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Streszczenie

Celem badania było uzyskanie kompendium wiedzy na temat rad zatrudnienia, zawierającego:
•

dane statystyczne (częstotliwość spotkań, liczebność RZ, frekwencja, najistotniejsze poruszane
tematy, koszt organizowania posiedzeń, środowiska/organizacje reprezentowane w radach),

•

analizę
(w jaki
uchwał
uchwał

•

ocenę przygotowania członków rad zatrudnienia do pełnienia funkcji – udział i zaangaŜowanie w
szkoleniach, konferencjach i seminariach (stopień przygotowania członków RZ do pełnienia przez nich
tej funkcji oraz ich aktywność podczas posiedzeń RZ, częstotliwość i tematyka szkoleń członków RZ),

•

rekomendacje na przyszłość odnośnie dalszej organizacji, sposobu działania i zadań rad zatrudnienia.

stopnia przydatności uchwał rad zatrudnienia w prowadzeniu racjonalnej polityki rynku pracy
sposób wykorzystywane są ustalenia RZ, opinia organów zatrudnienia na temat przydatności
i opinii RZ dla lokalnego rynku pracy, czy występują róŜnice w sposobie prac i przydatności
RZ w zaleŜności od lokalnego rynku pracy),

Zaprezentowana w raporcie z badania analiza działalności rad zatrudnienia w okresie 2004-2008 pozwala
odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim wymiarze załoŜenia przyjęte przez ustawodawcę oraz
odzwierciedlone w obowiązującym prawie zostały zrealizowane. Prezentowany raport stanowi teŜ diagnozę
działalności rad zatrudnienia, która moŜe posłuŜyć do usprawnienia funkcjonowania tych instytucji dialogu
społecznego oraz zwiększenia stopnia ich oddziaływania na politykę rynku pracy w wymiarze lokalnym,
regionalnym i centralnym.
Koncepcja badania przewidywała przeprowadzenie badań w formie wywiadu kwestionariuszowego
(ankieta elektroniczna) wśród przewodniczących wojewódzkich i powiatowych rad zatrudnienia (lub ich
zastępców) oraz wśród organów zatrudnienia (marszałkowie/starostowie/prezydenci bądź ich zastępcy).
Otrzymano łącznie 496 ankiet. Stanowiło to 72% zwrotu w stosunku do liczebności grupy docelowej.
Spośród ankiet zarejestrowanych w systemie wyodrębniono te, które zostały wypełnione w całości.
Ankiety te stanowiły podstawę prowadzenia dalszych prac badawczych. Było ich w sumie 416 (60% w
stosunku do liczebności grupy docelowej).
Jako podstawę dla rozróŜnienia wielkości badanych powiatów zastosowano liczbę mieszkańców. Podział
oparto na klasyfikacji według wielkości stosowanej przez Główny Urząd Statystyczny, przy czym przyjęto
rozróŜnienie na trzy kategorie: „małe” - do 75 tys. mieszkańców, „średnie” - od 75 tys. do 150 tys.
mieszkańców oraz „duŜe” - powyŜej 150 tys. mieszkańców. W przypadku powiatowych rad zatrudnienia
blisko połowa (48%) respondentów pochodzi z powiatów małych, 37% ze średnich i 15% z powiatów
duŜych. W przypadku województw podziału dokonano takŜe według liczby mieszkańców. Województwa
podzielono na trzy kategorie: „małe” - poniŜej 1 mln 650 tys. mieszkańców, „średnie” od 1 mln 650 do 2
mln 770 tys. mieszkańców i „duŜe” - powyŜej 2 mln 770 tys. mieszkańców. Spośród wojewódzkich rad
zatrudnienia 27% respondentów pochodziło z województw małych, 32% z województw średnich a 41%
reprezentuje województwa duŜe. Ogółem, 48% respondentów pochodziło z powiatów/województw
małych, 36% ze średnich i 16% z duŜych.
Analiza grupy badanej według profilu gospodarczego reprezentowanego przez respondenta
powiatu/województwa uwidacznia, iŜ 39% respondentów pochodziło z powiatów o profilu rolniczym, 23%
z powiatów o profilu przemysłowym, 9% z powiatów o profilu usługowym i 29% grupy badanej z
powiatów o profilu innym/mieszanym. W przypadku województw ponad 2/3 respondentów (73%)
pochodziło z obszarów o profilu innym/mieszanym, a w pozostałych przypadkach: rolnicze - 5%,
przemysłowe - 9% i usługowe - 14%.
Analiza wyników badania pozwoliła sformułować szereg wniosków, odnoszących się do sposobu
funkcjonowania rad i skuteczności wypełniania przez nie roli określonej w odpowiednich przepisach. Warto
jednak pamiętać o tym, Ŝe badanie pokazuje funkcjonowanie rad zatrudnienia widziane oczami ich
przewodniczących oraz starostów i marszałków jako organów zatrudnienia. Dla pełnej, kompleksowej
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analizy problematyki rad konieczne byłoby poszerzenie bazy informacyjnej o inne źródła, zarówno zastane
(odpowiednia dokumentacja), jak i wywołane, pochodzące od innych grup interesariuszy.
Rady zatrudnienia mają stanowić waŜny instrument dialogu społecznego w Polsce. Zostały one utworzone
blisko 20 lat temu jako instytucje opiniodawczo-doradcze, miały wraz z odpowiednimi organami
zatrudnienia kreować i realizować politykę rynku pracy na róŜnych poziomach. Ustawodawca wyposaŜył
rady zatrudnienia w kompetencje, które powinny prowadzić do rozwoju partnerstwa i współdziałania na
rynku pracy. Jednak zgodnie z przyjętymi załoŜeniami, nigdy nie brano pod uwagę, by rady miały
jakiekolwiek kompetencje w zakresie podejmowania wiąŜących decyzji dotyczących polityki rynku pracy.
Dlatego teŜ jednym z kluczowym zagroŜeń dla funkcjonowania rad zatrudnienia jest pozorność
prowadzonego dialogu, który zgodnie z koncepcją rad ma słuŜyć wypracowywaniu rozwiązań właściwych
dla danego rynku pracy. Taka pozorność stwarza ryzyko instrumentalizacji działalności rad. Oznacza to
niebezpieczeństwo zredukowania roli rad jedynie do legitymizacji decyzji w zakresie polityki rynku pracy,
podejmowanych przez organy zatrudnienia.
Badanie dowodzi, iŜ w opinii przewodniczących rad zatrudnienia oraz przedstawicieli organów
zatrudnienia, rady zatrudnienia wywiązują się z powierzonej im funkcji ciała doradczego. W opinii 71,7%
przedstawicieli organów zatrudnienia, współpraca z radami zatrudnienia przebiegała w okresie 2004 –
2008 bardzo dobrze. TakŜe w opinii 70,3% respondentów reprezentujących RZ, współpraca ta przebiegała
bez zastrzeŜeń. Grupy respondentów z obu grup, które oceniły współpracę raczej dobrze lub poprawnie
takŜe są zbliŜone. Tylko 1,4% badanych starostów/marszałków oceniło współpracę jako niewystarczającą,
a 1% przewodniczących RZ wyraziło opinię, iŜ współdziałanie przebiega raczej źle.
Respondenci wskazywali równocześnie na brak wystarczających kompetencji rad zatrudnienia, w tym fakt,
iŜ ich rekomendacje i opinie nie mają mocy wiąŜącej. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na ciekawą
konstatację, dotyczącą celów, których nie udało się osiągnąć radom zatrudnienia, jakie w toku diagnozy
określali respondenci. Zarówno organy zatrudnienia, jak i przewodniczący rad zatrudnienia często
wskazywali, iŜ radom nie udało się doprowadzić do zmniejszenia stopy bezrobocia lub wzrostu
zatrudnienia. Tymczasem zgodnie z ustawą, do kompetencji rady naleŜy inspirowanie przedsięwzięć
zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia. Wpływ działalności rady na wysokość
wskaźników zatrudnienia moŜe być więc jedynie pośredni i bardzo ograniczony. Dlatego teŜ zmiany
poziomu bezrobocia czy zatrudnienia w powiecie czy województwie nie mogą być traktowane jako sukcesy
bądź poraŜki rad zatrudnienia, chociaŜ działalność rad moŜe – i powinna - przyczyniać się do tworzenia
warunków sprzyjających osiąganiu takich celów poprzez właściwą politykę rynku pracy.
Badanie potwierdziło, Ŝe na radach ciąŜy skłonność do formalnego traktowania swoich funkcji. Rady dość
poprawnie wywiązują się z obowiązków ustawowych, natomiast jeśli chodzi o podejmowanie innych
zadań, poza obligatoryjnymi, widać istotną róŜnicę pomiędzy aktywnością rad powiatowych i
wojewódzkich: w trakcie minionej kadencji działania wykraczające poza minimalny zakres zadań
wynikający z ustawy realizowało 45,5% wojewódzkich rad zatrudnienia, zaś na poziomie powiatów
odsetek ten wynosił jedynie 14,4% rad.
W swoich działaniach powiatowe rady zatrudnienia bardzo często są zachowawcze i bierne. Świadczy
o tym m.in. fakt, iŜ reprezentanci instytucji nie reprezentowanych w radzie są zapraszani na posiedzenia
znacznie częściej w przypadku rad wojewódzkich aniŜeli rad powiatowych (72,7% w stosunku do 22,7%).
RóŜnice w tej kwestii ujawniają się takŜe w odniesieniu do profilu powiatu – w powiatach o profilu
przemysłowym przedstawiciele instytucji „zewnętrznych” zapraszani byli w 32% RZ, natomiast
w powiatach o profilu rolniczym jedynie w 16%. Hermetyczność i formalizm mogą prowadzić do sytuacji,
w których oceny formułowane przez rady raczej rzadko będą pogłębione, a działalność rad będzie
fasadowa.
Zadania
fakultatywne
częściej
podejmowały
rady
zatrudnienia
działające
w powiatach/województwach duŜych niŜ powiatach/województwach małych (stosunek 24,1% do 13,8%)
oraz rady zatrudnienia działające w powiatach/województwach o profilu przemysłowym niŜ
powiatach/województwach o profilu rolniczym (stosunek 14,6 do 7,2%).
Bardzo istotnym problemem jest brak zaplecza intelektualno-eksperckiego w radach. Członkowie rad
zatrudnienia nie są specjalnie przygotowywani do pracy w radach, chociaŜ zarówno przewodniczący rad
zatrudnienia, jak i przedstawiciele organów zatrudnienia oceniali ich przygotowanie wysoko. W opinii 84%
przewodniczących rad zatrudnienia wszyscy lub prawie wszyscy członkowie RZ są przygotowani do pracy
w tych instytucjach. Odsetek 82 starostów i marszałków województw odpowiadając na pytanie, czy
członkowie rad zatrudnienia są merytorycznie przygotowani do pracy w radzie, wybrało wariant
odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”.
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Niestety, mimo blisko 20 lat doświadczeń, nie utworzono w Polsce systemu dokształcania członków rad
zatrudnienia. Częstotliwość prowadzonych szkoleń jest niewystarczająca i zróŜnicowana w skali kraju.
Średnia liczba szkoleń organizowanych dla członków rad zatrudnienia w trakcie kadencji wynosiła
w radach powiatowych 2,6, natomiast w radach wojewódzkich 3,5.
W powiatach/województwach o profilu rolniczym szkolenia odbywały się najrzadziej – średnio 2,39.
Najczęściej odbywały się w powiatach/województwach o profilu przemysłowym – średnio 3,0
(w powiatach/województwach o profilu innym/mieszanym – średnio 2,8; w powiatach/województwach
o profilu usługowym – średnio 2,64). Szkolenia były organizowane częściej w powiatach duŜych aniŜeli
w małych (stosunek 82,8% do 62,2%). Średnia liczba szkoleń w powiatach/województwach małych
wynosi 2,52, natomiast w powiatach/województwach duŜych – 2,63.
Warto takŜe zwrócić uwagę na fakt, iŜ przedstawiciele wojewódzkich rad zatrudnienia mają łatwiejszy
dostęp do informacji i udziału w debacie dotyczącej rynku pracy – jak wynika z badania, przewodniczący
wojewódzkiej rady zatrudnienia był obecny na pięciu konferencjach rocznie, podczas gdy przewodniczący
powiatowej RZ jedynie na dwóch.
Niepokoi bardzo często sygnalizowana przez respondentów potrzeba dokształcania osób pracujących
w radach nie tylko w zakresie wiedzy specjalistycznej dotyczącej rynku pracy, ale takŜe w odniesieniu do
problematyki podstawowej i elementarnej, takiej jak kompetencje RZ czy interpretacja przepisów ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Warto podkreślić, iŜ w opinii tak przewodniczących rad zatrudnienia, jak i organów zatrudnienia, zarówno
obowiązująca struktura RZ, jak i sposób powoływania członków rad nie wymaga zmian. Doprecyzowania
wymagają jedynie przepisy dotyczące wyboru członków RZ, gdy na obszarze dwóch powiatów
powoływana jest tylko jedna rada zatrudnienia.
Generalnie, obraz funkcjonowania rad zatrudnienia wyłaniający się z ankiet jest pozytywny: rady na ogół
dobrze wywiązują się ze swoich zadań, dobrze współpracują z organami zatrudnienia, mają wpływ na
politykę rynku pracy co najmniej na swoim obszarze działania, ich członkowie są dobrze przygotowani do
wykonywania swojej roli, chociaŜ są teŜ zainteresowani szkoleniami i chętnie w nich uczestniczą. Nie są
sygnalizowane potrzeby istotnych zmian w obecnym modelu.
To, co budzi niepokój, to przede wszystkim: sygnalizowane potrzeby szkoleń na poziomie podstawowym,
nasuwające wątpliwości co do poziomu przygotowania merytorycznego członków rad oraz co do trafności
i skuteczności dotychczasowych szkoleń, stosunkowo niewielka liczba szkoleń dla członków rad,
a zwłaszcza bierność i ograniczanie się do wypełniania wymogów formalnych, widoczne zwłaszcza w
działaniu istotnej części rad powiatowych. NaleŜy teŜ zwrócić uwagę na fakt, Ŝe nie wszystkie rady
realizują swoje obowiązki prawne, jeśli chodzi o częstotliwość posiedzeń oraz zawiadamianie o nich
odpowiednich organizacji pozarządowych.
Ponadto, wskazywanie jako efektów działania rady spadku bezrobocia lub wzrostu zatrudnienia moŜe
wskazywać albo na brak głębszego zrozumienia rzeczywistej roli rad (i jej ograniczeń) u niektórych
respondentów, albo (co wydaje się bardziej prawdopodobne) na brak moŜliwości wskazania realnych
efektów funkcjonowania rady, połączony z chęcią udzielenia pozytywnej odpowiedzi.
Paradoksalnie, obraz rad zatrudnienia wyłaniający się z badania moŜna potraktować dwojako – albo jako
dowód na sprawdzanie się istniejącego modelu w działaniu, albo jako symptom tego, Ŝe w praktyce rady
nie spełniają skutecznie swojej roli, a stanowią jedynie pewnego rodzaju decorum, instytucje fasadowe,
a nie element systemu instytucji i instrumentów rynku pracy mający realny (choć nie decyzyjny) wpływ na
jego kształt.
Do tej drugiej interpretacji mogą skłaniać w szczególności następujące konstatacje: w badaniu jedynie na
niewielką skalę pojawiły się opinie krytyczne, zwłaszcza odnoszące się do współpracy pomiędzy radami a
organami zatrudnienia, podczas gdy przy badaniu aktywnych i dąŜących do odegrania waŜnej roli
instytucji moŜna by się spodziewać ujawnienia napięć, sporów czy konfliktów. Jednocześnie wyraźne są
trudności respondentów w zdefiniowaniu konkretnych, realnych wyników pracy rady.
Połączenie tych dwóch wyników moŜe wskazywać na istnienie powaŜnej słabości rad zatrudnienia.
Hipotezie tej sprzyjają wyniki odnoszące się do problematyki szkoleń dla członków rad (potrzeba szkoleń
na poziomie podstawowym, mała liczba szkoleń) oraz niewielkiego uczestnictwa
w konferencjach dotyczących rynku pracy (w przypadku rad powiatowych), skonfrontowane z bardzo
pozytywną opinią respondentów na temat przygotowania członków rad do wykonywania swoich zadań,
a takŜe faktem, Ŝe osoby wskazywane na członków rad nie muszą spełniać Ŝadnych określonych kryteriów
dotyczących ich przygotowania merytorycznego.
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Niniejsze badanie – ze względu na swoje ograniczenia wskazane powyŜej - pozwala jedynie na
sformułowanie powyŜszych hipotez. Ich weryfikacja wymagałaby bardziej kompleksowych prac
badawczych.
W oparciu o uzyskane wyniki, sformułowany został zestaw rekomendacji odnoszących się do poŜądanych
zmian i usprawnień w funkcjonowaniu rad zatrudnienia, zmierzających do zwiększenia ich skuteczności.
NaleŜą do nich następujące propozycje:
1. Mimo, iŜ respondenci nie wskazywali na konieczność zmian w strukturach rad zatrudnienia, to trzeba
zwrócić uwagę na fakt, iŜ rady te powinny opierać się na modelu trójstronnym, a więc reprezentować
interesy i opinie stron, które są kluczowe dla funkcjonowania rynku pracy (administracja publiczna –
związki zawodowe – pracodawcy).
Warto więc zastanowić się nad powrotem do rozwiązania klasycznego, uwzględniającego w składach rad
jedynie udział reprezentantów modelu trójstronnego. Aby zapewnić jego skuteczne funkcjonowanie, warto
byłoby jednocześnie wprowadzić zasadę prezentowania przez kaŜdą z trzech stron („ław”) jednego,
uzgodnionego stanowiska. To sprzyjałoby pełnieniu przez rady roli miejsca ustrukturyzowanego dialogu,
który moŜe prowadzić do podjęcia konkretnych ustaleń, a nie roli „klubu dyskusyjnego”, w którym
wyraŜana jest mnogość indywidualnych opinii i stanowisk, często nie mających waloru reprezentatywności
danej grupy interesariuszy.
2. Jednocześnie rady powinny być otwarte na konsultowanie opinii oraz współpracę z przedstawicielami
nauki, oświaty i organizacji pozarządowych, którzy stanowiliby zaplecze intelektualno-eksperckie. Ich
przedstawiciele powinni być zapraszani na posiedzenia rad (np. w zaleŜności od tematyki), natomiast nie
powinni brać udziału w podejmowaniu decyzji rady.
3. W celu wzmocnienia roli rad, warto rozwaŜyć odejście od dotychczasowego modelu wyłącznie
opiniodawczo-konsultacyjnego i przyznanie radom pewnego zakresu uprawnień decyzyjnych, jak to ma
miejsce w krajach skandynawskich. Naturalnie takie rozwiązanie wymagałoby odrębnej analizy prawnej
oraz funkcjonalnej.
Obecny kształt kompetencji rad jest mocno ograniczony, co moŜe wpływać demotywująco na gotowość do
aktywnego udziału w ich pracach. Co prawda, jak zauwaŜyliśmy w raporcie, przewodniczący rad
i przedstawiciele organów zatrudnienia mają poczucie wpływu rad na sytuację na rynku pracy, jednak
trudno zgodzić się z tą oceną w świetle ich kompetencji. Zmiana modelu z opiniodawczo-konsultacyjnego
na decyzyjny wymaga, jak zauwaŜamy, odrębnej analizy prawnej, bowiem wiązać musiałaby się ona
z mającą pierwszeństwo zmianą w regulacji kompetencji organów zatrudnienia. Gdyby jednak nie było
takiej woli, to minimalny zakres kompetencji decyzyjnych wojewódzkich rad zatrudnienia powinien
obejmować:
•

zatwierdzanie (w miejsce opiniowania) kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów
powiatowych,

•

zatwierdzanie propozycji przeznaczenia przez wojewódzki urząd pracy środków Funduszu Pracy
będących w dyspozycji samorządu województwa,

•

zatwierdzanie wniosków dotyczących uruchamiania nowych kierunków kształcenia i szkolenia
zawodowego w województwie,

•

zatwierdzanie wojewódzkich kryteriów zezwoleń na pracę cudzoziemców.

W przypadku powiatowych rad zatrudnienia minimalny zakres kompetencji decyzyjnych powinien
obejmować uchwalanie kierunków powiatowej polityki zatrudnienia i polityki szkoleniowej.
4. W przypadku dokonywania zmian ustawowych, warto rozwaŜyć dokonanie jasnej delimitacji zadań
pomiędzy Wojewódzką Radą Zatrudnienia i Wojewódzką Komisją Dialogu Społecznego. Stan obecny,
w którym kompetencje obu tych ciał częściowo się pokrywają, zaś ich skład jest często bardzo zbliŜony,
nie sprzyja skuteczności i efektywności dialogu społecznego w Polsce.
5. Kluczowe znaczenie ma zapewnienie udziału w pracach rad zatrudnienia osób o odpowiedniej wiedzy
i kompetencjach. Dlatego naleŜy opracować kryteria doboru kandydatów na członków rad, które będą
uwzględniane przez instytucje delegujące. W obecnym stanie prawnym, niektórzy członkowie rad nie
znają problematyki rynku pracy oraz przepisów prawnych regulujących jego funkcjonowanie.
6. Poza stawianiem kandydatom na członków rad zatrudnienia odpowiednich wymagań dotyczących ich
przygotowania merytorycznego, członkowie rad powinni mieć zapewnioną moŜliwość uczestnictwa
w szkoleniach dotyczących zmian przepisów oraz problematyki rynku pracy. Szkolenia powinny odbywać
się częściej niŜ dotychczas. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na ofertę szkoleniową kierowaną do rad
6
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działających w małych powiatach – jak wykazały badania, w trakcie minionej kadencji odbywało się
w nich najmniej szkoleń. Ponadto rekomenduje się w dłuŜszej perspektywie utworzenie systemu
dokształcania członków rad zatrudnienia w skali kraju.
7. Dla wzmocnienia roli rad, poza zapewnieniem odpowiedniego poziomu przygotowania ich członków,
powinni oni mieć moŜliwość korzystania ze wsparcia ekspertów zewnętrznych. W tym celu rady powinny
dysponować wydzielonymi środkami na ekspertyzy (mechanizm ten z powodzeniem zastosowano
w odniesieniu do działania Rady Działalności PoŜytku Publicznego).
8. NaleŜy wziąć pod uwagę zmianę w odniesieniu do obligatoryjnej minimalnej liczby posiedzeń –
obecnie raz na kwartał. Zmniejszenie tej częstotliwości wychodziłoby naprzeciw istniejącej sytuacji
faktycznej, a odbywane posiedzenia mogłyby się wówczas koncentrować na kwestiach o strategicznym
znaczeniu dla danego rynku pracy. Oczywiście rady mogłyby równieŜ spotykać się częściej, jeśli miałoby to
konkretne uzasadnienie. Takie rozwiązanie słuŜyłoby ograniczeniu fasadowego aspektu funkcjonowania
rad.
9. Jednocześnie warto rozwaŜyć połoŜenie większego nacisku na funkcję komunikacyjną i edukacyjną
rad, zwłaszcza przy zmniejszeniu liczby obowiązkowych posiedzeń. Pełnieniu tej funkcji słuŜyłyby takie
formy działania rad, jak konferencje, seminaria i warsztaty z udziałem ekspertów i przedstawicieli
lokalnych/regionalnych interesariuszy, debaty publiczne itd. MoŜna takŜe wprowadzić róŜnego rodzaju
metody wymiany doświadczeń pomiędzy radami (strona internetowa, doroczna konferencja itd.)
10. Jak wykazało badanie, rady zatrudnienia działające na terenie małych powiatów oraz powiatów
o profilu rolniczym znacznie rzadziej niŜ pozostałe rady realizują zadania fakultatywne. Przedstawiciele
małych powiatów mają teŜ znacznie mniejsze poczucie wpływu na politykę rynku pracy prowadzoną na
obszarze ich działania niŜ przedstawiciele powiatów duŜych oraz reprezentanci województw. Dlatego teŜ
warto rozwaŜyć opracowanie specjalnego programu aktywizującego skierowanego do tych rad,
obejmującego szereg elementów takich jak pakiet szkoleń, zapoznawanie się z dobrymi praktykami
z powiatów, gdzie rady wykazują aktywność (ewentualnie takŜe z doświadczeniami zagranicznymi),
działania integrujące (warsztaty, seminaria itp.), pomoc animatorów w przygotowywaniu i prowadzeniu
posiedzeń. Programy takie powinny być wprowadzane na podstawie porozumienia z udziałem starosty
oraz innych kluczowych lokalnych interesariuszy.
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Summary
The purpose of the study was to obtain a compendium of knowledge on the Employment Councils (ECs),
including:
• statistics (frequency of meetings, the number of ECs, attendance, the most important issues raised, the
cost of organizing meetings, the environment / organizations represented in the councils),
• analysis of the degree of suitability of the resolutions of the employment councils on conducting a
rational labor market policy (how ECs findings are used, the opinion of the employment bodies about
usefulness of the resolutions and opinions of ECs for the local labor market, whether there are differences
in the way of work and the usefulness of ECs resolutions depending on the local labor market),
• an assessment of ECs members preparations to perform their duties - the participation and involvement
in training, conferences and seminars (the maturity of the ECs members to perform their duties and
activities during ECs meetings, frequency and contents of the training for ECs members),
• recommendations for the future regarding further organization, activities and tasks of employment
councils.
Presented in the report, the analysis of employment councils during period 2004-2008 allows to answer
the question of whether and what assumptions made by the legislature, and reflected in current law have
been met. Presented report provides also the diagnosis of employment councils, which can be used to
improve the functioning of the institutions of social dialogue and to increase the degree of their impact on
labor market policies at the local, regional and central level.
The concept of the study provided carrying out research in the form of questionnaire (electronic survey)
among the chairmen of voivodship and poviat employment councils (or their deputies) and among
employment bodies (Marshals / Starosts / Presidents or their deputies).
A total number of 496 surveys was received. This represented a 72% return in relation to the size of a
target group. From the surveys recorded in the system those, which have been fully completed, were
extracted. These surveys were the basis for further research. There was 416 of them (60% compared to
the size of the target group).
As a basis for distinguishing between the size of the poviats surveyed the number of inhabitants was
used. The division was based on a classification by size used by the Central Statistical Office, with the
adoption of a distinction between three categories: "small" - up to 75 thousand residents, "medium" from 75 thousand to 150 thousand residents and "large" - over 150 thousand residents. In the case of
poviat employment councils, almost half (48%) of respondents come from small poviats, 37% form
medium and 15% from large poviats. The division of voivodships was also based on the number of
inhabitants. Voivodships are divided into three categories: "small" - less than 1 million 650 thousand
residents, "medium" from 1 million 650 to 2 million 770 thousands residents and "large" - over 2 million
770 thousand residents. From the voivodship employment councils 27% of respondents came from the
small voivodships, 32% from the medium voivodships and 41% represents from the large voivodships.
Overall, 48% of respondents came from the small poviats/voivodships, 36% from medium and 16% from
large.
Analysis of the target group according to the economic profile of the poviat/voivodship represented by the
respondents, reveals that 39% of them came from poviats with agricultural profile, 23% from poviats with
industrial profile, 9% from poviats with service profile and 29% of the surveyed group from poviats with
mixed/different profile. In the case of voivodships over 2/3 of respondents (73%) came from areas with a
mixed/different profile, and in other cases from: agricultural (5%), industrial (9%) and service (14%)
profiles.
Analysis of the survey results helped to formulate a number of proposals relating to the functioning of
councils and effectiveness of fulfilling their role as defined in relevant regulations. It is, however, worth
remembering that the study shows the functioning of the employment councils from the point of view of
its chairmen and Starosts / Marshals as the employment bodies. For a full comprehensive analysis of
employment councils issue it would be necessary to broaden the information base by other sources, both
by existing data (proper documentation), and caused data, arising from other groups of stakeholders.
8
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Employment councils are an important instrument of social dialogue in Poland. They have been created
almost 20 years ago as an advisory and opinion-making institutions, and were accompanied by the
relevant authorities in creating and implementing labor market policies at various levels. The legislator
equipped employment councils with skills, which should lead to the development of partnerships and
collaboration in the labor market. However, in accordance with the accepted assumptions, it was never
taken into account that the council had any powers to take binding decisions concerning labor market
policies.
Therefore, one of the key threats to the functioning of employment councils is the appearance of
dialogue, which according to the concept of the councils is aimed at developing appropriate solutions to
the labor market. This appearance creates the risk of instrumentalization of the councils. That means the
danger of reducing the role of the councils only to legitimizing of labor market policy decisions,
undertaken by the employment bodies.
The study shows that in the opinion of the chairmen of the councils and representatives of employment
bodies, employment councils meet the entrusted functions of an advisory body. In opinion of 71.7% of
the employment representatives, cooperation with councils in period 2004 - 2008 proceeded very well.
Also, in opinion of 70.3% of respondents, who represented ECs, this cooperation proceeded without
objections. Opinion of respondents who rated cooperation as good or rather good are also similar. Only
1.4% of examined Starosts / Marshals assessed the cooperation as inadequate, and 1% of ECs chairmen
have expressed the view that the interaction is rather bad.
Respondents indicated also the lack of competence in the councils, including the fact that their
recommendations and opinions are not binding. It is important at this point to draw attention to an
interesting statement concerning objectives which councils failed to meet and which respondents
indicated in the course of diagnosis.
Both the employment bodies and chairmen of the councils often indicated that councils failed to lead to a
reduction in the unemployment rate or growth of the employment. Meanwhile, in accordance with the act,
inspiring actions leading to full and productive employment should belong to the competence of the
councils. Impact of the councils on the rate of employment indicators may be only indirect and very
limited. Therefore, the change in the level of unemployment or employment in poviat or voivodship can
not be regarded as a success or failure of employment councils, although the activities of councils can and should - contribute to creating favorable conditions for achieving such objectives through the
appropriate labor market policies.
The study confirmed that the councils have tendency to treat their functions formally. Councils quite
properly comply with statutory obligations, but when it comes to taking other actions, other than
mandatory, there is a significant difference between the activity of the poviat and voivodship councils: in
the course of the past term measures that go beyond the minimum set of tasks resulting from the act
were carried by 45.5% of voivodship employment councils, and at the level of poviats this percentage was
only 14.4%.
In their actions, poviat employment councils are often very conservative and passive. It is illustrated by
the fact that representatives of institutions which are not represented in the council are invited to attend
meetings more often in case of voivodship councils rather than poviat councils (72.7% compared to
22.7%). The differences in this matter become apparent in relation to the profile of the poviat - in the
poviats of an industrial profile representatives of the "external" institutions have been invited in a 32% of
ECs, and in the poviats of an agricultural profile only in 16%. Hermetic character and formalism may lead
to situations in which the assessment made by the council may not be insightful and actions of the
councils will be factitious. Optional tasks were often carried out by councils in the large poviats /
voivodships than in small poviats / voivodships (proportion of 24.1% to 13.8%) and employment councils
operating in the poviats / voivodships of industrial profile than the poviats / voivodships of agricultural
profile (proportion of 14,6 to 7.2%).
A very important problem is the lack of intellectual and expert background in the councils. Members of
employment councils are not specially prepared to work there, although both the chairmen of councils and
representatives of employment bodies rated their preparation highly. In the opinion of 84% of the
chairmen of employment councils all or almost all members of ECs are prepared to work in these
institutions. 82% of Starosts and voivodships Marshals who responded to the question whether the
members of employment councils are substantially prepared to work in the council, chose the answer
"definitely yes" or "rather yes".
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Unfortunately, despite nearly 20 years of experience, there was no formal system of additional training for
members of the employment councils in Poland. The frequency of training is inadequate and varies across
the country. The average number of training courses organized for members of the employment councils
during the term was 2.6 in the poviat councils and 3.5 in voivodship councils.
In the poviats/voivodships with agricultural profile training took place rarely- an average of 2.39. Most of
trainings were held in poviats/voivodships with industrial profile - an average of 3.0 (in the
poviats/voivodships with a different/mixed profile - an average of 2.8; in the poviats/voivodships with
service profile - an average of 2.64). Trainings were held more frequently in large poviats than in small
poviats (the proportion of 82.8% to 62.2%). The average number of trainings in small poviats/voivodships
is 2.52, while in large poviats/voivodships - 2.63.
It is also worth noting that the representatives of voivodship employment councils have easier access to
information and participation in the debate on the labor market - as it results from the study, the
chairman of the voivodship employment council was present at five conferences per year, while the poviat
EC chairman only at two.
What is worrying is the fact that respondents often indicated a need of training for the council staff, not
only in terms of expertise in the labor market, but also in relation to the basic knowledge, such as
competence of ECs or interpretation of regulations of the act on promotion of employment and labor
market institutions.
It should be stressed that in the opinion of the chairmen of the councils as well as employment bodies
both existing structure of ECs, and the way of appointing the ECs members does not require changes.
Clarification is required only regarding the regulations concerning selection of the ECs members, in a
situation when in two poviats only one council is appointed.
Overall, the functioning of the employment councils emerging from the survey is positive: in general,
councils are fulfilling their responsibilities well, cooperate well with employment bodies, have an impact on
labor market policies at least in their area of action, their members are well prepared to carry out their
role, although they are also interested in training and willing to participate in them. There are no apparent
need for significant changes in the current model.
What is concerning is first of all: the indicated need for training at a basic level, which casts doubts on the
level of preparation of the ECs members and relevance and effectiveness of previous trainings, a relatively
small number of training courses for members of the councils, and especially passivity and fulfilling only
the formal requirements, what is visible especially in the operation of a substantial number of the poviat
councils. It should also be noted that not all councils implement their legal obligations with regard to the
frequency of meetings and notification of the relevant non-governmental organizations about this
meetings.
Furthermore, a reduction in the unemployment rate or employment growth indicated as a result of
councils’ action may indicate either the lack of a deeper understanding of the actual role of council (and
its limitations) in some of the respondents, or (as seems more likely) the lack of a real indication of the
effects of the operations of the council, combined with desire to give a positive response.
Paradoxically, the picture of employment councils emerging from the study may be explained in two ways
- either as evidence to prove the correct operation of the existing model, or as a symptom that, in
practice, the council did not effectively fulfill its role, and represent only a certain kind of decorum,
factitious institutions, and not part of the system of institutions and instruments of the labor market with a
real (but not decision-making) impact on its shape.
For this second interpretation, in particular, may induce the following statements: in the study critical
opinions were expressed only on a small scale, especially regarding the cooperation between the councils
and employment bodies, while in the examination of institutions which are active and seeking to play an
important role it could be expected that tensions, disputes and conflicts would be disclosed. At the same
time, respondents have difficulties in defining the specific, real results of councils’ actions.
Combining these two results could indicate the existence of serious weaknesses in the employment
councils. This hypothesis is favored by the results relating to the issue of training for council members
(the need for training at a basic level, a small number of trainings) and low participation in conferences on
the labor market (in the case of poviat councils), confronted with a very favorable opinion of respondents
on the preparation of the ECs members to perform their tasks, as well as the fact that the people
recommended as council members do not have to meet any specific criteria for their substantial
preparation.
10

Diagnoza działalności rad zatrudnienia - kadencja 2004-2008

This study - due to the limitations outlined above - will only allow for the formulation of above
hypotheses. Their verification require a more comprehensive research.
Based on the results obtained, a set of recommendations was formulated relating to the desired changes
and improvements in the functioning of the employment councils that will enhance their effectiveness.
These include the following proposals:
1. Although respondents did not indicate the need for changes in the structures of employment councils, it
must be noted that the council should be based on a tripartite model, and thus represent the interests
and opinions of the entities, which are crucial for the functioning of the labor market (public
administration - trade unions - employers).
It is worth to consider the return to classical solution, which includes only the participation of
representatives of tripartite model in the council membership. To ensure its effective functioning, it would
be worth to introduce the presentation of one, agreed position by each of the three parties. This would
encourage the councils to fulfill the role of a place of structured dialogue, which can lead to concrete
results, and not the role of "discussion club", in which multitude of individual opinions and positions is
expressed, often with no value of representativeness of stakeholders groups.
2. At the same time councils should be open for opinion consultation and cooperation with the
representatives of science, education and NGOs, who would become an intellectual and expert
background. Their representatives should be invited to the councils meetings (e.g. depending on the
topic), but should not take part in councils’ decision-making process.
3. In order to strengthen the role of the councils, it is worth to consider a departure from the previous,
only advisory and opinion-making model and granting the councils a range of decision-making powers, as
in the Nordic countries. Of course, such a solution would require a separate legal and functional analysis.
The current status of councils’ competence is very limited what may reduce the motivation to participate
actively in their work. Although, as we stated in the report, the ECs chairmen and representatives of
employment bodies are feeling the impact of councils on the situation on the labor market, but it is
difficult to agree with that assessment in light of their competence. Changing the opinion-making and
advisory model on the decision-making model requires, as we noticed, a separate legal analysis, because
it would have to be associated with the priority change in the regulation of the powers of employment
bodies. If, however, there was no such will, the minimum extent of decision-making competence of
provincial employment councils should include:
• approval (replacing opinion) of the criteria for allocation of Labour Fund resources for the poviat selfgovernments,
• approval of the proposals of allocation by Voivodship Labour Office of Labour Fund resources which are
at the disposal of voivodship self-government,
• approval of the proposals for starting new lines of education and training in the voivodship,
• approval of voivodship criteria for work permits for foreigners.
For poviat employment councils the minimum amount of decision-making powers should include
legislation of poviat’s guidelines for employment and training policy.
4. In the case of changing the law, it is worth to consider making a clear delimitation of responsibilities
between the Voivodship Employment Council and the Voivodship Social Dialogue Commission. The current
situation in which the powers of both bodies partially overlap, and their membership is often very similar,
is not conducive to efficiency and effectiveness of social dialogue in Poland.
5. It is essential to ensure the participation in employment councils of people with adequate knowledge
and competence. Therefore it is important to develop criteria for the selection of candidates for ECs
members, which will be considered by posting institutions. In the present legal status, some council
members do not know the labor market issue and the laws regulating its functioning.
6. Except for specifying substantial requirements for candidates for council members, members should be
able to participate in training courses concerning modification of law and labor market issues. Training
should take place more frequently than before. Particular attention should be paid to offer targeted
training to councils operating in small poviats - as the study shows, during the past term of office the
smallest number of trainings took place there. In addition, it is recommended in the longer term, to set up
a system of training for members of councils across the country.
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7. To strengthen the role of councils apart from ensuring an adequate level of preparation of their
members, they should be able to benefit from the support of external experts. In this case the councils
should have dedicated resources for expertise (this mechanism was used successfully in relation to the
activities of the Council of Public Benefit Activities).
8. It is important to take into account the change in relation to a mandatory, minimum number of
meetings - at present once a quarter. Reducing the frequency would meet the actual situation, and
meetings could then be focused on matters of strategic importance to the labor market. Of course the
councils could also meet more frequently if there were specific reasons. Such a solution would limit the
ostensible aspect of the councils’ actions.
9. At the same time, it is worth to consider putting greater emphasis on the communication and
educational function of the councils, particularly with reducing the number of mandatory meetings. The
performance of this function should be assisted by such activities as conferences, seminars and
workshops with experts and representatives of local/regional stakeholders, public debates, etc.
There can also be introduced a variety of methods for the exchange of experience between councils
(website, annual conference, etc.).
10. As the study showed, the employment councils acting in the small poviats and poviats with
agricultural profile much less than other councils perform optional tasks. Representatives of small poviats
have a much smaller sense of impact on the labor market policies pursued in the area of their
performance than the large poviats and representatives of the voivodships. Therefore, it is worth to
consider developing a special motivating program directed to this councils, which includes a number of
elements such as a package of trainings, knowledge about good practices from poviats where the councils
are active (and also with foreign experiences), integrating activities (workshops, seminars, etc.) assistance
of Animators in preparation and conducting of meetings. Such programs should be implemented through
an agreement with the Starost and other key local stakeholders.
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1. Wprowadzenie

