informacje o pojawianiu siê nowych przedsiêbiorstw
oraz planach zatrudnieniowych pracodawców.
Promowaniu wród pracodawców us³ug z zakresu poradnictwa zawodowego
oraz informacji zawodowej sprzyja równie¿ nawi¹zanie wspó³pracy z organizacjami zrzeszaj¹cymi lokalnych przedsiêbiorców.
178

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej  Departament Rynku Pracy

3 Podsumowanie i rekomendacje

Rekomendacja 9:
Pracodawca powinien byæ informowany o dzia³aniach doradcy zawodowego, przeprowadzonych w zwi¹zku z doborem kandydatów na zg³oszone stanowisko pracy; nale¿y równie¿ d¹¿yæ do uzgadniania z pracodawc¹ kryteriów i sposobów oceny kandydatów
Powy¿sza rekomendacja dotyczy równie¿ sytuacji, w której doradca zawodowy uczestniczy w doborze kandydatów na sta¿ lub przygotowanie zawodowe,
lub kandydatów, których zatrudnienie wi¹¿e siê z otrzymaniem przez pracodawcê dodatkowego wsparcia.
Zaanga¿owanie doradców zawodowych w dobór kandydatów do udzia³u
w aktywnych formach przeciwdzia³ania bezrobociu nale¿y oceniæ jako korzystne równie¿ z perspektywy pracodawcy, do którego kandydaci zostan¹ skierowani. Dopóki jednak pracodawca nie zna przebiegu czynnoci wykonanych
w takiej sytuacji przez doradcê zawodowego i nie ma na nie wp³ywu, udzia³
doradcy zawodowego w doborze kandydatów trudno uznaæ za us³ugê, której
pracodawca jest klientem. Warto d¹¿yæ do zmiany tej sytuacji.
W tym celu pracodawca powinien byæ co najmniej informowany o metodzie
i kryteriach oceny kandydatów do udzia³u w sta¿u, przygotowaniu zawodowym
lub w szkoleniu, realizowanym w odpowiedzi na zg³oszone przez niego zapotrzebowanie. W miarê mo¿liwoci, metoda i kryteria oceny kandydatów powinny
byæ z pracodawc¹ uzgadniane.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e sytuacja, w której pracodawcy dysponowaliby wiedz¹ na temat przebiegu i wyniku czynnoci wykonanych przez doradcê zawodowego w ramach doboru kandydatów, sprzyja³aby profesjonalizacji us³ug
z zakresu poradnictwa zawodowego, wiadczonych przez PSZ. Nale¿y przy
tym zastrzec, ¿e wyra¿enia przez doradcê zawodowego opinii, ¿e dany kandydat odpowiada potrzebom pracodawcy, nie mo¿na uto¿samiaæ z udzieleniem
rêkojmi na zatrudnienie tego kandydata (o czym pracodawcy powinni byæ ka¿dorazowo informowani).
Dodatkowym elementem profesjonalizacji pomocy udzielanej w doborze kandydatów, zgodnym z oczekiwaniami pracodawców, by³oby przedstawianie wyników oceny w formie pisemnej.
Rekomendacja 10:
Udzia³ doradców zawodowych w doborze kandydatów nie powinien ograniczaæ siê do sytuacji, w której osoby bezrobotne lub poszukuj¹ce pracy s¹
kierowane na sta¿ lub przygotowanie zawodowe lub gdy ich zatrudnienie
wi¹¿e siê z otrzymaniem przez pracodawcê dodatkowego wsparcia
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Nale¿y uznaæ, ¿e je¿eli udzia³ doradcy zawodowego w ocenie kandydatów
zwiêksza efektywnoæ wydatkowania rodków publicznych na realizacjê aktywnych form przeciwdzia³ania bezrobociu, to by³by on wskazany równie¿ w sytuacji,
gdy pracodawca nie korzysta z dodatkowego wsparcia, a zatem przyjmuje na
siebie ca³e ryzyko zwi¹zane z zatrudnieniem osoby, która mo¿e nie sprawdziæ
siê jako pracownik.
Rekomendacja 11:
Nale¿y d¹¿yæ do zmniejszenia uznaniowoci przy podejmowaniu decyzji
o zaproponowaniu pracodawcy us³ug z zakresu poradnictwa zawodowego
i informacji zawodowej
W celu zapewnienia sprawiedliwego dostêpu pracodawców do us³ug doradców zawodowych PSZ, warto rozwa¿yæ opracowanie przez poszczególne urzêdy pracy wewnêtrznego dokumentu okrelaj¹cego zasady i kryteria wyboru pracodawców, dla których wykonanie us³ugi bêdzie traktowane jako priorytetowe
(w sytuacji, gdy urz¹d nie bêdzie w stanie w pe³ni zaspokoiæ oczekiwañ wszystkich potencjalnych klientów) i którzy bêd¹ zachêcani do skorzystania z pomocy
w doborze pracowników równie¿, je¿eli spontanicznie nie wyra¿¹ zainteresowania t¹ us³ug¹. Ze wzglêdu na regionaln¹ lub lokaln¹ specyfikê sytuacji na rynku
pracy, odgórne formu³owanie dyrektyw dotycz¹cych takich zasad i kryteriów nie
by³oby w³aciwe.
Rekomendacja 12:
Nale¿y d¹¿yæ do wiêkszej standaryzacji stosowanych przez doradców zawodowych metod doboru kandydatów
Jakkolwiek zaspokajanie oczekiwañ pracodawców dotycz¹cych stosowania
na wiêksz¹ skalê testów nie zawsze by³oby s³uszne, przynajmniej czêciowa
standaryzacja oceny (na przyk³ad poprzez prowadzenie rozmowy ze wszystkimi
kandydatami na dane stanowisko wed³ug tego samego scenariusza) zwiêksza³aby jej obiektywizm.
Rekomendacja 13:
Nale¿y unikaæ sytuacji, w której doradcy zawodowi niepotrzebnie wyrêczaj¹
osobê bezrobotn¹ lub poszukuj¹c¹ pracy w kontaktach z pracodawc¹
Jedn¹ z kwestii, na które nale¿a³oby szczególnie uczuliæ doradców, jest potrzeba unikania zbêdnego wyrêczania kandydata w kontaktach z pracodawc¹
(na przyk³ad w sytuacji, gdy osoba bezrobotna by³aby w stanie sama przedstawiæ swoje dowiadczenie zawodowe podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawc¹), które mo¿e skutkowaæ mimowolnym obni¿eniem atrakcyjnoci kandydata w oczach pracodawcy.
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