W literaturze przedmiotu funkcjonuje co najmniej kilkanaście definicji dialogu społecznego. Pojęcie to
wiąŜe się jednak najczęściej z moŜliwością reprezentacji interesów poszczególnych partnerów społecznych,
którzy w nim uczestniczą. Zazwyczaj dialog ten utoŜsamiany jest ze współpracą między rządem a
związkami zawodowymi i związkami pracodawców, podejmowaną w celu kształtowania warunków
zatrudnienia i spraw socjalnych, związanych z pracą. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy na dialog
społeczny składają się wszystkie formy wymiany informacji, konsultacji i negocjacji między
przedstawicielami rządu, pracodawców i pracowników, dotyczące zagadnień społecznych i
gospodarczych1.
Wykorzystywanie idei dialogu społecznego oraz stosowanie mechanizmów konsultacji i negocjacji
w zakresie polityki rynku pracy oraz zabezpieczenia społecznego jest fundamentem zrównowaŜonego
rozwoju społeczno-gospodarczego, zarówno na szczeblu makro, jak i na szczeblu mikro. Dialog społeczny,
w węŜszym znaczeniu - a więc ograniczony do stosunków pracy, naleŜy do podstawowych filarów modelu
społecznego takŜe w Unii Europejskiej. Jego zadaniem jest zapewnienie równoprawnego udziału
partnerów przy podejmowaniu decyzji oraz wprowadzaniu nowych rozwiązań2. Ewolucja w ramach
stosunków pracy wymaga rozległej współpracy między pracownikami i pracodawcami oraz uczestnictwa
pracodawców w rozwiązywaniu problemów rynku pracy3.
Tradycje instytucjonalnego modelu kształtowania dialogu społecznego z udziałem partnerów społecznych
w zakresie kreowania polityki zatrudnienia i rynku pracy sięgają dekretu o organizacji państwowych
urzędów pośrednictwa pracy z 1919 roku4. Rady zatrudnienia, jako instytucje o charakterze opiniodawczodoradczym dla odpowiednich organów administracji publicznej, powołano w Polsce w okresie
transformacji ustrojowej, na mocy przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1989 roku o zatrudnieniu5.
Z pewnością nie doświadczenia historyczne, ale dąŜenie do usunięcia występującej luki instytucjonalnej
było czynnikiem stymulującym powstanie rad zatrudnienia w Polsce. Instytucje zbliŜone do rad
zatrudnienia funkcjonujących w naszej rzeczywistości działają bowiem w wielu krajach europejskich. We
Francji w strukturę słuŜb zatrudnienia podległych ministerstwu pracy są wbudowane kolegialne rady
zatrudnienia, działające przy regionalnych i departamentalnych dyrekcjach pracy i zatrudnienia. Z kolei w
Szwecji działa krajowa rada rynku pracy, a jej lokalne organy zajmują się między innymi alokacją środków
budŜetowych przeznaczonych na regulację rynku pracy. Natomiast w Niemczech mechanizmy dialogu
społecznego wprowadzono w obszar regulacji rynku pracy poprzez parytetowy skład samorządowych
organów Federalnego Urzędu Pracy6.
System rad zatrudnienia, nie pozostających ze sobą w stosunku hierarchicznego podporządkowania
i wyposaŜonych w kompetencje, które powinny prowadzić do rozwoju partnerstwa i współdziałania na
rynku pracy, utworzono w 1990 roku na szczeblu ogólnokrajowym i wojewódzkim, a w 1999 roku takŜe w
– utworzonych wówczas - powiatach. Powstanie rad zatrudnienia było wyrazem dąŜeń do uniknięcia
dezintegracji polityki rynku pracy na szczeblu regionalnym i lokalnym. Trzeba zaznaczyć, Ŝe pierwszy,
blisko sześcioletni okres funkcjonowania rad zatrudnienia w Polsce przypadł na czas kształtowania polityki
rynku pracy w systemie gospodarki rynkowej, recesji gospodarczej i gwałtownie rosnącego bezrobocia.
Był to okres prób i poszukiwań nowej formuły funkcjonowania struktur trójstronnych w sferze polityki
zatrudnienia7.
1

R. Towalski (red.:) Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje, Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, Warszawa
2007, s. 13.
2
Zasady dialogu społecznego. Dokument programowy rządu przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22 października 2002 roku,
ZW MPiPS, Warszawa 2002, s. 11.
3
L. Florek, M. Seweryński: Międzynarodowe prawo pracy, IWZZ, Warszawa 1988, s. 47 - 50.
4
Dekret z dnia 4 lutego 1919 roku o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy (Dz. Urz. RP nr 11).
5

Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 roku o zatrudnieniu (Dz. U. nr 75, poz. 446).

6

K. Frieske, L. Machol-Zajda, D. Zalewski: Rady zatrudnienia – funkcje i efektywność. Studium ewaluacyjne, „Polityka
Społeczna” 1996,Nr 2 (265), s. 27
7
M. Kabaj: Aktywna polityka rynku pracy i rola rad zatrudnienia, „Polityka Społeczna” 1995, Nr 10 (262), s. 8.
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Diagnoza działalności rad zatrudnienia - kadencja 2004-2008

Funkcjonowanie rad zatrudnienia regulują przepisy zawarte w rozdziale ósmym ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy8 oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 6 października 2004 roku w sprawie rad zatrudnienia9. Ustawa reguluje zakres działalności
Naczelnej Rady Zatrudnienia oraz wojewódzkich i powiatowych rad zatrudnienia, określa ich skład oraz
sposób powoływania i odwoływania członków. Natomiast rozporządzenie, jako akt wykonawczy, określa
organizację oraz tryb działania rad zatrudnienia, a takŜe warunki, na jakich mogą uczestniczyć w ich
posiedzeniach przedstawiciele organów, organizacji i instytucji nie reprezentowanych w radach.
Rozporządzenie reguluje ponadto tryb finansowania kosztów szkoleń członków rad zatrudnienia (RZ).
Niektóre wypełniane przez rady zadania mają charakter wspólny, odnoszą się one do przedsięwzięć
zmierzających do pełnego i racjonalnego zatrudnienia. Podstawowy zakres działań wypełniany przez rady
dotyczy przede wszystkim gospodarowania środkami Funduszu Pracy oraz inspirowania, opiniowania i
oceny promocji zatrudnienia. Szczególnie istotna jest funkcja inspirująca rad zatrudnienia, która polega na
kreowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia i rozwoju zasobów
ludzkich.
Uszczegółowienie funkcji spełnianych przez rady zatrudnienia następuje na wszystkich szczeblach
funkcjonowania rynku pracy: centralnym, regionalnym i lokalnym10. Powiatowe rady zatrudnienia mają
opiniować kierunki kształcenia i rozwoju zatrudnienia, wnioski personalne dotyczące obsadzania i
odwoływania kierowników powiatowych urzędów pracy, a takŜe kryteria przyznawania i umarzania
poŜyczek z Funduszu Pracy, jak równieŜ oceniać okresowe sprawozdania z działalności urzędu pracy. Z
kolei wojewódzkie rady zatrudnienia inspirują przedsięwzięcia zmierzające do pełnego
i produktywnego zatrudnienia w województwie. Ich zadaniem w sferze rynku pracy jest takŜe ocena
racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy oraz opiniowanie kryteriów podziału środków z
tego funduszu, kierowych do samorządów powiatowych na finansowanie programów dotyczących
promocji zatrudnienia. WaŜnym zadaniem rad jest formułowanie opinii w sprawach dotyczących kierunków
kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie oraz ocena sprawozdań z
działalności wojewódzkich urzędów pracy. Zadaniem wojewódzkich rad zatrudnienia jest takŜe
opiniowanie wniosków lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora WUP11.
Powołując rady zatrudnienia, ustawodawca dąŜył do osiągnięcia kilku istotnych celów: nadania
społecznego wymiaru mechanizmowi funkcjonowania administracji państwowej, kontroli i regulacji rynku
pracy (1), wzmocnienia roli administracji publicznej w zakresie sterowania rynkiem (2), tworzenia
płaszczyzny dla poszukiwania kompromisu pomiędzy stronami dialogu (3)12. W załoŜeniach, rady
zatrudnienia miały stanowić istotny element trójstronnego sterowania rynkiem pracy. Ustawodawca nie
uznał bowiem kwestii organizowania oraz prowadzenia polityki zatrudnienia i rynku pracy za wyłączny
przedmiot troski administracji publicznej na szczeblu samorządowym13.
Zaprezentowana w raporcie z badania analiza działalności rad zatrudnienia w okresie 2004-2008 pozwala
odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim wymiarze załoŜenia przyjęte przez ustawodawcę oraz
odzwierciedlone w obowiązującym prawie zostały zrealizowane. Prezentowany raport stanowi teŜ diagnozę
działalności rad zatrudnienia, która może posłużyć do usprawnienia funkcjonowania tych instytucji dialogu
społecznego oraz zwiększenia stopnia ich oddziaływania na politykę rynku pracy w wymiarze lokalnym, regionalnym
i centralnym. Trzeba przy tym zaznaczyć, iŜ zrealizowane badanie dotyczyło postrzegania rzeczywistości
przez przewodniczących rad zatrudnienia i organy zatrudnienia – pokazuje więc ciekawy i waŜny obraz, ale
nie jest to obraz pełny.
Celem badania było zebranie informacji na temat funkcjonowania rad zatrudnienia, zmierzające do opisu
i diagnozy ich działalności, która moŜe posłuŜyć do usprawnienia funkcjonowania rad, a tym samym
zwiększenia stopnia ich oddziaływania na politykę rynku pracy w wymiarze lokalnym, regionalnym
i centralnym.

8
9
10

Dz. U. 2004, nr 99 poz. 1001 z póz. zm.
Dz. U. 2004, nr 224, poz. 2281.
M. Baron-Wiaterek: Instytucjonalno-prawne aspekty rynku pracy i promocji zatrudnienia, IPiSS, Warszawa, s. 110.

11

Art. 22. ust. 5 i 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. nr 99 poz.
1001 z póz. zm.).
12
K. Frieske, L. Machol-Zajda, D. Zalewski: Rady zatrudnienia – funkcje i efektywność…, op. cit., s. 27.
13

M. Baron-Wiaterek: Instytucjonalno-prawne…, op. cit., s. 107.
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Koncepcja realizacji badań

Analiza wyników badania miała na celu określenie stanu faktycznego - funkcjonowania RZ kadencji 20042008, ich wpływu na rynek pracy i decyzje podejmowane przez organy zatrudnienia, w zaleŜności od
środowiska, w jakim funkcjonują - wielkość i profil (rolniczy czy przemysłowy) powiatu/województwa.
Badanie miało przynieść odpowiedź na pytania, gdzie RZ są bardziej aktywne, gdzie ich opinie i uchwały
mają większe znaczenie, czy np.: zaleŜy to od wielkości powiatu/województwa (urzędu). Istotne było
równieŜ zbadanie, w jakich środowiskach opinie RZ są wykorzystywane przez organy zatrudnienia, a w
jakich RZ pełni jedynie rolę fasadową.

2. Koncepcja realizacji badań
Koncepcja badania przewidywała przeprowadzenie badań w formie wywiadu kwestionariuszowego
(ankieta elektroniczna), a w szczególności:
• Przeprowadzenie badania ankietowego wśród przewodniczących wojewódzkich i powiatowych rad
zatrudnienia (lub ich zastępców), szczególnie w celu uzyskania charakterystyki pracy rad;
• Przeprowadzenie badania ankietowego na temat funkcjonowania rad zatrudnienia wśród organów
zatrudnienia (marszałkowie/starostowie/prezydenci bądź ich zastępcy), jako jednostkach
oceniających: funkcjonowanie rad, poziom współpracy i ich wpływ na politykę rynku pracy;
• Analizę wyników ankiet;
• Opracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących przyszłego funkcjonowania rad zatrudnienia.
Celem badania było uzyskanie kompendium wiedzy na temat rad zatrudnienia, który będzie zawierał:
•
•

•

•

dane statystyczne (częstotliwość spotkań, liczebność RZ, frekwencja, najistotniejsze poruszane
tematy, koszt organizowania posiedzeń, środowiska/organizacje reprezentowane w radach),
analizę stopnia przydatności uchwał rad zatrudnienia w prowadzeniu racjonalnej polityki rynku
pracy (w jaki sposób wykorzystywane są ustalenia RZ, opinia organów zatrudnienia na temat
przydatności uchwał i opinii RZ dla lokalnego rynku pracy, czy występują róŜnice w sposobie prac
i przydatności uchwał RZ w zaleŜności od lokalnego rynku pracy),
ocenę przygotowania członków rad zatrudnienia do pełnienia funkcji – udział i zaangaŜowanie w
szkoleniach, konferencjach i seminariach (stopień przygotowania członków RZ do pełnienia przez
nich tej funkcji oraz ich aktywność podczas posiedzeń RZ, częstotliwość i tematyka szkoleń
członków RZ),
rekomendacje na przyszłość odnośnie dalszej organizacji, sposobu działania i zadań rad
zatrudnienia.

Badanie było realizowane w formie badania kwestionariuszowego w schemacie porównań korelacyjnoróŜnicowych. Przedmiotem badania były róŜne aspekty funkcjonowania rad zatrudnienia, a informacje na
ten temat zbierane były wśród dwóch grup respondentów:
1. przewodniczących wojewódzkich i powiatowych rad zatrudnienia;
2. organów zatrudnienia (marszałkowie, starostowie, ich zastępcy).
UŜyte w badaniu narzędzia (ankiety) zawierały ponad 60 pytań, odpowiednio:
1. dla przewodniczących rad - 65 pytań (44 pytania zamknięte i 21 otwartych);
2. dla organów zatrudnienia - 63 pytania (41 pytań zamkniętych i 22 otwarte).
Wnioski z badania przedkładane są przede wszystkim ministrowi pracy i polityki społecznej oraz
marszałkom i starostom. Na podstawie uzyskanych wniosków i rekomendacji moŜliwe będzie rozwaŜenie
moŜliwości ewentualnego usprawnienia/dostosowania funkcjonowania rad do aktualnych warunków i
potrzeb rynku pracy poprzez regulacje prawne dotyczące raz zatrudnienia, odnośnie ich formy i zakresu
działania.
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3. Badana grupa
W wyniku intensywnych działań słuŜących uzyskaniu maksymalnego zwrotu kwestionariuszy rozesłanych
do przewodniczących powiatowych i wojewódzkich rad zatrudnienia oraz do powiatowych i wojewódzkich
organów zatrudnienia, otrzymano od respondentów 496 ankiet. Stanowiło to 72% zwrotu w stosunku do
liczebności grupy docelowej. Większy zwrot ankiet rejestrowano w przypadku organów zatrudnienia
(poziom 74%), natomiast w grupie przewodniczących rad zatrudnienia wyniósł on 69%.
tabela 1

Grupa badana - poziom zwrotu
rodzaj ośrodka
sumy

lp.

rodzaj respondenta

województwa

powiaty

n

%

n

%

n

%

1

organy zatrudnienia

14

88%

243

73%

257

74%

2

rady zatrudnienia

13

81%

226

68%

239

69%

496

72%

łącznie

Spośród ankiet zarejestrowanych w systemie wydębiono te, które zostały wypełnione w całości. Ankiety te
stanowiły podstawę prowadzenia dalszych prac badawczych. Pośród ankiet skierowanych do rad
zatrudnienia (przewodniczących) i organów zatrudnienia (marszałkowie, starostowie, prezydenci)
całkowicie wypełnionych było w sumie 416 ankiet, czyli uzyskano zwrot ankiet wypełnionych na poziomie
60%. Szczegółową informację prezentuje tabela 2.
tabela 2

Grupa badana - w pełni wypełnione ankiety
rodzaj ośrodka
Sumy

lp.

rodzaj respondenta

województwa

powiaty

n

%

n

%

n

%

1

organy zatrudnienia

11

69%

208

63%

219

63%

2

rady zatrudnienia

11

69%

186

56%

197

57%

416

60%

łącznie

3.1. Charakterystyka badanej grupy
3.2. Rodzaj respondenta (organy zatrudnienia vs rady zatrudnienia)
Grupę badaną w 53% stanowili przedstawiciele organów zatrudnienia (starostowie, marszałkowie,
prezydenci), a w 47% przedstawiciele rad zatrudnienia (przewodniczący rad). Na poziomie powiatowych
rad zatrudnienia jest to 53% OZ i 47% RZ, natomiast na poziomie wojewódzkich rad zatrudnienia - 50%
OZ wobec 50 % RZ (wykres 1).
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Charakterystyka badanej grupy

wykres 1

Skład grupy badanej - organy zatrudnienia wobec rad zatrudnienia

Źródło: opracowanie własne

3.3. Wielkość powiatu/województwa
Jako podstawę dla rozróŜnienia wielkości badanych powiatów zastosowano liczbę mieszkańców. Podział
oparto na klasyfikacji według wielkości stosowanej przez Główny Urząd Statystyczny, przy czym przyjęto
rozróŜnienie na trzy kategorie: „małe” - do 75 tys. mieszkańców, „średnie” - od 75 tys. do 150 tys.
mieszkańców oraz „duŜe” - powyŜej 150 tys. mieszkańców. W przypadku powiatowych rad zatrudnienia
blisko połowa (48%) respondentów pochodzi z powiatów małych, 37% ze średnich i 15% z powiatów
duŜych.
W przypadku województw podziału dokonano takŜe według liczby mieszkańców. Województwa podzielono
na trzy kategorie: „małe” - poniŜej 1 mln 650 tys. mieszkańców, „średnie” od 1 mln 650 do 2 mln 770 tys.
mieszkańców i „duŜe” - powyŜej 2 mln 770 tys. mieszkańców. Spośród wojewódzkich rad zatrudnienia
27% respondentów pochodziło z województw małych, 32% z województw średnich, a 41% reprezentuje
województwa duŜe.
Ogółem, 48% respondentów pochodziło z powiatów/województw małych, 36% ze średnich i 16%
z duŜych.
wykres 2

Skład grupy badanej ze względu na wielkość powiatu/województwa

Źródło: opracowanie własne
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3.4. Profil powiatu/województwa
Analiza grupy badanej według profilu gospodarczego powiatu/województwa uwidacznia, iŜ w przypadku
rad powiatowych 39% respondentów pochodziło z powiatów o profilu rolniczym, 23% respondentów
pochodziło z powiatów o profilu przemysłowym, 9% z powiatów o profilu usługowym i 29% grupy
badanej z powiatów o profilu innym/mieszanym14.
W przypadku rad wojewódzkich ponad 2/3 respondentów (73%) pochodziło z obszarów o profilu
innym/mieszanym, a w pozostałych przypadkach: rolnicze - 5%, przemysłowe - 9% i usługowe - 14%
(wykres 3).
wykres 3

Skład grupy badanej ze względu na profil powiatu/województwa (zatrudnienie
w poszczególnych sektorach gospodarki)

Źródło: opracowanie własne

Omówione dane zostały przedstawione poniŜej w formie tabeli zbiorczej.
tabela 3

Charakterystyka grupy badanej - tabela zbiorcza
powiaty

ogółem
udział w
ogółem

łącznie

liczba OZ

liczba RZ

udział w

województwa

łącznie

liczba OZ

liczba RZ

udział w
powiaty

łącznie

n

n

N

%

n

n

N

%

n

n

N

%

małe

87

103

190

48%

4

2

6

27%

91

105

196

47%

średnie

73

72

145

37%

3

4

7

32%

76

76

152

37%

duŜe

26

33

59

15%

4

5

9

41%

30

38

68

16%

186

208

394

100%

11

11

22

100%

197

219

416

100%

rolniczy

70

82

152

39%

1

0

1

5%

71

82

153

37%

przemysłowy

42

48

90

23%

1

1

2

9%

43

49

92

22%

usługowy

20

17

37

9%

1

2

3

14%

21

19

40

10%

inny/mieszany

54

61

115

29%

8

8

16

73%

62

69

131

31%

186

208

394

100%

11

11

22

100%

197

219

416

100%

53%

47%

50%

50%

53%

47%

suma

charakter

liczba OZ

wielkość

liczba RZ

kategoria podziału

województwa

suma
udział RZ vs OZ

14

Profil powiatu/województwa w oparciu o charakterystykę zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki na danym
obszarze.
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4. Analiza wyników badań
4.1. Rady zatrudnienia w świetle informacji od przewodniczących
PoniŜej zaprezentowano wyniki badania, dotyczące funkcjonowania rad zatrudnienia w okresie 2004-2008,
opracowane w oparciu o informacje uzyskane od przewodniczących tych instytucji, działających na
szczeblu wojewódzkim i powiatowym. NaleŜy zaznaczyć, iŜ w sytuacji, gdy uzyskiwane dane nie róŜniły się
znacząco pomiędzy diagnozowanymi radami szczebla powiatowego i szczebla wojewódzkiego, wyniki
analizy przedstawiane będą łącznie dla wszystkich RZ. W przypadku, gdy prezentowane dane dotyczą
tylko powiatów lub tylko województw, jest to wyraźnie zaznaczone w treści raportu, przy czym naleŜy
pamiętać, Ŝe wnioskowanie odbywa się na podstawie danych zebranych w 11 wojewódzkich radach
zatrudnienia oraz w 186 powiatowych radach zatrudnienia.

4.2. Struktura rad zatrudnienia
W obecnym stanie prawnym w skład wojewódzkich rad zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez
marszałka województwa spośród działających na terenie województwa reprezentatywnych organizacji
związkowych i organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników (w tym związków
zawodowych rolników i izb rolniczych), organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo
problematyką rynku pracy. W radzie zasiada teŜ przedstawiciel nauki oraz przedstawiciel wojewody.
Z kolei w skład powiatowych rad zatrudnienia wchodzą osoby powołane przez starostę spośród
działających na terenie powiatu reprezentatywnych organizacji związkowych i organizacji pracodawców,
społeczno-zawodowych organizacji rolników (w tym związków zawodowych rolników i izb rolniczych),
jednostek samorządu terytorialnego, rady powiatu oraz organizacji pozarządowych zajmujących się
statutowo problematyką rynku pracy.
Kadencja rad zatrudnienia trwa cztery lata, jednak członek rady moŜe zostać odwołany na wniosek organu
lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę albo z inicjatywy marszałka województwa (w przypadku
członka rady wojewódzkiej) lub starosty (w przypadku członka rady powiatowej). W tej ostatniej sytuacji
wymagana jest takŜe opinia organu lub organizacji, która zgłosiła kandydaturę odwoływanego członka.
W świetle przeprowadzonych badań, liczba członków powiatowych rad zatrudnienia wynosi średnio 15
osób, natomiast liczba członków rad wojewódzkich – 17 osób. Liczba członków, wyliczona dla rad
powiatowych i wojewódzkich łącznie, wynosi średnio 15 osób. Liczebność powiatowych rad zatrudnienia
waha się od 7 do 26 członków, natomiast liczebność wojewódzkich rad zatrudnienia waha się od 12 do 22
osób.
Warto zaznaczyć, Ŝe obowiązujące przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy nie określają limitów w zakresie liczebności rad zatrudnienia15. Tymczasem, w
świetle obowiązującej w poprzednim stanie prawnym ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i
przeciwdziałaniu bezrobociu, w skład wojewódzkich rad zatrudnienia wchodziło do 20 członków, natomiast
w skład rad powiatowych do 16 członków16.
Jeśli chodzi o udział przedstawicieli poszczególnych instytucji i organizacji w strukturze rad zatrudnienia,
to przedstawia się on następująco: przedstawiciele organizacji związkowych stanowią 22% składu rad
powiatowych i 24% rad wojewódzkich, a odsetek przedstawicieli organizacji związkowych wyliczony
łącznie dla wszystkich rad wynosi 22. Przedstawiciele organizacji pracodawców stanowią 17% składu rad
powiatowych i 25% rad wojewódzkich, a odsetek przedstawicieli organizacji pracodawców wyliczony
15

Art. 23 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004, nr 99, poz. 1001).

16

Art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jednolity: Dz. U. 2003, nr 58,
poz. 514).
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łącznie dla wszystkich rad wynosi 22. Przedstawiciele społeczno-zawodowych organizacji rolników
stanowią 13% składu rad powiatowych i 17% rad wojewódzkich, a odsetek przedstawicieli społecznozawodowych organizacji rolników wyliczony łącznie dla wszystkich rad wynosi 13. Przedstawiciele
organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy stanowią 7% składu rad
powiatowych i 21% rad wojewódzkich, a odsetek przedstawicieli tych organizacji wyliczony łącznie dla
wszystkich rad wynosi 8. Przedstawiciele nauki, którzy zasiadają w radach wojewódzkich stanowią 5% ich
składu, a przedstawiciele wojewody – 7% składu tych rad. Jeśli chodzi o przedstawicieli jednostek
samorządu terytorialnego, biorących udział w pracach rad powiatowych, to ich odsetek wynosi 35,
natomiast odsetek przedstawicieli rad powiatu – 7 (wykresy 4 i 5).
wykres 4

Struktura powiatowych rad zatrudnienia

Źródło: opracowanie własne
wykres 5

Struktura wojewódzkich rad zatrudnienia

Źródło: opracowanie własne

PowyŜsze dane wskazują na to, iŜ w powiatowych radach zatrudnienia najliczniej reprezentowaną
strukturą są jednostki samorządu terytorialnego (35% – średnio 5 osób w radzie). Najmniej licznie
reprezentowanymi strukturami w radach powiatowych są organizacje pozarządowe oraz rady powiatu.
Wypada teŜ zwrócić uwagę na liczebność przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli
nauki, działających w radach zatrudnienia. Przedstawiciele trzeciego sektora biorący udział w pracach rad
powiatowych i wojewódzkich stanowią średnio 8% ich składu (średnio 1 osoba w radzie),
a przedstawiciele nauki, zasiadający w radach wojewódzkich, 5% składu tych rad (średnio 1 osoba
w radzie). Jest to o tyle istotne, iŜ przepisy obowiązującej w poprzednim stanie prawnym ustawy z dnia 14
grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, nie przewidywały udziału przedstawicieli
organizacji pozarządowych, ani przedstawicieli świata nauki w pracach rad zatrudnienia. Przedstawiciele
organizacji pozarządowych, zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy reprezentowani są
znacznie liczniej w radach wojewódzkich niŜ w radach powiatowych. RóŜnica ta wynika z faktu, iŜ w wielu
powiatach nie działają organizacje pozarządowe, zajmujące się statutowo tą problematyką.
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Warto w tym miejscu odnieść się do wyników badań rad zatrudnienia przeprowadzonych przez Instytut
Pracy i Spraw Socjalnych pod kierownictwem M. Kabaja w latach 1994 - 1995. Ani przedstawiciele nauki,
ani przedstawiciele trzeciego sektora nie byli wówczas powoływani z mocy prawa do pracy w radach
zatrudnienia. Badania IPiSS ujawniły, Ŝe takŜe w praktyce byli oni tylko sporadycznie zapraszani na
posiedzenia. Na pytanie „Czy rada zapraszała na swoje posiedzenia pracowników nauki lub specjalistów
„nie członków”, odpowiedź twierdzącą podało jedynie 17,9% respondentów17. Natomiast spośród
zaproponowanych wariantów odpowiedzi na pytanie dotyczące uczestnictwa w pracach rady
przedstawicieli organizacji społecznych, odpowiedź „Przedstawiciele organizacji bezrobotnych są
zapraszani na posiedzenia rad” wybrało 18,9% respondentów18. W sformułowanych przez IPiSS wnioskach
z badań skonstatowano, iŜ rady zatrudnienia napotykały duŜe trudności w wypełnianiu ustawowych funkcji
doradczo-opiniujących. Rady opierały swoje opinie niemal wyłącznie na materiałach i ocenach
przygotowywanych przez urzędy pracy, natomiast prawie zupełnie nie dysponowały opiniami niezaleŜnych
ekspertów i pracowników nauki. W pracach rad w małym stopniu uczestniczyli takŜe przedstawiciele
organizacji bezrobotnych. W raporcie z badań IPiSS wnioskowano, Ŝe świadczy to o formalnym
i biurokratycznym, a nie merytorycznym charakterze posiedzeń rad.
W połowie badanych powiatowych rad zatrudnienia, przewodniczący rady reprezentuje jednostkę
samorządu terytorialnego. W 22% jest on przedstawicielem rady powiatu, w 9,7% struktur związkowych,
w 7% organizacji pracodawców, w 4,8% organizacji pozarządowych. Z kolei w 27,3% przypadków rad
wojewódzkich przewodniczący reprezentuje organizację pracodawców, w 18,2% rad organizację
związkową i z takim samym wskazaniem organizację rolniczą oraz organizację pozarządową, a w 9,1% rad
wojewódzkich jest on delegatem wojewody lub przedstawicielem nauki.
PrzynaleŜność wiceprzewodniczącego RZ do poszczególnych struktur reprezentowanych w radach,
obrazują wykresy 6 i 7.
wykres 6

Przewodniczący i wiceprzewodniczący rad zatrudnienia - reprezentowane struktury
(powiaty)

Źródło: opracowanie własne

17

M. Kabaj: Rady zatrudnienia w przeciwdziałaniu bezrobociu. Część I: Inspirator i doradca czy fasada?, [W:] „Polityka
Społeczna” 1996, nr 5/6, s. 20 – 24, M. Kabaj: Rady zatrudnienia w przeciwdziałaniu bezrobociu. Część II: Co dalej?, [W:] „Polityka
Społeczna” 1996, nr 7, s. 17 - 22. Wyniki uzyskano w oparciu o analizę 250 sprawozdań z działalności rad zatrudnienia za rok 1994
oraz na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych pod koniec 1995 roku, w których udział wzięło 243 respondentów. Na
pytanie „Czy rada zapraszała na swoje posiedzenia pracowników nauki lub specjalistów nieczłonków” odpowiedzi udzieliło 185
respondentów.
18
M. Kabaj: Rady zatrudnienia w przeciwdziałaniu bezrobociu. Część II…, op. cit., s. 20. Liczna odpowiedzi „Przedstawiciele
organizacji bezrobotnych są zapraszani na posiedzenia rad” wyniosła 60 na 316 uzyskanych łącznie.
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wykres 7

Przewodniczący i wiceprzewodniczący rad zatrudnienia - reprezentowane struktury
(województwa)

Źródło: opracowanie własne

Kończąc omawianie aktualnej struktury rad zatrudniania warto wskazać, Ŝe w opinii 81,2% członków
powiatowych rad zatrudnienia, zmiana struktury (składu) rad nie jest konieczna. Zdaniem 6,5% członków
jest ona potrzebna, a 12,4% respondentów nie miało jednoznacznej opinii na ten temat (badani wybrali
wariant odpowiedzi „trudno powiedzieć”). Z kolei w opinii 90,9% członków wojewódzkich rad zatrudnienia
zmiana struktury (składu) tych rad nie jest konieczna, a zdaniem 9,1% członków jest potrzebna.
Wskaźniki te prezentują się następująco w ujęciu łącznym dla powiatów i województw: 6,6% - zmiana
struktury jest konieczna, 81,7% - zmiana nie jest konieczna, 11,7% - trudno powiedzieć.
wykres 8

Czy Pana/Pani zdaniem konieczna jest zmiana struktury (składu) rad zatrudnienia?

Źródło: opracowanie własne

Wśród rekomendowanych zmian respondenci postulowali: zmniejszenie ogólnej liczby członków rad,
zwiększenie liczby reprezentantów organizacji pozarządowych, w tym organizacji bezrobotnych,
zwiększenie liczby reprezentantów związków zawodowych oraz organizacji pracodawców, nie
precyzowanie w przepisach kategorii struktur, które muszą być reprezentowane w radzie, a takŜe
powoływanie prezydium rady spośród najaktywniejszych jej członków.
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4.3. Przebieg prac rad zatrudnienia
Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad
zatrudnienia19, posiedzenia tych instytucji odbywają się co najmniej raz na kwartał. W świetle wyników
badań, w 89,8% wszystkich badanych rad zatrudnienia posiedzenia odbywały się średnio z taką
częstotliwością. W 8,7% badanych rad zatrudnienia posiedzenia odbywały się średnio dwa razy w
kwartale, natomiast w 1,5% badanych rad - średnio trzy razy w kwartale.

wykres 9

Średnia kwartalna liczba posiedzeń rady w czasie trwania kadencji

Źródło: opracowanie własne

W opinii 95,4% respondentów osiągnięta częstotliwość posiedzeń zapewnia efektywną pracę rady. Tylko
2% badanych uznało, Ŝe występująca częstotliwość nie zapewnia efektywnej pracy tej instytucji dialogu
społecznego, a 2,6% respondentów nie potrafiło przychylić się do jednoznacznej opinii w przedmiotowej
kwestii. Zdaniem 33,3% badanych, posiedzenia rad zatrudnienia powinny odbywać się dwa razy w
kwartale, aby zapewnić efektywność prac. Zdaniem 11,1% respondentów efektywność zapewniłyby trzy
posiedzenia rady w kwartale. AŜ 55,6% respondentów nie potrafiło określić optymalnej częstotliwości
posiedzeń. Co istotne, w opinii 86,2% respondentów posiedzenia powinny odbywać się w zaleŜności od
potrzeb, a minimalna liczba posiedzeń nie powinna być uregulowana w przepisach.
W przypadku 27,7% (a więc w 54 badanych RZ) diagnozowanych rad miała miejsce sytuacja, w której
wymagane raz w kwartale posiedzenie nie odbyło się, choć jest to obowiązek nałoŜony przez przepisy. W
41,2% (w 21 RZ) przypadków, wydarzyło się to raz, w 21,6% dwa razy (w 11 RZ), w 9,8% (w 5 RZ) trzy
razy, 5,9% sześć razy (w 3 RZ). W pojedynczych przypadkach zdarzało się, Ŝe posiedzenia nie odbywały
się nawet w więcej niŜ sześciu kwartałach (maksymalna liczba wskazań 12 razy). Wypada podkreślić, iŜ w
duŜych powiatach/województwach częściej dochodziło do sytuacji, w której wymagane raz w kwartale
posiedzenie nie odbyło się – 37,9%. W małych powiatach/województwach odsetek ten wynosił 27,8.
Wśród badanych rad zatrudnienia, 65% posiedzeń zwoływanych było przez przewodniczących rad. 16%
posiedzeń zwoływanych było na wniosek marszałków lub starostów. Mechanizm polegający na
zwoływaniu posiedzenia na wniosek co najmniej 1/3 członków rady wykorzystywany był niezwykle rzadko
– średnio jedynie 1,5% posiedzeń zwoływanych było w ramach tej moŜliwości.
Średnia frekwencja członków rad zatrudnienia na posiedzeniach wyniosła 72,4%. Przeciętnie 48,9%
członków rad brało udział we wszystkich zwoływanych posiedzeniach20.
Odsetek rad, które średniorocznie podjęły w trakcie trwania kadencji nie więcej niŜ trzy uchwały wynosi
16. Z kolei 35% RZ podjęło średniorocznie od 4 do 8 uchwał. Od 9 do 13 uchwał podjęło

19
20

Dz. U. 2004, nr 224, poz. 2281.
Frekwencję rzędu 60-70% odnotowano takŜe w badaniach rad zatrudnienia IPiSS, o których mowa w raporcie (M. Kabaj:

Aktywna polityka rynku pracy i rola rad zatrudnienia, [w:] „Polityka Społeczna” 1995, nr 10, s. 15).
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w tym samym okresie 19% rad. Od 20 do 24 uchwał podjęło natomiast 5% RZ. Szczegółowe dane
dotyczące liczby podjętych w trakcie kadencji uchwał przedstawia tabela nr 4.
tabela 4

Liczba uchwał podejmowanych przez rady zatrudnienia (powiaty i województwa)
powiaty

liczba uchwał

częstość

województwa

udział w:
powiaty

częstość

ogółem

udział w:
województwa

częstość

udział w
ogółem

n

%

n

%

n

%

do 3 uchwał

28

16%

3

27%

31

16%

od 4 do 8 uchwał

64

35%

6

55%

70

37%

od 9 do 13 uchwał

34

19%

1

9%

35

18%

od 14 do 19 uchwał

25

14%

0

25

13%

od 20 do 24 uchwał

9

5%

1

10

5%

od 25 do 39 uchwał

6

3%

0

6

3%

powyŜej 40 uchwał

6

3%

0

6

3%

trudno powiedzieć

9

5%

0

9

5%

9%

Źródło: opracowanie własne

Jak juŜ wspomniano, na podstawie art. 22 ust 5 i 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy podstawowy zakres działań rad zatrudnienia dotyczy przede wszystkim gospodarowania środkami
Funduszu Pracy oraz inspirowania, opiniowania i oceny promocji zatrudnienia w wymiarze regionalnym i
lokalnym. Powiatowe rady zatrudnienia
mają
ponadto opiniować:
kierunki kształcenia
i rozwoju zatrudnienia w wymiarze lokalnym, wnioski personalne dotyczące obsadzania
i odwoływania kierowników powiatowych urzędów pracy oraz oceniać okresowe sprawozdania
z działalności powiatowego urzędu pracy. Z kolei wojewódzkie rady zatrudnienia opiniują sprawy
dotyczące kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie, a takŜe
oceniają sprawozdania z działalności wojewódzkich urzędów pracy. Zadaniem wojewódzkich rad
zatrudnienia jest ponadto opiniowanie wniosków lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora wojewódzkiego
urzędu pracy i delegowanie przedstawiciela do Naczelnej Rady Zatrudnienia.
Badanie wykazało, Ŝe rady zatrudnienia wywiązują się z obowiązków określonych w art. 22 ust 5 i 6
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Inspirują przedsięwzięcia zmierzające do
pełnego i produktywnego zatrudnienia (deklaruje to 81,8% przewodniczących rad wojewódzkich i 71,1%
przewodniczących rad powiatowych). Oceniają racjonalność gospodarowania środkami Funduszu Pracy
(100% rad wojewódzkich i 98,9% rad powiatowych). Jeśli chodzi o opiniowanie kryteriów podziału
środków Funduszu Pracy i sprawozdań z ich wykorzystania, to stanowiło to przedmiot prac wszystkich
badanych rad zatrudnienia, zarówno wojewódzkich, jak i powiatowych. Z kolei składanie wniosków
i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz
zatrudnienia było przedmiotem prac wszystkich rad wojewódzkich oraz 97,2% rad powiatowych.
Natomiast 90,9% rad wojewódzkich oraz 95% rad powiatowych zajmowało się oceną sprawozdań
urzędów pracy, odpowiednich dla danego szczebla. Delegowaniem przedstawicieli do komisji konkursowej
dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora urzędu pracy odpowiedniego szczebla zajmowało
się 36,4% rad wojewódzkich oraz 17,8% rad powiatowych. Opiniowanie wniosków o odwołanie lub
wnioskowanie o odwołanie dyrektora odpowiedniego urzędu pracy stanowiło przedmiot prac 36,4% rad
wojewódzkich oraz 13,3% rad powiatowych. Wszystkie wojewódzkie rady zatrudnienia zajmowały się
kwestią delegowania przedstawiciela do Naczelnej Rady Zatrudnienia.
Realizację innych zadań niŜ te nałoŜone ustawowo zadeklarowało 45,5% wojewódzkich rad zatrudnienia
oraz tylko 14,4% rad powiatowych. Jest to istotna konstatacja, która wyraźnie wskazuje na to, iŜ
podejmowana przez rady aktywność ogranicza się w zasadniczym stopniu do wykonywania zadań
ustawowych. Wypada w tym miejscu zadać pytanie, czy w przypadku instytucji mającej charakter
opiniodawczo-doradczy nie świadczy to o raczej zachowawczym podejściu do pełnionej roli oraz czy nie
grozi fasadowością funkcjonowania. Badania rad zatrudnienia zrealizowane przez IPISS pod
kierownictwem M. Kabaja wykazały, Ŝe juŜ w połowie lat 90-tych wskazywano na to, iŜ rady zatrudnienia
w małym stopniu wykorzystują kompetencje w zakresie inspirowania działań na rzecz zwiększenia
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efektywności programów rynku pracy, koordynacji kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy, a
takŜe odnośnie współpracy z instytucjami i organizacjami nie reprezentowanymi w radach21.
Do zadań ponad ustawowych respondenci zaliczali: zaangaŜowanie w rozwój współpracy i partnerstwa
lokalnego, podejmowanie działań mających na celu rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie
promocji zatrudnienia oraz przedsięwzięć skierowanych na zwiększenie zatrudnienia cudzoziemców oraz
osób niepełnosprawnych.
Z kolei do zagadnień, będących najczęstszymi tematami obrad podczas posiedzeń rad zatrudnienia,
respondenci zaliczyli omawianie bieŜącej sytuacji na lokalnym rynku pracy, ocenianie sprawozdań
z działalności urzędów pracy, dyskutowanie na temat stanu i struktury bezrobocia w środowisku lokalnym
i regionalnym oraz ocenę wysokości środków zaangaŜowanych w aktywizację bezrobotnych, a takŜe
podziału środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Tematyka obrad
dotyczyła ponadto takich kwestii jak: opiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego w szkołach
ponadgimnazjalnych, prowadzenie szkoleń doskonalenia zawodowego oraz planowanie szkoleń dla
członków rad zatrudnienia.
Kluczowe znaczenie dla przebiegu i jakości prac rad zatrudnienia ma charakter ich współpracy z organami
zatrudnienia, dla których rady są organami opiniodawczo-doradczymi w sprawach polityki rynku pracy.
Współpracę tę prawie wszyscy przewodniczący rad oceniają pozytywnie (94,8% badanych - suma
odpowiedzi „bardzo dobrze” i „raczej dobrze”). Jedynie 1% przewodniczących ocenia ją źle, a 4,2%
badanych nie miało w tej kwestii opinii (wariant odpowiedzi „trudno powiedzieć”). Jako przyczynę
niewystarczającej współpracy wskazywano: brak zainteresowania pracami rady zatrudnienia ze strony
marszałka bądź starosty i ich nieobecność na posiedzeniach.
Jeśli chodzi o współpracę rad zatrudnienia z innymi organami, organizacjami i instytucjami nie
reprezentowanymi w radzie, która wynika z § 5 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia22, to jest ona takŜe zróŜnicowana w odniesieniu
do rad wojewódzkich i powiatowych. W opinii łącznie 22,7% respondentów z rad powiatowych,
przedstawiciele instytucji nie reprezentowanych w radzie zapraszani są na posiedzenia bardzo często lub
często. Wariant odpowiedzi „sporadycznie” wybrało 35,9% respondentów, natomiast „rzadko lub bardzo
rzadko” łącznie 22,1% respondentów, a „nigdy” - 17,1%. W radach wojewódzkich przedstawiciele tychŜe
instytucji zapraszani są „często” lub „bardzo często” w opinii 72,7% respondentów. Sporadycznie zdarza
się to w opinii 9,1% badanych, a rzadko w 18,2% przypadków. Widoczne jest, iŜ przedstawiciele instytucji
„zewnętrznych” są zapraszani częściej na posiedzenia rad wojewódzkich niŜ powiatowych. Przedstawiciele
powiatów wskazywali, Ŝe są to zazwyczaj przedstawiciele urzędów pracy, mediów, posłowie, dyrektorzy
szkół oraz ośrodków pomocy społecznej, pracownicy kuratoriów oraz przedstawiciele organów
wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. Reprezentanci rad wojewódzkich wskazywali z kolei
na przedstawicieli urzędów pracy, dyrektorów departamentów w urzędach marszałkowskich, dyrektorów
szkół oraz pracowników kuratoriów, a takŜe reprezentantów ochotniczych hufców pracy.
wykres 10

21
22

Czy na posiedzenia kierowanej przez Pana/Panią rady zatrudnienia zapraszani byli
przedstawiciele organów, organizacji i instytucji nie reprezentowanych w radzie?

M. Kabaj: Rady zatrudnienia w przeciwdziałaniu bezrobociu. Część II: Co dalej?, [W:] „Polityka Społeczna” 1996, nr 7, s. 22.
Dz. U. 2004, nr 224, poz. 2281.
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Źródło: opracowanie własne

Jeśli chodzi o zawiadamianie o terminie i przedmiocie posiedzenia zainteresowanych udziałem
w posiedzeniach organizacji społecznych (co wynika z § 5 pkt. 2 wspomnianego wyŜej rozporządzenia), to
takŜe jest ono zróŜnicowane pomiędzy radami wojewódzkimi i powiatowymi. Obrazuje to wykres 11.
Przedstawiciele organizacji społecznych są zapraszani na posiedzenia w przypadku 32,6% rad
powiatowych i przez 63,6% rad wojewódzkich. Przedstawiciele organizacji społecznych nie są zapraszani
na posiedzenia RZ w przypadku 54,1% powiatów i 27,43% województw (wariant „trudno powiedzieć”
wybrało odpowiednio 13,3% rad powiatowych i 9,1% rad wojewódzkich). Przedstawiciele organizacji
społecznych zapraszani byli „bardzo często” lub „często” przez 48,5% rad zatrudnienia, „sporadycznie” –
34,8% i „rzadko” lub „bardzo rzadko” – 15,2%.
wykres 11 Czy w czasie trwania kadencji kierowanej przez Pana/Panią rady zatrudnienia, rada
zawiadamiała o terminie i przedmiocie posiedzenia zainteresowane udziałem w posiedzeniu
organizacje społeczne?

Źródło: opracowanie własne

Przedstawiciele organizacji społecznych wykazywali się zróŜnicowanym poziomem aktywności
w prezentowaniu stanowisk delegujących ich organizacji w zaleŜności od tego, czy uczestniczyli
w posiedzeniach rad powiatowych czy wojewódzkich. Prezentowali swe stanowisko w 36,5% rad
powiatowych i 63,6% rad wojewódzkich. Z drugiej strony, jeŜeli juŜ podejmowali się wystąpień, to w obu
przypadkach wykazywali się zbliŜoną ich częstością. Przewodniczący rad zatrudnienia, w których
przedstawiciele organizacji społecznych prezentowali swe stanowisko w róŜnych sprawach ocenili, iŜ w
46,6% przypadków robili to „bardzo często” lub ”często”, w 34,2% - sporadycznie, a w 15% przypadków
„rzadko” lub „bardzo rzadko”.
Jeśli chodzi o opinię respondentów na temat celowości zapraszania na posiedzenia rad zatrudnienia
przedstawicieli organizacji społecznych, to 36,5% respondentów reprezentujących rady powiatowe
i 81,8% respondentów reprezentujących rady wojewódzkie uznało to za zasadne, zaś za niezasadne
odpowiednio 17,1% i 18,2% badanych. 46,4% badanych reprezentujących rady powiatowe nie miało
wyrobionej opinii w tej kwestii. Ocena celowości zapraszania przedstawicieli trzeciego sektora na
posiedzenia, wyliczona łącznie dla wszystkich rad, zarówno powiatowych, jak i wojewódzkich prezentuje
się następująco: celowe – 39,1%, niecelowe – 16,1%, trudno powiedzieć - 44,8%.
PowyŜsza analiza wskazuje na dość znaczną hermetyczność rad zatrudnienia. Jest to o tyle paradoksalne,
Ŝe rady te, jako ciała opiniodawczo-doradcze organów zatrudnienia, powinny dąŜyć do korzystania z
wiedzy szerokiego spectrum ekspertów oraz poznawania opinii róŜnych środowisk, tak aby idea dialogu
społecznego miała realny wpływ na politykę rynku pracy. Funkcjonowanie rad zatrudnienia ma
przyczyniać się do realizowania dialogu społecznego, a nie tylko do krzewienia jego postulatów. Jeśli rady
nie ograniczą swojej hermetyczności, to nie zwiększy się ich rola w zakresie skutecznego oddziaływania na
sprawność i efektywność programów rynku pracy i polityki zatrudnienia.
Tymczasem, aby wykazać, Ŝe percepcja członków rad zatrudnienia nie zmieniła się od połowy lat 90-tych
XX wieku, wystarczy podkreślić, Ŝe w odniesieniu do 16,1% wszystkich badanych rad, przedstawiciele
„zewnętrznych” instytucji nie byli zapraszani nigdy, w odniesieniu do 12% zapraszani byli rzadko, a dla
27

Analiza wyników badań

odsetka 9,9 bardzo rzadko. Biorąc pod uwagę rzeczywiste i potencjalne kompetencje rady trudno
uwierzyć, Ŝe kontakty czy ewentualny udział w posiedzeniach przedstawicieli organów i instytucji nie
reprezentowanych w radzie nie jest wskazany. NaleŜy teŜ podkreślić, Ŝe aŜ w 52,6% wszystkich badanych
rad nie powiadamiano o terminie i przedmiocie posiedzenia potencjalnych zainteresowanych udziałem w
posiedzeniu organizacji społecznych. Odsetek ten jest niewątpliwie wysoki, chociaŜ w pewnym zakresie
wynika on z tego, Ŝe w części powiatów nie działają organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką
rynku pracy i z przyczyn obiektywnych współpraca ta nie moŜe mieć miejsca, albo ich liczba jest niewielka
i wszystkie takie organizacje są reprezentowane w radzie. Ponadto, poniewaŜ przedstawiciele trzeciego
sektora są członkami rad, a więc w części rad moŜe występować przekonanie, Ŝe ta reprezentacja
wystarczy i nie ma potrzeby zapraszać na posiedzenia innych organizacji pozarządowych.

4.4. Kompetencje członków rad zatrudnienia
Istotnym elementem badania była diagnoza w zakresie przygotowania merytorycznego członków rad
zatrudnienia do pracy w tych instytucjach oraz ich udziału w szkoleniach i konferencjach dotyczących
zagadnień związanych z rynkiem pracy. Biorąc pod uwagę fakt, iŜ rady są ciałami opiniodawczodoradczymi, ich członkowie powinni posiadać odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w zakresie,
w którym słuŜyć mają konsultacjami organom zatrudnienia.
39,8% respondentów reprezentujących powiatowe rady zatrudnienia wyraziło opinię, iŜ wszyscy
członkowie rady zatrudnienia, której pracami kierują, posiadają kompetencje wystarczające do pracy w
radzie. 43,5% respondentów uznało, Ŝe większość posiada takie kwalifikacje, 11,6%, Ŝe tylko niektórzy
z nich. 5% wybrało wariant odpowiedzi „trudno powiedzieć”. Na poziomie rad wojewódzkich 18,2%
respondentów wyraziło opinię, iŜ wszyscy członkowie rady zatrudnienia, której pracami kierują, posiadają
kompetencje wystarczające do pracy w radzie. AŜ 72,7% respondentów uznało, Ŝe większość posiada
takie kwalifikacje, natomiast 9,1% wybrało wariant odpowiedzi „trudno powiedzieć”. PowyŜsze dane
skumulowane dla wszystkich rad zatrudnienia prezentują się następująco: 38,5% respondentów wyraziło
opinię, iŜ wszyscy członkowie rady zatrudnienia, której pracami kierują, posiadają kompetencje
wystarczające do pracy w radzie. 49,3% respondentów uznało, Ŝe większość posiada takie kwalifikacje,
10,9%, Ŝe tylko niektórzy z nich. 5,2% wybrało wariant odpowiedzi „trudno powiedzieć”. Wyniki w tym
zakresie wskazują, iŜ przewodniczący rad zatrudnienia pozytywnie oceniają przygotowanie członków rad
(83,9% respondentów uznało, Ŝe wszyscy bądź większość członków RZ posiada adekwatne
przygotowanie). Tylko 12% respondentów (dane skumulowane dla wszystkich rad zatrudnienia) wyraziło
opinię, iŜ członkowie rad zatrudnienia są bardzo dobrze przygotowani merytorycznie do pracy w RZ,
68,8% oceniło to przygotowanie jako dobre, 14,1% badanych jako przeciętne, 2,6% jako słabe, a 0,5%
jako bardzo słabe. 2,1% respondentów wybrało wariant odpowiedzi „trudno powiedzieć”.
wykres 12

Czy wszyscy członkowie rady zatrudnienia są w Pana/Pani opinii przygotowani do pracy
w radzie?

Źródło: opracowanie własne
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Wśród przyczyn, które powodują, Ŝe nie wszyscy członkowie rad zatrudnienia są przygotowani do pracy
w radach, respondenci wskazywali na istotną przyczynę systemową, a mianowicie brak kryteriów doboru
kandydatów (wymagań, jakim powinni odpowiadać) przez instytucje delegujące. Skutkuje to tym, iŜ
niektórzy członkowie rad nie znają problematyki rynku pracy oraz przepisów prawnych regulujących jego
funkcjonowanie. Badani wskazywali takŜe na brak szkoleń jako pośrednią przyczynę nikłej wiedzy
niektórych osób pracujących w RZ.
Przewodniczący rad zatrudnienia doceniają potrzebę zdobywania przez członków rad wiedzy
w zakresie istotnym dla pracy rad. W opinii aŜ 92,7% respondentów, członkowie RZ powinni odbywać
szkolenia. Przeciwnego zdania było zaledwie 3,1% respondentów, a 4,2% badanych wybrało wariant
odpowiedzi „trudno powiedzieć”. Warto więc przyjrzeć się wynikom badania w odniesieniu do kwestii
prowadzonych szkoleń. OtóŜ w 69,6% rad zatrudnienia na poziomie powiatów dla członków tych
instytucji były w okresie 2004-2008 organizowane szkolenia. Na poziomie województw odsetek ten
wyniósł 90,9. Szkolenia nie były organizowane w 30,4% rad na poziomie powiatów i 9,1% rad na
poziomie województw. Dane skumulowane dla wszystkich rad zatrudnienia wskazują, Ŝe szkolenia
prowadzone były w 70,8% rad. Odsetek RZ, w których szkolenia nie były prowadzone wynosi jednak aŜ
29,2. Odsetki te są skorelowane z danymi dotyczącymi uczestnictwa członków rad w szkoleniach. Odsetek
członków RZ, którzy uczestniczyli w szkoleniach (wyliczony łącznie dla wszystkich RZ) wynosi 69,6.
W szkoleniach nie uczestniczyło 28,9% członków RZ. Korelacja ta wskazuje na to, iŜ w radach, w których
organizowane były szkolenia, członkowie tych rad brali w nich udział.
Dane dotyczące liczby szkoleń w okresie 2004-2008 wskazują, Ŝe w większości rad zatrudnienia odbyło
się tylko jedno (36,2%) lub dwa szkolenia (22,5%) dla członków RZ. Odsetek RZ, w których szkolenia
odbyły się trzykrotnie wynosi 10,9, czterokrotnie - 19,6, pięciokrotnie - 2,9, sześciokrotnie - 0,7. Warto
podkreślić, Ŝe osiem szkoleń w trakcie kadencji odbyło się w 5,1% rad, natomiast dziewięć lub dwanaście
szkoleń zorganizowano w 0,7% RZ.
Średnia liczba szkoleń zorganizowanych dla członków rad zatrudnienia w trakcie kadencji wynosiła
w radach powiatowych 2,6, natomiast w radach wojewódzkich 3,5 (przeciętnie 2,67). Statystycznie na
radę zatrudnienia przypada 0,67 szkolenia rocznie (powiatowe RZ - 0,65; wojewódzkie RZ - 0,88).
tabela 5

Szkolenia dla rad zatrudnienia
powiaty

województwa

ogółem

Czy dla członków rady zatrudnienia organizowane były szkolenia?
tak

70%

91%

71%

nie

30%

9%

29%

-

-

-

trudno powiedzieć

Czy Pana/Pani zdaniem członkowie rad zatrudnienia powinni odbywać szkolenia?
tak

92%

100%

93%

nie

3%

0%

3%

trudno powiedzieć

4%

0%

4%
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Z kolei dane dotyczące łącznej liczby szkoleń, w których brali udział członkowie RZ w analizowanym
okresie
2004-2008 wskazują, Ŝe osoby pracujące w radach zatrudnienia brały udział najczęściej
w jednym (44,4%) lub dwóch szkoleniach (28,1%). Odsetek członków RZ, którzy trzykrotnie brali udział
w szkoleniach wynosi 12,6, czterokrotnie – 5,2, pięciokrotnie – 3, ośmiokrotnie – 1,5, dziewięciokrotnie –
0,7 oraz piętnastokrotnie 0,7.
Członkowie rad zatrudnienia w trakcie całej kadencji brali udział średnio w 2,05 szkoleniach (rady
powiatowe) i 1,8 szkolenia (rady wojewódzkie) - przeciętnie w 2,03 szkoleń. Oznacza to, Ŝe członkowie
RZ rocznie brali udział średnio w 0,51 szkolenia (powiatowe RZ - 0,51, wojewódzkie RZ - 0,45). W trakcie
minionej kadencji statystycznie na radę zatrudnienia przypadało, więc rocznie mniej niŜ jedno szkolenie
dla jej członków, czyli członkowie rad brali średnio udział w szkoleniach rzadziej niŜ raz w roku. PoniŜsza
tabela prezentuje liczbę szkoleń organizowanych w trakcie kadencji 2004-2008 dla członków rad
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zatrudnienia. Dane prezentowane są z uwzględnieniem podziału na rady powiatowe i wojewódzkie
w tabeli 6.
tabela 6

Liczba szkoleń organizowanych dla członków rad zatrudnienia
średnio

min.

max.

w trakcie
kadencji

rocznie

w trakcie
kadencji

rocznie

w trakcie
kadencji

rocznie

n

n

n

n

n

n

powiaty

2,6

0,65

0

0

12

3

województwa

3,5

0,88

1

0,25

8

2

2,67

0,67

0

0

12

3

podział

ogółem
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Warto zwrócić uwagę na frekwencję członków rad w organizowanych szkoleniach. We wszystkich
organizowanych szkoleniach brało udział średnio 64% członków rady zatrudnienia (średnio 10 członków zarówno w przypadku rad powiatowych, jak i wojewódzkich, tabela 7). W Ŝadnym z organizowanych
szkoleń nie brało udziału 19% składu rady (średnio 3 członków / 20% składu w przypadku rad
powiatowych i średnio 2 członków / 11,5% składu rady w przypadku rad wojewódzkich). Biorąc pod
uwagę fakt, iŜ w skład rad zatrudnienia wchodzi średnio 15 osób, trzeba przyznać, iŜ osoby pracujące
w radach bardzo aktywnie uczestniczyły w oferowanych im szkoleniach (średnio 10 na 15 członków RZ
wzięło udział we wszystkich szkoleniach).
tabela 7

Udział członków rad zatrudnienia w szkoleniach
udział we wszystkich
szkoleniach

20%

Proszę
określić, ilu
w % - ilu
członków rady członków rady
zatrudnienia
zatrudnienia
wzięło udziału wzięło udziału
tylko w
tylko w jednym
jednym
szkoleniu
szkoleniu?
6
42%

rady
powiatowe

64%

w % - ilu
członków rady
zatrudnienia
nie brało
udziału w
Ŝadnym
szkoleniu

średnia
min.

0

0%

0

0%

0

0%

max.

23

100%

21

87%

23

100%

średnia

11

64%

2

11%

4

19%

min.

8

52%

0

0%

0

0%

max.

15

82%

6

29%

15

71%

średnia

10

64%

3

19%

6

41%

min.

0

0%

0

0%

0

0%

max.

23

100%

21

87%

23

100%

ogółem

10

Proszę
określić, ilu
członków rady
zatrudnienia
nie brało
udziału w
Ŝadnym
szkoleniu?
3

udział w jednym szkoleniu

rady
wojewódz.

Proszę określić
w %* - ilu
ilu członków
członków rady
rady
zatrudnienia
zatrudnienia
brało udział
brało udział
we wszystkich
we wszystkich
szkoleniach
szkoleniach?

brak udziału w szkoleniach

* - wartości procentowe odnoszą się do liczby osób zasiadających w radzie
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Szkolenia, w których brali udział członkowie rad zatrudnienia w latach 2004-2008, miały charakter
podstawowy i dotyczyły głównie wynikających z przepisów kompetencji rad zatrudnienia, a takŜe
interpretacji regulacji zawartych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Znacznie
rzadziej szkolenia dotyczyły trendów i moŜliwości w zakresie aktywizacji na lokalnym rynku pracy, zmian
na rynku pracy w kontekście współczesnych przemian gospodarczych, działania instytucji i instrumentów
rynku pracy, czy funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego i korzystania z jego środków.
Jeśli chodzi o zdiagnozowane w toku badania potrzeby szkoleniowe, to wypada podkreślić, Ŝe respondenci
bardzo często wskazywali na konieczność szkolenia w zakresie kompetencji przypisanych radom
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zatrudnienia oraz wykładni podstawowych przepisów prawnych, w szczególności ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, co wyraźnie wskazuje na to, Ŝe szkolenia, które odbyły się
w latach 2004-2008, były niewystarczające z punktu widzenia zastanych potrzeb, nawet w podstawowym
zakresie. Respondenci wskazywali ponadto na konieczność szkolenia członków RZ odnośnie elastycznych
form zatrudnienia, zasad funkcjonowania lokalnego rynku pracy w świetle przemian rynku pracy
w krajach Unii Europejskiej oraz windykacji naleŜności z tytułu nienaleŜnie pobranych świadczeń. Badani
chcieliby takŜe mieć dostęp do wyników aktualnych badań rynku pracy oraz danych statystycznych w tym
zakresie.
Warto takŜe zwrócić uwagę na dane dotyczące kosztów szkolenia członków RZ. Jeśli chodzi o średni koszt
szkolenia w przeliczeniu na członka RZ, to w radach powiatowych wynosił on 866 zł, a w radach
wojewódzkich 593 zł (średnio-łącznie 846 zł). Maksymalny koszt szkolenia w przeliczeniu na członka
w radach powiatowych wyniósł 2842 zł, a w radach wojewódzkich 1850 zł. Dane te wskazują, iŜ zarówno
średni, jak i maksymalny koszt szkolenia członka powiatowej rady zatrudnienia był znacznie wyŜszy niŜ
średni i maksymalny koszt szkolenia członka rady wojewódzkiej (tabela 8).
tabela 8

Średni koszt szkolenia w przeliczeniu na członka rady [w zł]
deklarowany koszt szkoleń w przeliczeniu na członka
podawana wartość minimalna

rady
powiatowe
rady
wojewódzkie
ogółem

podawana wartość maksymalna

średnia kwota

0 zł

2 842 zł

867 zł

0 zł

1 850 zł

594 zł

0 zł

2 842 zł

846 zł

Źródło: opracowanie własne

O zaangaŜowaniu w pracę i potencjale osobistym przedstawicieli rad zatrudnienia świadczyć moŜe ich
aktywność w zakresie uczestnictwa w konferencjach i seminariach dotyczących tematyki rynku pracy.
76% przewodniczących powiatowych rad zatrudnienia i aŜ 91% przewodniczących wojewódzkich rad
zatrudnienia było zapraszanych na konferencje dotyczące tej tematyki (ogółem 77%, tabela 9). Podobnie
wygląda rozkład uzyskanych wyników odnośnie pytania „Czy brał(a) Pan/Pani udział w konferencjach
dotyczących rynku pracy?”. Odpowiedź twierdzącą podało 69% przewodniczących powiatowych rad
zatrudnienia i wszyscy przewodniczący wojewódzkich rad zatrudnienia (ogółem 71%), natomiast
przecząco odpowiedziało 31% przewodniczących powiatowych rad zatrudnienia (ogółem 29%). MoŜna
sądzić na tej podstawie, Ŝe jeśli przewodniczący byli zapraszani na konferencje dotyczące tematyki rynku
pracy, to zazwyczaj w nich uczestniczyli. Przeciętna liczba konferencji, w których brał udział
przewodniczący powiatowej rady zatrudnienia wynosi 2 konferencje w skali roku. Przewodniczący
wojewódzkiej rady zatrudnienia był obecny na 5 konferencjach rocznie. Dla przewodniczących wszystkich
rad zatrudnienia wyliczona średnia wynosi 2 konferencje rocznie.

tabela 9

Uczestnictwo w konferencjach przewodniczących rad
powiaty

województwa

ogółem

Czy był Pan/Pani zapraszany/a na konferencje dotyczące rynku pracy?
tak

76%

91%

77%

nie

24%

9%

23%

Czy brał Pan/Pani w konferencjach dotyczących rynku pracy?
tak

69%

100%

71%

nie

31%

0%

29%

Źródło: opracowanie własne

Tylko 37% pozostałych członków powiatowych rad zatrudnienia i 72,7% członków wojewódzkich rad
zatrudnienia brało udział w konferencjach o tematyce dotyczącej rynku pracy (odsetek wyliczony dla
wszystkich RZ wynosi 39,1). W konferencjach nie brało udziału 26,5% członków powiatowych rad
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zatrudnienia (odsetek wyliczony dla wszystkich RZ wynosi 25). Trzeba przyznać, Ŝe przewodniczący rad
zatrudnienia nie dysponowali w tej kwestii rozległą wiedzą. AŜ 36,5% przewodniczących powiatowych rad
zatrudnienia i 27,3% przewodniczących wojewódzkich rad zatrudnienia wybrało wariant odpowiedzi „nie
mam wiedzy na ten temat”. Odsetek wyliczony dla wszystkich RZ w tej kategorii wynosi 35,9.
Konferencje, w których uczestniczyli przewodniczący RZ lub członkowie kierowanych przez nich rad,
dotyczyły szerokiego spectrum problematyki rynku pracy, np. doskonalenia kwalifikacji pracowników
instytucji rynku pracy, funkcjonowania partnerstwa zawiązywanego na rzecz realizacji zadań w obszarze
rynku pracy, form przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, udziału kobiet
w rynku pracy, dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy czy dostępności środków z
funduszy europejskich na działania w obszarze promocji zatrudnienia. Warto dodać, Ŝe respondenci
uczestniczyli takŜe w konferencjach dotyczących ekonomii społecznej oraz polityki społecznej. Niektóre
konferencje miały charakter podsumowujący i związane były z prezentacją wyników badań dotyczących
rynku pracy.

4.5. Wpływ rad zatrudnienia na politykę rynku pracy i dialog społeczny
Rady zatrudnienia, tworzone jako instytucje opiniodawczo-doradcze odpowiednich organów zatrudnienia,
z uwagi na przypisane im funkcje ustawowe powinny mieć wpływ na politykę rynku pracy prowadzoną
w wymiarze lokalnym lub regionalnym. Ponadto rady zatrudnienia, ogniskując poglądy ich członków oraz
przedstawicieli instytucji zewnętrznych, tworzą platformę współdziałania, negocjacji i konsultacji
partnerów społecznych w sprawach polityki rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu. Poszczególni
członkowie rad wnoszą w ich funkcjonowanie odmienne punkty widzenia, co stanowi mechanizm
pluralizacji władzy lokalnej i regionalnej.
Przedstawiciele powiatowych i wojewódzkich rad zatrudnienia wyraŜali zgodne opinie odnośnie wpływu
działalności rad na politykę rynku pracy w wymiarze lokalnym lub regionalnym. W opinii 80,7% wszystkich
respondentów, działania rad zatrudnienia, jako instytucji opiniodawczo-doradczych właściwych organów
zatrudnienia, mają wpływ na politykę rynku pracy w wymiarze lokalnym bądź regionalnym. Jedynie 9,3%
respondentów uznało, Ŝe rady raczej nie lub zdecydowanie nie mają wpływu na politykę rynku pracy.
Sprecyzowanej opinii nie miało w tej kwestii 9,9% badanych (wariant odpowiedzi „trudno powiedzieć”,
wykres 13).

wykres 13

Czy Pana zdaniem działania rad zatrudnienia w Polsce mają wpływ na lokalną/regionalną
politykę rynku pracy?

Źródło: opracowanie własne

Respondenci proszeni o podanie przykładów działań podejmowanych przez kierowane przez nich rady,
które wpłynęły na prowadzoną politykę rynku pracy w wymiarze regionalnym lub lokalnym zdecydowanie
najczęściej wskazywali na właściwy podział środków z Funduszu Pracy oraz organizowanie kształcenia
w zawodach deficytowych na rynku pracy, a takŜe modelowanie dostępnych kierunków szkolenia
zawodowego. Do przyczyn, które w opinii badanych mogą skutkować brakiem wpływu rad na politykę
rynku pracy w wymiarze lokalnym bądź regionalnym, respondenci zaliczali najczęściej fakt, iŜ decyzje rady
nie mają charakteru wiąŜącego dla odpowiednich władz, poniewaŜ rady są wyłącznie ciałami
opiniodawczo-doradczymi. Badani wskazywali takŜe na konflikty we władzach lokalnych, które nie słuŜą
prowadzeniu spójnej i długofalowej polityki rynku pracy. Wśród tych przyczyn respondenci wymieniali
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takŜe faktyczny brak zainteresowania urzędów pracy współpracą z radami zatrudnienia, a takŜe
nierównomierne zaangaŜowanie w funkcjonowanie rad wszystkich ich członków.
W toku badania respondenci byli równieŜ pytani o to, czy działania powiatowych lub wojewódzkich rad
zatrudnienia mają wpływ na prowadzoną przez państwo politykę rynku pracy (wykres 14). Uzyskane dane
nie róŜnicowały reprezentantów rad powiatowych i wojewódzkich w wybranych wariantach odpowiedzi
„zdecydowanie tak”, „raczej nie” i „zdecydowanie nie”. Widoczną róŜnicę stanowisk ujawniły jednak
odpowiedzi „raczej tak” (33% wskazań powiatowych RZ i 18% wskazań wojewódzkich RZ) oraz „trudno
powiedzieć” (25% wskazań powiatowych RZ i 45% wskazań wojewódzkich RZ), co uwidacznia poniŜszy
wykres. Odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „raczej tak” udzieliło ogółem 40% wszystkich badanych,
reprezentujących zarówno powiatowe, jak i wojewódzkie RZ. Odpowiedzi „zdecydowanie nie” lub „raczej
nie” udzieliło ogółem 34% respondentów. AŜ 27% wszystkich respondentów wybrało wariant „trudno
powiedzieć”.
wykres 14

Czy Pana zdaniem działania rad zatrudnienia w Polsce mają wpływ na prowadzoną przez
państwo politykę rynku pracy?

Źródło: opracowanie własne

Zdaniem badanych osób, o wpływie na prowadzoną przez państwo politykę rynku pracy przez regionalne
i lokalne rady zatrudnienia decyduje prawie wyłącznie wypełnianie przez nie ustawowych zadań,
w szczególności opiniowanie podziału środków finansowych z Funduszu Pracy na realizację programów
rynku pracy oraz opiniowanie kierunków kształcenia i rozwoju zatrudnienia. Do przyczyn, które w opinii
badanych mogą skutkować brakiem wpływu rad zatrudnienia na prowadzoną przez państwo politykę
rynku pracy, respondenci zgodnie zaliczali brak wystarczających kompetencji rad zatrudnienia oraz fakt, iŜ
ich rekomendacje i opinie nie mają mocy wiąŜącej.
Respondenci charakteryzowali cele (maksymalnie trzy), które udało się osiągnąć kierowanym przez nich
radom, a które miały znaczenie dla polityki rynku pracy. Badani wymieniali najczęściej następujące cele:
dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy, bardziej racjonalne i efektywne
wykorzystywanie środków finansowych, a takŜe zmniejszenie stopy bezrobocia w powiecie/województwie,
wzrost zatrudnienia w powiecie/województwie. W tym miejscu naleŜy zadać sobie pytanie, czy rada
zatrudnienia, będąc instytucją opiniodawczo-doradczą organu zatrudnienia i mając określone (dość
ograniczone) kompetencje, moŜe wpłynąć na zmniejszenie stopy bezrobocia lub wzrost zatrudnienia.
Nasuwająca się odpowiedź jest negatywna.
Do celów, których nie udało się osiągnąć kierowanym przez respondentów radom, a które w ich opinii
miały znaczenie dla polityki rynku pracy, badani zaliczali: brak jednolitej strategii działania rady
zatrudnienia, zbyt małą aktywizację osób długotrwale bezrobotnych, brak nowych miejsc pracy,
niedostateczną współpracę z organizacjami pozarządowymi, zorganizowanie zbyt niskiej w stosunku do
potrzeb liczby szkoleń dla członków rad zatrudnienia, niedostateczny rozwój małej i średniej
przedsiębiorczości. W tym miejscu znów naleŜy zastanowić się, czy wszystkie spośród wskazanych przez
respondentów celów, których nie udało się osiągnąć, były w ogóle moŜliwe do osiągnięcia. Nasuwająca
się odpowiedź w tym przypadku takŜe jest negatywna.
Respondenci wskazywali ponadto wydarzenia (maksymalnie trzy), które miały miejsce w powiecie bądź
województwie w czasie trwania kadencji rady, a które miały ich zdaniem istotny wpływ na działania rady.
Badani wskazywali tutaj na liczne wydarzenia, istotne dla środowiska lokalnego, jak np.: zwolnienia
w zakładach pracy połoŜonych na terenie powiatu lub województwa, utworzenie nowego, pręŜnie
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działającego przedsiębiorstwa na terenie powiatu lub województwa, zmiana dyrektora urzędu pracy,
powołanie partnerstwa lokalnego działającego na rzecz rynku pracy, organizowanie targów pracy.
Respondenci wskazywali takŜe na wydarzenia nie związane ze środowiskiem lokalnym, np.: zwiększenie
środków finansowych pozostających w dyspozycji urzędów pracy, dostępność środków pochodzących
z Unii Europejskiej, ogólna poprawa sytuacji gospodarczej w kraju, a takŜe udział członków rad
zatrudnienia w szkoleniach. W odniesieniu do wskazywanych przez badanych wydarzeń wypada
podkreślić, Ŝe były one przemyślane i trafne.
Jeśli chodzi o opinie respondentów dotyczące wpływu powiatowych bądź wojewódzkich rad zatrudnienia
na stan dialogu społecznego w Polsce, to podobnie jak w pytaniu o wpływ rad zatrudnienia na
prowadzoną przez państwo politykę rynku pracy, uzyskane warianty odpowiedzi wskazują na brak
jednoznacznego stanowiska członków rad zatrudnienia w tej kwestii. Odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub
„raczej tak” udzieliło bowiem 48,7% badanych. Odpowiedzi „zdecydowanie nie” lub „raczej nie” udzieliło
27,7% respondentów i aŜ 23,6% respondentów wybrało wariant „trudno powiedzieć”. Respondenci pytani
o to, dlaczego regionalne i lokalne rady zatrudnienia nie mają wpływu na stan dialogu społecznego
w Polsce, odpowiadali tak, jak na pytanie dotyczące wpływu działania rad na prowadzoną przez państwo
politykę rynku pracy. Zdaniem badanych wynika to z niewystarczających kompetencji rady lub wręcz ich
braku oraz z faktu, iŜ ich opinie nie mają mocy wiąŜącej dla władz.
wykres 15

Czy rady zatrudnienia mają wpływ na stan dialogu społecznego w Polsce?

Źródło: opracowanie własne

Uzyskane wyniki pozwalają na konstatację, iŜ w opinii przewodniczących rad zatrudnienia, instytucje te
mają wpływ na prowadzoną przez władzę politykę rynku pracy w wymiarze lokalnym, bądź regionalnym
(80,7% wskazań), lecz mają zdecydowanie mniejszy wpływ na politykę rynku pracy prowadzoną
w wymiarze centralnym, jak i na stan dialogu społecznego w Polsce. Zdaniem respondentów wynika to
z ograniczonych kompetencji rady, a takŜe z faktu, iŜ opinie wydawane przez rady nie mają mocy
wiąŜącej dla władz. Trzeba w tym miejscu zwrócić uwagę na dwa istotne czynniki. Po pierwsze, niepokoi
fakt, iŜ w opinii badanych sam fakt wypełniania przez rady kompetencji ustawowych świadczy o wpływie
tych instytucji na politykę rynku pracy prowadzoną w wymiarze lokalnym bądź regionalnym. Oznacza to,
Ŝe na działalności rad zatrudnienia ciąŜy skłonność do formalnego traktowania swoich funkcji, dlatego teŜ
skupiają się one na formalnej ocenie działań organów zatrudnienia i programów rynku pracy, co stanowi
ich kompetencje ustawowe. Po drugie, wyłania się tutaj takŜe problem odpowiedzialności za postulowane
rekomendacje, w szczególności w sprawach finansowych, którego badani nie dostrzegają. Trzeba bowiem
pamiętać, Ŝe rada jest ciałem społecznym, którego członkowie podejmują kolektywne decyzje, nie
ponosząc za nie Ŝadnej prawnej ani finansowej odpowiedzialności.
O wpływie na prowadzoną politykę rynku pracy w wymiarze tak centralnym, jak i regionalnym
i lokalnym oraz na stan dialogu społecznego, decyduje jakość pracy rady zatrudnienia, kompetencje jej
członków, a takŜe współpraca rady z organami zatrudnienia oraz innymi instytucjami, jak równieŜ
przepływ informacji i wzajemne zaufanie partnerów dialogu społecznego.
Co istotne, opinie respondentów zebrane w 2009 roku są zbieŜne w ogólnej ocenie z wynikami badań rad
zatrudnienia sprzed kilkunastu lat, o których w niniejszym raporcie była juŜ kilkakrotnie mowa. Wówczas
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56% respondentów wyraziło opinię, iŜ rady nie wypełniają naleŜycie swoich funkcji opiniodawczodoradczych i inspirujących, a 5% badanych wskazało, Ŝe działania rad zatrudnienia są fasadowe23.

4.6. Wnioski
Powołanie rad zatrudnienia w Polsce miało na celu uniknięcie dezintegracji polityki rynku pracy na
szczeblu regionalnym i lokalnym po przejściu polskiej gospodarki do sytemu rynkowego. Rady te od
początku tworzono jako ciała opiniodawczo-doradcze odpowiednich organów zatrudnienia. Z jednej strony
oznacza to, Ŝe instytucje te stanowią integralny element struktury regulacji stosunków pracy w Polsce,
z drugiej zaś – ujęcie ich zadań nigdy nie zmierzało w kierunku nadania im jakichkolwiek uprawnień
decyzyjnych. U podstaw powołania rad zatrudnienia legło przekonanie, Ŝe będą one stanowiły
zinstytucjonalizowane formy dialogu społecznego, w którym uczestniczą reprezentanci administracji
publicznej i samorządowej, a takŜe związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. W 2004 roku
formuła rad zatrudnienia została rozszerzona o innych partnerów społecznych – przedstawicieli nauki oraz
organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
Analiza informacji i opinii przewodniczących rad na temat ich funkcjonowania stanowi waŜny wkład do
wzrostu wiedzy dotyczącej funkcjonowania rad zatrudnienia w latach 2004-2008.
1. Badanie przynosi interesujące dane na temat wielkości i struktury rad, które mają istotny wpływ na
moŜliwości skutecznego pełnienia przez nie przypisanej im roli. W świetle przeprowadzonych badań, liczba
członków powiatowych rad zatrudnienia wynosi średnio 15 osób, natomiast liczba członków rad
wojewódzkich – 17 osób. Liczba członków, wyliczona dla rad powiatowych i wojewódzkich łącznie, wynosi
średnio 15 osób, przy czym profil gospodarczy powiatu/województwa nie róŜnicuje zgromadzonych
wyników. Jako element róŜnicujący traktować moŜna wielkość powiatu/województwa. W małych
powiatach liczba członków rad zatrudnienia wynosi 14 osób, w średnich – 15, a w duŜych 17. Z kolei
w małych województwach liczba członków rad zatrudnienia wynosi 17 osób, w średnich – 16, zaś
w duŜych 19. Poza odchyleniem w kategorii średnich województw, dane te pozwalają wnioskować, Ŝe
wielkość powiatu/województwa wpływa na liczebność rad zatrudnienia (korelacja dodatnia).
Zrealizowane badania wykazały, Ŝe najliczniej reprezentowaną strukturą w powiatowych radach
zatrudnienia są jednostki samorządu terytorialnego (średnio 5 osób w radzie). W radach tych zasiada
średnio 3 przedstawicieli związków zawodowych i 2 przedstawicieli organizacji pracodawców. W radach
powiatowych najmniej licznie reprezentowanymi strukturami są organizacje pozarządowe oraz rady
powiatu (1 osoba). W radach wojewódzkich dysproporcje w liczebności nie są znaczne (średnio po 4
przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców). Trzeba takŜe zwrócić uwagę na fakt, iŜ
pomiędzy radami powiatowymi i wojewódzkimi wyraźnie zaobserwowano róŜnicę dotyczącą liczebności w
badanych radach przedstawicieli organizacji pozarządowych. OtóŜ w radach powiatowych średnio jest to 1
osoba, tymczasem w radach wojewódzkich – 4. NaleŜy podkreślić, Ŝe nie zaobserwowano, aby profil
gospodarczy lub wielkość jednostki administracyjnej wpływały na udział reprezentantów poszczególnych
struktur w badanych radach zatrudnienia.
Warto takŜe podkreślić, iŜ w opinii respondentów funkcjonujące obecnie struktury rad zatrudnienia
sprawdzają się. Jedynie 6,6% badanych uznało, Ŝe zmiana struktury RZ jest konieczna. AŜ 81,7%
respondentów nie widzi potrzeby zmian w tym zakresie. Do najistotniejszych rekomendowanych przez
respondentów zmian naleŜy zaliczyć postulat zmniejszenia ogólnej liczby członków rad oraz nie
precyzowanie w przepisach kategorii struktur, które muszą być reprezentowane w radzie. Co istotne,
w opinii 86,2% respondentów posiedzenia rad zatrudnienia powinny odbywać się w zaleŜności od potrzeb,
a minimalna liczba posiedzeń nie powinna być uregulowana w przepisach. Badania ujawniły, Ŝe obowiązek
zwoływania posiedzenia RZ co najmniej raz w kwartale często w praktyce nie jest przestrzegany. W 54 ze
197 badanych radach zatrudnienia miała miejsce chociaŜ raz sytuacja, w której posiedzenie nie odbyło się
raz w kwartale w trakcie kadencji. Co istotne, w małych województwach sytuacja taka miała miejsce
średnio tylko w jednym kwartale, natomiast w duŜych województwach aŜ w pięciu. W małych i średnich
powiatach sytuacja taka zdarzyła się średnio dwukrotnie, a w powiatach duŜych trzykrotnie w trakcie
kadencji. Nie stwierdzono, aby profil powiatu/województwa był w tym przypadku czynnikiem
róŜnicującym.
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2. Badanie wskazuje, Ŝe rady zatrudnienia wywiązują się z przypisanych im obowiązków ustawowych.
AŜ 99% rad zajmowało się w okresie 2004-2008 oceną racjonalności gospodarowania środkami Funduszu
Pracy, a 94,8% z nich – oceną sprawozdań urzędów pracy, odpowiednich dla danego szczebla. Wypada
zauwaŜyć, Ŝe inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia –
w świetle deklaracji respondentów – zajmowało się w trakcie kadencji 71,7% wszystkich badanych rad.
Trzeba przy tym podkreślić, Ŝe zadanie to jest w gruncie rzeczy trudne do zbadania oraz ujęcia
w kategoriach opisowych. Ani ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ani wytyczne
resortu pracy nie precyzują bowiem, jakimi metodami rady zatrudnienia mają realizować to zadanie. Nie
jest równieŜ pewne, czy pomiędzy efektywnym inspirowaniem tego typu działań przez rady zatrudnienia,
a osiągnięciem pełnego i produktywnego zatrudnienia występuje związek przyczynowo-skutkowy.
NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe inne zadania niŜ nałoŜone ustawowo realizowało tylko 16,2% wszystkich rad,
przy czym odnotowano, iŜ większą aktywnością w podejmowaniu działań z własnej inicjatywy wykazywały
się wojewódzkie rady zatrudnienia (45,5%). Wypada zaznaczyć, iŜ czynnikiem róŜnicującym kwestię
realizowania zadań innych niŜ wynikających z obowiązku ustawowego była wielkość
powiatu/województwa. W małych powiatach/województwach realizowanie fakultatywnych zadań
deklarowało 13,8% respondentów, natomiast w duŜych odsetek ten wynosił 24,1. TakŜe charakter
powiatu/województwa jest czynnikiem róŜnicującym aktywność RZ w tym zakresie. Zadania fakultatywne
były realizowane w 7,2% powiatów/województw o profilu rolniczym, w 14,6% powiatów/województw
o profilu przemysłowym, w 10% powiatów/województw o profilu usługowym, zaś w 29,5%
powiatów/województw o profilu mieszanym.
Diagnoza RZ w tej kwestii jest dość jednoznaczna – podejmowana przez rady aktywność jest ograniczona
głównie do wykonywania zadań przypisanych radom ex lege. Choć ustawowe ujęcie kompetencji rad
zatrudnienia nigdy nie zmierzało w kierunku nadania im jakichkolwiek uprawnień decyzyjnych, to jednak
brak własnej inicjatywy w odniesieniu do instytucji opiniodawczo-doradczej świadczy o jej stagnacji
i moŜe skutkować fasadowością działań.
3. Niezwykle waŜnym czynnikiem, decydującym o jakości pracy rady zatrudnienia i jej zdolnościach
w zakresie opiniowania i konsultowania kwestii związanych z funkcjonowaniem rynku pracy, jest
merytoryczne przygotowanie członków rady do pracy w tej instytucji dialogu społecznego. W toku
zrealizowanych badań, aŜ 38,5% respondentów wyraziło opinię, iŜ wszyscy członkowie rady zatrudnienia,
której pracami kierują, posiadają kompetencje wystarczające do pracy w radzie, a 49,3% respondentów
uznało, Ŝe opinia ta dotyczy większości. Co ciekawe, w małych powiatach/województwach odsetek
przewodniczących RZ, którzy wyrazili opinię, iŜ wszyscy członkowie rady są przygotowani do pracy w tej
instytucji, wynosił 29,5, natomiast w duŜych aŜ 44,8.
W opinii aŜ 92,7% respondentów, osoby będące członkami raz zatrudnienia powinny odbywać szkolenia.
W latach 2004-2008 szkolenia dla członków rad zatrudnienia odbywały się jednak dość rzadko –
w większości rad zatrudnienia odbyło się tylko jedno (36,2%) lub dwa szkolenia (22,5%). Średnia liczba
szkoleń organizowanych dla członków rad zatrudnienia w trakcie kadencji wynosiła w radach powiatowych
2,6, natomiast w radach wojewódzkich 3,5. Warto dodać, Ŝe szkolenia były organizowane w 62,2%
małych powiatów/województw i w 82,8% duŜych.
Trzeba podkreślić, iŜ członkowie rad zatrudnienia są zainteresowani zdobywaniem wiedzy w zakresie
funkcjonowania rynku pracy i jeśli mają moŜliwość uczestnictwa w szkoleniach, korzystają z tego. Jak
wykazały badania, średnio 10 na 15 członków RZ wzięło udział we wszystkich organizowanych
szkoleniach. W odniesieniu do 61,8% małych powiatów/województw i 75,9% duŜych, członkowie RZ brali
udział w organizowanych szkoleniach. Członkowie rad zatrudnienia brali udział w szkoleniach
w 77,1% RZ zlokalizowanych w powiatach/województwach o profilu rolniczym, w 69,8% RZ działających
w powiatach/województwach o profilu przemysłowym, w 60% RZ w powiatach/województwach o profilu
usługowym i 63,9% powiatów/województw o charakterze mieszanym.
Co moŜe wydać się niepokojące to fakt, iŜ respondenci wskazywali na potencjalne potrzeby szkoleniowe
nie tylko w zakresie wiedzy specjalistycznej, ale takŜe dotyczące wiedzy elementarnej – kompetencji rad
zatrudnienia oraz interpretacji przepisów prawnych, w szczególności ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. MoŜe to oznaczać, Ŝe prowadzone szkolenia są nieefektywne.
NaleŜy ponadto przedsięwziąć działania mające na celu doskonalenie wiedzy członków rad zatrudnienia
w zakresie promowania zatrudnienia, a takŜe metod badania i poprawy efektywności programów rynku
pracy, jak równieŜ współdziałania partnerów społecznych dla poprawy sytuacji na rynku pracy. NaleŜałoby
takŜe rozwaŜyć prowadzenie warsztatów czy seminariów, które miałyby na celu zintensyfikowanie
współpracy rad zatrudnienia z instytucjami „zewnętrznymi” i organizacjami pozarządowymi.
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Niezwykle istotne jest takŜe prowadzenie szkoleń na szerszą skalę niŜ dotychczas. Odsetek rad
zatrudnienia, w których w latach 2004-2008 nie odbyło się Ŝadne szkolenie jest bardzo wysoki (29% – 57
badanych rad zatrudnienia). Z pewnością, w stosunku do połowy lat 90-tych XX wieku, kiedy odsetek rad
zatrudnienia, dla których nie organizowano szkoleń wynosił 58,5 (211 badanych rad zatrudnienia)24,
osiągnięty obecnie wynik wskazuje na znaczną poprawę, jednak biorąc pod uwagę sytuację na rynku
pracy i wyzwania stojące przez radami zatrudnienia, jest on wciąŜ niezadowalający.
Jak wynika z analizy, aŜ 71% respondentów brało udział w konferencjach dotyczących tematyki rynku
pracy, przy czym wypada zaznaczyć, iŜ w badaniu nie odnotowano korelacji pomiędzy wielkością
powiatu/województwa a aktywnością członków RZ, polegającą na uczestnictwie w konferencjach
dotyczących rynku pracy. ZaleŜność występuje jednak pomiędzy udziałem przewodniczących RZ
w konferencjach dotyczących rynku pracy, a profilem powiatu/województwa.
W powiatach/województwach o profilu usługowym odsetek odpowiedzi pozytywnych na pytanie dotyczące
uczestnictwa w konferencjach wynosi 90, w powiatach/województwach o profilu przemysłowym – 81,
o profilu rolniczym – 67, a w powiatach/województwach o profilu mieszanym - 62.
Wielkość powiatu/województwa nie róŜnicowała znacząco respondentów w odniesieniu do uczestnictwa
w konferencjach dotyczących rynku pracy. Przykładowo, odsetek przewodniczących rad zatrudnienia
w duŜych powiatach/województwach, którzy deklarowali, iŜ uczestniczą w takich konferencjach wynosił
79,3%, a w małych 71,6%. Jednak takie zróŜnicowanie zauwaŜalne jest w odniesieniu do pozostałych
członków RZ. OtóŜ w duŜych powiatach/województwach częściej deklarowano uczestnictwo pozostałych
członków rad zatrudnienia w konferencjach rynku pracy (52%) niŜ w przypadku rad z pozostałych
obszarów (średnio 37%, wykres 16).
wykres 16

Czy inni członkowie Rady, którą Pan/Pani kieruje brali udział w konferencjach dotyczących
rynku pracy? - ze względu na wielkość powiatu/województwa

Źródło: opracowanie własne

Przeciętna
liczba
konferencji,
w
których
uczestniczyli
przedstawiciele
RZ
w
małych
powiatach/województwach wynosiła 2, natomiast w duŜych – 3. TakŜe charakter profilu
powiatu/województwa był tutaj czynnikiem nieznacznie róŜnicującym. W powiatach/województwach
o profilu usługowym przewodniczący RZ brali udział w konferencjach dotyczących problematyki rynku
pracy częściej (90%), niŜ w powiatach/województwach o profilu rolniczym (67%) i innym/mieszanym
(62%).
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wykres 17

Czy brał Pan/Pani w konferencjach dotyczących rynku pracy? - ze względu na profil
powiatu/województwa

Źródło: opracowanie własne

Co ciekawe, spośród wszystkich respondentów, którzy w toku badania wyrazili opinię, iŜ działania rad
zatrudnienia mają wpływ na prowadzoną przez państwo politykę rynku pracy (wskazania „zdecydowanie
tak” lub „raczej tak”), 82% brało udział w konferencjach dotyczących rynku pracy, a 75% brało udział
w szkoleniach. Z kolei wśród osób, które nie miały wyrobionej opinii na temat wpływu działań rady
zatrudnienia na prowadzoną przez państwo politykę rynku pracy (wskazanie „trudno powiedzieć”),
39% nie brało udziału w konferencjach dotyczących rynku pracy i nie brało udziału w szkoleniach.
4. Aby rady zatrudnienia mogły wywiązywać się z powierzonej im funkcji opiniodawczo-doradczej, muszą
być spełnione dwa istotne warunki. Po pierwsze, rada musi mieć zapewnioną obsługę techniczną, co
naleŜy do kompetencji urzędów pracy odpowiedniego szczebla. Po drugie, jej współpraca z odpowiednim
organem zatrudnienia musi być rzetelna i oparta na woli obu stron.
W opinii respondentów, urzędy pracy zapewniają bardzo dobrą obsługę radom zatrudnienia. 84,8%
badanych stwierdziło, Ŝe powiatowy urząd pracy zapewnia kierowanej przez nich radzie zatrudnienia
bardzo sprawną obsługę, a współpraca nie budzi zastrzeŜeń. Podobne stanowisko dotyczące współpracy
wojewódzkich rad zatrudnienia z wojewódzkimi urzędami pracy wyrazili wszyscy respondenci
reprezentujący wojewódzkie RZ (średnia ocena dla tej kategorii dla wszystkich RZ wynosi 85,7%).
W opinii 15,2% badanych reprezentujących powiatowe rady zatrudnienia, obsługa ta jest poprawna
(średnia dla tej kategorii dla wszystkich RZ wynosi 14,3%). Trzeba podkreślić, iŜ Ŝaden z respondentów
nie uznał, iŜ obsługa jest niewystarczająca, czy teŜ Ŝe urząd pracy danego szczebla nie jest przystosowany
do obsługi rady zatrudnienia. Co za tym idzie, respondenci nie zgłaszali teŜ rekomendacji w zakresie
usprawnienia obsługi rad zatrudnienia.
5. Warto teraz odnieść się do drugiego warunku, który stanowi podstawę wywiązywania się RZ
z powierzonych im funkcji konsultacyjnych. OtóŜ współpracę rad zatrudnienia z organami zatrudnienia
pozytywnie oceniło 94,8% badanych reprezentujących wszystkie RZ, a negatywnie tylko 1%
respondentów. Badanie ujawniło jednak dywersyfikację opinii badanych przedstawicieli powiatowych
i wojewódzkich rad zatrudnienia. OtóŜ 95,6% badanych, reprezentujących powiatowe rady zatrudnienia,
pozytywnie oceniło współpracę ze starostami, natomiast tylko 81,8% respondentów wywodzących się
z rad wojewódzkich oceniło tak współpracę z marszałkami województw. Trzeba bardzo wyraźnie
podkreślić, iŜ respondenci reprezentujący rady wojewódzkie jako przyczynę niewystarczającej współpracy
wskazywali brak zainteresowania pracami rady ze strony marszałka województwa oraz jego nieobecność
na posiedzeniach. W sytuacji, gdy starosta czy marszałek województwa nie jest zainteresowany
współpracą z radą, a co za tym idzie – korzystaniem z jej opinii, trudno, by rada wywiązywała się z roli
ciała konsultacyjnego.
Pozytywne jest jednak to, iŜ badani przedstawicie rad zatrudnienia wierzą choć w częściową „moc
sprawczą” instytucji dialogu społecznego, w których przyszło im działać. OtóŜ w opinii przewodniczących
rad zatrudnienia, instytucje te mają wpływ na prowadzoną przez władze politykę rynku pracy w na
szczeblu powiatu lub województwa (80,7% wskazań). Taki wpływ na centralną politykę rynku pracy widzi
tylko 40% wszystkich badanych, reprezentujących zarówno powiatowe, jak i wojewódzkie RZ, zaś ogółem
34% respondentów nie zauwaŜa takiego wpływu, a aŜ 27% respondentów nie ma na ten temat zdania.
Fakt, iŜ rady zatrudnienia mają zdecydowanie mniejszy wpływ na politykę rynku pracy prowadzoną
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w wymiarze centralnym, aniŜeli na politykę rynku pracy prowadzoną w wymiarze lokalnym czy
regionalnym, wynika z ustawowego określenia ich roli.
Opinie na temat wpływu rad na stan dialogu społecznego są równieŜ zróŜnicowane. Niecała połowa
badanych (48,7%) dostrzega ten wpływ, ponad ¼ (27,7%) go nie widzi. NaleŜy jeszcze zwrócić uwagę na
istotną zaleŜność, którą ujawniły badania. OtóŜ respondentów, którzy w toku badania wyrazili opinię, iŜ
rady zatrudnienia mają wpływ na stan dialogu społecznego w Polsce (wskazania „zdecydowanie tak” lub
„raczej tak”), róŜnicuje profil powiatu, który reprezentują: 57,9% reprezentuje powiaty o profilu
usługowym, 52,8% - powiaty o profilu mieszanym, 47,5% - powiaty o profilu przemysłowym, a tylko
39,7% - powiaty o profilu rolniczym.
6. Badanie pozwala takŜe na wnioskowanie dotyczące współpracy rad zatrudnienia z innymi organami,
organizacjami i instytucjami nie reprezentowanymi w radzie. Uzyskane dane wskazują, Ŝe jest ona
zróŜnicowana w odniesieniu do rad wojewódzkich i powiatowych. W opinii 22,7% respondentów z rad
powiatowych, przedstawiciele instytucji „zewnętrznych” zapraszani są na posiedzenia bardzo często lub
często. Tymczasem dla rad wojewódzkich odsetek ten wynosi aŜ 72,7%. Trzeba teŜ podkreślić, Ŝe wariant
odpowiedzi „nigdy” wybrało aŜ 17,1% badanych z powiatowych RZ, gdy przedstawiciele rad wojewódzkich
w ogóle nie wybrali tej kategorii. Trzeba zauwaŜyć, Ŝe nie zaobserwowano, aby wielkość powiatu
wpływała na współpracę RZ z instytucjami „zewnętrznymi”. W odniesieniu do województw
zaobserwowano, Ŝe w województwach małych warianty odpowiedzi „przedstawiciele instytucji lub
organów nie reprezentowanych w radzie zapraszani są bardzo często/często” wybrało jedynie 25%
respondentów. Natomiast w województwach średnich i duŜych wszyscy respondenci. Korelację moŜna
takŜe zaobserwować w powiązaniu pomiędzy współpracą RZ z instytucją „zewnętrzną” a profilem powiatu
(naleŜy jednak zaznaczyć, iŜ zróŜnicowanie to nie osiąga skali zróŜnicowania istotnego statystycznie).
W powiatach o profilu przemysłowym warianty odpowiedzi „przedstawiciele instytucji lub organów nie
reprezentowanych w radzie zapraszani są bardzo często/często” wybrało 32% respondentów. Natomiast
w powiatach o profilu usługowym – 26%, mieszanym – 23%, a w powiatach o profilu rolniczym 16%.
wykres 18

Czy powiatowe rady zatrudnienia zapraszają przedstawicieli organów, organizacji
i instytucji nie reprezentowanych w radzie? - w zaleŜności od profilu powiatu

Źródło: opracowanie własne

7. Podobne wnioski moŜna wyciągnąć w odniesieniu do współpracy RZ z organizacjami pozarządowymi,
co znajduje odzwierciedlenie w zapraszaniu ich przedstawicieli na posiedzenia rad oraz w prezentowaniu
stanowisk tych organizacji przez delegowanych reprezentantów. Jak wykazują uzyskane wyniki, rady
zatrudnienia są instytucjami hermetycznymi, co moŜe poddawać w wątpliwość ich wiarygodność jako
instytucji o charakterze doradczym, która powinna czerpać z wiedzy ekspertów niezaleŜnych, a takŜe być
otwarta na współpracę z organami i organizacjami, nie reprezentowanymi w radzie. W opinii 32,6%
respondentów z rad powiatowych, przedstawiciele organizacji społecznych byli zapraszani na posiedzenia.
Dla rad wojewódzkich odsetek ten wynosi aŜ 63,6. Przedstawiciele organizacji pozarządowych nie byli
zapraszani na posiedzenia RZ w 54,1% powiatów i 27,43% województw. Jeśli chodzi o opinię
respondentów na temat celowości zapraszania na posiedzenia rad zatrudnienia przedstawicieli organizacji
społecznych, to 36,5% respondentów reprezentujących rady powiatowe i 81,8% respondentów
reprezentujących rady wojewódzkie uznało to za zasadne, natomiast za niecelowe odpowiednio 17,1%
i 18,2% badanych.
39

Analiza wyników badań

Badania wykazały, Ŝe wielkość powiatu nieznacznie róŜnicuje współpracę RZ z organizacjami społecznymi.
W przypadku powiatów/województw małych, przedstawiciele tych organizacji prezentowali stanowiska
delegujących ich organizacji rzadziej (28%) niŜ w przypadku powiatów/województw średnich (47%)
i duŜych (45%).
wykres 19

Czy przedstawiciele organizacji społecznych w porozumieniu z Panem/Panią, prezentowali
w takcie obrad rady stanowiska delegujących ich organizacji?
- w zaleŜności od wielkości powiatu/województwa

Źródło: opracowanie własne

ZaleŜności moŜna takŜe zaobserwować w powiązaniu współpracy RZ z organizacjami społecznymi
z profilem powiatu. W powiatach/województwach o profilu usługowym, według deklaracji
przewodniczących rad, przedstawiciele instytucji społecznych prezentowali stanowiska delegujących ich
organizacji częściej (60%) niŜ w pozostałych powiatach: profil przemysłowy – 33%, mieszany – 43%,
rolniczy – 30% (wykres 20).
wykres 20

Czy przedstawiciele organizacji społecznych w porozumieniu z Panem/Panią, prezentowali
w takcie obrad rady stanowiska delegujących ich organizacji?
- w zaleŜności od profilu powiatu

Źródło: opracowanie własne

4.7. Rady zatrudnienia w świetle informacji od organów zatrudnienia
PoniŜej zaprezentowano wyniki badania, dotyczące funkcjonowania rad zatrudnienia w okresie 2004-2008,
opracowane w oparciu o informacje uzyskane od organów zatrudnienia – starostów i marszałków
województw. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe w sytuacji, gdy osiągnięte w badaniach wyniki nie róŜniły się znacząco
dla diagnozowanych organów zatrudnienia, podawane dane dotyczą wszystkich organów łącznie, jeśli
dane zebrane od marszałków województw nie wpływają na dane skumulowane dla wszystkich OZ. Jeśli
prezentowane dane dotyczą tylko opinii starostów lub tylko marszałków województw, jest to wyraźnie
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zaznaczone w treści raportu, przy czym naleŜy pamiętać, Ŝe wnioskowanie odbywa się na podstawie
danych zebranych od 11 marszałków województw oraz od 208 starostów.
Trzeba zaznaczyć, Ŝe celem tej części badania było przede wszystkim poznanie opinii starostów
i marszałków województw na temat przebiegu współpracy z radami zatrudnienia oraz uzyskanie
odpowiedzi na pytanie, czy rady wywiązują się z powierzonych im funkcji w zakresie opiniodawczodoradczym oraz czy i w jakim stopniu oddziałują one na politykę rynku pracy. Starostowie
i marszałkowie województw proszeni byli takŜe o dokonanie oceny rad zatrudnienia w kilku zakresach –
struktury rad zatrudnienia, przygotowania merytorycznego członków rad, a takŜe funkcjonowania tych
instytucji. Ta grupa respondentów proszona była ponadto o rekomendowanie zmian, które usprawniłyby
funkcjonowanie rad i zwiększyłyby ich potencjał jako instytucji dialogu społecznego.

4.8. Ogólna ocena współpracy. Wpływ rad zatrudnienia na politykę rynku pracy i stan dialogu
społecznego
Kluczowym elementem tej części diagnozy było poznanie opinii starostów i marszałków województw na
temat ogólnej oceny ich współpracy z radami zatrudnienia, będącymi dla nich instytucjami opiniodawczodoradczymi. Aby dana instytucja dialogu społecznego była funkcjonalna, konieczne jest zadowolenie z jej
działania wszystkich partnerów prowadzonego dialogu. Trzeba podkreślić, iŜ badani przedstawiciele
organów zatrudnienia bardzo wysoko ocenili współdziałanie RZ z organami zatrudnienia odpowiednich
szczebli w okresie 2004-2008. W opinii 71,7% wszystkich respondentów współpraca ta przebiegała bez
zastrzeŜeń. 26% badanych oceniło ją poprawnie. Jako niewystarczającą oceniło ją jedynie 1,4%
respondentów, a dalsze 0,9% wybrało wariant odpowiedzi „trudno powiedzieć”. Respondenci, którzy
ocenili współpracę jako niewystarczającą, wśród przyczyn tego stanu rzeczy wymieniali brak wspólnej
wizji działania oraz trudności komunikacyjne, związane ze słabym przepływem informacji pomiędzy
organami zatrudnienia a RZ.
wykres 21

Jak ogólnie ocenia Pan/ Pani współdziałanie wojewódzkiej/powiatowej rady
zatrudnienia z Marszałkiem/Starostą województwa/powiatu?

Źródło: opracowanie własne

Opinia dotycząca jakości pracy rady jest czynnikiem wpływającym na poziom ogólnej oceny współpracy
organów zatrudnienia z radami zatrudnienia. AŜ 86,4% respondentów oceniło jakość pracy rady bardzo
dobrze lub dobrze. 11,8% wybrało wariant odpowiedzi „przeciętnie”. Słabo jakość pracy tej instytucji
oceniło tylko 1,4%, a wariant odpowiedzi „trudno powiedzieć” wybrał odsetek 0,5 respondentów. W opinii
blisko połowy respondentów (47,6%) w trakcie kadencji rada pracowała z roku na rok coraz lepiej.
W opinii tylko 0,9% badanych jakość pracy rady w okresie 2004-2008 pogorszyła się. Odsetek 45,8
respondentów nie zauwaŜył zmian w tej kwestii. Natomiast tylko 5,7% respondentów wybrało wariant
odpowiedzi „trudno powiedzieć”.
Kreowanie regionalnej polityki rynku pracy, a takŜe rozwoju zasobów ludzkich poprzez oddziaływanie na
politykę zatrudnienia jest jednym z kluczowych zadań rad zatrudnienia. W opinii 86,8% respondentów
współpraca organów zatrudnienia z radami w tym zakresie przebiegała bardzo dobrze lub dobrze.
Przeciętnie ten aspekt współpracy oceniło 9,6% badanych, a słabo lub bardzo słabo tylko 1,4%. 2,3%
respondentów wybrało wariant odpowiedzi „trudno powiedzieć”. ZróŜnicowanie ocen starostów
i marszałków województw prezentuje poniŜszy wykres:
41

Analiza wyników badań

wykres 22

Jak ocenia Pan/Pani współpracę wojewódzkiej rady zatrudnienia w określaniu
lokalnej/regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich?
województwa i powiaty

-

Źródło: opracowanie własne

Zdaniem starostów i marszałków województw o dobrej współpracy w zakresie określania regionalnej
polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich świadczy wspólne określenie kierunków i grup wsparcia
ze środków Funduszu Pracy, pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości, aktywizacja zawodowa
niepełnosprawnych, bezrobotnych i poszukujących pracy, oddziaływanie na kierunki kształcenia, ale takŜe
aktywność, zaangaŜowanie i merytoryczne przygotowanie członków rad zatrudnienia, brak konfliktów
i obustronna wola współpracy. Respondenci wskazywali, Ŝe korzystne byłoby nie tylko bieŜące, ale takŜe
długoterminowe planowanie działań RZ oraz moŜliwość korzystania z opinii eksperckich w zakresie polityki
rynku pracy. Respondenci, którzy uznali współpracę w zakresie określania regionalnej polityki rynku pracy
i rozwoju zasobów ludzkich z radą za niewystarczającą, sugerowali, Ŝe wynika to z braku zaangaŜowania
członków rad w pracę.
Jeśli chodzi o współpracę organów zatrudnienia z radami zatrudnienia w zakresie realizowania przyjętej
polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich, to wyniki otrzymane w tej kategorii niewiele róŜnią się od
prezentowanych powyŜej, co oznacza, Ŝe zarówno na etapie określania, jak i realizowania polityki rynku
pracy i rozwoju zasobów ludzkich współpraca jest spójna. W opinii 84,7% wszystkich respondentów,
współpraca organów zatrudnienia z radami w tym zakresie przebiega bardzo dobrze lub dobrze.
Przeciętnie ten aspekt współpracy oceniło 7,9% badanych, a słabo lub bardzo słabo tylko 4,2%. 0,5%
respondentów wybrało wariant odpowiedzi „trudno powiedzieć”. Nieznaczne zróŜnicowanie opinii
starostów i marszałków województw obrazuje poniŜszy wykres.

wykres 23

Jak ocenia Pan/Pani współdziałanie rady zatrudnienia w realizowaniu przyjętej polityki
rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich?

Źródło: opracowanie własne
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Zdaniem starostów i marszałków województw, o dobrej współpracy w zakresie realizowania
lokalnej/regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich świadczy zainteresowanie członków
RZ lokalną/regionalną polityką rynku pracy, częstotliwość posiedzeń, która zapewnia efektywną pracę,
szybkie podejmowanie decyzji, zaangaŜowanie i kompetencje członków rad zatrudnienia, a takŜe dobra
współpraca z urzędami pracy. Warto zauwaŜyć, Ŝe w opinii kilku respondentów, o dobrej współpracy w
tym zakresie świadczy fakt, iŜ rada nie kwestionuje przyjętych rozwiązań, a inicjatywy organów
zatrudnienia traktuje zawsze jako wartościowe. Być moŜe respondenci, którzy zaprezentowali takie
stanowisko, powinni zadać sobie pytanie, czy współpraca z bezkrytyczną i zachowawczą instytucją
opiniodawczo-doradczą moŜe być wartościowa. Respondenci wskazywali, Ŝe bardzo wskazane
w przyszłości byłoby podnoszenie kwalifikacji i wiedzy członków rad zatrudnienia poprzez organizowanie
dla nich odpowiednich szkoleń. Respondenci, którzy określili współpracę w zakresie realizowania
lokalnej/regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich z radą jako niewystarczającą,
sugerowali, Ŝe wynika to z bierności członków rady, ale takŜe z faktu, iŜ rady nie posiadają w tej kwestii
wystarczających kompetencji.
Badanie bardzo wyraźnie pokazało, Ŝe przedstawiciele organów zatrudnienia deklarują, iŜ powiatowe
i wojewódzkie rady zatrudnienia jako instytucje dialogu społecznego biorą realny udział w tworzeniu
spójnej polityki rynku pracy na poziomie lokalnym i regionalnym. 37,3% respondentów zdecydowanie
zgodziło się z twierdzeniem, iŜ działalność rad zatrudnienia jest potrzebna, poniewaŜ tylko dzięki
uwzględnianiu opinii podmiotów i środowisk działających na rynku pracy moŜna kreować funkcjonalną
politykę rynku pracy. Dalsze 47,6% badanych, ustosunkowując się do tego twierdzenia wybrało wariant
odpowiedzi „raczej tak”, 9,9% - „raczej nie”, 1,4% - „zdecydowanie nie”, a 3,8% badanych nie miało
sprecyzowanej opinii (wariant odpowiedzi „trudno powiedzieć”, wykres 24). MoŜna zauwaŜyć w tym
przypadku bardziej zdecydowaną postawę przedstawicieli średnich i duŜych powiatów/województw.
Odpowiedź „zdecydowanie tak” wybrało 29,7% przedstawicieli organów zatrudnienia małych
powiatów/województw i średnio 44% przedstawicieli średnich i duŜych powiatów/województw. Z drugiej
strony łączne potraktowanie odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak” obrazuje ogólnie zbliŜoną
postawę bez względu na wielkość powiatu/województwa - 85% respondentów podziela opinię o potrzebie
działalności rady zatrudnienia w kontekście kreowania polityki rynku pracy (odpowiedź „tak” - wykres 25).

wykres 24

Działalność rady zatrudnienia jest potrzebna, poniewaŜ tylko dzięki uwzględnianiu opinii
podmiotów i środowisk działających na rynku pracy, moŜna kreować funkcjonalną politykę
rynku pracy - rozkład ocen działalności rad zatrudnienia (powiatowych/wojewódzkich) na
rzecz lokalnej/regionalnej polityki rynku pracy

Źródło: opracowanie własne
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wykres 25

Działalność rady zatrudnienia jest potrzebna, poniewaŜ tylko dzięki uwzględnianiu opinii
podmiotów i środowisk działających na rynku pracy, moŜna kreować funkcjonalną politykę
rynku pracy - rozkład ocen działalności rad zatrudnienia (powiatowych/wojewódzkich) na
rzecz lokalnej/regionalnej polityki rynku pracy w zaleŜności od wielkości
powiatu/województwa

Źródło: opracowanie własne

Z kolei 24,5% respondentów zdecydowanie zgodziło się z twierdzeniem, iŜ działalność rady zatrudnienia
jest potrzebna, poniewaŜ pomaga w kreowaniu polityki rynku pracy na poziomie lokalnym i regionalnym,
a jednocześnie kanalizuje roszczenia podmiotów i środowisk działających na rynku pracy. Dalsze 56,5%
badanych ustosunkowując się do tego twierdzenia wybrało wariant odpowiedzi „raczej tak”, 10,8% „raczej nie”, 2,4% - „zdecydowanie nie”, a 5,7% badanych nie miało sprecyzowanej opinii (wariant
odpowiedzi „trudno powiedzieć”). Uwzględnienie wielkości obszaru uwidacznia, iŜ przedstawiciele
powiatów/województw duŜych częściej identyfikują się z tą opinią (92%) niŜ przedstawiciele
powiatów/województw średnich i małych (79%, wykres 26). Jednocześnie im większy
powiat/województwo, tym bardziej zdecydowane opinie moŜemy odnotować („zdecydowanie tak” wybrało 33,3% przedstawicieli organów zatrudnienia w duŜych powiatach/województwach wobec 20%
w małych i 27% w średnich).
wykres 26

Działalność rady zatrudnienia jest potrzebna, poniewaŜ pomaga w kreowaniu polityki
rynku pracy i kanalizuje roszczenia podmiotów i środowisk działających na rynku pracy
- rozkład ocen działalności rad zatrudnienia (powiatowych/wojewódzkich) na rzecz
lokalnej/regionalnej polityki rynku pracy w zaleŜności od wielkości powiatu/województwa

Źródło: opracowanie własne

Jeśli chodzi o stwierdzenie, Ŝe działalność rad zatrudnienia nie wpływa na kreowanie polityki rynku pracy
na poziomie lokalnym i regionalnym, a jedynie kanalizuje roszczenia podmiotów i środowisk działających
na rynku pracy, to zdecydowanie zgodził się z tym odsetek 0,9 respondentów. Dalsze 9,9% badanych
ustosunkowując się do tego twierdzenia wybrało wariant odpowiedzi „raczej tak”, 43,4% - „raczej nie”,
38,2% - „zdecydowanie nie”, a 7,5% badanych nie miało sprecyzowanej opinii (wariant odpowiedzi
„trudno powiedzieć” – wykres 27). Częściej z tym stwierdzeniem o działalności rad zgadzali się
przedstawiciele małych powiatów/województw („tak” - 14%), średnich (9%), niŜ duŜych (6%, wykres 28).
W tym przypadku, takŜe profil powiatu/województwa ukazywał zróŜnicowanie opinii respondentów.
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Wyraźnie częściej działalności rad zatrudnienia polegającej na kanalizowaniu roszczeń i podmiotów
działających na rynku pracy dopatrywali się respondenci z powiatów/województw o profilu usługowym
(31%) i rolniczym (14%), niŜ przedstawiciele rad z powiatów/województw innych/mieszanych (7%)
i przemysłowych (6%, wykres 29).
wykres 27

Działalność rady zatrudnienia nie wpływa na kreowanie polityki rynku pracy, a jedynie
kanalizuje roszczenia podmiotów i środowisk działających na rynku pracy - rozkład ocen
działalności rad zatrudnienia (powiatowych/wojewódzkich) na rzecz lokalnej/regionalnej
polityki rynku pracy

Źródło: opracowanie własne

wykres 28

Działalność rady zatrudnienia nie wpływa na kreowanie polityki rynku pracy, a jedynie
kanalizuje roszczenia podmiotów i środowisk działających na rynku pracy - rozkład ocen
działalności rad zatrudnienia (powiatowych/wojewódzkich) na rzecz lokalnej/regionalnej
polityki rynku pracy w zaleŜności od wielkości powiatu/województwa

Źródło: opracowanie własne

wykres 29

Działalność rady zatrudnienia nie wpływa na kreowanie polityki rynku pracy, a jedynie
kanalizuje roszczenia podmiotów i środowisk działających na rynku pracy - rozkład ocen
działalności rad zatrudnienia (powiatowych/wojewódzkich) na rzecz lokalnej/regionalnej
polityki rynku pracy w zaleŜności od profilu gospodarczego powiatu/województwa

Źródło: opracowanie własne
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Natomiast jeśli chodzi o stwierdzenie, Ŝe działalność rad zatrudnienia nie wpływa na kreowanie polityki
rynku pracy na poziomie lokalnym i regionalnym, poniewaŜ członkowie rad zatrudnienia dąŜą głównie do
realizowania interesów branŜowych, to zdecydowanie zgodził się z nim odsetek 0,9 respondentów. Dalsze
7,1% badanych ustosunkowując się do tego twierdzenia wybrało wariant odpowiedzi „raczej tak”, 36,8%
- „raczej nie”, 48,1% - „zdecydowanie nie”, a 7,1% badanych nie miało sprecyzowanej opinii (wariant
odpowiedzi „trudno powiedzieć” – wykres 30). Częściej takiej oceny rad bliŜsi byli przedstawiciele
powiatów/województw małych (11%) niŜ duŜych (3%). Warto zauwaŜyć, iŜ częściej teŜ uciekali się do
odpowiedzi „trudno powiedzieć” (wykres 31).
wykres 30

Działalność rady zatrudnienia nie wpływa na kreowanie polityki rynku pracy, poniewaŜ
członkowie rad zatrudnienia dąŜą głównie do realizowania interesów branŜowych rozkład ocen działalności powiatowych/wojewódzkich rad zatrudnienia na rzecz
lokalnej/regionalnej polityki rynku pracy

Źródło: opracowanie własne

wykres 31

Działalność rady zatrudnienia nie wpływa na kreowanie polityki rynku pracy, poniewaŜ
członkowie rad zatrudnienia dąŜą głównie do realizowania interesów branŜowych - rozkład
ocen działalności powiatowych/wojewódzkich rad zatrudnienia na rzecz
lokalnej/regionalnej polityki rynku pracy w zaleŜności od wielkości powiatu/województwa

Źródło: opracowanie własne

Widać więc, Ŝe z twierdzeniami podkreślającymi istotną rolę rad zatrudnienia w kreowaniu lokalnej
i regionalnej polityki rynku pracy identyfikował się znacznie większy odsetek respondentów, niŜ ze
stwierdzeniami marginalizującymi czy wręcz deprecjonującymi rolę RZ w tym zakresie. Ponadto moŜna na
tej podstawie wysnuć wniosek, iŜ starostowie i marszałkowie województw w większych
powiatach/województwach są bardziej przychylni idei działalności rad zatrudnienia niŜ ich odpowiednicy
w powiatach/województwach małych.
Co istotne, zrealizowane badanie wykazało ponadto, Ŝe w opinii starostów i marszałków województw,
powiatowe i wojewódzkie rady zatrudnienia jako instytucje dialogu społecznego biorą takŜe udział
w tworzeniu spójnej polityki rynku pracy na poziomie krajowym. Jak wynika z poniŜszej analizy, ponownie
zaznacza się, iŜ częściej pozytywne aspekty funkcjonowania rad w tym zakresie zauwaŜają starostowie
i marszałkowie województw z większych powiatów/województw, niŜ z powiatów/województw małych (co
często zaznaczało się przez niezdecydowanie/unikanie odpowiedzi przez tych ostatnich).
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26,9% respondentów zdecydowanie zgodziło się z twierdzeniem, iŜ działalność rad zatrudnienia jest
potrzebna, poniewaŜ tylko dzięki uwzględnianiu opinii podmiotów i środowisk działających na rynku pracy
moŜna kreować funkcjonalną krajową politykę rynku pracy. Dalsze 49,5% badanych, ustosunkowując się
do tego twierdzenia wybrało wariant odpowiedzi „raczej tak”, 13,7% - „raczej nie”, 2,4% - „zdecydowanie
nie”, a 7,5% badanych nie miało sprecyzowanej opinii (wariant odpowiedzi „trudno powiedzieć”).
Ponownie częściej zgadzali się z tą opinią przedstawiciele powiatów średnich i duŜych (86%) niŜ małych
(66%), co obrazuje poniŜszy wykres:
wykres 32

Działalność rady zatrudnienia jest potrzebna, poniewaŜ tylko dzięki uwzględnianiu opinii
podmiotów i środowisk działających na rynku pracy, moŜna kreować funkcjonalną politykę
rynku pracy - rozkład ocen działalności rad zatrudnienia (powiatowych/wojewódzkich) na
rzecz krajowej polityki rynku pracy w zaleŜności od wielkości powiatu/województwa

Źródło: opracowanie własne

Z kolei 16,5% respondentów zdecydowanie zgodziło się z twierdzeniem, iŜ działalność rady zatrudnienia
jest potrzebna, poniewaŜ pomaga w kreowaniu krajowej polityki rynku pracy i kanalizuje roszczenia
podmiotów i środowisk działających na rynku pracy. Dalsze 53,8% badanych ustosunkowując się do tego
twierdzenia wybrało wariant odpowiedzi „raczej tak”, 19,3% - „raczej nie”, 3,8% - „zdecydowanie nie”,
a 6,6% badanych nie miało sprecyzowanej opinii (wariant odpowiedzi „trudno powiedzieć” – wykres 33).
Tutaj ponownie przedstawiciele mniejszych powiatów/województw rzadziej wykazywali optymizm na
temat funkcjonowania rad zatrudnienia (chociaŜ tym razem, wyraźnie na korzyść niezdecydowania w tej
kwestii - wykres 34).

wykres 33

Działalność rady zatrudnienia jest potrzebna, poniewaŜ pomaga w kreowaniu polityki
rynku pracy i kanalizuje roszczenia podmiotów i środowisk działających na rynku pracy rozkład ocen działalności rad zatrudnienia (powiatowych/wojewódzkich) na rzecz
krajowej polityki rynku pracy

Źródło: opracowanie własne
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wykres 34

Działalność rady zatrudnienia jest potrzebna, poniewaŜ pomaga w kreowaniu polityki
rynku pracy i kanalizuje roszczenia podmiotów i środowisk działających na rynku pracy rozkład ocen działalności rad zatrudnienia (powiatowych/wojewódzkich) na rzecz
krajowej polityki rynku pracy w zaleŜności od wielkości powiatu/województwa

Źródło: opracowanie własne

Jeśli chodzi o stwierdzenie, Ŝe działalność rad zatrudnienia nie wpływa na kreowanie polityki rynku pracy
na poziomie krajowym, a jedynie kanalizuje roszczenia podmiotów i środowisk działających na rynku
pracy, to zdecydowanie zgodził się z nim odsetek 2,4 respondentów. Dalsze 5,2% badanych,
ustosunkowując się do tego twierdzenia wybrało wariant odpowiedzi „raczej tak”, 49,5% - „raczej nie”,
35,4% - „zdecydowanie nie”, a 7,5% badanych nie miało sprecyzowanej opinii (wariant odpowiedzi
„trudno powiedzieć” - wykres 35).

wykres 35

Działalność rady zatrudnienia nie wpływa na kreowanie polityki rynku pracy, a jedynie
kanalizuje roszczenia podmiotów i środowisk działających na rynku pracy - rozkład ocen
działalności powiatowych/wojewódzkich rad zatrudnienia na rzecz krajowej polityki rynku
pracy

Źródło: opracowanie własne

Natomiast, jeśli chodzi o stwierdzenie, Ŝe działalność rad zatrudnienia nie wpływa na kreowanie polityki
rynku pracy na poziomie krajowym, poniewaŜ członkowie rad zatrudnienia dąŜą głównie do realizowania
interesów branŜowych, to zdecydowanie zgodził się z nim odsetek 1,4 respondentów. Dalsze 6,6%
badanych, ustosunkowując się do tego twierdzenia wybrało wariant odpowiedzi „raczej tak”, 40,1% „raczej nie”, 42% - „zdecydowanie nie”, a 9,9% badanych nie miało sprecyzowanej opinii (wariant
odpowiedzi „trudno powiedzieć”). Obrazuje to poniŜszy wykres:
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wykres 36

Działalność rady zatrudnienia nie wpływa na kreowanie polityki rynku pracy, poniewaŜ
członkowie rad zatrudnienia dąŜą głównie do realizowania interesów branŜowych - rozkład
ocen działalności powiatowych/wojewódzkich rad zatrudnienia na rzecz krajowej polityki
rynku pracy

Źródło: opracowanie własne

Ponadto 7,5% respondentów zdecydowanie zgodziło się z twierdzeniem, Ŝe dla realizowania i kreowania
krajowej polityki rynku pracy wystarczająca jest działalność Naczelnej Rady Zatrudnienia. Dalsze 18,4%
badanych, ustosunkowując się do tego twierdzenia wybrało wariant odpowiedzi „raczej tak”, 33% „raczej nie”, 32,1% - „zdecydowanie nie”, a 9% badanych nie miało sprecyzowanej opinii (wariant
odpowiedzi „trudno powiedzieć” - wykres 37).

wykres 37

Dla realizowania krajowej polityki rynku pracy wystarczająca jest działalność Naczelnej
Rady Zatrudnienia - rozkład ocen działalności powiatowych/wojewódzkich rad
zatrudnienia na rzecz krajowej polityki rynku pracy

Źródło: opracowanie własne

Reasumując naleŜy dojść do wniosku, Ŝe z twierdzeniami podkreślającymi istotną rolę rad zatrudnienia w
kreowaniu krajowej polityki rynku pracy identyfikował się znacznie większy odsetek respondentów, niŜ ze
stwierdzeniami marginalizującymi czy wręcz deprecjonującymi rolę RZ w tym zakresie. Warto podkreślić
takŜe, Ŝe w opinii organów zatrudnienia działalność Naczelnej Rady Zatrudnienia w tym zakresie nie
byłaby wystarczająca. Respondenci proszeni o podanie przykładów działań powiatowych i wojewódzkich
rad zatrudnienia, które ich zdaniem wpłynęły na prowadzoną przez państwo politykę rynku pracy, przede
wszystkim wskazywali aktywność RZ skierowaną na diagnozowanie oraz tworzenie nowych kierunków
kształcenia, dostosowanych do popytu na rynku pracy.
Ponadto 38,2% respondentów zdecydowanie zgodziło się z twierdzeniem, iŜ działalność powiatowych
i wojewódzkich rad zatrudnienia uwzględnia istotną potrzebę współdziałania z partnerami społecznymi w
zakresie kreowania polityki rynku pracy. Dalsze 46,2% badanych, ustosunkowując się do tego twierdzenia
wybrało wariant odpowiedzi „raczej tak”, 10,8% - „raczej nie”, 1,4% - „zdecydowanie nie”, a 3,3%
badanych nie miało sprecyzowanej opinii (wariant odpowiedzi „trudno powiedzieć”).
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wykres 38

Czy podziela Pan/Pani opinię, iŜ działalność rad zatrudnienia uwzględnia istotną potrzebę
współdziałania z partnerami społecznymi w zakresie kreowania polityki rynku pracy?

Źródło: opracowanie własne

Natomiast jeśli chodzi o stwierdzenie, Ŝe działalność powiatowych i wojewódzkich rad zatrudnienia jest
jedynie realizacją obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, to zdecydowanie zgodził się z nim odsetek 9,9 respondentów. Dalsze 16,5%
badanych, ustosunkowując się do tego twierdzenia wybrało wariant odpowiedzi „raczej tak”, 45,3% „raczej nie”, 23,1% - „zdecydowanie nie”, a 5,2% badanych nie miało sprecyzowanej opinii (wariant
odpowiedzi „trudno powiedzieć”). Trzeba jednak zauwaŜyć, Ŝe motywowanie funkcjonowania rad
zatrudnienia wyłącznie przesłankami ustawowymi w przypadku odsetka 26,4 badanych wydaje się
relatywnie wysokie na tle dotychczas zaprezentowanych opinii organów zatrudnienia.
18,4% badanych zdecydowanie zgodziło się z twierdzeniem, iŜ powiatowe i wojewódzkie rady
zatrudnienia odgrywają waŜną rolę w kształtowaniu dialogu społecznego w Polsce. Dalsze 44,3%
badanych, ustosunkowując się do tego twierdzenia wybrało wariant odpowiedzi „raczej tak”, 25% „raczej nie”, 0,5% - „zdecydowanie nie”, natomiast aŜ 11,8% badanych nie miało sprecyzowanej opinii
(wariant odpowiedzi „trudno powiedzieć”). Co istotne, opinie w tej kwestii formułowane przez
przedstawicieli organów zatrudnienia, jak i przewodniczących rad są zbieŜne, co obrazuje poniŜszy
wykres:
wykres 39

Czy rady zatrudnienia odgrywają waŜną rolę w kształtowaniu dialogu społecznego
w Polsce?

Źródło: opracowanie własne

Trzeba podkreślić, Ŝe badani nie osiągnęli zgodności w kwestii zwiększenia roli RZ w kształtowaniu dialogu
społecznego w Polsce. Na pytanie, czy rady zatrudnienia powinny odgrywać waŜniejszą rolę
w kształtowaniu dialogu społecznego w Polsce, 37% badanych odpowiedziało twierdząco, 20,4%
zaprzeczyło, natomiast aŜ 42,6% respondentów wybrało wariant odpowiedzi „trudno powiedzieć”.
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Przedstawicieli organów zatrudnienia pytano teŜ o to, jak postrzegają wpływ rad zatrudnienia na procesy
decyzyjne podejmowane w sferze polityki na rynku pracy: starostów pytano o wpływ rad powiatowych na
poziomie lokalnym i regionalnym, natomiast marszałków o wpływ rad wojewódzkich na poziomie
regionalnym i krajowym. Ogólnie 79% respondentów stwierdziło, iŜ rady zatrudnienia mają wpływ na
procesy decyzyjne, podejmowane w sferze polityki rynku pracy na swoim poziomie (lokalnym powiatowe i regionalnym - wojewódzkie) - 5% odpowiedzi typu „trudno powiedzieć”. Natomiast
w przypadku potencjalnego wpływu na wyŜszym poziomie, czyli „czy rady zatrudnienia mają wpływ na
procesy decyzyjne, podejmowane w sferze polityki rynku pracy na poziomie regionalnym (powiatowe)
bądź krajowym (wojewódzkie)”, juŜ tylko niespełna połowa (44%) respondentów uznała wpływ rad na
wspomniane procesy decyzyjne (odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Z drugiej strony 41%
oceniło, iŜ rady nie mają na to wpływu, a 15% ‘wstrzymało się od głosu’ (wykres 40).
wykres 40

Czy Pana/Pani zdaniem powiatowe/wojewódzkie rady zatrudnienia mają wpływ na
procesy decyzyjne w sferze polityki rynku pracy na poziomie: lokalnym - rady powiatowe /
regionalnym - rady wojewódzkie oraz regionalnym - rady powiatowe / krajowym - rady
wojewódzkie

Źródło: opracowanie własne

Oznacza to, Ŝe w opinii zdecydowanej większości starostów i marszałków, powiatowe i wojewódzkie rady
zatrudnienia mają wpływ na procesy decyzyjne podejmowane w obszarze rynku pracy na odpowiednich
dla ich obszaru działania poziomach, natomiast niespełna połowa z nich przyznaje radom zdolność
oddziaływania na procesy decyzyjne podejmowane w sferze polityki rynku pracy na wyŜszych poziomach.
Spośród respondentów, którzy wyrazili opinię, iŜ rady zatrudnienia nie mają wpływu na procesy
decyzyjne, podejmowane w sferze polityki rynku pracy na odpowiednich dla działania tych rad
poziomach, na pytanie czy powinny one mieć wpływ, twierdząco odpowiedziało 31,4% wszystkich
badanych. 34,3% respondentów zaprzeczyło, a 34,3% badanych nie miało sprecyzowanej opinii w tej
kwestii. Oznacza to, Ŝe respondenci, którzy uznali wcześniej, Ŝe rady zatrudnienia nie mają wpływu na
procesy decyzyjne, podejmowane w sferze polityki rynku pracy na odpowiednich dla działania tych rad
poziomach, nie zajęli jednoznacznego stanowiska i, co wymaga podkreślenia, w 1/3 przypadków wybierali
odpowiedź „trudno powiedzieć”.
wykres 41

Czy powiatowe/wojewódzkie rady zatrudnienia powinny mieć wpływ na procesy decyzyjne
w sferze polityki rynku pracy na poziomie lokalnym/regionalnym?

Źródło: opracowanie własne
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Z kolei w grupie respondentów, którzy wyrazili opinię, iŜ rady zatrudnienia nie mają wpływu na procesy
decyzyjne, podejmowane w sferze polityki rynku pracy na wyŜszych szczeblach, na pytanie czy powinny
one mieć wpływ, twierdząco odpowiedziało 41,4% wszystkich badanych, 27,6% respondentów
zaprzeczyło, a 31% badanych nie miało sprecyzowanej opinii w tej kwestii. Na to pytanie w odniesieniu
do rad wojewódzkich twierdząco odpowiedziało 75% marszałków województw, a 25% nie miało
sprecyzowanej opinii. Na poziomie powiatów twierdząco odpowiedziało tylko 39,8% starostów,
zaprzeczyło 28,9%, a „trudno powiedzieć” odpowiedziało aŜ 31,3%.
Dane te wyraźnie pokazują, Ŝe przedstawiciele organów zatrudnienia, którzy uwaŜają, Ŝe rady nie mają
wpływu na procesy decyzyjne podejmowane na wyŜszych szczeblach, a więc przez rady powiatowe na
szczeblu regionalnym i rady wojewódzkie na szczeblu krajowym, nie są jednoznacznie przekonani, czy
powinny one mieć ten wpływ. W odniesieniu do tej kategorii takŜe nader często wykorzystywana jest
przez badanych kategoria „trudno powiedzieć” – aŜ 1/3 wybrała bowiem ten wariant odpowiedzi. Jest to
o tyle nielogiczne czy wręcz niezrozumiałe, Ŝe starosta czy marszałek województwa, który przecieŜ
współpracuje z radą zatrudnienia, będącą instytucją opiniodawczo-doradczą i biorącą udział w procesie
dialogu społecznego, powinien mieć skonkretyzowaną opinię na temat potencjalnego wpływu rady
zatrudnienia na procesy decyzyjne, podejmowane w sferze polityki rynku pracy na odpowiednim lub
wyŜszym szczeblu.
Na pytanie, czy rada zatrudnienia, z którą współpracuje ankietowany starosta lub marszałek
województwa, angaŜuje się w sposób wystarczający w prace na rzecz lokalnej bądź regionalnej polityki
rynku pracy, „zdecydowanie tak” odpowiedziało 20,8% wszystkich badanych, 62,7% respondentów,
ustosunkowując się do niego wybrało wariant odpowiedzi „raczej tak”, 11,3% - „raczej nie”, tylko 0,9% „zdecydowanie nie”, a 4,2% badanych nie miało sprecyzowanej opinii w tej kwestii. Oznacza to, Ŝe
83,5% starostów i marszałków województw ocenia zaangaŜowanie członków RZ pozytywnie.
Respondenci, którzy uznali, Ŝe zaangaŜowanie rady zatrudnienia w prace na rzecz lokalnej bądź
regionalnej polityki rynku pracy jest niewystarczające, jako powody tego stanu rzeczy wskazywali
niedostateczną wiedzę członków rad i ograniczone kompetencje tych instytucji oraz fakt, iŜ członkowie RZ
pracują społecznie, co działa na nich demotywująco.
W opinii połowy respondentów (50,5%), poziom zaangaŜowania rady w prace na rzecz polityki rynku
pracy w okresie 2004-2008 był stały. Zdaniem 45,3% zaangaŜowanie rady z roku na rok zwiększało się.
Odsetek 0,9 respondentów wskazał, Ŝe rada z roku na rok pracowała gorzej, a 3,3% badanych wybrało
wariant odpowiedzi „trudno powiedzieć” (wykres 42). Warto podkreślić, iŜ starostowie i marszałkowie
z małych powiatów/województw rzadziej niŜ starostowie i marszałkowie z duŜych powiatów/województw
wyraŜali opinię, iŜ rada z roku na rok pracuje lepiej (stosunek 37% do 53%, wykres 43).
Badani wysoko ocenili takŜe zaangaŜowanie w pracę rady jej przewodniczącego. Zdaniem 90,6%
wywiązywał się on z powierzonej mu funkcji zdecydowanie dobrze lub raczej dobrze. Tylko 5,2% oceniło
jego zaangaŜowanie jako poprawne, a 4,2% badanych wybrało wariant odpowiedzi „trudno powiedzieć”.
wykres 42

Czy zaangaŜowanie rady zatrudnienia w prace na rzecz polityki rynku pracy zmieniało się
w trakcie jej kadencji?

Źródło: opracowanie własne
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wykres 43

Czy zaangaŜowanie rady zatrudnienia w prace na rzecz polityki rynku pracy zmieniało się
w trakcie jej kadencji? - w zaleŜności od wielkości powiatu/województwa

Źródło: opracowanie własne

Warto zwrócić uwagę na wyniki badania, dotyczące związku pomiędzy przynaleŜnością do konkretnej
struktury reprezentowanej w radzie a zaangaŜowaniem w pracę w odniesieniu do członków RZ. W opinii
starostów, jeśli róŜnicować zaangaŜowanie, to najbardziej zaangaŜowani w prace rady są reprezentanci
jednostek samorządu terytorialnego (34,5% wskazań), 5% wskazań dotyczyło przedstawicieli związków
zawodowych, 4% - organizacji pracodawców, 5,5% - reprezentantów rady powiatu, po 0,5% - organizacji
rolniczych i organizacji społecznych. Ponadto 7% badanych wybrało wariant odpowiedzi „trudno
powiedzieć”. Jednak w opinii 43,3% badanych poziom zaangaŜowania wszystkich członków rady w jej
prace jest zbliŜony. Taką samą opinię podzielił odsetek aŜ 63,6 marszałków województw, oceniając
zaangaŜowanie członków wojewódzkich rad zatrudnienia w prace rad. Z kolei w opinii 18,2% marszałków
najbardziej zaangaŜowani w prace wojewódzkich radę zatrudnienia są reprezentanci struktur
związkowych. Taki sam odsetek marszałków wybrał wariant odpowiedzi „trudno powiedzieć”.
W opinii 70,8% badanych przynaleŜność przewodniczącego RZ do konkretnej struktury reprezentowanej
w radzie wpływa na jego zaangaŜowanie w prace tej instytucji (wariant odpowiedzi „zdecydowanie tak”
lub „raczej tak”). Opinię taką wyraziło 41,6% przedstawicieli organów zatrudnienia z małych
powiatów/województw i 52,8% przedstawicieli duŜych powiatów/województw. Badani nie osiągnęli
jednak zgodności, oceniając bezstronność przewodniczącego. W opinii 42,9% respondentów fakt, iŜ
przewodniczący reprezentuje konkretną strukturę, wpływa na kierunki działań podejmowanych przez radę
zatrudnienia (wariant odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”). Zdaniem 47,2% badanych czynnik
ten nie wpływa na kierunki działań podejmowanych przez radę zatrudnienia. Odsetek 9,9 respondentów
nie miał wyrobionego stanowiska w tej kwestii.
Respondenci podobnie ocenili związek pomiędzy przynaleŜnością wiceprzewodniczącego do konkretnej
struktury reprezentowanej w RZ a zaangaŜowaniem i wpływem na kierunki działań rady zatrudnienia.
W opinii 63,6% badanych przynaleŜność wiceprzewodniczącego RZ do konkretnej struktury
reprezentowanej w radzie wpływa na jego zaangaŜowanie w prace tej instytucji (wariant odpowiedzi
„zdecydowanie tak” lub „raczej tak”). Opinię taką wyraziło 64% przedstawicieli organów zatrudnienia
z małych powiatów/województw, 52% przedstawicieli średnich powiatów/województw i 86% z duŜych
powiatów/województw. Badani nie wykazali zgodności, oceniając związek przynaleŜności
wiceprzewodniczącego do konkretnej struktury z kierunkami działań podejmowanymi przez radę. W opinii
43,4% respondentów, fakt ten wpływa na kierunki działań podejmowanych przez radę zatrudnienia
(wariant odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”). Zdaniem 48,2% badanych czynnik ten jest
obojętny. Odsetek 8,5 respondentów nie miał wyrobionego stanowiska w tej kwestii.
Badani nie wykazali zgodności, oceniając związek przynaleŜności wiceprzewodniczącego do konkretnej
struktury z kierunkami działań podejmowanych przez radę. W opinii 43,4% respondentów, fakt ten
wpływa na kierunki działań podejmowanych przez radę zatrudnienia (wariant odpowiedzi „zdecydowanie
tak” lub „raczej tak”). Zdaniem 48,2% badanych czynnik ten jest obojętny. Odsetek 8,5 respondentów nie
miał wyrobionego stanowiska w tej kwestii.
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Podobnie jak przewodniczący rad zatrudnienia, respondenci reprezentujący organy zatrudnienia
wskazywali cele (maksymalnie trzy), które udało się osiągnąć radom, z którymi współpracują, a które
miały znaczenie dla polityki rynku pracy. Badani wymieniali najczęściej następujące cele: określenie
kierunków kształcenia oraz ich opiniowanie zgodnie z wymogami rynku pracy, pozyskanie dodatkowych
środków Funduszu Pracy oraz racjonalne i efektywne wydatkowanie kwot przyznanych z tego funduszu,
a takŜe poprawę w zakresie dialogu społecznego prowadzonego w powiecie bądź województwie.
Podobnie jak przewodniczący RZ, takŜe niektórzy starostowie i marszałkowie województw wskazywali, Ŝe
rady zatrudnienia działające na terenie ich powiatów bądź województw przyczyniły się do obniŜenia stopy
bezrobocia oraz wzrostu liczby miejsc pracy, z czym – z przyczyn, o których była juŜ mowa – nie moŜna
się zgodzić.
Z kolei do celów, których nie udało się osiągnąć w okresie 2004-2008, a które byłyby istotne dla polityki
rynku pracy w powiecie bądź w województwie, badani zaliczali: brak rezultatów w zakresie aktywizacji
bezrobotnych oraz osób marginalizowanych na rynku pracy, brak rezultatów w postaci tworzenia nowych
miejsc pracy, niedostateczną współpracę pomiędzy członkami rady zatrudnienia oraz fakt, iŜ nie udało się
upowszechnić wśród przedsiębiorców sposobów pozyskiwania funduszy pomocowych.
Respondenci wskazywali takŜe wydarzenia (maksymalnie trzy), które miały miejsce w powiecie bądź
województwie w czasie trwania kadencji rady, a które miały ich zdaniem istotny wpływ na działania rady.
Podobnie jak przewodniczący rad zatrudnienia, równieŜ starostowie i marszałkowie województw
wskazywali na liczne wydarzenia, istotne dla środowiska lokalnego, jak np.: zmiana składu osobowego RZ
spowodowana wyborami samorządowymi, zmiana osoby piastującej stanowisko starosty, konflikty
z dyrektorem urzędu pracy, zwolnienia w zakładach pracy połoŜonych na terenie powiatu lub
województwa, utworzenie na terenie powiatu lub województwa nowego przedsiębiorstwa, a co za tym
idzie – nowych miejsc pracy dla mieszkańców, a takŜe powołanie partnerstwa lokalnego działającego na
rzecz rynku pracy. Respondenci wskazywali równieŜ na wydarzenia nie związane ze środowiskiem
lokalnym, np.: dostępność środków pochodzących z Unii Europejskiej, spadek stopy bezrobocia i poprawę
warunków ekonomicznych w gospodarce, zwiększenie środków finansowych pozostających w dyspozycji
urzędów pracy oraz przeszkolenie wszystkich członków rady zatrudnienia.

4.9. Struktura rad zatrudnienia
TakŜe respondenci rekrutujący się spośród organów zatrudnienia wyraŜali opinie dotyczące struktury rad
zatrudnienia oraz proszeni byli o rekomendowanie ewentualnych zmian w tym zakresie. Zdaniem 8%
respondentów zmiana struktury rad zatrudnienia jest konieczna. Nie jest to uzasadnione w opinii 68%
badanych. ZauwaŜyć jednak naleŜy, Ŝe aŜ 24% respondentów wybrało wariant odpowiedzi „trudno
powiedzieć”. Badani rekomendowali następujące zmiany w tej kwestii: poszerzenie grona podmiotów
uprawnionych ustawowo do delegowania swoich przedstawicieli do rad zatrudnienia, zachowanie zasady
reprezentatywności w stosunku do wszystkich przedstawicieli organizacji i instytucji wchodzących w skład
rad zatrudnienia, zmniejszenie liczebności rad, wyeliminowanie przedstawicieli organizacji społecznych
oraz zwiększenie roli niezaleŜnych ekspertów.
W opinii 58% respondentów nie jest konieczne, aby w radzie reprezentowane były środowiska inne niŜ
dotychczas. Zdaniem 13,7% badanych byłoby to jednak wskazane. W tym przypadku równieŜ naleŜy
zauwaŜyć, Ŝe aŜ 28,3% respondentów wybrało wariant odpowiedzi „trudno powiedzieć”. Badani proszeni
o wskazanie środowisk, które powinny być reprezentowane w radzie, postulowali, aby do składu RZ
powoływać takŜe przedstawicieli oświaty i szkolnictwa wyŜszego, przedsiębiorców, osoby bezrobotne oraz
przedstawicieli urzędów pracy, a więc instytucji, z którymi współpracują i które mogą być opiniotwórcze.
Na pytanie, czy w radzie są reprezentowane zbędne struktury, tylko 3,8% respondentów odpowiedziało
twierdząco. W opinii 78,8% badanych nie ma niepotrzebnych struktur w radzie. Z kolei 17,5%
respondentów wybrało wariant odpowiedzi „trudno powiedzieć”. Tylko dziewięciu respondentów wskazało
takie struktury – krytyczne opinie dotyczyły organizacji rolników oraz organizacji społecznych. Warto
zauwaŜyć, Ŝe jeden z respondentów wyraził opinię, iŜ zbędna jest cała rada, a zdaniem innego,
problemem jest zbyt duŜa reprezentacja organizacji i instytucji nie posiadających znaczącej wiedzy
o rynku pracy i jego funkcjach.
W opinii tylko 8% respondentów zmiany wymaga sposób wyboru członków rad zatrudnienia. Zdaniem
83% badanych nie ma takiej potrzeby (9% respondentów nie miało wyrobionej opinii na ten temat wariant odpowiedzi „trudno powiedzieć”). W opinii badanych doprecyzowania wymagają przepisy
dotyczące wyboru członków RZ, gdy na obszarze dwóch powiatów powoływana jest tylko jedna rada
zatrudnienia. Respondenci rekomendowali ponadto, by dokonując wyboru reprezentantów organizacji
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pracodawców, uwzględniać podział na cechy rzemiosł, izby przemysłowo-handlowe oraz izby
rzemieślnicze. W opinii niektórych respondentów naleŜy takŜe zwiększyć uprawnienia starosty – to organ
zatrudnienia, a nie organizacja reprezentatywna winien dokonywać wyboru członków RZ.
wykres 44 Konieczność zmiany struktury i sposobu wyboru członków rad zatrudnienia

Źródło: opracowanie własne

Badanie ujawniło, Ŝe przedstawiciele organów zatrudnienia nie widzą zasadniczej potrzeby ani w zakresie
zmiany struktury rad zatrudnienia, ani odnośnie wyboru ich członków. Z pewnością jednak moŜna
rozwaŜyć de lege ferenda sugerowane przez respondentów zmiany np. w zakresie doprecyzowania
przepisów, w sytuacji, gdy na terenie dwóch powiatów powoływana jest jedna rada zatrudnienia. Cenna
jest takŜe opinia, aby zwiększyć w RZ rolę niezaleŜnych ekspertów.

4.10. Przebieg prac rad zatrudnienia
Starostowie oraz marszałkowie województw wyraŜali swoje opinie takŜe w zakresie przebiegu prac rad
zatrudnienia. Zdaniem połowy (53,3%) starostów i marszałków województw, częstotliwość posiedzeń RZ
nie powinna być regulowana, a ich zwoływanie odbywałoby się w zaleŜności od aktualnych potrzeb.
Zdaniem 6,7% respondentów posiedzenia powinny obywać się dwa razy w kwartale, a w opinii 20% trzy razy w kwartale.
Warto przypomnieć, Ŝe z kolei w opinii 33,3% przewodniczących rad zatrudnienia posiedzenia powinny
odbywać się dwa razy w kwartale, a zdaniem 11,1% - trzy razy w kwartale. Natomiast aŜ 55,6%
przedstawicieli RZ wybrało wariant odpowiedzi „trudno powiedzieć”. Oznacza to, Ŝe przewodniczący rad
zatrudnienia mieli w tej kwestii znacznie mniej sprecyzowane opinie niŜ przedstawiciele OZ. Jednak ze
stwierdzeniem, Ŝe minimalna częstotliwość posiedzeń rady zatrudnienia nie powinna być regulowana,
a posiedzenia powinny być zwoływane w zaleŜności od potrzeb, zgodziło się aŜ 86,2% przewodniczących
rad zatrudnienia (dla RZ było to osobne pytanie). Widać więc duŜą zgodność opinii przewodniczących rad
zatrudnienia oraz starostów i marszałków województw w tym zakresie. Z pewnością warto wziąć to
stanowisko pod uwagę przy okazji ewentualnych zmian w funkcjonowaniu RZ.
W opinii 66,8% respondentów tematyka będąca przedmiotem obrad rad zatrudnienia nie wymaga
modyfikacji. Zmian w tym zakresie oczekuje jednak 6,6% badanych, a aŜ 26,5% nie miało w tej kwestii
zdania. Jest to niepokojące, poniewaŜ przedstawiciel organu zatrudnienia, dla którego rada jest ciałem
opiniodawczo-doradczym, powinien mieć sprecyzowaną postawę co do tematyki, jaka powinna znajdować
się w spectrum zainteresowań rady. Ci respondenci, którzy wskazywali konieczność zmian w zakresie
tematów, podejmowanych przez rady zatrudnienia (11 osób), wskazywali na konieczność dyskutowania
o diagnozowaniu rynku pracy oraz kreowaniu rozwiązań w tym zakresie, zmianach w zakresie kwot
przyznawanych dotacji oraz problematyce partnerstw lokalnych, a takŜe spójności kierunków kształcenia
z potrzebami rynku pracy.
W opinii respondentów, urzędy pracy zapewniają bardzo dobrą obsługę radom zatrudnienia. W opinii
76,4% badanych, urzędy pracy zapewniają radom zatrudnienia bardzo sprawną obsługę, a współpraca nie
budzi zastrzeŜeń. Warto podkreślić, iŜ opinię taką wyraziło 70,1% respondentów rekrutujących się
z powiatów/województw małych i 80,6% respondentów z powiatów/województw duŜych. W opinii 22,6%
badanych obsługa ta jest poprawna, a tylko 1 respondent uznał, iŜ urząd pracy nie jest przystosowany do
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obsługi rady. Powodem tej jednej negatywnej oceny był brak w urzędzie pracy sali, w której mogłyby
odbywać się posiedzenia rady. Tylko jeden badany zasugerował, Ŝe instytucją lepiej przygotowaną do
obsługi powiatowej rady zatrudnienia byłoby starostwo. NaleŜy podkreślić wysoką zgodność opinii
organów zatrudnienia ze stanowiskiem w kwestii obsługi, prezentowanym w toku badania przez
przewodniczących rad zatrudnienia (85,7% przewodniczących RZ uznało, Ŝe obsługa jest bardzo dobra,
a 14,3% oceniło ją jako poprawną).

4.11. Kompetencje członków rad zatrudnienia
Przedstawiciele organów zatrudnienia wyraŜali opinie dotyczące kompetencji i przygotowania
merytorycznego członków rad zatrudnienia oraz proszeni byli o rekomendowanie odpowiedniej dla
członków RZ tematyki szkoleń. Starostowie i marszałkowie zdecydowanie pozytywnie oceniają
przygotowanie merytoryczne członków RZ do pracy w radach. Na pytanie, czy osoby pracujące w radach
zatrudnienia są do tego merytorycznie przygotowane, aŜ 82,1% badanych odpowiedziało „zdecydowanie
tak” lub „raczej tak”. W opinii 13,6%, członkowie RZ nie posiadają wystarczającego przygotowania
(wskazania „raczej nie” lub „zdecydowanie nie”). Wariant odpowiedzi „trudno powiedzieć” wybrało 4,2%
respondentów.
Warto zwrócić uwagę na zaleŜności pomiędzy przynaleŜnością członków RZ do konkretnych struktur
reprezentowanych w radzie, a postrzeganym przez przedstawicieli organów zatrudnienia ich
przygotowaniem merytorycznym. Starostowie najczęściej wskazywali jako najlepiej przygotowanych do
pracy w radzie reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego (33,3% wskazań), 1,5% wskazań
dotyczyło przedstawicieli związków zawodowych, 5% - organizacji pracodawców, 1,5% - organizacji
społecznych, 6,5% - reprezentantów rady powiatu (8,5% badanych nie miało zdania).
W opinii 43,8% badanych starostów, poziom przygotowania wszystkich członków rady do uczestnictwa
w jej pracach jest zbliŜony. Tę opinię podzieliło aŜ 90,9% marszałków województw. Jedynie 9,1%
marszałków wyróŜniło konkretną strukturę reprezentowaną w radzie, wskazując na przedstawicieli
wojewódzkich struktur organizacji związkowych jako najlepiej przygotowanych merytorycznie do pracy
w wojewódzkich radach zatrudnienia.
tabela 10

Według Pana/Pani, reprezentanci której ze struktur są najlepiej przygotowani
merytorycznie do pracy w radzie zatrudnienia?
wojewódzkie rady zatrudnienia

przedstawiciele
wojewódzkich struktur organizacji
związkowych
wojewódzkich struktur organizacji
pracodawców
społeczno-zawodowych
organizacji rolników
indywidualnych i izb rolniczych
organizacji pozarządowych
zajmujących się statutowo
problematyką rynku pracy

powiatowe rady zatrudnienia

częstość odpowiedzi
[%]
9,1
0
0

0

przedstawiciele nauki

0

przedstawiciele wojewody

0

poziom przygotowania
merytorycznego wszystkich
członków rady jest zbliŜony
trudno powiedzieć

90,9
0

przedstawiciele
powiatowych struktur organizacji
związkowych
powiatowych struktur organizacji
pracodawców
społeczno-zawodowych
organizacji rolników
indywidualnych i izb rolniczych
organizacji pozarządowych
zajmujących się statutowo
problematyką rynku pracy
jednostek samorządu
terytorialnego

częstość odpowiedzi
[%]
1,5
5
0

1,5
33,3

rady powiatu

6,5

poziom przygotowania
merytorycznego wszystkich
członków rady jest zbliŜony

43,8

trudno powiedzieć

8,5

Źródło: opracowanie własne

Trzeba podkreślić, Ŝe wynik dotyczący zaleŜności pomiędzy przynaleŜnością do konkretnej struktury
reprezentowanej w radzie a zaangaŜowaniem w pracę w radzie oraz przygotowaniem merytorycznym do
pracy w radzie jest zbliŜony. W opinii zarówno starostów, jak i marszałków województw dominował
pogląd, Ŝe poziom zaangaŜowania oraz przygotowania merytorycznego wszystkich członków RZ są
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zbliŜone, a przynaleŜność do konkretnej struktury reprezentowanej w radzie nie ma wpływu
róŜnicującego. Grupą, która w obu kategoriach uzyskiwała najwięcej wskazań, byli przedstawiciele
jednostek samorządu terytorialnego. W opinii starostów, są oni najlepiej przygotowani merytorycznie do
pracy w radach zatrudnienia oraz najbardziej zaangaŜowani w prace tych instytucji dialogu społecznego.
Respondenci, którzy uznali, Ŝe członkowie rad zatrudnienia nie mają wystarczających kwalifikacji do pracy
w tych instytucjach, dopatrywali się przyczyn tego stanu w braku odpowiedniego doświadczenia
zawodowego członków rad, nieznajomości przez te osoby problematyki rynku pracy i przepisów
prawnych, nie odbywaniu szkoleń oraz braku motywacji do uczestnictwa w nich. Kilku respondentów
zauwaŜyło, Ŝe nie opracowano dotąd spójnego w skali kraju programu przygotowywania merytorycznego
członków rad zatrudnienia do pracy w tych instytucjach. Z pewnością jest to bardzo cenna uwaga, warta
rozwaŜenia przy projektowaniu zmian dotyczących funkcjonowania rad zatrudnienia. Trzeba zwrócić
uwagę, Ŝe w opinii 92,5% badanych przewodniczący rady zatrudnienia jest merytorycznie przygotowany
do pracy w radzie (wariant odpowiedzi „zdecydowanie dobrze” lub „raczej dobrze”). Jako wyłącznie
poprawne oceniło jego przygotowanie tylko 5,2% badanych, a 2,4% nie miało sprecyzowanej opinii w tej
kwestii. śaden z respondentów nie ocenił negatywnie przygotowania merytorycznego przewodniczącego
rady, z którą współpracuje.
Istotnym elementem badania organów zatrudnienia było uzyskanie ich opinii na temat potrzeb
szkoleniowych członków rad zatrudnienia. W opinii 67,3% badanych marszałków/starostów dla członków
RZ były organizowane szkolenia (wykres 45). Opinię taką znacznie częściej wyraŜali respondenci z duŜych
powiatów/województw, aniŜeli z małych (stosunek 81% do 57%, wykres 46). Zdaniem 31,8% szkoleń
takich nie organizowano. Jedynie 0,9% respondentów wybrało wariant odpowiedzi „trudno powiedzieć”.
Warto w tym miejscu podkreślić zbieŜność danych uzyskanych od organów zatrudnienia oraz RZ (dla
przewodniczących RZ odsetki te wynosiły odpowiednio: 70,8; 29,2; 0).
W opinii starostów, w większości powiatowych rad zatrudnienia odbyło się tylko jedno (46,1%) lub dwa
szkolenia (33,6%) dla członków RZ. Odsetek RZ, w których szkolenia odbyły się trzykrotnie wynosi
według nich 5,5, czterokrotnie – 7,8, pięciokrotnie – 3,1, sześciokrotnie – 2,3, szesnastokrotnie – 0,8.
Odsetek RZ, w których według poglądu starosty nie odbyło się Ŝadne szkolenie dla członków rady wynosi
0,87. TakŜe w opinii marszałków województw, w większości wojewódzkich rad zatrudnienia odbyło się
tylko jedno (27,3%) szkolenie dla członków RZ. Odsetek RZ, w których szkolenia odbyły się dwu, trzy
i czterokrotnie wynosi 18,2. Natomiast szkolenia odbywały się pięcio- i ośmiokrotnie w 9,1%
wojewódzkich rad zatrudnienia. Mimo Ŝe odsetki dotyczące liczby szkoleń prezentowane przez
starostów/marszałków i przewodniczących RZ nieznacznie się róŜnią, to istotna jest informacja, iŜ
w większości rad odbyło się tylko jedno lub dwa szkolenia dla członków tych instytucji. Warto podkreślić
niewielkie zróŜnicowanie odnoszące się do liczby szkoleń w zaleŜności od profilu powiatu/województwa.
W powiatach/województwach o profilu mieszanym szkolenia odbywały się najrzadziej – średnio 1,88.
W powiatach/województwach o profilu usługowym szkolenia odbywały się najczęściej – średnio 2,3
(w powiatach/województwach o profilu przemysłowym – średnio 2,2; w powiatach/województwach
o profilu rolniczym – średnio 2,1).
wykres 45

Czy dla członków rady zatrudnienia organizowane były szkolenia? w opinii:
przewodniczących (rady zatrudnienia) i marszałków/starostów (organy zatrudnienia)

Źródło: opracowanie własne
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wykres 46

Czy dla członków rady zatrudnienia organizowane były szkolenia? - w opinii:
przewodniczących (rady zatrudnienia) i marszałków/starostów (organy zatrudnienia)
- w zaleŜności od wielkości powiatu/województwa

Źródło: opracowanie własne

W opinii organów zatrudnienia przyczyną, która przesądza o tym, iŜ członkowie rad zatrudnienia nie
uczestniczą w szkoleniach, jest przede wszystkim brak czasu oraz brak motywacji do podnoszenia swoich
kwalifikacji przez osoby pracujące w radach. Co istotne, starostowie i marszałkowie województw często
podkreślali, Ŝe członkowie RZ nie deklarowali zainteresowania udziałem w szkoleniach, wobec czego
wnioskowano, Ŝe nie ma zapotrzebowania na tego typu usługi. Jednak zdaniem aŜ 62,1% respondentów,
odbyte szkolenia wpłynęły na poprawę jakości pracy rady oraz na stan wiedzy członów RZ. Zdania tego
nie podzieliło 11,3% badanych. AŜ 26,6% respondentów wybrało wariant odpowiedzi „trudno
powiedzieć”. Jeśli starostowie i marszałkowie województw w tak duŜym odsetku nie zaobserwowali, aby
odbyte szkolenia wpłynęły na poprawę jakości pracy rady oraz na stan wiedzy jej członów, to moŜe to
wskazywać na niską efektywność prowadzonych szkoleń. Warto zaznaczyć, iŜ podobny wniosek pojawił
się juŜ w toku analizy opinii przewodniczących rad zatrudnienia. Przedstawiciele organów zatrudnienia,
podobnie jak przewodniczący rad rekomendowali, aby prowadzone w przyszłości szkolenia dla członków
tych instytucji dotyczyły kompetencji przypisanych radom zatrudnienia oraz wykładni podstawowych
przepisów prawnych, w szczególności ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. TakŜe
ten wynik wskazuje na to, Ŝe szkolenia, które odbyły się w latach 2004-2008 były niewystarczające
z punktu widzenia potrzeb, nawet w podstawowym zakresie.

4.12. Wnioski
1. Wyniki badania dowodzą, iŜ takŜe w opinii przedstawicieli organów zatrudnienia, rady zatrudnienia
wywiązują się z powierzonej im funkcji ciała doradczego. W opinii 71,7% wszystkich respondentów
współpraca z radami zatrudnienia przebiegała w okresie 2004 – 2008 bez zastrzeŜeń. Jako
niewystarczającą oceniło ją jedynie 1,4% respondentów, a powodem tego stanu rzeczy był brak wspólnej
wizji działania oraz słaby przepływ informacji pomiędzy organami zatrudnienia a RZ. Jest to bariera, którą
moŜna bez wątpienia wyeliminować.
Optymistycznie prezentuje się takŜe ocena jakości pracy rady - aŜ 86,4% respondentów oceniło ją bardzo
dobrze lub dobrze. W opinii starostów i marszałków województw, rady zatrudnienia wywiązują się
zarówno z kreowania, jak i udziału w procesie realizacji lokalnej/regionalnej polityki rynku pracy, a takŜe
rozwoju zasobów ludzkich. W opinii 78,8% respondentów rady zatrudnienia oddziałują na procesy
decyzyjne, podejmowane w zakresie polityki rynku pracy. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe zdaniem organów
zatrudnienia działania rad zatrudnienia mają wpływ na powyŜsze procesy jedynie na odpowiadających im
szczeblach administracyjnych – powiatowe rady zatrudnienia na poziomie lokalnym, a wojewódzkie rady
zatrudnienia na poziomie regionalnym.
Pozytywne jest takŜe to, iŜ w opinii starostów i marszałków województw rady angaŜują się w sposób
wystarczający w prace na rzecz lokalnej bądź regionalnej polityki rynku pracy. W opinii połowy
respondentów, zaangaŜowanie rady w prace na rzecz polityki rynku pracy w okresie 2004-2008 było stałe
w trakcie kadencji, a zdaniem 45,3% zaangaŜowanie rady z roku na rok zwiększało się. Istotne jest takŜe
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to, iŜ w opinii 43,3% starostów poziom zaangaŜowania wszystkich członków rady w jej prace jest
zbliŜony. Taką samą opinię podzielił odsetek aŜ 63,6 marszałków województw, oceniając zaangaŜowanie
członków wojewódzkich rad zatrudnienia w prace rad.
2. Badania wykazały takŜe, iŜ w opinii organów zatrudnienia struktura rad, jako instytucji doradczych,
jak i sposób wyboru członków RZ, są wysoce zadowalające. Zdaniem aŜ 67,9% badanych zmiany
w strukturach RZ nie są konieczne. Badani, którzy wskazywali na zasadność takich zmian (13,7%
respondentów), rekomendowali poszerzenie grona podmiotów uprawnionych ustawowo do delegowania
swoich przedstawicieli do rad zatrudnienia, zachowanie zasady reprezentatywności w stosunku do
wszystkich przedstawicieli organizacji i instytucji wchodzących w skład rad zatrudnienia, zmniejszenie
liczebności rad, wyeliminowanie przedstawicieli organizacji społecznych oraz zwiększenie roli niezaleŜnych
ekspertów. Szczególnie ostatnia z rekomendacji warta jest zauwaŜenia. Zdaniem 82,5% badanych nie
jest uzasadnione, aby dokonywać zmiany w zakresie powoływania członków RZ. Co istotne, w opinii
badanych doprecyzowania wymagają przepisy dotyczące wyboru członków RZ, gdy na obszarze dwóch
powiatów powoływana jest tylko jedna rada zatrudnienia. Respondenci rekomendowali ponadto, by
dokonując wyboru reprezentantów organizacji pracodawców, uwzględniać podział na cechy rzemiosł, izby
przemysłowo-handlowe oraz izby rzemieślnicze. Zdaniem niektórych respondentów naleŜy takŜe
zwiększyć uprawnienia starosty - to organ zatrudnienia, a nie organizacja reprezentatywna winien
dokonywać wyboru członków RZ. Trzeba jednak zwrócić uwagę, Ŝe wprowadzenie zmiany, polegającej na
nadaniu organowi zatrudnienia uprawnień w zakresie dokonywania wyboru członków RZ, mogłoby
w efekcie prowadzić do wyboru nieobiektywnych i stronniczych członków rady. Istniałoby wówczas
ryzyko, Ŝe rady zatrudnienia przeistoczą się z instytucji opiniodawczo-doradczych w kółka dyskusyjne
bezkrytyczne wobec decyzji właściwego organu zatrudnienia.
3. NaleŜy takŜe podkreślić, iŜ zdaniem ponad połowy (53,3%) starostów i marszałków województw,
częstotliwość posiedzeń RZ nie powinna być regulowana, a ich zwoływanie odbywałoby się w zaleŜności
od aktualnych potrzeb. Taką opinię podzieliło takŜe 86,2% przewodniczących rad zatrudnienia.
Z pewnością warto wziąć to stanowisko pod uwagę przy projektowaniu ewentualnych zmian
w regulacjach prawnych dotyczących funkcjonowania RZ. W opinii 76,4% badanych, urzędy pracy
zapewniają radom zatrudnienia bardzo sprawną obsługę, a współpraca nie budzi zastrzeŜeń. NaleŜy
zwrócić uwagę na wysoką zgodność opinii organów zatrudnienia ze stanowiskiem w kwestii obsługi,
prezentowanym w toku badań przez przewodniczących rad zatrudnienia.
4. Starostowie/marszałkowie wysoko oceniali przygotowanie członków rad do pracy w tych instytucjach.
Na pytanie, czy osoby pracujące w radach zatrudnienia są do tego merytorycznie przygotowane, aŜ
82,1% badanych wybrało wariant odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”. NaleŜy podkreślić, Ŝe
w opinii 43,8% badanych starostów, wszyscy członkowie rad, z którymi współpracują posiadają
odpowiednie kompetencje. Tę opinię podzieliło aŜ 83,6% marszałków województw, oceniając poziom
przygotowania merytorycznego członków wojewódzkich rad zatrudnienia. Nie byłby zatem uprawniony
wniosek, iŜ przedstawiciele organów zatrudnienia faworyzują przedstawicieli poszczególnych struktur,
oceniając ich zaangaŜowanie w prace rady czy przygotowanie merytoryczne.
5. W toku badania starostowie oraz marszałkowie województw ujawniali bardzo istotne opinie,
dotyczące organizowania szkoleń dla członków rad zatrudnienia. W opinii badanych przyczyną, która
przesądza o tym, iŜ członkowie rad zatrudnienia nie uczestniczą w szkoleniach, jest przede wszystkim
brak czasu oraz brak motywacji do podnoszenia swoich kwalifikacji z ich strony. Trzeba jednak podkreślić,
Ŝe argumentowi temu przeczy wysoka frekwencja członków rad zatrudnienia na szkoleniach
zorganizowanych w toku minionej kadencji. Starostowie/marszałkowie często podkreślali, Ŝe członkowie
rad zatrudnienia nie deklarowali zainteresowania udziałem w szkoleniach, dlatego ich nie organizowano.
NaleŜy podkreślić, iŜ badanie ujawniło, iŜ liczba szkoleń organizowanych w latach 2004-2008 była
niewystarczająca. Ponadto nie funkcjonuje Ŝaden system podnoszenia kwalifikacji członków rad
zatrudnienia.
Kończąc wypada jednak podzielić się spostrzeŜeniem, Ŝe istnieje zagroŜenie, iŜ ogólne zadowolenie
organów zatrudnienia z prac rad jest jedynie pozorne. Za wysoką oceną zaangaŜowania tych instytucji
w proces kreowania i realizowania polityki rynku pracy oraz ich udziału w dialogu społecznym na róŜnych
poziomach moŜe kryć się fasadowość działania i bierność rad zatrudnienia, o czym niŜej.
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5. Wnioski końcowe
Po blisko 20 latach funkcjonowania rad zatrudnienia warto zadać fundamentalne pytanie o efektywność
pracy tych instytucji, ich wpływ na politykę rynku pracy, w tym decyzje podejmowane przez organy
zatrudnienia
oraz
udział
w
procesie
dialogu
społecznego
na
poziomie
lokalnym
i regionalnym. Obecne badanie dostarcza wiedzy pozwalającej na wniesienie istotnego wkładu do takiej
analizy. Przy formułowaniu opartych na nim wniosków i rekomendacji warto jednak pamiętać o tym, Ŝe
badanie pokazuje funkcjonowanie rad zatrudnienia widziane oczami ich przewodniczących oraz starostów
i marszałków jako organów zatrudnienia. Dla pełnej, kompleksowej analizy problematyki rad konieczne
byłoby poszerzenie bazy informacyjnej o inne źródła, zarówno zastane (odpowiednia dokumentacja), jak
i wywołane, pochodzące od innych grup interesariuszy.
Rady zatrudnienia mają stanowić waŜny instrument dialogu społecznego w Polsce. „Dialog społeczny
tradycyjnie jest ujmowany jako mniej lub bardziej zinstytucjonalizowany sposób komunikowania się
między władzą państwową a róŜnymi podmiotami społecznymi reprezentującymi interesy znaczących
odłamów społeczeństwa, którego zasadniczą funkcją jest wzajemne przekazywanie sobie opinii oraz
ustaleń dotyczących celów, instrumentów i strategii wdraŜania jakiegoś rodzaju polityki publicznej”25.
Dialog społeczny jest więc sposobem wzmacniania skuteczności polityki państwa.
Tak teŜ pomyślane były rady zatrudnienia, które tworzone blisko 20 lat temu jako instytucje
opiniodawczo-doradcze, miały wraz z odpowiednimi organami zatrudnienia kreować i realizować politykę
rynku pracy na róŜnych poziomach. Ustawodawca wyposaŜył rady zatrudnienia w kompetencje, które
powinny prowadzić do rozwoju partnerstwa i współdziałania na rynku pracy. Jednak zgodnie z przyjętymi
załoŜeniami, nigdy nie brano pod uwagę, by rady miały jakiekolwiek kompetencje w zakresie
podejmowania wiąŜących decyzji.
Rolą rad jest więc tworzenie forum realnej dyskusji słuŜącej wypracowywaniu rozwiązań odpowiednich
dla danego rynku pracy. Dlatego teŜ jednym z kluczowym zagroŜeń dla funkcjonowania rad
zatrudnienia jest pozorność prowadzonego dialogu. Taka pozorność stwarza ryzyko instrumentalizacji
działalności rad. Oznacza to niebezpieczeństwo zredukowania roli rad jedynie do legitymizacji decyzji w
zakresie polityki rynku pracy, podejmowanych przez organy zatrudnienia.
Badanie dowodzi, iŜ w opinii przewodniczących rad zatrudnienia oraz przedstawicieli organów
zatrudnienia, rady zatrudnienia wywiązują się z powierzonej im funkcji ciała doradczego.
W opinii 71,7% przedstawicieli organów zatrudnienia, współpraca z radami zatrudnienia przebiegała
w okresie 2004 – 2008 bardzo dobrze. TakŜe w opinii 70,3% respondentów reprezentujących RZ,
współpraca ta przebiegała bez zastrzeŜeń. Grupy respondentów z obu grup, które oceniły współpracę
raczej dobrze lub poprawnie takŜe są zbliŜone. Tylko 1,4% badanych starostów/marszałków oceniło
współpracę jako niewystarczającą, a 1% przewodniczących RZ wyraziło opinię, iŜ współdziałanie
przebiega raczej źle.
Respondenci wskazywali równocześnie na brak wystarczających kompetencji rad zatrudnienia,
w tym fakt, iŜ ich rekomendacje i opinie nie mają mocy wiąŜącej. Trzeba pamiętać, Ŝe rada jest ciałem
społecznym, a jej członkowie formułują swoje opinie i zalecenia kolektywnie, nie ponosząc za nie ani
prawnej, ani finansowej odpowiedzialności.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na ciekawą konstatację, dotyczącą celów, których nie udało się
osiągnąć radom zatrudnienia, jakie w toku diagnozy określali respondenci. Zarówno organy zatrudnienia,
jak i przewodniczący rad zatrudnienia często wskazywali, iŜ radom nie udało się doprowadzić do
zmniejszenia stopy bezrobocia lub wzrostu zatrudnienia. Tymczasem zgodnie z ustawą, do kompetencji
rady naleŜy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia. Wpływ
działalności rady na wysokość wskaźników zatrudnienia moŜe być więc jedynie pośredni i bardzo
ograniczony. Dlatego teŜ zmiany poziomu bezrobocia czy zatrudnienia w powiecie czy województwie nie
mogą być traktowane jako sukcesy bądź poraŜki rad zatrudnienia, chociaŜ działalność rad moŜe – i
powinna - przyczyniać się do tworzenia warunków sprzyjających osiąganiu takich celów poprzez właściwą
politykę rynku pracy.

Badania potwierdziły teŜ, Ŝe na radach ciąŜy skłonność do formalnego traktowania swoich
funkcji. Rady dość poprawnie wywiązują się z kompetencji ustawowych, natomiast jeśli chodzi
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o podejmowanie innych zadań, poza ustawowo nałoŜonymi, widać istotną róŜnicę w odniesieniu do rad
powiatowych i wojewódzkich. ChociaŜ w trakcie minionej kadencji realizowało takie zadania 45,5%
wojewódzkich rad zatrudnienia, to na poziomie powiatów odsetek ten wynosił jedynie 14,4% rad.
W swoich działaniach powiatowe rady zatrudnienia bardzo często są zachowawcze
i bierne. Świadczy o tym takŜe fakt, iŜ reprezentanci instytucji nie reprezentowanych w radzie są
zapraszani na posiedzenia RZ znacznie częściej w przypadku rad wojewódzkich aniŜeli rad powiatowych
(72,7% w stosunku do 22,7%). RóŜnice w tej kwestii ujawniają się takŜe w odniesieniu do profilu powiatu
– w powiatach o profilu przemysłowym przedstawiciele instytucji „zewnętrznych” zapraszani byli w 32%
RZ, natomiast w powiatach o profilu rolniczym jedynie w 16%. Hermetyczność i formalizm mogą
prowadzić do sytuacji, w których oceny formułowane przez rady raczej rzadko będą pogłębione,
a działalność rad będzie fasadowa. Zadania fakultatywne częściej podejmowały rady zatrudnienia
działające w powiatach/województwach duŜych niŜ powiatach/województwach małych (stosunek 24,1%
do 13,8%) oraz rady zatrudnienia działające w powiatach/województwach o profilu przemysłowym niŜ
powiatach/województwach o profilu rolniczym (stosunek 14,6 do 7,2%).
Bardzo istotnym problemem jest brak zaplecza intelektualno-eksperckiego w radach. Członkowie
rad zatrudnienia nie są specjalnie przygotowywani do pracy w radach, chociaŜ zarówno przewodniczący
rad zatrudnienia, jak i przedstawiciele organów zatrudnienia oceniali ich przygotowanie wysoko. W opinii
84% przewodniczących rad zatrudnienia wszyscy lub prawie wszyscy członkowie RZ są przygotowani do
pracy w tych instytucjach. Odsetek 82 starostów i marszałków województw odpowiadając na pytanie, czy
członkowie rad zatrudnienia są merytorycznie przygotowani do pracy w radzie, wybrało wariant
odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”.
Niestety, mimo blisko 20 lat doświadczeń, nie utworzono w Polsce systemu dokształcania
członków rad zatrudnienia. Częstotliwość prowadzonych szkoleń jest niewystarczająca
i zróŜnicowana w skali kraju. Średnia liczba szkoleń organizowanych dla członków rad zatrudnienia
w trakcie kadencji wynosiła w radach powiatowych 2,6, natomiast w radach wojewódzkich 3,5.
W powiatach/województwach o profilu rolniczym szkolenia odbywały się najrzadziej – średnio 2,39.
Najczęściej odbywały się w powiatach/województwach o profilu przemysłowym – średnio 3,0
(w powiatach/województwach o profilu innym/mieszanym – średnio 2,8; w powiatach/województwach
o profilu usługowym – średnio 2,64). Szkolenia były organizowane częściej w powiatach duŜych aniŜeli
w małych (stosunek 82,8% do 62,2%). Średnia liczba szkoleń w powiatach/województwach małych
wynosi - 2,52, natomiast w powiatach/województwach duŜych – 2,63.
Warto takŜe zwrócić uwagę na fakt, iŜ przedstawiciele wojewódzkich rad zatrudnienia mają łatwiejszy
dostęp do informacji i udziału w debacie dotyczącej rynku pracy – jak wynika z badania, przewodniczący
wojewódzkiej rady zatrudnienia był obecny na pięciu konferencjach rocznie, podczas gdy przewodniczący
powiatowej RZ jedynie na dwóch.
Niepokoi bardzo często sygnalizowana przez respondentów potrzeba dokształcania osób pracujących
w radach nie tylko w zakresie wiedzy specjalistycznej dotyczącej rynku pracy, ale takŜe w odniesieniu do
problematyki podstawowej i elementarnej, takiej jak kompetencje RZ czy interpretacja przepisów ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Warto podkreślić, iŜ w opinii tak przewodniczących rad zatrudnienia, jak i organów zatrudnienia, zarówno
obowiązująca struktura RZ, jak i sposób powoływania członków rad nie wymaga zmian.
Doprecyzowania wymagają jedynie przepisy dotyczące wyboru członków RZ, gdy na obszarze dwóch
powiatów powoływana jest tylko jedna rada zatrudnienia.
Generalnie, obraz funkcjonowania rad zatrudnienia wyłaniający się z ankiet jest pozytywny:
rady na ogół dobrze wywiązują się ze swoich zadań, dobrze współpracują z organami zatrudnienia, mają
wpływ na politykę rynku pracy co najmniej na swoim obszarze działania, ich członkowie są dobrze
przygotowani do wykonywania swojej roli, chociaŜ są teŜ zainteresowani szkoleniami i chętnie w nich
uczestniczą. Nie są sygnalizowane potrzeby istotnych zmian w obecnym modelu.
To, co budzi niepokój, to przede wszystkim: sygnalizowane potrzeby szkoleń na poziomie
podstawowym, nasuwające wątpliwości, co do poziomu przygotowania merytorycznego
członków rad oraz co do trafności i skuteczności dotychczasowych szkoleń, stosunkowo niewielka liczba
szkoleń dla członków rad, a zwłaszcza bierność i ograniczanie się do wypełniania wymogów
formalnych, widoczne zwłaszcza w działaniu istotnej części rad powiatowych. NaleŜy teŜ zwrócić
uwagę na fakt, Ŝe nie wszystkie rady realizują swoje obowiązki prawne, jeśli chodzi
o częstotliwość posiedzeń oraz zawiadamianie o nich odpowiednich organizacji pozarządowych.
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Ponadto, wskazywanie jako efektów działania rady spadku bezrobocia lub wzrostu zatrudnienia moŜe
wskazywać albo na brak głębszego zrozumienia rzeczywistej roli rad (i jej ograniczeń) u niektórych
respondentów, albo (co wydaje się bardziej prawdopodobne) na brak moŜliwości wskazania realnych
efektów funkcjonowania rady, połączony z chęcią udzielenia pozytywnej odpowiedzi.
Paradoksalnie, obraz rad zatrudnienia wyłaniający się z badania moŜna potraktować dwojako –
albo jako dowód na sprawdzanie się istniejącego modelu w działaniu, albo jako symptom tego,
Ŝe w praktyce rady nie spełniają skutecznie swojej roli, a stanowią jedynie pewnego rodzaju
decorum, instytucje fasadowe, a nie element systemu instytucji i instrumentów rynku pracy mający realny
(choć nie decyzyjny) wpływ na jego kształt.
Do tej drugiej interpretacji mogą skłaniać w szczególności następujące konstatacje: w badaniu
jedynie na niewielką skalę pojawiły się opinie krytyczne, zwłaszcza odnoszące się do współpracy pomiędzy
radami a organami zatrudnienia, podczas gdy przy badaniu aktywnych i dąŜących do odegrania waŜnej
roli instytucji moŜna by się spodziewać ujawnienia napięć, sporów czy konfliktów. Jednocześnie wyraźne
są trudności respondentów w zdefiniowaniu konkretnych, realnych wyników pracy rady.
Połączenie tych dwóch wyników moŜe wskazywać na istnienie powaŜnej słabości rad zatrudnienia.
Hipotezie tej sprzyjają wyniki odnoszące się do problematyki szkoleń dla członków rad (potrzeba szkoleń
na
poziomie
podstawowym,
mała
liczba
szkoleń)
oraz
niewielkiego
uczestnictwa
w konferencjach dotyczących rynku pracy (w przypadku rad powiatowych), skonfrontowane z bardzo
pozytywną opinią respondentów na temat przygotowania członków rad do wykonywania swoich zadań,
a takŜe faktem, Ŝe osoby wskazywane na członków rad nie muszą spełniać Ŝadnych określonych kryteriów
dotyczących ich przygotowania merytorycznego.
Niniejsze badanie – ze względu na swoje ograniczenia wskazane powyŜej - pozwala jedynie na
sformułowanie powyŜszych hipotez. Ich weryfikacja wymagałaby bardziej kompleksowych prac
badawczych.

6. Rekomendacje
W oparciu o uzyskane wyniki, proponujemy rozwaŜenie szeregu zmian i usprawnień
w funkcjonowaniu rad zatrudnienia, zmierzających do zwiększenia ich skuteczności. NaleŜą do nich
następujące propozycje:
1. Mimo, iŜ respondenci nie wskazywali na konieczność zmian w strukturach rad zatrudnienia, to trzeba
zwrócić uwagę na fakt, iŜ rady te powinny opierać się na modelu trójstronnym, a więc reprezentować
interesy i opinie stron, które są istotne dla funkcjonowania rynku pracy (administracja publiczna – związki
zawodowe – pracodawcy).
Warto więc zastanowić się nad powrotem do rozwiązania klasycznego, uwzględniającego w składach rad
jedynie udział reprezentantów modelu trójstronnego. Aby zapewnić jego skuteczne funkcjonowanie, warto
byłoby jednocześnie wprowadzić zasadę prezentowania przez kaŜdą z trzech stron („ław”) jednego,
uzgodnionego stanowiska. To sprzyjałoby pełnieniu przez rady roli miejsca ustrukturyzowanego dialogu,
który moŜe prowadzić do podjęcia konkretnych ustaleń, a nie roli „klubu dyskusyjnego”, w którym
wyraŜana jest mnogość indywidualnych opinii i stanowisk, często nie mających waloru reprezentatywności
danej grupy interesariuszy.
2. Jednocześnie rady powinny być otwarte na konsultowanie opinii oraz współpracę z przedstawicielami
nauki, oświaty i organizacji pozarządowych, którzy stanowiliby zaplecze intelektualno-eksperckie. Ich
przedstawiciele powinni być zapraszani na posiedzenia rad (np. w zaleŜności od tematyki), natomiast nie
powinni brać udziału w podejmowaniu decyzji rady.
3. W celu wzmocnienia roli rad, warto rozwaŜyć odejście od dotychczasowego modelu wyłącznie
opiniodawczo-konsultacyjnego i przyznanie radom pewnego zakresu uprawnień decyzyjnych, jak to ma
miejsce w krajach skandynawskich. Naturalnie takie rozwiązanie wymagałoby odrębnej analizy prawnej
oraz funkcjonalnej.
Obecny kształt kompetencji rad jest mocno ograniczony, co moŜe wpływać demotywująco na gotowość do
aktywnego udziału w ich pracach. Co prawda, jak zauwaŜyliśmy w raporcie, przewodniczący rad
i przedstawiciele organów zatrudnienia mają poczucie wpływu rad na sytuację na rynku pracy, jednak
trudno zgodzić się z tą oceną w świetle ich kompetencji. Zmiana modelu z opiniodawczo-konsultacyjnego
na decyzyjny wymaga, jak zauwaŜamy, odrębnej analizy prawnej, bowiem wiązać musiałaby się ona
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z mającą pierwszeństwo zmianą w regulacji kompetencji organów zatrudnienia. Gdyby jednak nie było
takiej woli, to minimalny zakres kompetencji decyzyjnych wojewódzkich rad zatrudnienia powinien naszym
zdaniem obejmować:
• zatwierdzanie (w miejsce opiniowania) kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla
samorządów powiatowych,
• zatwierdzanie propozycji przeznaczenia przez wojewódzki urząd pracy środków Funduszu Pracy
będących w dyspozycji samorządu województwa,
• zatwierdzanie wniosków dotyczących uruchamiania nowych kierunków kształcenia i szkolenia
zawodowego w województwie,
• zatwierdzanie wojewódzkich kryteriów zezwoleń na pracę cudzoziemców.
W przypadku powiatowych rad zatrudnienia minimalny zakres kompetencji decyzyjnych powinien
obejmować uchwalanie kierunków powiatowej polityki zatrudnienia i polityki szkoleniowej.
4. W przypadku dokonywania zmian ustawowych, warto rozwaŜyć dokonanie jasnej delimitacji zadań
pomiędzy Wojewódzką Radą Zatrudnienia i Wojewódzką Komisją Dialogu Społecznego. Stan obecny,
w którym kompetencje obu tych ciał częściowo się pokrywają, zaś ich skład jest często bardzo zbliŜony,
nie sprzyja skuteczności i efektywności dialogu społecznego w Polsce.
5. Kluczowe znaczenie ma zapewnienie udziału w pracach rad zatrudnienia osób o odpowiedniej wiedzy
i kompetencjach. Dlatego naleŜy opracować kryteria doboru kandydatów na członków rad, które będą
uwzględniane przez instytucje delegujące. W obecnym stanie prawnym, niektórzy członkowie rad nie
znają problematyki rynku pracy oraz przepisów prawnych regulujących jego funkcjonowanie.
6. Poza stawianiem kandydatom na członków rad zatrudnienia odpowiednich wymagań dotyczących ich
przygotowania merytorycznego, członkowie rad powinni mieć zapewnioną moŜliwość uczestnictwa
w szkoleniach dotyczących zmian przepisów oraz problematyki rynku pracy. Szkolenia powinny odbywać
się częściej niŜ dotychczas. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na ofertę szkoleniową kierowaną do rad
działających w małych powiatach – jak wykazały badania, w trakcie minionej kadencji odbywało się
w nich najmniej szkoleń. Ponadto rekomenduje się w dłuŜszej perspektywie utworzenie systemu
dokształcania członków rad zatrudnienia w skali kraju.
7. Dla wzmocnienia roli rad, poza zapewnieniem odpowiedniego poziomu przygotowania ich członków,
powinni oni mieć moŜliwość korzystania ze wsparcia ekspertów zewnętrznych. W tym celu rady powinny
dysponować wydzielonymi środkami na ekspertyzy (mechanizm ten z powodzeniem zastosowano
w odniesieniu do działania Rady Działalności PoŜytku Publicznego).
8. NaleŜy wziąć pod uwagę zmianę w odniesieniu do obligatoryjnej minimalnej liczby posiedzeń –
obecnie raz na kwartał. Zmniejszenie tej częstotliwości wychodziłoby naprzeciw istniejącej sytuacji
faktycznej, a odbywane posiedzenia mogłyby się wówczas koncentrować na kwestiach
o strategicznym znaczeniu dla danego rynku pracy. Oczywiście rady mogłyby równieŜ spotykać się
częściej, jeśli miałoby to konkretne uzasadnienie. Takie rozwiązanie słuŜyłoby ograniczeniu fasadowego
aspektu funkcjonowania rad.
9. Jednocześnie warto rozwaŜyć połoŜenie większego nacisku na funkcję komunikacyjną
i edukacyjną rad, zwłaszcza przy zmniejszeniu liczby obowiązkowych posiedzeń. Pełnieniu tej funkcji
słuŜyłyby bardziej urozmaicone i nieformalne formy działalności rad, takie jak konferencje, seminaria
i warsztaty z udziałem ekspertów i przedstawicieli lokalnych/regionalnych interesariuszy, debaty publiczne
itd. MoŜna takŜe wprowadzić róŜnego rodzaju formy wymiany doświadczeń pomiędzy radami (strona
internetowa, doroczna konferencja itd.)
Jak wykazało badanie, rady zatrudnienia działające na terenie małych powiatów oraz powiatów o profilu
rolniczym znacznie rzadziej niŜ pozostałe rady realizują zadania fakultatywne. Przedstawiciele małych
powiatów mają teŜ znacznie mniejsze poczucie wpływu na politykę rynku pracy prowadzoną na obszarze
ich działania niŜ przedstawiciele powiatów duŜych oraz reprezentanci województw. Dlatego teŜ warto
rozwaŜyć opracowanie specjalnego programu aktywizującego skierowanego do tych rad, obejmującego
szereg elementów takich jak pakiet szkoleń, zapoznawanie się z dobrymi praktykami z powiatów, gdzie
rady wykazują aktywność (ewentualnie takŜe z doświadczeniami zagranicznymi), działania integrujące
(warsztaty, seminaria itp.), pomoc animatorów w przygotowywaniu i prowadzeniu posiedzeń. Programy
takie powinny być wprowadzane na podstawie porozumienia z udziałem starosty oraz innych kluczowych
lokalnych interesariuszy.
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7. Załączniki
7.1.

Ankieta dla przewodniczących rad wojewódzkich26
pyt
ani
e
IIgo
po
zio
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p
y
t
a
n
i
e

gru
pa

I

pytanie

odpowiedź

przejście
(kodowanie
odwołuje się do
danej sekcji,
jeŜeli przeskok
ma być poza
sekcję, to przed P
wstawiany jest
numer sekcji, na
przykład „IXP3”,
czyli do sekcji
dziewiątej,
pytania trzy

Pytania filtrujące:
Proszę zaznaczyć obszar działania rady zatrudnienia, której Pan/Pani 1. Powiatowa Rada Zatrudnienia
przewodniczy?
2. Wojewódzka Rada Zatrudnienia

1
II

1. -> III P1
2. -> IV P1

Metryczka:
1

Proszę podać nazwę województwa / powiatu

......................

III p1

Proszę określić łączną liczbę członków rady zatrudnienia, której
Pan/Pani przewodniczy?

1. ...
997. trudno powiedzieć

p1.1

1

Proszę określić liczbę członków reprezentujących w składzie rady
wojewódzkie struktury organizacji związkowych? - moŜliwe jest
wpisanie liczby „0”, jeŜeli brak reprezentantów

1. ...
997. trudno powiedzieć

p1.2

2

Proszę określić liczbę członków reprezentujących w składzie rady
wojewódzkie struktury organizacji pracodawców? - moŜliwe jest
wpisanie liczby „0”, jeŜeli brak reprezentantów

1. ...
997. trudno powiedzieć

p1.3

3

Proszę określić liczbę członków reprezentujących w składzie rady
społeczno-zawodowe organizacje rolników indywidualnych i izb
rolniczych? - moŜliwe jest wpisanie liczby „0”, jeŜeli brak
reprezentantów

1. ...
997. trudno powiedzieć

p1.4

4

Proszę określić liczbę członków reprezentujących w składzie rady
organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką
rynku pracy? - moŜliwe jest wpisanie liczby „0”, jeŜeli brak
reprezentantów

1. ...
997. trudno powiedzieć

p1.5

5

Proszę określić liczbę członków reprezentujących w składzie rady
przedstawicieli nauki? - moŜliwe jest wpisanie liczby „0”, jeŜeli brak
reprezentantów

1. ...
997. trudno powiedzieć

p7

Którą z kategorii struktur reprezentuje Przewodniczący rady
zatrudnienia?

1. wojewódzkie struktury
organizacji związkowych,
reprezentatywne w rozumieniu
ustawy o Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych
2. wojewódzkie struktury
organizacji pracodawców,
reprezentatywne w rozumieniu
ustawy o Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych
3. społeczno-zawodowe
organizacje rolników
indywidualnych i izb rolniczych
4. organizacje pozarządowe
zajmujące się statutowo
problematyką rynku pracy
5. przedstawicieli nauki
6. przedstawicieli wojewody

p8

Którą z kategorii struktur reprezentuje Wiceprzewodniczący rady
zatrudnienia?

1. wojewódzkie struktury
organizacji związkowych,
reprezentatywne w rozumieniu
ustawy o Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych
2. wojewódzkie struktury
organizacji pracodawców,
reprezentatywne w rozumieniu

p9

III

Wojewódzkie Rady Zatrudnienia
1

7

8

26

Zaprezentowane tutaj ankiety są wiernymi ekwiwalentami ankiet zastosowanych w badaniu (w zakresie treści). Osoby badane
wypełniały ich wersję elektroniczną, co wymuszało inną formę prezentacji pytań i moŜliwych odpowiedzi.
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ustawy o Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych
3. społeczno-zawodowe
organizacje rolników
indywidualnych i izb rolniczych
4. organizacje pozarządowe
zajmujące się statutowo
problematyką rynku pracy
5. przedstawicieli nauki
6. przedstawicieli wojewody
9

Czy Pana/Pani zdaniem konieczna jest zmiana struktury (składu)
wojewódzkich rad zatrudnienia?

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

10

Proszę określić jakie zmiany byłyby wskazane w strukturach
wojewódzkich rad zatrudnienia?

......................

p11

11

Proszę określić średnio-kwartalną liczbę posiedzeń rady w czasie
trwania kadencji?

1.
2.
3.
4.
5.

p12

12

1. tak
Czy liczba posiedzeń rady, które miały miejsce, zapewniła Pana/Pani
2. nie
zdaniem efektywną pracę rady?
997. trudno powiedzieć

13

1. dwa razy w kwartale
2. trzy razy w kwartale
Jak często Pana/Pani zdaniem powinny odbywać się posiedzenia rady
3. cztery razy w kwartale
zatrudnienia, aby zapewnić jej efektywność?
4. pięć i więcej na kwartał
997. trudno powiedzieć

p14

14

Czy uwaŜa Pan/Pani, Ŝe minimalna częstotliwość posiedzeń rady
powinna być regulowana - posiedzenia powinny odbywać się w
zaleŜności od potrzeb.

p15

15

Czy w trakcie trwania kadencji rady miała miejsce sytuacja, w której 1. tak
w którymkolwiek z kwartałów nie odbyło się wymagane w świetle
2. nie
przepisów co najmniej jedno posiedzenie rady zatrudnienia?
997. trudno powiedzieć

16

Ile razy / w ilu kwartałach nie odbyło się wymagane w świetle
przepisów co najmniej jedno posiedzenie rady zatrudnienia?

1. ...
997. trudno powiedzieć

p17

17

Proszę podać odsetek posiedzeń rady zatrudnienia, zwoływanych na 1. ... %
wniosek przewodniczącego?
997. trudno powiedzieć

p18

18

Proszę podać odsetek posiedzeń rady zatrudnienia, zwoływanych na 1. ... %
wniosek co najmniej 1/3 członków rady zatrudnienia?
997. trudno powiedzieć

p19

19

Proszę podać odsetek posiedzeń rady zatrudnienia, zwoływanych na 1. ... %
wniosek marszałka województwa?
997. trudno powiedzieć

p20

20

Czy dla członków rady zatrudnienia organizowane były szkolenia?

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

„tak” -> P21
„nie” -> P22

21

Proszę określić, ile szkoleń przeciętnie, w skali roku, organizowano
dla członków rady zatrudnienia?
- podać liczbę/wartość średnią

1. ...
997. trudno powiedzieć

p22

22

Czy członkowie rady zatrudnienia uczestniczyli w szkoleniach?

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

„tak” -> P23
„nie” -> P29

23

Proszę określić przeciętną liczbę szkoleń w skali roku, w których brali
1. ...
udział członkowie rady?
997. trudno powiedzieć
- podać liczbę/wartość średnią

p24

24

Proszę określić (procentowo) ilu członków rady zatrudnienia brało
udział we wszystkich szkoleniach?

1. ... %
997. trudno powiedzieć

p25

25

Proszę określić, ilu członków rady zatrudnienia nie brało udziału w
Ŝadnym szkoleniu?

1. ... %
997. trudno powiedzieć

p26

26

Proszę określić, ilu członków rady zatrudnienia wzięło udziału tylko w 1. ... %
jednym szkoleniu?
997. trudno powiedzieć

p27

27

Proszę określić tematykę szkoleń.

......................

p28

28

Proszę podać średni koszt szkolenia w przeliczeniu na członka?

......................

29

29

Czy Pana/Pani zdaniem członkowie rad zatrudnienia powinni
odbywać szkolenia?

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

30

Proszę określić czego Pana/ Pani zdaniem powinny dotyczyć
szkolenia dla członków rad zatrudnienia w przyszłości?

......................
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raz na kwartał
dwa razy w kwartale
trzy razy w kwartale
cztery razy w kwartale
pięć i więcej na kwartał

1. tak
2. nie

„tak” -> P10
„nie” -> P11

„tak” -> P14
„nie” -> P13

„tak” -> P16
„nie” -> P17

„tak” -> P30
„nie” -> P31
p31

31

Czy wszyscy członkowie rady zatrudnienia są w Pana/Pani opinii
przygotowani do pracy w radzie?

1. wszyscy członkowie rady
zatrudnienia posiadają
kompetencje wystarczające do
pracy w radzie
2. większość członków rady
zatrudnienia posiada kompetencje
wystarczające do pracy w radzie
3. tylko niektórzy członkowie rady
posiadają kompetencje
wystarczające do pracy w radzie
997. trudno powiedzieć

32

Co Pana/Pani zdaniem jest przyczyną tego, Ŝe nie wszyscy
członkowie rady zatrudnienia posiadają wystarczające kwalifikacje?

......................

p33

Jak ocenia Pan/Pani przygotowanie merytoryczne członków rady?

1. bardzo dobre
2. dobre
3. przeciętne
4. słabe
5. bardzo słabe
997. trudno powiedzieć

p34

34

Czy na posiedzenia kierowanej przez Pana/Panią rady zatrudnienia
zapraszani są przedstawiciele organów, organizacji i instytucji nie
reprezentowanych w radzie?

1. bardzo często
2. często
3. sporadycznie
4. rzadko
5. bardzo rzadko
6. nigdy
997. trudno powiedzieć

1 i 2 -> P36
3, 4, 5 -> P35

35

Proszę podać, przedstawiciele jakich organów, organizacji i instytucji
nie reprezentowanych w radzie, są zapraszani na posiedzenia
......................
kierowanej przez Pana/Panią rady zatrudnienia?

36

Czy w czasie trwania kadencji kierowanej przez Pana/Panią rady
1. tak
zatrudnienia, rada zawiadamiała o terminie i przedmiocie posiedzenia 2. nie
zainteresowane udziałem w posiedzeniu organizacje społeczne?
997. trudno powiedzieć

37

Jak często rada zawiadamiała o terminie i przedmiocie posiedzenia
zainteresowane udziałem w posiedzeniu organizacje społeczne?

1. bardzo często
2. często
3. sporadycznie
4. rzadko
5. bardzo rzadko
997. trudno powiedzieć

p38

38

Czy przedstawiciele organizacji społecznych w porozumieniu z
Panem/ Panią, prezentowali w takcie obrad rady, stanowiska
delegujących ich organizacji?

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

1 -> p39
2 -> p40

39

1. bardzo często
2. często
Jak często organizacje społeczne prezentowały w takcie obrad rady, 3. sporadycznie
4. rzadko
stanowiska delegujących ich organizacji?
5. bardzo rzadko
997. trudno powiedzieć

p40

40

Czy Pana/Pani zdaniem zapraszanie przedstawicieli organizacji
społecznych na posiedzenia rady zatrudnienia jest celowe?

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

p41

41

Proszę określić (procentowo) średnią frekwencję członków rady na
posiedzeniach rady zatrudnienia?

1. ...
997. trudno powiedzieć

p42

42

Proszę określić (procentowo) ilu członków rady zatrudnienia brało
udział we wszystkich posiedzeniach?

1. ...
997. trudno powiedzieć

p43

43

Proszę scharakteryzować zagadnienia będące głównym tematem
obrad rady zatrudnienia, której Pan/Pani przewodniczy?

......................

p44

44

Proszę określić średnioroczną liczbę podejmowanych przez radę
uchwał?

1. do 3 uchwał
2. od 4 do 8 uchwał
3. od 9 do 13 uchwał
4. od 14 do 19 uchwał
5. od 20 do 24 uchwał
6. od 25 do 39 uchwał
7. powyŜej 40 uchwał
997. trudno powiedzieć

p45

45

Czy był Pan/Pani zapraszany/a na konferencje dotyczące rynku
pracy?

1. tak
2. nie

46

46

Czy brał/a Pan/Pani udział w konferencjach dotyczących rynku
pracy?

1. tak
2. nie

„tak”->47
„nie”->48

47

Proszę określić przeciętną liczbę konferencji, w skali roku, w których 1. ...

33
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1 i 2 -> P33
3 -> P32

p36

1 -> p37
2 -> p38

48

Pan/Pani uczestniczył/a.

997. trudno powiedzieć

Proszę określić tematykę tych konferencji

......................

49

Czy inni członkowie Rady, którą Pan/Pani kieruje brali udział w
konferencjach dotyczących rynku pracy?

1. tak
2. nie
997. nie mam wiedzy na ten temat

„tak”->50
„nie, 997”->51

50

Proszę określić tematykę tych konferencji

......................
997. nie mam wiedzy na ten temat

51

51

1. zdecydowanie tak
Czy Pana/Pani zdaniem działania wojewódzkiej rady zatrudnienia,
2. raczej tak
której Pan/Pani przewodniczy, jako organu opiniodawczo-doradczego
3. raczej nie
marszałka województwa, mają wpływ politykę rynku pracy w
4. zdecydowanie nie
wymiarze regionalnym?
997. trudno powiedzieć

52

Proszę podać przykłady działań kierowanej przez Pana/Panią rady
zatrudnienia, które wpłynęły na prowadzoną politykę rynku pracy w
wymiarze regionalnym?

......................

p54

53

Co jest w Pana/Pani opinii przyczyną braku wpływu rady na politykę
rynku pracy w wymiarze regionalnym?

......................

p54

54

Jak ocenia Pan/ Pani współpracę kierowanej przez Pana/Panią rady
zatrudnienia z marszałkiem województwa?

1. bardzo dobrze
2. raczej dobrze
3. raczej źle
4. bardzo źle
997. trudno powiedzieć

55

Co Pana /Pani zdaniem powoduje, Ŝe współpraca kierowanej przez
Pana/Pani zatrudnienia z marszałkiem województwa jest
niewystarczająca?

......................

56

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
Czy Pana zdaniem działania wojewódzkich rad zatrudnienia w Polsce
3. raczej nie
mają wpływ na prowadzoną przez państwo politykę rynku pracy?
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

57

Proszę podać znane Panu/Pani przykłady działań wojewódzkich rad
zatrudnienia, które wpłynęły na prowadzoną przez państwo politykę
rynku pracy?

......................

p59

58

Co jest przyczyną braku wpływu wojewódzkich rad zatrudnienia na
prowadzoną przez państwo politykę rynku pracy?

......................

p59

59

Czy wojewódzkie rady zatrudnienia mają wpływ na stan dialogu
społecznego w Polsce?

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

60

Dlaczego Pana/Pani zdaniem wojewódzkie rady zatrudnienia nie
mają wpływu na stan dialogu społecznego w Polsce?

......................

61

Proszę wskazać, które z zadań wymienionych w art. 22 ust. 5 z
ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy
realizowała kierowana przez Pana/Panią wojewódzka rada
zatrudnienia?

48

1

Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i
produktywnego zatrudnienia w województwie

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

2

Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

3

Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla
samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie
programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych 1. tak
fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez
2. nie
wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków
997. trudno powiedzieć
Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i
sprawozdań z ich wykorzystania

4

Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących
kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w
województwie

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

5

Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności wojewódzkich
urzędów pracy oraz przedstawianie Naczelnej Radzie Zatrudnienia
okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

6

Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej 1. tak
co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata
2. nie
na stanowisko dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy
997. trudno powiedzieć

67

49

1, 2 -> p52
3, 4 -> P53

1, 2 -> p56
3, 4 -> P55

p56

1, 2 -> p57
3, 4 -> P58

1, 2 -> p61
3, 4 -> P60

p61

p62

7

Opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie
dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

8

Delegowanie przedstawiciela do Naczelnej Rady Zatrudnienia.

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

62

Czy kierowana przez Pana/Panią rada zatrudnienia realizowała inne
zadania z zakresu polityki rynku pracy, na przykład z własnej
inicjatywy, nie ujęte obowiązkiem ustawowym?

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

63

Proszę podać, jakie inne zadania z zakresu polityki rynku pracy
realizowała kierowana przez Pana/Panię rada zatrudnienia?

......................

p64

64

Proszę podać maksymalnie trzy cele, które udało się osiągnąć
1 ....................
kierowanej przez Pana/Panią radzie zatrudnienia, a co ma znaczenie 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dla polityki rynku pracy?
3 ....................

p65

65

Proszę podać maksymalnie trzy wydarzenia, które miały miejsce w
województwie w czasie trwania kadencji rady zatrudnienia, a które
Pana/Pani zdaniem miały istotny wpływ na działania rady
zatrudnienia?

1 ....................
2 ....................
3 ....................

p66

66

Proszę podać maksymalnie trzy cele, których nie udało się osiągnąć
w czasie trwania kadencji kierowanej przez Pana/Panią radzie
zatrudnienia, a co Pana/Pani zdaniem byłoby istotne dla polityki
rynku pracy?

1 ....................
2 ....................
3 ....................

p67

67

Jak ocenia Pan/Pani poziom obsługi technicznej rady zatrudnienia
zapewniany przez wojewódzki urząd pracy?

1. obsługa jest bardzo sprawna i
przebiega bez zastrzeŜeń,
2. obsługa jest poprawna,
3. obsługa jest niewystarczająca,
4. wojewódzki urząd pracy nie jest
przystosowany do obsługi rady
zatrudnienia

68

Proszę opisać co Pana/ Pani zdaniem powoduje, Ŝe poziom obsługi
technicznej zapewniany przez wojewódzki urząd pracy jest
niewystarczający?

......................

69

Jaka instytucja lub struktura Pana/ Pani zdaniem powinna zajmować
......................
się zapewnieniem obsługi technicznej radzie zatrudnienia?

1 -> 63
2 -> 64

1, 2 -> bandolo
3, 4 -> 68

p69
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I

pytanie

odpowiedź

przejście
(kodowanie
odwołuje się do
danej sekcji, jeŜeli
przeskok ma być
poza sekcję, to
przed P wstawiany
jest numer sekcji,
na przykład
„IXP3”, czyli do
sekcji dziewiątej,
pytania trzy

Pytania filtrujące:
1. Powiatowa Rada Zatrudnienia
Proszę zaznaczyć obszar działania rady zatrudnienia, której Pan/Pani
2. Wojewódzka Rada
przewodniczy?
Zatrudnienia

1
II

1. -> III P1
2. -> IV P1

Metryczka:
1

Proszę podać nazwę województwa / powiatu

......................

III p1

1. ...
997. trudno powiedzieć

p1.1

1

Proszę określić liczbę członków reprezentujących w składzie rady
1. ...
terenowe struktury organizacji związkowych? - moŜliwe jest wpisanie
997. trudno powiedzieć
liczby „0”, jeŜeli brak reprezentantów

p1.2

2

Proszę określić liczbę członków reprezentujących w składzie rady
terenowe struktury organizacji pracodawców? - moŜliwe jest
wpisanie liczby „0”, jeŜeli brak reprezentantów

1. ...
997. trudno powiedzieć

p1.3

3

Proszę określić liczbę członków reprezentujących w składzie rady
społeczno-zawodowe organizacje rolników indywidualnych i izb
rolniczych? - moŜliwe jest wpisanie liczby „0”, jeŜeli brak
reprezentantów

1. ...
997. trudno powiedzieć

p1.4

IV

Powiatowe Rady Zatrudnienia
Proszę określić łączną liczbę członków rady zatrudnienia, której
Pan/Pani przewodniczy?

1

68

4

Proszę określić liczbę członków reprezentujących w składzie rady
organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką
rynku pracy? - moŜliwe jest wpisanie liczby „0”, jeŜeli brak
reprezentantów

1. ...
997. trudno powiedzieć

p1.5

5

Proszę określić liczbę członków reprezentujących w składzie rady
jednostki samorządu terytorialnego? - moŜliwe jest wpisanie liczby
„0”, jeŜeli brak reprezentantów

1. ...
997. trudno powiedzieć

p1.5

6

Proszę określić liczbę członków reprezentujących w składzie rady
zatrudnienia radę powiatu? - moŜliwe jest wpisanie liczby „0”, jeŜeli
brak reprezentantów

1. ...
997. trudno powiedzieć

p7

Którą z kategorii struktur reprezentuje Przewodniczący rady
zatrudnienia?

1. terenowe struktury organizacji
związkowych, reprezentatywne w
rozumieniu ustawy o Trójstronnej
Komisji do Spraw SpołecznoGospodarczych
2. terenowe struktury organizacji
pracodawców, reprezentatywne
w rozumieniu ustawy o
Trójstronnej Komisji do Spraw
Społeczno-Gospodarczych
3. społeczno-zawodowe
organizacje rolników
indywidualnych i izb rolniczych
4. organizacje pozarządowe
zajmujące się statutowo
problematyką rynku pracy
5. jednostki samorządu
terytorialnego
6. radę powiatu

p8

8

Którą z kategorii struktur reprezentuje Wiceprzewodniczący rady
zatrudnienia?

1. terenowe struktury organizacji
związkowych, reprezentatywne w
rozumieniu ustawy o Trójstronnej
Komisji do Spraw SpołecznoGospodarczych
2. terenowe struktury organizacji
pracodawców, reprezentatywne
w rozumieniu ustawy o
Trójstronnej Komisji do Spraw
Społeczno-Gospodarczych
3. społeczno-zawodowe
organizacje rolników
indywidualnych i izb rolniczych
4. organizacje pozarządowe
zajmujące się statutowo
problematyką rynku pracy
5. jednostki samorządu
terytorialnego
6. radę powiatu

p9

9

Czy Pana/Pani zdaniem konieczna jest zmiana struktury
(składu)powiatowych rad zatrudnienia?

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

10

Proszę określić jakie zmiany byłyby wskazane w strukturach
powiatowych rad zatrudnienia?

......................

p11

11

Proszę określić średnio-kwartalną liczbę posiedzeń rady w czasie
trwania kadencji?

1.
2.
3.
4.
5.

p12

12

1. tak
Czy liczba posiedzeń rady, które miały miejsce, zapewniła Pana/Pani
2. nie
zdaniem efektywną pracę rady?
997. trudno powiedzieć

13

1. dwa razy w kwartale
2. trzy razy w kwartale
Jak często Pana/Pani zdaniem powinny odbywać się posiedzenia rady
3. cztery razy w kwartale
zatrudnienia, aby zapewnić jej efektywność?
4. pięć i więcej na kwartał
997. trudno powiedzieć

p14

14

Czy uwaŜa Pan/Pani, Ŝe minimalna częstotliwość posiedzeń rady
powinna być regulowana - posiedzenia powinny odbywać się w
zaleŜności od potrzeb?

p15

15

Czy w trakcie trwania kadencji rady miała miejsce sytuacja, w której 1. tak
w którymkolwiek z kwartałów nie odbyło się wymagane w świetle
2. nie

7

69

raz na kwartał
dwa razy w kwartale
trzy razy w kwartale
cztery razy w kwartale
pięć i więcej na kwartał

1. tak
2. nie

„tak” -> P10
„nie” -> P11

„tak” -> P14
„nie” -> P13

„tak” -> P16
„nie” -> P17

przepisów co najmniej jedno posiedzenie rady zatrudnienia?

997. trudno powiedzieć

16

Ile razy (w ilu kwartałach) nie odbyło się wymagane w świetle
przepisów co najmniej jedno posiedzenie rady zatrudnienia?

1. ...
997. trudno powiedzieć

p17

17

Proszę podać odsetek posiedzeń rady zatrudnienia, zwoływanych na 1. ... %
wniosek przewodniczącego?
997. trudno powiedzieć

p18

18

Proszę podać odsetek posiedzeń rady zatrudnienia, zwoływanych na 1. ... %
wniosek co najmniej 1/3 członków rady zatrudnienia?
997. trudno powiedzieć

p19

19

Proszę podać odsetek posiedzeń rady zatrudnienia, zwoływanych na 1. ... %
wniosek starosty?
997. trudno powiedzieć

p20

20

Czy dla członków rady zatrudnienia organizowane były szkolenia?

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

„tak” -> P21
„nie” -> P22

21

Proszę określić, ile szkoleń przeciętnie, w skali roku, organizowano
dla członków rady zatrudnienia?
- podać liczbę/wartość średnią

1. ...
997. trudno powiedzieć

p22

22

Czy członkowie rady zatrudnienia uczestniczyli w szkoleniach?

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

„tak” -> P23
„nie” -> P29

23

Proszę określić przeciętną liczbę szkoleń w skali roku, w których brali
1. ...
udział członkowie rady?
997. trudno powiedzieć
- podać liczbę/wartość średnią

p24

24

Proszę określić (procentowo) ilu członków rady zatrudnienia brało
udział we wszystkich szkoleniach?

1. ... %
997. trudno powiedzieć

p25

25

Proszę określić (procentowo), ilu członków rady zatrudnienia nie
brało udziału w Ŝadnym szkoleniu?

1. ... %
997. trudno powiedzieć

p26

26

Proszę określić (procentowo), ilu członków rady zatrudnienia wzięło
udziału tylko w jednym szkoleniu?

1. ... %
997. trudno powiedzieć

p27

27

Proszę określić tematykę szkoleń.

......................

p28

28

Proszę podać średni koszt szkolenia w przeliczeniu na członka?

......................

29

29

Czy Pana/Pani zdaniem członkowie rad zatrudnienia powinni
odbywać szkolenia?

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

30

Proszę określić czego Pana/ Pani zdaniem powinny dotyczyć
szkolenia dla członków rad zatrudnienia w przyszłości?

......................

31

Czy wszyscy członkowie rady zatrudnienia są w Pana/Pani opinii
przygotowani do pracy w radzie?

1. wszyscy członkowie rady
zatrudnienia posiadają
kompetencje wystarczające do
pracy w radzie
2. większość członków rady
zatrudnienia posiada
kompetencje wystarczające do
pracy w radzie
3. tylko niektórzy członkowie rady
posiadają kompetencje
wystarczające do pracy w radzie
997. trudno powiedzieć

32

Co Pana/Pani zdaniem jest przyczyną tego, Ŝe nie wszyscy
członkowie rady zatrudnienia posiadają wystarczające kwalifikacje.

......................

p33

Jak ocenia Pan/Pani przygotowanie merytoryczne członków rady?

1. bardzo dobre
2. dobre
3. przeciętne
4. słabe
5. bardzo słabe
997. trudno powiedzieć

p34

34

Czy na posiedzenia kierowanej przez Pana/Panią rady zatrudnienia
zapraszani są przedstawiciele organów, organizacji i instytucji nie
reprezentowanych w radzie?

1. bardzo często
2. często
3. sporadycznie
4. rzadko
5. bardzo rzadko
6. nigdy
997. trudno powiedzieć

1 i 2 -> P36
3, 4, 5 -> P35

35

Proszę podać, przedstawiciele jakich organów, organizacji i instytucji
nie reprezentowanych w radzie, są zapraszani na posiedzenia
......................
kierowanej przez Pana/Panią rady zatrudnienia?

36

Czy w czasie trwania kadencji kierowanej przez Pana/Panią rady
1. tak
zatrudnienia, rada zawiadamiała o terminie i przedmiocie posiedzenia 2. nie
zainteresowane udziałem w posiedzeniu organizacje społeczne?
997. trudno powiedzieć

33

70

„tak” -> P30
„nie” -> P31

1 i 2 -> P33
3 -> P32

p36

1 -> p37
2 -> p38

37

Jak często rada zawiadamiała o terminie i przedmiocie posiedzenia
zainteresowane udziałem w posiedzeniu organizacje społeczne?

1. bardzo często
2. często
3. sporadycznie
4. rzadko
5. bardzo rzadko
997. trudno powiedzieć

38

Czy przedstawiciele organizacji społecznych w porozumieniu z
Panem/ Panią, prezentowali w takcie obrad rady, stanowiska
delegujących ich organizacji?

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

39

1. bardzo często
2. często
Jak często organizacje społeczne prezentowały w takcie obrad rady, 3. sporadycznie
stanowiska delegujących ich organizacji?
4. rzadko
5. bardzo rzadko
997. trudno powiedzieć

p40

40

Czy Pana/Pani zdaniem zapraszanie przedstawicieli organizacji
społecznych na posiedzenia rady zatrudnienia jest celowe?

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

p41

41

Proszę określić (procentowo) średnią frekwencję członków rady na
posiedzeniach rady zatrudnienia?

1. ... %
997. trudno powiedzieć

p42

42

Proszę określić (procentowo) ilu członków rady zatrudnienia brało
udział we wszystkich posiedzeniach?

1. ... %
997. trudno powiedzieć

p43

43

Proszę scharakteryzować zagadnienia będące głównym tematem
obrad rady zatrudnienia, której Pan/Pani przewodniczy?

......................

p44

44

Proszę określić średnioroczną liczbę podejmowanych przez radę
uchwał?

1. do 3 uchwał
2. od 4 do 8 uchwał
3. od 9 do 13 uchwał
4. od 14 do 19 uchwał
5. od 20 do 24 uchwał
6. od 25 do 39 uchwał
7. powyŜej 40 uchwał
997. trudno powiedzieć

p45

45

Czy był Pan/Pani zapraszany/a na konferencje dotyczące rynku
pracy?

1. tak
2. nie

46

46

Czy brał/a Pan/Pani udział w konferencjach dotyczących rynku
pracy?

1. tak
2. nie

„tak”->47
„nie”->48

47

Proszę określić przeciętną liczbę konferencji, w skali roku, w których 1. ...
Pan/Pani uczestniczył/a.
997. trudno powiedzieć

48

48

Proszę określić tematykę tych konferencji

......................

49

49

Czy inni członkowie Rady, którą Pan/Pani kieruje brali udział w
konferencjach dotyczących rynku pracy?

1. tak
2. nie
997. nie mam wiedzy na ten
temat

50

Proszę określić tematykę tych konferencji

......................
997. nie mam wiedzy na ten
temat

51

1. zdecydowanie tak
Czy Pana/Pani zdaniem działania powiatowej rady zatrudnienia,
2. raczej tak
której Pan/Pani przewodniczy, jako organu opiniodawczo-doradczego 3. raczej nie
starosty, mają wpływ politykę rynku pracy w wymiarze lokalnym?
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

52

Proszę podać przykłady działań kierowanej przez Pana/Panią rady
zatrudnienia, które wpłynęły na prowadzoną politykę rynku pracy w
wymiarze lokalnym?

......................

p54

53

Co jest w Pana/Pani opinii przyczyną braku wpływu rady na politykę
rynku pracy w wymiarze lokalnym?

......................

p54

54

Jak ocenia Pan/ Pani współpracę kierowanej przez Pana/Panią rady
zatrudnienia ze starostą?

1. bardzo dobrze
2. raczej dobrze
3. raczej źle
4. bardzo źle
997. trudno powiedzieć

55

Co Pana /Pani zdaniem powoduje, Ŝe współpraca kierowanej przez
Pana/Pani zatrudnienia ze starostą jest niewystarczająca?

......................

56

Czy Pana zdaniem działania powiatowych rad zatrudnienia w Polsce
mają wpływ na prowadzoną przez państwo politykę rynku pracy?

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

71

p38

1 -> p39
2 -> p40

„tak”->50
„nie, 997”->51

51

1, 2 -> p52
3, 4 -> P53

1, 2 -> p56
3, 4 -> P55

p56

1, 2 -> p57
3, 4 -> P58

57

Proszę podać znane Panu/Pani przykłady działań powiatowych rad
zatrudnienia, które wpłynęły na prowadzoną przez państwo politykę
rynku pracy?

......................

p59

58

Co jest przyczyną braku wpływu rad powiatowych na prowadzoną
przez państwo politykę rynku pracy?

......................

p59

59

Czy powiatowe rady zatrudnienia mają wpływ na stan dialogu
społecznego w Polsce?

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

60

Dlaczego Pana/Pani zdaniem rady zatrudnienia nie mają wpływu na
stan dialogu społecznego w Polsce?

......................

61

Proszę wskazać, które z zadań wymienionych w art. 22 ust. 6 z
ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy
realizowała kierowana przez Pana/Panią powiatowa rada
zatrudnienia?
1

Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i
produktywnego zatrudnienia w wymiarze lokalnym

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

2

Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

3

Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla
samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie
programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych 1. tak
fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez
2. nie
wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków
997. trudno powiedzieć
Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i
sprawozdań z ich wykorzystania

1, 2 -> p61
3, 4 -> P60

p61

p62

4

Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących
kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w
województwie

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

5

Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych
urzędów pracy

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

6

Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej 1. tak
co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata
2. nie
na stanowisko dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy
997. trudno powiedzieć

7

Opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie
dyrektora powiatowego urzędu pracy

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

62

Czy kierowana przez Pana/Panią rada zatrudnienia realizowała inne
zadania z zakresu polityki rynku pracy, na przykład z własnej
inicjatywy, nie ujęte obowiązkiem ustawowym?

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

63

Proszę podać, jakie inne zadania z zakresu polityki rynku pracy
realizowała kierowana przez Pana/Panią rada zatrudnienia?

......................

p64

64

Proszę podać maksymalnie trzy cele, które udało się osiągnąć
1 ....................
kierowanej przez Pana/Panią radzie zatrudnienia, a co ma znaczenie 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dla polityki rynku pracy?
3 ....................

p65

65

Proszę podać maksymalnie trzy wydarzenia, które miały miejsce w
województwie w czasie trwania kadencji rady zatrudnienia, a które
Pana/Pani zdaniem miały istotny wpływ na działania rady
zatrudnienia?

1 ....................
2 ....................
3 ....................

p66

66

Proszę podać maksymalnie trzy cele, których nie udało się osiągnąć
w czasie trwania kadencji kierowanej przez Pana/Panią radzie
zatrudnienia, a co Pana/Pani zdaniem byłoby istotne dla polityki
rynku pracy?

1 ....................
2 ....................
3 ....................

p67

67

Jak ocenia Pan/Pani poziom obsługi technicznej rady zatrudnienia
zapewniany przez powiatowy urząd pracy?

1. obsługa jest bardzo sprawna i
przebiega bez zastrzeŜeń,
2. obsługa jest poprawna,
3. obsługa jest niewystarczająca,
4. powiatowy urząd pracy nie jest
przystosowany do obsługi rady
zatrudnienia

68

Proszę opisać co Pana/ Pani zdaniem powoduje, Ŝe poziom obsługi
technicznej zapewniany przez powiatowy urząd pracy jest
niewystarczający?

......................

69

Jaka instytucja lub struktura Pana/ Pani zdaniem powinna zajmować . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

1 -> 63
2 -> 64

1, 2 -> bandolo
3, 4 -> 68

p69
bandolo

się zapewnieniem obsługi technicznej radzie zatrudnienia?

7.3. Ankieta dla marszałków województw
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I

pytanie

odpowiedź

przejście
(kodowanie
odwołuje się do
danej sekcji, jeŜeli
przeskok ma być
poza sekcję, to
przed P wstawiany
jest numer sekcji,
na przykład
„IXP3”, czyli do
sekcji dziewiątej,
pytania trzy

Pytania filtrujące:
1

Proszę zaznaczyć organ zatrudnienia, który Pan/ Pani reprezentuje?

II

1. Marszałek województwa
2. Starosta

1. -> III P1
2. -> IV P1

Metryczka:
1

Proszę podać nazwę województwa / powiatu

III

......................

Marszałkowie województwa

1

Jak ogólnie ocenia Pan/ Pani współdziałanie wojewódzkiej rady
zatrudnienia z Marszałkiem województwa w okresie 2004-2008?

1. współdziałanie przebiega bez
zastrzeŜeń
2. współdziałanie jest poprawne
3. współdziałanie jest
niewystarczające
997. trudno powiedzieć

2

W jakim zakresie współdziałanie wojewódzkiej rady zatrudnienia z
Marszałkiem województwa ocenia Pan/Pani jako niewystarczające?

......................

3

Jak ocenia Pan/Pani współpracę wojewódzkiej rady zatrudnienia w
określaniu regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów
ludzkich?
współpraca przebiega . . . .

1. bardzo dobrze
2. dobrze
3. przeciętnie
4. słabo
5. bardzo słabo
997. trudno powiedzieć

4

Proszę określić, co wskazuje na dobrą współpracę wojewódzkiej rady
zatrudnienia w określaniu regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zasobów ludzkich.

P7

5

Proszę określić, co wymaga poprawy we współpracy z radą
zatrudnienia przy określaniu regionalnej polityki rynku pracy i
rozwoju zasobów ludzkich.

......................

P7

6

Proszę określić, co wskazuje na słabą współpracę wojewódzkiej rady
zatrudnienia w określaniu regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zasobów ludzkich.

P7

7

Jak ocenia Pan/Pani współdziałanie wojewódzkiej rady zatrudnienia
w realizowaniu przyjętej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów
ludzkich?
współpraca przebiega . . . .

1. bardzo dobrze
2. dobrze
3. przeciętnie
4. słabo
5. bardzo słabo
997. trudno powiedzieć

8

Proszę określić, co wskazuje na dobre współdziałanie wojewódzkiej
rady zatrudnienia w realizowaniu przyjętej polityki rynku pracy i
rozwoju zasobów ludzkich.

......................

P11

9

Proszę określić, co wymaga poprawy we współdziałaniu z radą
zatrudnienia przy realizowaniu polityki rynku pracy i rozwoju
zasobów ludzkich.

......................

P11

10

Proszę określić, co wskazuje na słabe współdziałanie wojewódzkiej
rady zatrudnienia w realizowaniu przyjętej polityki rynku pracy i
rozwoju zasobów ludzkich.

......................

P11

11

Proszę o ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń
określających działalność wojewódzkiej rady zatrudnienia na rzecz
regionalnej polityki rynki pracy.

1

Działalność rady zatrudnienia jest potrzebna, poniewaŜ tylko dzięki
uwzględnianiu opinii podmiotów i środowisk działających na rynku
pracy, moŜna kreować funkcjonalną politykę rynku pracy.

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

2

Działalność rady zatrudnienia jest potrzebna, poniewaŜ pomaga w

1. zdecydowanie tak

73

1, 2 -. P3
3 -> P2

p3

1, 2 -> P4
3 -> P5
4, 5 -> P6

1, 2 -> P8
3 -> P9
4, 5 -> P10

p12

kreowaniu polityki rynku pracy i kanalizuje roszczenia podmiotów i
środowisk działających na rynku pracy.

2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

3

1. zdecydowanie tak
Działalność rady zatrudnienia nie wpływa na kreowanie polityki rynku 2. raczej tak
pracy, a jedynie kanalizuje roszczenia podmiotów i środowisk
3. raczej nie
działających na rynku pracy.
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

4

1. zdecydowanie tak
Działalność rady zatrudnienia nie wpływa na kreowanie polityki rynku 2. raczej tak
pracy, poniewaŜ członkowie rad zatrudnienia dąŜą głównie do
3. raczej nie
realizowania interesów branŜowych.
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć
Jak postrzega Pan/Pani działalność wojewódzkiej rady zatrudnienia w
kontekście realizowania krajowej polityki rynku pracy?

12

1

Działalność rady zatrudnienia jest potrzebna, poniewaŜ tylko dzięki
uwzględnianiu opinii podmiotów i środowisk działających na rynku
pracy, moŜna kreować funkcjonalną politykę rynku pracy.

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

2

Działalność rady zatrudnienia jest potrzebna, poniewaŜ pomaga w
kreowaniu polityki rynku pracy i kanalizuje roszczenia podmiotów i
środowisk działających na rynku pracy.

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

3

1. zdecydowanie tak
Działalność rady zatrudnienia nie wpływa na kreowanie polityki rynku 2. raczej tak
pracy, a jedynie kanalizuje roszczenia podmiotów i środowisk
3. raczej nie
działających na rynku pracy.
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

4

1. zdecydowanie tak
Działalność rady zatrudnienia nie wpływa na kreowanie polityki rynku 2. raczej tak
pracy, poniewaŜ członkowie rad zatrudnienia dąŜą głównie do
3. raczej nie
realizowania interesów branŜowych.
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

5

Dla realizowania krajowej polityki rynku pracy wystarczająca jest
działalność Naczelnej Rady Zatrudnienia.

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

13

Proszę podać znane Panu/Pani przykłady działań wojewódzkich rad
zatrudnienia, które wpłynęły na prowadzoną przez państwo politykę
rynku pracy?

......................

p14

14

Czy podziela Pan/Pani opinię, iŜ działalność wojewódzkich rad
zatrudnienia uwzględnia istotną potrzebę współdziałania z
partnerami społecznymi w zakresie kreowania polityki rynku pracy?

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

p15

15

1. zdecydowanie tak
Czy podziela Pan/Pani opinię, iŜ działalność wojewódzkich rad
2. raczej tak
zatrudnienia jest jedynie realizacją obowiązku wynikającego z
3. raczej nie
przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

p16

16

Czy wojewódzkie rady zatrudnienia odgrywają waŜną rolę w
kształtowaniu dialogu społecznego w Polsce?

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

1, 2 -> 17
3, 4 -> 18

17

Czy zatem wojewódzkie rady zatrudnienia powinny odgrywać
waŜniejszą rolę w kształtowaniu dialogu społecznego w Polsce?

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

18

18

Czy Pana/Pani zdaniem wojewódzkie rady zatrudnienia mają wpływ
na procesy decyzyjne w sferze polityki rynku pracy na poziomie
regionalnym?

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

19

19

Czy Pana/Pani zdaniem wojewódzkie rady zatrudnienia mają wpływ
na procesy decyzyjne w sferze polityki rynku pracy na poziomie
krajowym?

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie

20

74

13

4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

jeŜeli w P18 3 lub 4
20

1. tak
Czy wojewódzkie rady zatrudnienia powinny mieć wpływ na procesy 2. nie
decyzyjne w sferze polityki rynku pracy na poziomie regionalnym?
997. trudno powiedzieć

21

jeŜeli w P19 3 lub 4
21

1. tak
Czy wojewódzkie rady zatrudnienia powinny mieć wpływ na procesy 2. nie
decyzyjne w sferze polityki rynku pracy na poziomie krajowym?
997. trudno powiedzieć

22

Czy w Pana/Pani opinii, członkowie rady zatrudnienia działającej na
terenie województwa są merytorycznie przygotowani do pracy w
radzie?

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

23

Dlaczego w pana Pana/Pani opinii członkowie rady zatrudnienia
działającej na terenie województwa nie są merytorycznie
przygotowani do pracy w radzie?

......................

24

Czy w Pana/Pani opinii, wojewódzka rada zatrudnienia angaŜuje się
w sposób wystarczający w prace na rzecz regionalnej polityki rynku
pracy?

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

25

Dlaczego w Pana/Pani opinii rada zatrudnienia nie angaŜuje się w
sposób wystarczający w prace na rzecz regionalnej polityki rynku
pracy?

......................

26

1. tak, rada pracuje coraz lepiej z
roku na rok
Czy zaangaŜowanie rady zatrudnienia w prace na rzecz polityki rynku 2. tak, rada pracuje coraz gorzej
pracy zmieniało się w trakcie jej kadencji?
z roku na rok
3. nie zauwaŜam zmian
997. trudno powiedzieć

22

1, 2 -> 24
3, 4 -> 23

24

1, 2 -> 26
3, 4 -> 25

26

27

Jak ocenia Pan/Pani jakość pracy rady zatrudnienia?
rada pracowała . . .

1. bardzo dobrze
2. dobrze
3. przeciętnie
4. słabo
5. bardzo słabo
997. trudno powiedzieć

28

Czy jakość pracy rady zmieniała się w trakcie jej kadencji?

1. tak, rada pracuje coraz lepiej z
roku na rok
2. tak, rada pracuje coraz gorzej
z roku na rok
3. nie, nie zauwaŜam zmian w
trakcie trwania kadencji
997. trudno powiedzieć

29

Jak ocenia Pan przygotowanie merytoryczne Przewodniczącego
wojewódzkiej rady zatrudnienia?

1. zdecydowanie dobrze
2. raczej dobrze
3. poprawnie
4. raczej źle
5. zdecydowanie źle
997. trudno powiedzieć

30

30

Jak ocenia Pan zaangaŜowanie Przewodniczącego rady zatrudnienia
w pracę rady na rzecz województwa?

1. zdecydowanie dobrze
2. raczej dobrze
3. poprawnie
4. raczej źle
5. zdecydowanie źle
997. trudno powiedzieć

31

31

1. wojewódzkie struktury
organizacji związkowych,
reprezentatywne w rozumieniu
ustawy o Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych
2. wojewódzkie struktury
organizacji pracodawców,
Którą z kategorii struktur reprezentuje Przewodniczący wojewódzkiej reprezentatywne w rozumieniu
rady zatrudnienia?
ustawy o Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych
3. społeczno-zawodowe
organizacje rolników
indywidualnych i izb rolniczych
4. organizacje pozarządowe
zajmujące się statutowo
problematyką rynku pracy

27

28

29

75

32

5. przedstawicieli nauki
6. przedstawicieli wojewody

32

Czy Pana/Pani zdaniem, fakt iŜ Przewodniczący reprezentuję tę
konkretną strukturę wpływa na jego zaangaŜowanie w pracę rady?

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

33

33

1. zdecydowanie tak
Czy Pana/Pani zdaniem, fakt iŜ Przewodniczący reprezentuję tę
2. raczej tak
konkretną strukturę wpływa na kierunki działań podejmowane przez 3. raczej nie
radę zatrudnienia?
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

34

34

Którą z kategorii struktur reprezentuje Wiceprzewodniczący
wojewódzkiej rady zatrudnienia?

1. wojewódzkie struktury
organizacji związkowych,
reprezentatywne w rozumieniu
ustawy o Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych
2. wojewódzkie struktury
organizacji pracodawców,
reprezentatywne w rozumieniu
ustawy o Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych
3. społeczno-zawodowe
organizacje rolników
indywidualnych i izb rolniczych
4. organizacje pozarządowe
zajmujące się statutowo
problematyką rynku pracy
5. przedstawicieli nauki
6. przedstawicieli wojewody

35

Czy Pana/Pani zdaniem, fakt iŜ Przewodniczący reprezentuję tę
konkretną strukturę wpływa na jego zaangaŜowanie w pracę rady?

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

36

36

1. zdecydowanie tak
Czy Pana/Pani zdaniem, fakt iŜ Wiceprzewodniczący reprezentuję tę 2. raczej tak
konkretną strukturę wpływa na kierunki działań podejmowane przez 3. raczej nie
radę zatrudnienia?
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

37

37

38

35

Według Pana/Pani, reprezentanci której ze struktur, są najlepiej
przygotowani merytorycznie do pracy w radzie zatrudnienia?

1. wojewódzkich struktur
organizacji związkowych,
reprezentatywne w rozumieniu
ustawy o Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych
2. wojewódzkich struktur
organizacji pracodawców,
reprezentatywne w rozumieniu
ustawy o Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych
3. społeczno-zawodowych
organizacji rolników
indywidualnych i izb rolniczych
4. organizacji pozarządowych
zajmujących się statutowo
problematyką rynku pracy
5. przedstawiciele nauki
6. przedstawiciele wojewody
7. poziom przygotowania
merytorycznego wszystkich
członków rady jest zbliŜony
997. trudno powiedzieć

38

Reprezentanci której ze struktur są najbardziej zaangaŜowani w
prace rady zatrudnienia?

1. wojewódzkich struktur
organizacji związkowych,
reprezentatywne w rozumieniu
ustawy o Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych
2. wojewódzkich struktur
organizacji pracodawców,
reprezentatywne w rozumieniu
ustawy o Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych

39

76

3. społeczno-zawodowych
organizacji rolników
indywidualnych i izb rolniczych
4. organizacji pozarządowych
zajmujących się statutowo
problematyką rynku pracy
5. przedstawiciele nauki
6. przedstawiciele wojewody
7. poziom przygotowania
merytorycznego wszystkich
członków rady jest zbliŜony
997. trudno powiedzieć
39

1. tak
Czy Pana zdaniem konieczna jest zmiana struktury wojewódzkich rad
2. nie
zatrudnienia?
997. trudno powiedzieć

40

Jakie zmiany w strukturze wojewódzkich rad zatrudnienia byłyby
Pana/Pani zdaniem wskazane?

......................

41

Czy Pana/Pani zdaniem w pracach wojewódzkich rad zatrudnienia
powinny brać takŜe udział reprezentanci innych niŜ dotychczas
środowisk?

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

42

Reprezentanci jakich środowisk powinni brać udział w pracach
wojewódzkich rady zatrudnienia?

......................

43

Czy są jakieś zbędne struktury w wojewódzkiej radzie zatrudnienia?

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

44

Jakie to struktury?

......................

45

Czy sposób wyboru członków wojewódzkich rad zatrudnienia
wymaga zmiany?

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

46

Jakie zmiany w zakresie wyboru członków wojewódzkich rad
zatrudnienia byłyby Pana/Pani zdaniem wskazane?

......................

47

1. tak
Czy liczba posiedzeń rady, które miały miejsce, zapewniła Pana/Pani
2. nie
zdaniem efektywną pracę rady?
997. trudno powiedzieć

48

1. dwa razy w kwartale
2. trzy razy na kwartał
3. cztery razy na kwartał
4. pięć i więcej na kwartał
Jak często Pana/Pani zdaniem powinny odbywać się posiedzenia rady
5. częstotliwość nie powinna być
zatrudnienia, aby zapewnić jej efektywność?
regulowana – posiedzenia
powinny odbywać się w
zaleŜności od potrzeb
997. trudno powiedzieć

49

49

1. tak
Czy dla członków wojewódzkiej rady zatrudnienia organizowane były
2. nie
szkolenia?
997. trudno powiedzieć

50

50

Proszę określić, ile szkoleń zorganizowano dla członków
wojewódzkiej rady zatrudnienia?
- podać liczbę

1. ...
997. trudno powiedzieć

51

51

Czy członkowie wojewódzkiej rady zatrudnienia uczestniczyli w
szkoleniach?

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

1 -> 53
2 -> 52

52

Co jest przyczyną nieodbywania szkoleń przez członków rad
zatrudnienia?

......................

53

Proszę określić liczbę szkoleń w których uczestniczyli członkowie rady
1. ...
zatrudnienia.
997. trudno powiedzieć
- podać liczbę

54

54

Czy Pana/Pani zdaniem odbyte szkolenia wpłynęły na poprawę
jakości pracy i wiedzę członków rady zatrudnienia?

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

55

55

Proszę określić czego Pana/ Pani zdaniem powinny dotyczyć
szkolenia dla członków rady zatrudnienia w przyszłości?

......................

56

56

Czy rekomendował(a)by Pan/Pani zmiany w zakresie
podejmowanych tematów na obradach rad zatrudnienia w
przyszłości?

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

57

Jakie zmiany rekomendował(a)by Pan/Pani w zakresie
podejmowanych tematów w trakcie obrad rady zatrudnienia w
przyszłości?

......................

77

1 -> 40
2 -> 41
41
1 -> 42
2 -> 43
43
1 -> 44
2 -> 45
45
1 -> 46
2 -> 47
47
1 -> 49
2 -> 48

53

1 -> 57
2 -> 58

58

58

Proszę scharakteryzować maksymalnie trzy cele w zakresie
1 ....................
realizowania polityki rynku pracy, które Pana/Pani zdaniem udało się 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
osiągnąć radzie zatrudnienia w tutejszym województwie?
3 ....................

59

59

Proszę opisać maksymalnie trzy wydarzenia, które miały miejsce w
województwie w czasie trwania kadencji rady zatrudnienia, a które
Pana/Pani zdaniem miały istotny wpływ na działania rady
zatrudnienia?

1 ....................
2 ....................
3 ....................

60

60

Proszę scharakteryzować maksymalnie trzy cele, których nie udało
1 ....................
się osiągnąć w czasie trwania kadencji rady zatrudnienia w tutejszym
2 ....................
województwie, a co Pana/Pani zdaniem byłoby istotne dla polityki
3 ....................
rynku pracy?

61

61

Jak ocenia Pan/Pani poziom obsługi technicznej rady zatrudnienia
zapewniany przez wojewódzki urząd pracy?

1. obsługa jest bardzo sprawna i
przebiega bez zastrzeŜeń,
2. obsługa jest poprawna,
3. obsługa jest niewystarczająca,
4. wojewódzki urząd pracy nie
jest przystosowany do obsługi
rady zatrudnienia
997. trudno powiedzieć

62

Proszę opisać co Pana/ Pani zdaniem powoduje, Ŝe poziom obsługi
technicznej zapewniany przez wojewódzki urząd pracy jest
niewystarczający?

......................

63

Jaka instytucja lub struktura Pana/ Pani zdaniem powinna zajmować
......................
się zapewnieniem obsługi technicznej radzie zatrudnienia?

1, 2 -> koniec
3, 4 -> 62

63

koniec

7.4. Ankieta dla starostów / prezydentów (powiatów / miast)
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pytanie

odpowiedź

przejście
(kodowanie
odwołuje się do
danej sekcji, jeŜeli
przeskok ma być
poza sekcję, to
przed P wstawiany
jest numer sekcji,
na przykład
„IXP3”, czyli do
sekcji dziewiątej,
pytania trzy

Pytania filtrujące:
1

II

Proszę zaznaczyć organ zatrudnienia, który Pan/ Pani reprezentuje?

1. Marszałek województwa
2. Starosta

1. -> III P1
2. -> IV P1

Metryczka:
1

IV

Proszę podać nazwę województwa / powiatu

......................

Starosta

1

Jak ogólnie ocenia Pan/ Pani współdziałanie powiatowej rady
zatrudnienia ze Starostą w okresie 2004-2008?

1. współdziałanie przebiega bez
zastrzeŜeń
2. współdziałanie jest poprawne
3. współdziałanie jest
niewystarczające
997. trudno powiedzieć

2

W jakim zakresie współdziałanie powiatowej rady zatrudnienia ze
Starostą ocenia Pan/Pani jako niewystarczające?

......................

3

Jak ocenia Pan/Pani współpracę powiatowej rady zatrudnienia w
określaniu lokalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich?
współpraca przebiega . . . .

1. bardzo dobrze
2. dobrze
3. przeciętnie
4. słabo
5. bardzo słabo
997. trudno powiedzieć

4

Proszę określić, co wskazuje na dobrą współpracę powiatowej rady
zatrudnienia w określaniu lokalnej polityki rynku pracy i rozwoju
zasobów ludzkich.

......................

P7

5

Proszę określić, co wymaga poprawy we współpracy z radą
zatrudnienia przy określaniu lokalnej polityki rynku pracy i rozwoju
zasobów ludzkich.

......................

P7

6

Proszę określić, co wskazuje na słabą współpracę powiatowej rady
zatrudnienia w określaniu lokalnej polityki rynku pracy i rozwoju
zasobów ludzkich.

......................

P7

7

Jak ocenia Pan/Pani współdziałanie powiatowej rady zatrudnienia w

1. bardzo dobrze

78

1, 2 -. P3
3 -> P2

1, 2 -> P4
3 -> P5
4, 5 -> P6

1, 2 -> P8

realizowaniu przyjętej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów
ludzkich?
współpraca przebiega . . . .

2. dobrze
3. przeciętnie
4. słabo
5. bardzo słabo
997. trudno powiedzieć

3 -> P9
4, 5 -> P10

8

Proszę określić, co wskazuje na dobre współdziałanie powiatowej
rady zatrudnienia w realizowaniu przyjętej polityki rynku pracy i
rozwoju zasobów ludzkich.

......................

P11

9

Proszę określić, co wymaga poprawy we współdziałaniu z radą
zatrudnienia przy realizowaniu polityki rynku pracy i rozwoju
zasobów ludzkich.

......................

P11

10

Proszę określić, co wskazuje na słabe współdziałanie powiatowej
rady zatrudnienia w realizowaniu przyjętej polityki rynku pracy i
rozwoju zasobów ludzkich.

......................

P11

11

Proszę o ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń
określających działalność powiatowej rady zatrudnienia na rzecz
lokalnej polityki rynki pracy.

1

Działalność rady zatrudnienia jest potrzebna, poniewaŜ tylko dzięki
uwzględnianiu opinii podmiotów i środowisk działających na rynku
pracy, moŜna kreować funkcjonalną politykę rynku pracy.

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

2

Działalność rady zatrudnienia jest potrzebna, poniewaŜ pomaga w
kreowaniu polityki rynku pracy i kanalizuje roszczenia podmiotów i
środowisk działających na rynku pracy.

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

3

1. zdecydowanie tak
Działalność rady zatrudnienia nie wpływa na kreowanie polityki rynku 2. raczej tak
pracy, a jedynie kanalizuje roszczenia podmiotów i środowisk
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
działających na rynku pracy.
997. trudno powiedzieć

4

1. zdecydowanie tak
Działalność rady zatrudnienia nie wpływa na kreowanie polityki rynku 2. raczej tak
pracy, poniewaŜ członkowie rad zatrudnienia dąŜą głównie do
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
realizowania interesów branŜowych.
997. trudno powiedzieć

p12

Jak postrzega Pan/Pani działalność powiatowej rady zatrudnienia w
kontekście realizowania krajowej polityki rynku pracy?

12

1

Działalność rady zatrudnienia jest potrzebna, poniewaŜ tylko dzięki
uwzględnianiu opinii podmiotów i środowisk działających na rynku
pracy, moŜna kreować funkcjonalną politykę rynku pracy.

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

2

Działalność rady zatrudnienia jest potrzebna, poniewaŜ pomaga w
kreowaniu polityki rynku pracy i kanalizuje roszczenia podmiotów i
środowisk działających na rynku pracy.

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

3

1. zdecydowanie tak
Działalność rady zatrudnienia nie wpływa na kreowanie polityki rynku 2. raczej tak
pracy, a jedynie kanalizuje roszczenia podmiotów i środowisk
3. raczej nie
działających na rynku pracy.
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

4

1. zdecydowanie tak
Działalność rady zatrudnienia nie wpływa na kreowanie polityki rynku 2. raczej tak
pracy, poniewaŜ członkowie rad zatrudnienia dąŜą głównie do
3. raczej nie
realizowania interesów branŜowych.
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

5

Dla realizowania do krajowej polityki rynku pracy wystarczająca jest
działalność Naczelnej Rady Zatrudnienia.

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

13

Proszę podać znane Panu/Pani przykłady działań powiatowych rad
zatrudnienia, które wpłynęły na prowadzoną przez państwo politykę
rynku pracy?

......................

p14

14

Czy podziela Pan/Pani opinię, iŜ działalność powiatowych rad
zatrudnienia uwzględnia istotną potrzebę współdziałania z

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak

p15

79

13

partnerami społecznymi w zakresie kreowania polityki rynku pracy?

3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

15

1. zdecydowanie tak
Czy podziela Pan/Pani opinię, iŜ działalność powiatowych rad
2. raczej tak
zatrudnienia jest jedynie realizacją obowiązku wynikającego z
3. raczej nie
przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

16

Czy powiatowe rady zatrudnienia odgrywają waŜną rolę w
kształtowaniu dialogu społecznego w Polsce?

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

1, 2 -> 17
3, 4 -> 18

17

Czy zatem powiatowe rady zatrudnienia powinny odgrywać
waŜniejszą rolę w kształtowaniu dialogu społecznego w Polsce?

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

18

18

1. zdecydowanie tak
Czy Pana/Pani zdaniem powiatowe rady zatrudnienia mają wpływ na 2. raczej tak
3. raczej nie
procesy decyzyjne w sferze polityki rynku pracy na poziomie
4. zdecydowanie nie
lokalnym?
997. trudno powiedzieć

19

19

1. zdecydowanie tak
Czy Pana/Pani zdaniem powiatowe rady zatrudnienia mają wpływ na 2. raczej tak
procesy decyzyjne w sferze polityki rynku pracy na poziomie
3. raczej nie
regionalnym?
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

20

jeŜeli w P18 3 lub 4
20

Czy powiatowe rady zatrudnienia powinny mieć wpływ na procesy
decyzyjne w sferze polityki rynku pracy na poziomie lokalnym?

jeŜeli w P19 3 lub 4
21

Czy powiatowe rady zatrudnienia powinny mieć wpływ na procesy
decyzyjne w sferze polityki rynku pracy na poziomie regionalnym?

p16

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

21

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

22

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

1, 2 -> 24
3, 4 -> 23

22

Czy w Pana/Pani opinii, członkowie rady zatrudnienia działającej na
terenie powiatu są merytorycznie przygotowani do pracy w radzie?

23

Dlaczego w pana Pana/Pani opinii członkowie rady zatrudnienia
działającej na terenie powiatu nie są merytorycznie przygotowani do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pracy w radzie?

24

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
Czy w Pana/Pani opinii, powiatowa rada zatrudnienia angaŜuje się w
3. raczej nie
sposób wystarczający w prace na rzecz lokalnej polityki rynku pracy?
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

25

Dlaczego w Pana/Pani opinii rada zatrudnienia nie angaŜuje się w
......................
sposób wystarczający w prace na rzecz lokalnej polityki rynku pracy?

26

26

1. tak, rada pracuje coraz lepiej z
roku na rok
Czy zaangaŜowanie rady zatrudnienia w prace na rzecz polityki rynku 2. tak, rada pracuje coraz gorzej
pracy zmieniało się w trakcie jej kadencji?
z roku na rok
3. nie zauwaŜam zmian
997. trudno powiedzieć

27

24

1, 2 -> 26
3, 4 -> 25

Jak ocenia Pan/Pani jakość pracy rady zatrudnienia?
rada pracowała . . .

1. bardzo dobrze
2. dobrze
3. przeciętnie
4. słabo
5. bardzo słabo
997. trudno powiedzieć

28

28

Czy jakość pracy rady zmieniała się w trakcie jej kadencji?

1. tak, rada pracuje coraz lepiej z
roku na rok
2. tak, rada pracuje coraz gorzej
z roku na rok
3. nie, nie zauwaŜam zmian w
trakcie trwania kadencji
997. trudno powiedzieć

29

29

Jak ocenia Pan przygotowanie merytoryczne Przewodniczącego
powiatowej rady zatrudnienia?

1.
2.
3.
4.

30

27

80

zdecydowanie dobrze
raczej dobrze
poprawnie
raczej źle

5. zdecydowanie źle
997. trudno powiedzieć

Jak ocenia Pan zaangaŜowanie Przewodniczącego rady zatrudnienia
w pracę rady na rzecz powiatu?

1. zdecydowanie dobrze
2. raczej dobrze
3. poprawnie
4. raczej źle
5. zdecydowanie źle
997. trudno powiedzieć

31

Którą z kategorii struktur reprezentuje Przewodniczący powiatowej
rady zatrudnienia?

1. powiatowe struktury
organizacji związkowych,
reprezentatywne w rozumieniu
ustawy o Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych
2. powiatowe struktury
organizacji pracodawców,
reprezentatywne w rozumieniu
ustawy o Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych
3. społeczno-zawodowe
organizacje rolników
indywidualnych i izb rolniczych
4. organizacje pozarządowe
zajmujące się statutowo
problematyką rynku pracy
5. jednostki samorządu
terytorialnego
6. radę powiatu

32

32

Czy Pana/Pani zdaniem, fakt iŜ Przewodniczący reprezentuję tę
konkretną strukturę wpływa na jego zaangaŜowanie w pracę rady?

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

33

33

1. zdecydowanie tak
Czy Pana/Pani zdaniem, fakt iŜ Przewodniczący reprezentuję tę
2. raczej tak
konkretną strukturę wpływa na kierunki działań podejmowane przez 3. raczej nie
radę zatrudnienia?
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

34

30

31

Którą z kategorii struktur reprezentuje Wiceprzewodniczący
powiatowej rady zatrudnienia?

1. powiatowe struktury
organizacji związkowych,
reprezentatywne w rozumieniu
ustawy o Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych
2. powiatowe struktury
organizacji pracodawców,
reprezentatywne w rozumieniu
ustawy o Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych
3. społeczno-zawodowe
organizacje rolników
indywidualnych i izb rolniczych
4. organizacje pozarządowe
zajmujące się statutowo
problematyką rynku pracy
5. jednostki samorządu
terytorialnego
6. radę powiatu

35

35

Czy Pana/Pani zdaniem, fakt iŜ Przewodniczący reprezentuję tę
konkretną strukturę wpływa na jego zaangaŜowanie w pracę rady?

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

36

36

1. zdecydowanie tak
Czy Pana/Pani zdaniem, fakt iŜ Wiceprzewodniczący reprezentuję tę 2. raczej tak
konkretną strukturę wpływa na kierunki działań podejmowane przez 3. raczej nie
radę zatrudnienia?
4. zdecydowanie nie
997. trudno powiedzieć

37

34

37

Według Pana/Pani, reprezentanci której ze struktur, są najlepiej
przygotowani merytorycznie do pracy w radzie zatrudnienia?

81

1. powiatowych struktur
organizacji związkowych,
reprezentatywne w rozumieniu
ustawy o Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych
2. powiatowych struktur

38

organizacji pracodawców,
reprezentatywne w rozumieniu
ustawy o Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych
3. społeczno-zawodowych
organizacji rolników
indywidualnych i izb rolniczych
4. organizacji pozarządowych
zajmujących się statutowo
problematyką rynku pracy
5. jednostek samorządu
terytorialnego
6. rady powiatu
7. poziom przygotowania
merytorycznego wszystkich
członków rady jest zbliŜony
997. trudno powiedzieć
1. powiatowych struktur
organizacji związkowych,
reprezentatywne w rozumieniu
ustawy o Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych
2. powiatowych struktur
organizacji pracodawców,
reprezentatywne w rozumieniu
ustawy o Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych
3. społeczno-zawodowych
organizacji rolników
indywidualnych i izb rolniczych
4. organizacji pozarządowych
zajmujących się statutowo
problematyką rynku pracy
5. jednostek samorządu
terytorialnego
6. rady powiatu
7. poziom przygotowania
merytorycznego wszystkich
członków rady jest zbliŜony
997. trudno powiedzieć

38

Reprezentanci której ze struktur są najbardziej zaangaŜowani w
prace rady zatrudnienia?

39

1. tak
Czy Pana zdaniem konieczna jest zmiana struktury powiatowych rad
2. nie
zatrudnienia?
997. trudno powiedzieć

40

Jakie zmiany w strukturze powiatowych rad zatrudnienia byłyby
Pana/Pani zdaniem wskazane?

......................

41

Czy Pana/Pani zdaniem w pracach powiatowych rad zatrudnienia
powinny brać takŜe udział reprezentanci innych niŜ dotychczas
środowisk?

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

42

Reprezentanci jakich środowisk powinni brać udział w pracach
powiatowych rady zatrudnienia?

......................

43

Czy są jakieś zbędne struktury w powiatowej radzie zatrudnienia?

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

44

Jakie to struktury?

......................

45

1. tak
Czy sposób wyboru członków powiatowych rad zatrudnienia wymaga
2. nie
zmiany?
997. trudno powiedzieć

46

Jakie zmiany w zakresie wyboru członków powiatowych rad
zatrudnienia byłyby Pana/Pani zdaniem wskazane?

47

1. tak
Czy liczba posiedzeń rady, które miały miejsce, zapewniła Pana/Pani
2. nie
zdaniem efektywną pracę rady?
997. trudno powiedzieć

48

1. dwa razy w kwartale
2. trzy razy na kwartał
3. cztery razy na kwartał
4. pięć i więcej na kwartał
Jak często Pana/Pani zdaniem powinny odbywać się posiedzenia rady
5. częstotliwość nie powinna być
zatrudnienia, aby zapewnić jej efektywność?
regulowana – posiedzenia
powinny odbywać się w
zaleŜności od potrzeb
997. trudno powiedzieć

82

......................

39

1 -> 40
2 -> 41
41
1 -> 42
2 -> 43
43
1 -> 44
2 -> 45
45
1 -> 46
2 -> 47
47
1 -> 49
2 -> 48

49

49

Czy dla członków powiatowej rady zatrudnienia organizowane były
szkolenia?

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

50

50

Proszę określić, ile szkoleń zorganizowano dla członków powiatowej
rady zatrudnienia?
- podać liczbę

1. ...
997. trudno powiedzieć

51

51

Czy członkowie powiatowej rady zatrudnienia uczestniczyli w
szkoleniach?

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

1 -> 53
2 -> 52

52

Co jest przyczyną nieodbywania szkoleń przez członków powiatowej
rady zatrudnienia?

......................

53

Proszę określić liczbę szkoleń w których uczestniczyli członkowie rady
1. ...
zatrudnienia.
997. trudno powiedzieć
- podać liczbę

54

54

Czy Pana/Pani zdaniem odbyte szkolenia wpłynęły na poprawę
jakości pracy i wiedzę członków rady zatrudnienia?

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

55

55

Proszę określić czego Pana/ Pani zdaniem powinny dotyczyć
szkolenia dla członków powiatowej rady zatrudnienia w przyszłości?

......................

56

56

Czy rekomendował(a)by Pan/Pani zmiany w zakresie
podejmowanych tematów na obradach rad zatrudnienia w
przyszłości?

1. tak
2. nie
997. trudno powiedzieć

57

Jakie zmiany rekomendował(a)by Pan/Pani w zakresie
podejmowanych tematów w trakcie obrad powiatowej rady
zatrudnienia w przyszłości?

......................

58

58

Proszę scharakteryzować maksymalnie trzy cele w zakresie
1 ....................
realizowania polityki rynku pracy, które Pana/Pani zdaniem udało się 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
osiągnąć radzie zatrudnienia w Pana/Pani powiecie?
3 ....................

59

59

Proszę opisać maksymalnie trzy wydarzenia, które miały miejsce w w
1 ....................
Pana/Pani powiecie w czasie trwania kadencji rady zatrudnienia, a
2 ....................
które Pana/Pani zdaniem miały istotny wpływ na działania rady
3 ....................
zatrudnienia?

60

60

Proszę scharakteryzować maksymalnie trzy cele, których nie udało
1 ....................
się osiągnąć w czasie trwania kadencji powiatowej rady zatrudnienia,
2 ....................
a co Pana/Pani zdaniem byłoby istotne dla polityki rynku pracy w
3 ....................
powiecie?

61

61

Jak ocenia Pan/Pani poziom obsługi technicznej rady zatrudnienia
zapewniany przez powiatowy urząd pracy?

1. obsługa jest bardzo sprawna i
przebiega bez zastrzeŜeń,
2. obsługa jest poprawna,
3. obsługa jest niewystarczająca,
4. wojewódzki urząd pracy nie
jest przystosowany do obsługi
rady zatrudnienia
997. trudno powiedzieć

62

Proszę opisać co Pana/ Pani zdaniem powoduje, Ŝe poziom obsługi
technicznej zapewniany przez powiatowy urząd pracy jest
niewystarczający?

......................

63

Jaka instytucja lub struktura Pana/ Pani zdaniem powinna zajmować
......................
się zapewnieniem obsługi technicznej radzie zatrudnienia?

83

53

1 -> 57
2 -> 58

1, 2 -> koniec
3, 4 -> 62

63

koniec

